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Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella isovanhempien roolia perhekäsityksessä. Tämän lisäksi 

tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esiin sukulaissijaisvanhempina toimivien isovanhempien roolimuutos, 

kun lapsenlapsi muuttaa heille asumaan sekä juridisesta näkökulmasta että tunneperäisestä näkökul-

masta. Tarkastelin aihetta sekä kansainvälisen että kotimaisen tutkimuksen yhteneväisyydet sekä eroa-

vaisuudet huomioon ottaen. 

 

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka antaa mahdollisuuden tutkimuskysy-

mysten tarkasteluun monipuolisesti ja laajaa aineistoa käyttäen. Tutkielmassa tarkastellaan kuutta eri ai-

neistoa, jotka käsittelevät sukulaissijaisvanhemmuutta, sukulaissijaisvanhempina toimivia isovanhempia 

sekä isovanhemmuutta yleisesti. Aineistoksi valikoitui neljä ulkomaista artikkelia, yksi Suomessa toteu-

tettu lisensiaatintyö sekä yksi Suomalainen kokoelmateos.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu perhekäsityksestä, isovanhempien sijoittumisesta nykypäi-

vän perhekäsitykseen sekä sukulaissijaisvanhemmuudesta lastensuojelun perhehoidossa. Isovanhempien 

merkitys ennen ja nyt on muuttunut merkittävästi. Isovanhempien eliniänodote jatkaa kasvuaan, minkä 

johdosta isovanhemmat ovat läsnä perheiden elämässä yhä pidempään. Isovanhemmat ovat usein nyky-

ään työssä käyviä ja aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Isovanhemmilla on myös muuttuneita rooleja 

suhteessa aikuisiin lapsiin sekä heidän perheisiinsä.  

 

Tutkielmassa nousee esiin isovanhemmuuden muutokset perhekäsityksessä historiasta tähän päivään. 

Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että isovanhemman asemaan perheessä vaikuttaa per-

heyhteisön avun tarve lapsiperhearjessa sekä isovanhemman oma elämäntilanne ja motivaatio.  Sukulais-

sijaisvanhemmuuden erityisyys isovanhempien näkökulmasta on myös keskeinen tulokulma tutkimus-

tuloksissa. Tuloksista ilmenee sekä myönteisiä että kielteisiä näkökulmia roolimuutoksessa suhteessa iso-

vanhempien lapsiin ja lapsenlapsiin sekä muuttuneeseen asemaan lapsenlapsen elämässä.  
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Yhä useammin lapsen sijaisperhe löytyy sukulaisista tai läheisistä. Sukulaissijoituksen 

on todettu vahvistavan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tukevan lapsen identiteetin 

muodostumista. Sukulaissijoituksiin liittyy myös paljon haasteita sekä tunteita, 

etenkin jos lapsi sijoitetaan oman isovanhemman luokse. Suomessa on noin 600 000 

isoäitiä ja 500 000 isoisää. Keskimäärin isovanhemmaksi tullaan noin 60 vuoden 

ikäisenä, mutta jo 40-vuotiaana isovanhemmaksi tuleminen ei ole 

ennenkuulumatonta. Eliniänodotusten kasvaessa isovanhempien määrä lisääntyy, ja 

isoon joukkoon mahtuu monenlaisia elämäntilanteita, luonteita sekä perhesuhteita. 

(Soiluva 2020, 9.) Isovanhemmille on useita eri nimityksiä, ja monille meistä herää 

lapsuudenmuistoja puhuttaessa mummolasta, pappalasta tai taattolasta. 

Isovanhemmilla on suomalaisissa perheissä usein merkittävä rooli, joka on myös 

muokkautunut vuosikymmenten varrella. Isovanhemmat voidaan mieltää 

lapsenlapsiaan hemmotteleviksi, pullantuoksuisiksi vara-aikuisiksi, joita voi pyytää 

apuun lapsenhoitotarpeen yllättäessä. Mitä tapahtuu, kun isovanhemmista tuleekin 

lapsen kasvuolosuhteiden vuoksi lapsen kasvattajia ja sijaisvanhempia? Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa tahdon paneutua isovanhemman rooliin perhekäsityksessä 

sekä isovanhempien roolimuutokseen heidän ryhtyessään sukulaissijaisvanhemmiksi 

omalle lapsenlapselleen.  

Isovanhemmuus on muuttunut vuosien saatossa huomattavasti jo pelkästään 

ydinperheajatuksen muutosten vuoksi. Suomalaisessa kulttuurissa isovanhemmat 

enää harvoin asuvat lastensa perheen kanssa ja isovanhempien rooli on jakautunut 

perhesuhdekohtaiseksi. Joissain perheissä kasvatusvastuuta jaetaan isovanhemman 

kanssa, ja toisaalla taas isovanhemmat osallistuvat perheen elämään enemmän 

taloudellisesti ja jättäytyvät hoitotyössä taustalle. Tähän väliin mahtuu monia erilaisia 

tapoja toimia isovanhempana tänä päivänä. 

Isovanhempien roolin muuttuminen sukulaissijaisvanhemmaksi muokkaa 

perheen roolikäsityksen uudelleen. Sukulaissijaisvanhemmuus asettaa perhehoitajat 
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positioon, jossa sukulaissijaisperhe on aktiivinen toimija lapsen elämässä. Samalla 

perhe asettuu yhteistyöhön instituution kanssa, joka määrittää tulevaa toimijuutta 

lapsen biologisten vanhempien kanssa uudelleen. Erityisesti isovanhemmat kokivat 

ristiriitaisuuden tunnetta oman lapsensa tilanteesta ja kyvyttömyydestä auttaa häntä.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

K1 Mitä rooleja isovanhemmilla on tämän päivän perhekäsityksessä? 

K2  Miten isovanhempien rooli muuttuu, kun heille sijoitetaan oma 

lapsenlapsi suomalaisen ja ulkomailla tuotetun tutkimuksen näkökulmasta? 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten isovanhemmat ja isovanhemmuus 

näyttäytyvät perhekäsityksessä sekä miten isovanhempien rooli muuttuu 

sukulaissijoituksen aikana. Tarkastelen myös, mitä sukulaissijaisvanhempina 

toimivilta isovanhemmilta odotetaan institutionaalisesta näkökulmasta.  

Kirjallisuuskatsauksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen, miten 

isovanhemmuus nähdään perhekäsityksessä sekä miten käsitys isovanhempien 

roolista on ajan saatossa muuttunut. Ensin käyn läpi perhekäsitystä yleisesti, jonka 

jälkeen tarkastelen erityisesti isovanhemmuutta ja isovanhempien roolia perheissä 

perhetutkimuksen ja lainsäädännön näkökulmasta.  

Toisena viitekehyksenä käsittelen sukulaissijaisvanhemmuutta lastensuojelun 

perhehoidossa. Perhehoito on määritelty ensisijaiseksi sijaishuoltomuodoksi, ja 

lähiverkoston merkitystä on korostettu lastensuojelulain (417/2007) muutoksella. 

Lain mukaan sosiaalityöntekijät velvoitetaan selvittämään lapsen läheisverkoston 

mahdollisuus huolehtia lapsesta huostaanottotilanteessa. Suomen lainsäädäntö ei 

itsessään tunne käsitettä sukulaissijaisvanhemmuus, mutta se on yleisesti käytetty 

puhekielessä sekä ammatillisessa sanastossa. 

Vastaan tutkimuskysymyksiini kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää 

käyttäen. Lisäksi käytän apunani sisältöanalyysia tutkimusaineistoa läpikäydessäni. 

Keräämäni aineisto koostuu englanninkielisistä artikkeleista sekä suomenkielisestä 

tutkimuskirjallisuudesta ja tutkimustyöstä. Artikkelien tutkimukset on toteutettu 

Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa, minkä vuoksi tutkimuksen 

tulosluvussa pyrin löytämään eroavaisuuksia sekä samankaltaisuuksia 

kansainvälisen sekä suomalaisen tutkimuksen väliltä.  

Sukulaissijaisvanhemmuudesta on tehty vähän tutkimusta Suomessa, joten myös 

tämän vuosi tutkielmassa tarkastellaan ulkomailla saatuja tutkimustuloksia ja 

johtopäätöksiä aiheesta. Pääkäsitteinä toimivat sukulaissijaisvanhemmuus 

lastensuojelussa, isovanhemmuus ja muuttuvat roolit perhekäsityksessä.  

Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa isovanhempien roolista 

perhekäsityksessä sekä kerätä uutta tietoa sukulaissijaisvanhemmuudesta 

isovanhempien näkökulmasta. Sukulaissijaisvanhempina toimivat isovanhemmat 

ovat keskeinen osa lastensuojelun perhehoitoa, mutta aiheesta on tehty tutkimusta 
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aikaisemmin vain vähän.  

Aihe on ajankohtainen sen vuoksi, että perhehoitoon ja sukulaissijoituksiin on 

tehty lakimuutoksia ja perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä kasvaa Suomessa ja 

myös kansainvälisesti vuosittain. Läheisverkoston kartoittaminen on kirjattu 

lastensuojelulakiin (417/2007 32 §), joten läheisverkostosijoitusten oletetaan myös 

pysyvän tärkeänä sijaishuollon muotona. Isovanhemmuus ja isovanhempien 

merkitys tämän päivän yhteiskunnassa on myös aihe, joka on murroksessa nyky-

yhteiskunnassa eliniänodotteen kasvun ja lapsiperheiden tarvitsevuuden 

näkökulmasta.  
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2.1 Perhekäsitteen historiaa 

1800-luvulla perhekäsitteestä tuli poliittinen idea, johon liittyi vahvasti yksilöllisen kansa-

laisen synty. Modernin ihmistieteen ja ihmisen tunnusomainen piirre on jatkuva ”syntyjen 

ja kehityskaarien” etsiminen, minkä johdosta myös perheitäkin tarkastellaan alkuperästä ja 

kehityksestä käsin. Perheen alkuperäksi nähdään suurperhe ja kiinteä sukuyhteisö. Tällöin 

isovanhemmat luettiin ydinperheenjäseniksi ja elämää elettiin samassa taloudessa useam-

man sukupolven kesken.  Moderni ydinperheideaali vakiintui 1920–1930-luvulla koko kan-

salle tarjotuksi malliksi, ja kansallissodan alkaessa porvarillista perheihannetta juurrutettiin 

kansakuntaan laajasti yhtenäisyyden nimissä. Pian tämä kuitenkin kyseenalaistettiin, ja jo 

1900-luvun alussa murrosta tekivät aviottomien äitien oikeuksien puolesta taistelevat sekä 

maaseutuyhteiskunnassa tapahtuva lasten sijoittelu toisiin perheisiin sekä esiaviolliset suh-

teet. (Nätkin 2003, 18.)  

Pian perhekäsitystä alettiin yksilöllistää ja erityisesti naisen aseman heikkous korostui 

tarkastelussa. Vielä vuonna 1929 astuneessa avioliittolaissa naisten katsottiin olevan ”mie-

hen edusmiehisyyden” alaisia, mikä tarkoitti sitä, että mies edusti vaimoaan julkisilla pai-

koilla. Naista yksilöllistävä liikehdintä ei heti johtanut siihen, että lapsi olisi alettu nähdä 

yksilöllisenä perheenjäsenenä, mutta sen vaikutuksesta muutosta tuli myös tähän ajatte-

luun. 1900-luvun alkupuolella lapset alettiin nähdä kansakunnalle tärkeänä sukupolvena ja 

irrallisena yksilönä äidistä. 1960-luvulla naisten halu irrottautua lapsesta näkyi mm. vaati-

muksena oikeudesta aborttiin sekä syntyvyyden säännöstelyyn. Myöskin avioliittoinstituu-

tio ja lasten huoltajuus kokivat murrokset 1970-luvulla avioerojen ja avoliittojen yleistyessä. 

Huoltajuuslainsäädännön muutos osoitti, että vanhemmuus ja parisuhde käsitteinä eroavat 

toisistaan ja biologinen sekä sosiaalinen vanhemmuus nähtiin selkeästi eri asioina. (Nätkin 

2003, 19–20.) Perhetutkimuksen kannalta käännekohtana toimi myös 1970–1980-luvun fe-

ministinen kritiikki, jonka mukana nousi esiin perhe-elämän vaiettu puoli: vallan jako 
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perheissä, raha, epätasainen työ ja naisiin kohdistuva väkivalta sekä naisiin äiteinä ja vai-

moina kohdistuvat yhteiskunnalliset odotukset ja paineet (Kuronen 2014, 81). 

Perhekäsitys on muuttuva prosessi, ja ajoittain perhe vahvistuu ja heikkenee. Äidin 

merkitys perheissä on ollut aina tarkastelun kohteena, ja vasta 1980-luvun lainsäädännössä 

siirryttiin sukupuolineutraaleihin vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviin 

lakeihin sekä isien erikoisoikeuksiin. (Vuori 2003, 52.) 2000-luvulla saapuivat avioliiton 

kanssa kilpaa käyvät parisuhdemallit, jotka puolestaan toivat mukanaan perhekäsitykseen 

uudet tuulet. Avioliiton ja avoliiton rinnastaminen otettiin huomioon esimerkiksi sosiaali-

turvaa koskevassa lainsäädännössä ja rinnastukseen liittyi monia moraalisia ja yhdenver-

taisuuteen rinnastettavia seikkoja. Alettiin puhua myös sateenkaariperheistä ja sukupuoli-

neutraaleista perhemuodoista, joiden huomioimisen kehitys lainsäädännössä ei ole Suo-

messa ollut yhtä nopeaa kuin maailmalla. (Niemi 2013, 98.) Perhekäsityksen murroksiin 

ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset kriisit, prosessit sekä maailmalta tulleet mallit. Äidin 

irtautuminen yksilöksi sekä miehen irrottautuminen suvusta ovat luoneet erilaisen ydin-

perhemallin, jossa isovanhemmilla, suvulla ja läheisillä on vähemmän jalansijaa perheen 

arjessa verrattuna sotaa edeltäviin aikoihin.  

2.2 Perheet jatkuvassa murroksessa 

Ihmisen elämänkaareen mahtuu useampi perhekäsitys. Ensimmäinen perheemme on 

lapsuudenperhe ja myöhemmin aikuistuessa oma perustettu perhe puolisoineen ja 

lapsineen. Nuoruusiässä voi tiiviin ystäväjoukonkin kokea omaksi perheekseen. Tänä 

päivänä myös avioerot ovat yleistyneet, minkä vuoksi ihmisellä voi olla useampi ydinperhe 

elämänsä aikana. Riitta Jallinoja (2014, 20-23) tarkastelee perhekäsitystä Parsonsin 

perheteorian mukaan. Teoria osoittaa perheen universaalisuuden, sillä muutosten 

merkitystä mittaavat tekijät kuten avioerot sekä perheellisten naisten työssäkäynnin 

yleistymisen ja syntyvyyden laskeminen on pysähtynyt ja esimerkiksi sodan aiheuttaman 

häiriön jälkeen perhe on palautunut pikkuhiljaa entiselleen. Parsons ei teoriassaan 

kuitenkaan pidä näitä perheen muutokseen nimettyjä tekijöitä olennaisena, vaan perheen 

tehtävien siirtyminen eri instituutioiden hoidettavaksi  yhteiskunnan eriytymisen johdosta 

on vaikuttanut modernin perheen syntyyn. Perheillä on ajan saatossa ollut erilaisia tehtäviä, 

jotka ovat yhteiskuntamuutoksen vaikutuksesta siirtyneet niiden hoitamiseen 

erikoistuneille laitoksille ja jäljelle jääneitä perheen tehtäviä tarvitaan hoitamaan äiti ja isä 

eli nykykäsityksessä puhutaan ydinperheestä.  

Myös Ritva Nätkin (2003, 18-20) kuvaa perheen modenrisaatioon kuuluvan 

yksilöllistymiskehityksen, jolloin alkuperäiseksi perheeksi ajateltu suurperhe sekä kiinteä 

sukuyhteisö jakautuu pienemmiksi osiksi perheenjäsenten yksilöllistyessä ja erilaisten 

tehtävien jakautuessa. Perheenjäsenten yksilöllistymisen kehitys voidaan kuvata 

lineaarisena muutoksena, kun nainen vapautuu miehen edusmiehisyydestä ja äiti ja lapsi 
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erottuvat yksilöinä perheessä. Helena Hurme (2014, 60-63) nostaa esille Urie 

Bronfenbennerin (1917–2006) bioekologisen mallin, jota on käytetty perhetutkimuksessa 

tarkastelemaan nuorten ja perheiden kehitystä.  Bronfenbrenner nostaa esiin kuusi tekijää, 

jotka vaikuttavat oleellisesti perhekehitykseen : vanhempien tukiverkosto, yhteisö, koulu, 

toveriryhmä, työelämä ja ympäristön muutokset  elämän aikana. Ympäristön muutoksen 

Bronfenbrenner jakaa neljään tasoon, joita ovat mikro-, meso-, ekso- ja makroympäristöt. 

Toisin sanoen yksilön ympäristö koostuu sisäkkäsisitä rakenteista, joissa yksilö esiintyy 

erilaisissa rooleissa kuten tyttärenä tai opettajana. Kyseinen malli korostaa yksilön ja 

ympäristön välistä vuorovaikutusta, toisin sanoen on tärkeää huomioida perhekehityksessä 

perhedynamiikan lisäksi myös ympäristössä tapahtuvat muutokset.  

Elämänkulun näkökulmasta perhekäsitys on muokkautunut myös sukupolvien väli-

sen vuorovaikutuksen kautta. Myönteiset tunteet kohdistuvat useammin omiin lapsiin kuin 

omiin vanhempiin, mikä johtuu usein ratkaisemattomista pulmista perheen historiassa, ter-

veydentilan heikkenemisestä tai muusta merkittävästä tekijästä elämänkulun aikana. Suku-

polvien vuorovaikutus on tiiviimpää lastenlasten ollessa pieniä sillä he voivat tarjota tukea 

ja hoitoapua lapsiperheille. Isovanhempien ei kuitenkaan katsota olevan sukupolvien väli-

sessä vuorovaikutuksessa pelkästään antava osapuoli, vaan myös he hyötyvät vuorovaiku-

tuksesta monin tavoin. Isovanhempien tarjoama taloudellinen tuki ehkäisi isovanhempien 

masennusta, ja lapsenlapsiaan hoitavat isoäidit avioivat terveydentilaansa paremmaksi 

kuin ne isoäidit, jotka eivät osallistuneet lastenlapsien hoitoon lainkaan. (Ruoppila 2014, 

114–117.) 

Perhekeskustelussa etsitään edelleen alkuperäistä ”ehjää ydinperhettä”, joka usein 

liitetään heterosuhteessa elävään tasapainoiseen pariskuntaan, jonka uskotaan olevan 

lapselle paras perhemuoto. Tämän päivän yhteiskunnassa perheen eri muodot ovat 

moninaistuneet ja erilaiset vaihtoehdot ydinperheelle normalisoituneet. Jatkuva 

kiistelynaihe on kuitenkin se, minkälaisia haasteita erilaiset perhemuodot asettavat lasten 

hyvinvoinnille. (Nätkin 2003, 16.) Perhekäsityksen moninaisuuden ja jatkuvan murroksen 

rinnalla voisi ajatella, että perhemuotoa tärkeämpää on perheen toimintamallit sekä 

perheessä ja ympäristössä tapahtuvat muutokset suhteessa lapselle turvalliseen 

kasvuympäristöön. Nyky-yhteiskunnassa uusioperheiden sekä muiden perhemuotojen 

lisääntyessä ei kysymys ”ketä perheeseesi kuuluu” välttämättä ole ongelmaton, ja jokainen 

perhemuoto tarjoaa omanlaisensa vastauksen kysymykseen.  

Mitään perheen määritelmistä ei ole täysin hyväksytty perhetutkimuksessa. Toisinaan 

perhettä käsittelevät teoriat on jaettu kahteen ryhmään: perhettä lähestytään rakenteena tai 

systeeminä, joka toteuttaa tiettyjä tehtäviä, kuten lapsesta huolehtiminen. Tähän teoriaan 

liitetään käsitteet hoiva, huolenpito, perinteensiirto sekä vuorovaikutus. Toisen teorian 

mukaan perhettä lähestytään useiden ja jatkuvasti muuttuvien määrittelyjen kohteena 

olevina käytänteinä, valtasuhteina tai toimintoina. Tämä tarkoittaa perheen määrittelemistä 

suhteiksi, määritelmiksi ja tekemiseksi. Käytännössä perhesuhteista ja rajoista neuvotellaan 



 

7 

 

jatkuvasti ja perheen määrittelyprosessi on jatkuva ideologinen sekä tietynasteinen 

valtataistelu. (Jokinen 2014, 168.)  

2.3 Yksilöllistyneen perheen roolit ja sukupolvisuus 

Ihmisellä voi olla monia rooleja elämänsä aikana. Yleisimmiksi rooleiksi voidaan mieltää 

lapsi, vanhempi, sisarus, kumppani tai muu yhteisön jäsen. Merkittävää on, kuinka rooli 

muotoutuu missäkin yhteisössä eri odotusten perusteella. Seuraavassa luvussa käyn läpi 

perhesuhteisiin liittyviä rooleja ja niiden merkityksiä elämässä. 

Ylitalo (2011, 9) avaa roolia käsitteenä Jacob Levy Morenon (1889–1974) rooliteorian 

mukaan. Roolin luonne voidaan nähdä sosiaalisena sekä yksilöllisenä. Rooleilla on yhteys 

siihen, mitä kultakin henkilöltä odotetaan ja millaisia oletuksia tähän kohdistetaan. Van-

hempi odottaa lapseltaan tietynlaista käytöstä ja ilmaisee tämän sanojen, ilmeiden ja eleiden 

avulla. Lapsi reagoi tähän odotukseen ja seuraa osaltaan oman roolinsa vaikutusta vanhem-

paan. Henkilön rooli on sidoksissa toisiin ihmisiin ja tilanteisiin, mikä tekee rooliodotuk-

sesta vastavuoroista. 

Vanhemmuuden keskeisimmät roolit kehittyvät vähitellen suhteessa ja vuorovaiku-

tuksessa lapseen.  Keskeistä on, että vanhemmalla ja lapsella on riittävästi yhteistä aikaa, 

sillä roolien kehittyminen vaatii vastavuoroista suhdetta lapsen ja vanhemman välillä. Van-

hemmuuden roolit ovat suhteessa lapsen tarpeisiin ja ne voidaan jakaa motivaatiorooleihin. 

Tarpeet ovat yksilöllisiä ja niihin vaikuttaa sukupuoli, lapsen ikä, temperamentti ja kehitys-

tilanne. Perhe-elämän ja parisuhteen rooleihin vaikuttaa edelleen myös sukupuolittuneet 

käytännöt, jonka mukaan heteroseksuaalisissa suhteissa kotityöt ja parisuhteen hoito jää 

usein naisen vastuulle. Perheen arjen sujuvuudesta huolehtivat ennen kaikkea naiset, mikä 

aiheuttaa naisosapuolten tyytymättömyyttä perhe-elämässä. (Ylitalo 2011, 15; Sihto, Lahti, 

Elmgren & Jurva 2018, 280–283.) 

Kirsi Lumme-Sandt & Tiina-Mari Lyyra (2013, 252–253) käsittelevät perherooleja 

ikääntyvän miehen näkökulmasta suhteessa perheeseen. Sosiaalisilla suhteilla on iso mer-

kitys ihmisten hyvinvoinnille, oli kyse ystävyyssuhteista tai perhesuhteista. Jatkuvassa yh-

teiskunnallisessa murroksessa on se, miten perhe ymmärretään ja millaisia rooleja perheen-

jäsenillä katsotaan olevan. Syitä tähän ovat esimerkiksi sukupuoliroolien muutokset, väes-

tön ikääntyminen, perhekoon pieneneminen sekä uusperheet. Nykypäivän eliniänodotteen 

ansiosta isoisyys on tavanomaisempaa kuin aikaisemmilla sukupolvilla ja lapsenlapsia on 

lukumäärällisesti vähemmän pienenevän perhekoon seurauksena. Nämä tekijät mahdollis-

tavat aikaisempaa tiiviimmän suhteen isovanhempien sekä lapsenlasten välillä, sillä isovan-

hemmat voivat tarjota entistä yksilöllisempää huomiota ja hoivaa lapsenlapsille.  

Isovanhempien kotia kutsutaan yleisesti mummolaksi, mikä kertoo siitä, että isovan-

hemmuus kiinnittyy erityisesti naisiin. Isovanhemmuutta käsittelevät tutkimukset ovat 

myös keskittyneet pääsääntöisesti isoäiteihin sivuuttaen isoisät ja isoisien merkitystä 
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perheissä on aliarvioitu. Isoäidin rooli perheessä on usein pitää yllä suhdetta lapsenlapsiin 

ja yhteydenpito aikuisten lasten välillä on vilkkainta äidin ja tyttären kesken. Nykyajan per-

hekulttuurissa arvostetaan kuitenkin aktiivisesti perhe-elämään osallistuvia miehiä ja ny-

kypäivän isoisät haluavat olla aktiivisesti mukana lastenlastensa elämässä tasavertaisena 

isovanhempana.  Käsitys isoisän roolista perheessä muodostuu vaihtelevassa perhekulttuu-

rissa sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Omat kokemukset isoisästä tai sen poissa-

olosta vaikuttaa siihen, millainen isoisä hän itse haluaa olla. (Lumme-Sandt & Lyyra 2013, 

(258–262.) 

Vanhemmuuden roolit sekä vanhempana että perheenjäsenenä muotoutuvat suorassa 

vuorovaikutuksessa lapseen ja lapsen tarpeisiin. Isovanhempien rooli perheessä on myös 

suoraan yhteydessä siihen, kuinka tiivistä yhteydenpito lapsiin ja lapsenlapsiin on. Suoma-

laisessa yhteiskunnassa isoisien rooli on vahvistunut ja onnistunut isoisyys lisää miehen 

tyytyväisyyttä elämään. 

2.4 Näkökulmia isovanhempien asemaan perheessä 

Suomalaisessa kulttuurissa korostuu yksilöllisyys sekä perheen sisällä että sukulaisten vä-

lisissä suhteissa. Isovanhemmat eivät asu enää omien lastensa perheiden kanssa ja heillä ei 

katsota olevan enää selkeitä tehtäviä, oikeuksia tai velvollisuuksia kuten muissa yhteisölli-

syyttä korostavissa kulttuureissa, joissa isovanhemmat luetaan usein perheenjäseniksi. Iso-

vanhempien rooli perhekäsityksessä on muuttunut vuosien saatossa ja vielä 1700-luvun 

Suomessa isoäidin osallistuminen perheen arkeen lisäsi lapsenlapsen henkiinjäämismah-

dollisuuksia, tänä päivänä isovanhemmilla on usein hemmottelijan rooli lapsen elämässä ja 

usein myös isovanhemmat auttavat lapsiperheitä taloudellisesti lapsenhoidon lisäksi. (Rot-

kirch, Söderling & Fågel 2010, 5–6.) 

Isovanhemmat ovat myös keskellä ajan ilmiöitä tänä päivänä, ja isovanhempien on 

yhä tärkeämpää joustaa omista näkökannoistaan esimerkiksi lasten kasvatuksessa. Tekno-

logian kehitys sekä sen näkyminen yhä pienempien lasten elämässä luovat isovanhemmille 

paineita pysyä perässä esimerkiksi sosiaalisen median ilmiöissä. Arvomaailma vaikuttaa 

valintoihimme, ja niiden eriäväisyys voi hankaloittaa yhteisen linjan vetämistä. Tällöin pa-

lataan sen äärelle, että lasten vanhemmat tekevät yhteiskunnassamme päätökset lasten asi-

oissa. (Soiluva 2020, 35.) Minna Oulasmaa (2020, 35) puolestaan viittaa psykologi Hannele 

Törrön kuvailuun kasvatuskiistoista eletyn historian ja nykypäivän yhteen törmäämisenä. 

Kiista voi juontaa kulkunsa ajasta, jolloin vanhempi oli teini-ikäinen ja sananvalta oli iso-

vanhemmalla. Näistä rooleista irti päästäminen ja oman uuden roolin omaksuminen hel-

pottaa perheiden ja isovanhempien välistä kanssakäymistä.  

Isovanhempien asemaa perhesuhteissa voidaan kuvailla yksilökohtaiseksi. Väestölii-

ton tekemän vuoden 2007 perhebarometrin mukaan melkein seitsemän kymmenestä vas-

taajasta piti omia isovanhempiaan perheenjäseninä, kaksi viidestä laski myös omat 
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appivanhempansa perhelukuun. Perhebarometrin mukaan isovanhemmat itse laskevat 

poikkeuksetta aikuiset lapset perheenjäseniksi, vaikka he eivät asu yhdessä. (Rotkirch 2014, 

169.) Suomen viranomaisnäkökulmasta isovanhempia ei välttämättä lasketa ”ydinperhee-

seen” eikä heillä ole oikeuksia, saati velvollisuuksia lapsenlapsia kohtaan. Yhteisöllisyyttä 

korostavissa kulttuureissa muualla maailmassa taas isovanhemmille annetaan kasvatusvas-

tuuta sekä velvollisuuksia lapsenlapsiaan kohtaan ja heidät lasketaan automaattisesti per-

heenjäseniksi. (Rotkirch ym. 2010, 7.) 

Perheet ovat pienentyneet viime vuosikymmenen aikana ja sosiologit liittävät yksityi-

syyden, itsenäisyyden ja sukulaisista etääntymisen tämän päivän perheisiin. Viime aikoina 

on kuitenkin havaittu lapsiperheiden muuttoliikkeen kohdistuvan samalle paikkakunnalle, 

missä asuu omia vanhempia. Isovanhemmuuden ei enää katsota olevan vain biologista su-

kulaisuutta vaan puhutaan myös sukupolvien välillä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, 

joka pitää sisällään sopimuksellisen isovanhemmuuden. Uusisovanhemmat ovat yleisty-

neet uusperheiden myötä sekä puhutaan myös varaisovanhemmista, sijaisisovanhemmista 

tai kummi-isovanhemmista, jolloin biologista sidettä ei välttämättä osapuolien välillä ole. 

(Kinnunen 2014, 25–28.) 

Isovanhempien asema on korostunut, ja perhepoliittisessa päätöksenteossa tulisi huo-

mioida isovanhempien kasvava merkitys. Isovanhempien rooli korostuu elämän käänne-

kohdissa ja kriiseissä, sillä lapselle läheisellä isovanhemmalla on mahdollisuus tarjota py-

syvyyden ja turvallisuuden tunnetta muuttuvassa tilanteessa. Isovanhemmuustutkimuk-

sessa puhutaan paljon suorasta suhteesta isovanhemman ja lapsenlapsen välillä, mikä on 

tutkimuksen valossa huolettomin osa perhesuhdetta, kun taas ”välisukupolvi” eli vanhem-

man ja aikuistuneen lapsen perhehistoria ja kokemukset voivat aiheuttaa huolta isovanhem-

malle. (Rotkirch ym. 2010, 6; Nätkin 2018, 161.)  

Puhuttaessa perhevelvollisuuksista ne voidaan lukea tärkeäksi osaksi ihmisten mieli-

kuvaa siitä, mistä perhe ja suku laajemmin rakentuvat. Suku mielletään tukirakenteeksi per-

heelle, johon turvaudutaan viimeistään hädän hetkellä. Perhevelvollisuudesta ei ole ole-

massa selkeitä sääntöjä, vaan niiden määrittely on jatkuvaa, kuin on myös perhesuhteiden 

rakentuminenkin. Isovanhempien näkökulmasta ongelmalliseksi asiaksi on muodostunut 

lasten avioeroon liittyvät huolto- ja tapaamisriidat, joiden myötä toisinaan estetään isovan-

hempia tapaamasta lapsenlapsiaan. Suomen lainsäädäntö ei turvaa isovanhemman ja lap-

senlapsen välistä oikeutta nauttia toistensa seurasta siihen vedottaessa, vaikka itsessään 

perhe-elämäsuoja yltää isovanhempien suhteeseen lapsenlapsiin. (Jokinen 2014, 182; Nie-

minen 2013, 358.) 
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3.1 Perhettä koskeva lainsäädäntö 

Perhettä koskevaa lainsäädäntöä voidaan tarkastella kolmesta eri osa-alueesta. Tässä kap-

paleessa käsittelen perhettä koskevaa lainsäädäntöä perhe-elämän suojan näkökulmasta 

sekä isyyteen ja äitiyteen liittyvien oikeuskysymysten näkökulmasta. Äitien ja isien oikeu-

det ovat osin samoja vanhemmuuteen liittyviä oikeuksia, vaikka käytännössä ne eivät aina 

toteudu yhdenvertaisesti vanhempien kesken. Erityisesti oikeusepäkohdat näkyvät lapsen 

tapaamis- ja huoltoasioissa, eli käytännössä silloin, kun lapsen vanhemmat eivät asu sa-

massa osoitteessa. (Nieminen 2013, 181.) Perhettä koskevassa lainsäädännössä ei ole huo-

mioitu lähisukulaisia tai muita lapselle läheisiä ihmisiä, joten oikeudet ulottuvat vain ydin-

perheen jäsenille. Poikkeuksena toimii lapsenhuoltolaissa oleva lapsen oikeus tavata muuta 

henkilöä kuin vanhempaansa (ks. 190/2019, 9 c §). 

Perhe-elämän suoja on määritelty ihmissoikeussopimuksessa ja sen perusperiaate on, 

että lapsen tulee lähtökohtaisesti olla vanhempiensa huollettavana ja kasvatettavana. Van-

hemmat eivät kuitenkaan aina asu yhteisessä taloudessa, jolloin esimerkiksi YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen 9.3 artikla suojaa vanhemmasta tai vanhemmista erossa asuvan lap-

sen oikeuden ylläpitää suhteita ja suoria yhteyksiä vanhempaansa säännöllisesti, paitsi jos 

se on lapsen edun vastaista (Finlex 60/1991). Lapsen edun toteutuminen on punainen lanka 

erilaisissa sopimuksissa ja lakisäädöksissä. Perhe-elämän suojan piiriin kuuluu myös tär-

keänä osana sisarusten keskinäiset suhteet, joiden ylläpitämisestä ja edistämisestä julkisen 

vallan tulee aktiivisesti huolehtia. Suomessa julkisen vallan on aktiivisin toimenpitein edis-

tettävä perhe-elämän suojan toteutumista esimerkiksi järjestämällä valvottuja tapaamisia 

tai yleisiä tapaamispaikkoja suhteiden ylläpitämiseksi, jos näille on tarve (Nieminen 2013, 

343, 351–352). 

 

3 PERHEHOITO LASTENSUOJELUSSA 
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Historiaa tarkastellessa taaksepäin on avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten kat-

sottu olevan äitien lapsia, ja heille korkeintaan määrättiin elatusvelvollinen mies. Viime 

vuosikymmenet ovat muuttaneet tilannetta isän oikeudellisten asemaan suhteen, ja vuonna 

1975 säädetty isyyslaki määritteli lapset lähtökohtaisesti yhdenvertaisiksi syntyperästään 

riippumatta. Myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pyrkinyt vahvistamaan isien 

oikeuksia lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella. (Nieminen 2013, 187.) Erot isyyden ja 

äitiyden välillä alkavat siitä, että geneettinen äitiys on tiedossa aina, mutta isyys ei. Isän 

kiintyminen lapsiin on selitetty sekä emotionaalisella tasolla että myös fyysisellä tasolla, 

esimerkkinä hormonit ym. (ks. Rotkirch 2014, 103–110). Tästä voi huomata, että isien kyky 

antaa hoivaa on syvällä, joskin miehen varmuus geneettisestä vanhemmuudesta vaikuttaa 

suhteeseen merkittävästi. Isyyden tunnustus turvaa isän oikeudet syntyvään lapseen. Isyys-

lain (700/1975) 2 §:n mukaan aviomies on lapsen isä lapsen syntyessä avioliiton aikana, ellei 

toisen miehen isyyden tunnustus toisin määritä (ks. 16a). Laki on ollut aikaisemmin ongel-

mallinen, jos lapsen äiti ja aviomies eivät anna hyväksyntäänsä lapsen geneettisen isän isyy-

den tunnustukselle. Isyyslakiin käynnistettiin lakimuutoksia, jotka sisältäisivät oikeuden 

nostaa kanteen aviomiehen isyyden kumoamisesta ja joiden avulla toinen mies voisi saada 

isyystutkimuksen kautta vahvistettua isyytensä. (Nieminen 2013, 191.) Viimeisin isyyslaki 

on tullut voimaan 2015 (11/2015), jonka johdosta äiti ei voi vastustaa isän isyydentunnus-

tusta. Lakiuudistus täytyisi kuitenkin saada käytäntöön siten, että se ei olisi ilmeisen haital-

linen lapsen jo luomille kiintymyssuhteille suhteessa muihin aikuisiin. Isyyteen liittyvät la-

kimuutokset toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset 

näkyvät viiveellä lainsäädännössä. 

Äitiyteen liittyvät oikeudet alkavat jo oikeudesta aborttiin. Oikeudelliset kysymykset 

liittyen äitiyteen ovat isyyteen liittyviin kysymyksiin verrattuna laajemmat ja lähtökohtai-

sesti erilaiset. Itse äitiyteen ei tarvita erilaisia tunnustuksia, vaan nainen, joka lapsen syn-

nyttää, on oikeudellisen arvioinnin näkökulmasta lapsen äiti. Vaikka äitiys käytännössä voi-

daan katsoa alkaneeksi siitä hetkestä, kun positiivinen raskaustesti tehdään, ei raskaana ole-

valle naiselle ole asetettu juurikaan rajoitteita tai velvollisuuksia sikiön suojelemiseksi. (Nie-

minen 2013, 182, 197, 235.) Myöskään velvollisuuksia osallistua terveystarkastuksiin ei ole 

muutoin kuin sitä kautta, että äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on äitiysavustuslain 

(477/1993) 2 §:n mukaan käynti terveyskeskuksessa tai lääkärin vastaanotolla ennen neljän-

nen raskauskuukauden päättymistä. Eri maissa on erilaisia käytänteitä siitä, voiko äiti kiel-

täytyä ”äitiydestä” lapsen synnyttyä. Esimerkiksi Ranskassa perhe ymmärretään sosiaa-

liseksi kokonaisuudeksi, ja biologista vanhemmuutta ei pidetä olennaisimpana asiana eikä 

kaikissa olosuhteissa edes lapsen ehdottomana oikeutena. Saksassa taas anonyymi synnyt-

täminen ei käytännössä ole mahdollista, ja äidin pitää päättää ennen lapsen syntymää, ha-

luaako hän äidiksi. Lisäksi lapsen syntymän yhteydessä täytyy esittää myös lapsen isä, 

muutoin ei ole oikeutettu yksinhuoltajaäideille tarkoitettuihin taloudellisiin etuuksiin. (Nie-

minen 2013, 207–209.) Äitiyslaissa 253/2018 keskeistä on, että lapsen synnyntäyt on lapsen 

äiti. Lisäksi laki säätelee äitiyden vahvistamisesta hedelmöityshoidon avulla syntyneiden 
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lasten kohdalla. Äitiyslain 3 § sisältää säännökset äitiyden vahvistamisesta hedelmöityshoi-

toon annetun suostumuksen perusteella yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen naisen 

kanssa.  

3.2 Sijaishuolto ja sijaishuoltopaikan valintaa ohjaava sääntely   

Lähtökohtaisesti lapsen huoltajalla on vastuu lapsen hoidosta- ja kasvatuksesta sekä hyvin-

voinnista. Kaikissa tilanteissa vanhempi ei pysty turvaamaan lapsen normaalia kasvua ja 

kehitystä julkisen vallan tarjoamasta tuesta huolimatta ja syntyy tarve lapsen sijaishuollolle. 

Lapsi voidaan sijoittaa asumaan kodin ulkopuolelle erilaisilla päätöksillä kuten avohuollon 

tukitoimena, huostaanotettuna, jälkihuoltona tai kiireellisesti sijoitettuna. Lapsen siirryttyä 

kiireelliseen sijoitukseen tai huostaanottoon, sosiaalihuollosta vastaavasta toimielimestä eli 

lastensuojeluviranomaisesta tulee lapsen julkinen huoltaja. Kysymyksessä on merkittävä 

julkisen vallan käytön elementti, jolla vaikutetaan lapsen ja lapsen huoltajan ihmisoikeuk-

siin. Lastensuojeluviranomainen ei pysty instituutiona vastaamaan lapsen huollosta ja sii-

hen kuuluvasta kasvatus- ja hoitotehtävästä. Tehtävä voidaan siksi antaa hoidettavaksi yk-

sityiselle taholle, kuten perhehoitajalle tai laitoshuollolle. Tarvittaessa lapsen tilapäisen hoi-

don voi järjestää myös terveydenhuollon yksikössä. (Saastamoinen 2008, 24; Araneva 2013, 

128–129.) 

Lastensuojelun perhehoidon rinnakkaisia sijaishuollon järjestämistapoja ovat lasten-

suojelun laitoshuolto, lapsen tarpeen perusteella määritelty terveydenhuollon yksikkö tai 

lapsen väliaikainen sijoittaminen vanhempansa tai muun huoltajan luokse. Lastensuojelu-

laitoksiin luetaan lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelu-

laitokset (LSL 57 §). Laistensuojelulaitosten toiminta eroaa perhehoidosta esimerkiksi eri 

oikeuksien ja rajoitustoimenpiteiden perusteella. Lastensuojelun laitoshuollossa laitoksen 

johtajalla tai hänen määräämällä hoitohenkilökunnalla on oikeus käyttää julkista valtaa, 

jolla voidaan puuttua perus- ja ihmisoikeuksiin ja rajoittaa niitä. Perhehoidossa tätä oikeutta 

ei koskaan ole, ja kaikki perhehoitoon sijoitetun lapsen oikeusasemaan vaikuttavat päätök-

set tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. (Araneva 2018, 130.) Nämä seikat huo-

mioon ottaen lastensuojelun laitoshuoltoon siirretään haastavahoitoisempia lapsia ja nuoria 

kuin perhehoitoon, mikä on myös kriteeri sijaishuoltopaikkaa selvitettäessä.  

Lapsi voidaan siirtää myös terveydenhuollon yksikköön, jos se on lapsen kehityksen 

tai terveyden kannalta välttämätöntä lääketieteellisen hoidon järjestämiseksi. Sijoitus voi-

daan järjestää yhteistyössä terveydenhuollon viranomaisten kanssa, ja lapsen lääketieteelli-

sen hoidon arvioi poikkeuksetta terveydenhuollon ammattilainen. Lapsi voidaan sijoittaa 

terveydenhuollon yksikköön tilanteessa, jossa terveydenhuollon ammattilainen on arvioi-

nut lapsen tarvitsevan lääketieteellistä hoitoa, mutta huoltaja kieltää hoidon, eikä tervey-

denhuoltoon liittyvän lainsäädännön kannalta ole mahdollista hoitaa lasta ilman huoltajan 

suostumusta. Sijaishuollon pääasiallisena syynä ei voi kuitenkaan olla lääketieteellisen 
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hoidon järjestäminen, vaan lapsen sijoittaminen lastensuojelulain nojalla edellyttää aina 

sitä, että lapsen kasvuolosuhteet haittaavat erityisesti lapsen kasvua ja kehitystä tai ter-

veyttä. (Aer 2012, 107–108; Araneva 2018, 132–133.) 

Lapsi voidaan sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajan luokse väliaikaisesti, 

mikä edellyttää aina sitä, että asuinolosuhteet muuttuvat olennaisesti ja sijaishuollon tarve 

lakkaa. Lapsi voidaan sijoittaa huoltajan tai vanhempansa luokse enintään kuuden kuukau-

den ajaksi ja lastensuojelulain 47 § velvoittaa lopettamaan huostaanoton viipymättä, kun 

huostaanoton ja sijaishuollon tarve päättyy, ellei se olisi ilmeisesti lapsen edun vastaista. 

(Saastamoinen 2008, 32.) Sijoitus vanhemman tai muun huoltajan kotiin toteutetaan yleensä 

silloin, kun valmistellaan lapsen kotiuttamista sijaishuollon jälkeen. Tämä perustuu lasten-

suojelulain 49 § 3 momenttiin, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisuus seurata lapsen 

hoidon ja kasvatuksen edunmukaisuutta kuuden kuukauden ajan vanhemman tai muun 

huoltajan kotona (LSL 417/2007).  

3.3 Lastensuojelun perhehoidon määritelmä ja tavoite  

Lastensuojelulain (417/2007) tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. 

Jos puutteet lapsen huolenpidossa vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä, lapsi 

on otettava huostaan ja hänelle on järjestettävä sijaishuolto. Lastensuojelulain 50 § :n 

mukaan mukaan perhehoito on ensisijainen sijaishuoltomuoto. 

Lastensuojelun perhehoito perustuu lastenuojelulakiin ja on julkinen hallintotehtävä. 

Lastensuojelun perhehoito tarkoittaa sijaishuollossa olevan lapsen hoitoa ja kasvatusta, ja 

sitä voidaan järjestää myös avohuollon tukitoimenpiteenä (Araneva 2018, 9). Perhehoitoa ja 

perhehoitajan asemaa säätelee perhehoitajalaki (312/1992) kun taas lapsen sijaishuollon 

järjestämiseen ja toteuttamiseen perhehoidossa sovelletaan lastensuojelulakia (LSL 79 §). 

Perhehoidon tarkoituksena on antaa sijaishuollossa olevalle lapselle mahdollisuus 

kodinomaiseen hoitoon, läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon sekä perusturvallisuuden 

edistämiseen. Lastensuojelun perhehoito on toimintamuotona ympärivuorokautista ja 

muualla kuin lapsen primäärissä kodissa järjestettävää. (Araneva 2018, 147, 156–157.)  

Kansainvälisen lastensuojelun sijaishuollon ja perhehoidon tutkimuksen tarkastelu 

osoittaa, että useaan maahan verrattuna Suomessa on tehty vähän perhehoitoa koskevaa 

tutkimusta. Maiden väliset erot korostuvat erityisesti lapsen ja biologisen perheen 

suhteiden merkityksessä sekä siinä, onko tavoitteena perheen jälleenyhdistäminen ja onko 

sijaisperheellä väliaikainen vai biologisen perheen korvaava rooli. (Valkonen 2008, 99.) 

Perhehoidon erityisenä vahvuutena verrattuna muihin sijaishuollon järjestämistapoihin on 

paremmat mahdollisuudet pysyviin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidon voi määritellä 

siten, että lapsen hoidosta pääasiallisesti vastaava aikuinen elää lapsen kanssa samassa 

taloudessa vuorokauden ympäri, ja jos tämä ei toteudu, on kyseessä laitoshuolto. 
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Perhehoidon on tarkoitus tarjota kodinomainen kasvuympäristö, jossa lapsi kasvaa 

tasavertaisena perheenjäsenenä lapsiperheessä. Perhehoidon tavoitteiden eettiseksi 

haasteeksi muodostuu kuitenkin juuri pysyvyys, sillä se muuttaa käsitystä biologisen 

vanhemman mahdollisuudesta muutokseen ja tämän kautta sijoituksen purkautumiseen. 

(Araneva 2018, 163–165 ; Pösö 2015, 21.) 

Perhehoitoa määrittelee lain lisäksi toimeksiantosuhteen sisältö sekä tarkka 

salassapitovelvollisuus. Toimeksiantosopimuksella kunta antaa perustuslain (731/199) 124 

§:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän, lapsen hoidon ja kasvatuksen sopimuksen toisen 

osapuolen eli perhehoitajien tehtäväksi. Perhehoitaja on sopimussuhteessa kuntaan ja on 

velvollinen noudattamaan osaltaan toimeksiantosopimuksessa määriteltyjä oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Lapsen oikeudellinen huolto siirtyy julkiselle toimielimelle eli käytännössä 

lapsen sosiaalityöntekijälle, joka hoitaa tehtävää yhdessä lapsen, lapsen vanhemman ja 

huoltajan kanssa. Sijaishuollon aikana korostuu lapsen salassapidettävien tietojen suojan 

merkitys. (Araneva 2018, 159–160, 194–195.) Ketola (2008, 46–53) ottaa esille perhehoitajien 

oikeudet tehtävässä suoriutumiseen käytännön tasolla.  Sijaisperheillä on oikeus riittävään 

tukeen tehtävässään, ja sen toteutumiseksi perhehoidon rakenteiden tulee olla kunnossa. 

Tukimuotoihin lukeutuvat täydennyskoulutukset, työnohjaus, vertaistuki, perhehoitajien 

vapaiden mahdollistaminen sekä palkkiot ja kulukorvaukset. Lisäksi kunnilla ja kolmannen 

sektorin toimijoilla voi olla omia palveluita perhehoitajan tehtävässä tukemiseen.  

Perhehoito on lastensuojelulain 50 §:n mukaisesti ensisijainen tapa järjestää 

sijaishuolto. Perhehoitajien tehtävänä on tarjota lapselle tavanomaista kasvatusta, joka 

tukee lapsen sosiaalista, emotionaalista ja älyllistä kehitystä sekä psyykkista ja fyysistä 

terveyttä. Lapsen kasvatukseen kuuluvat lapselle osoitettava hellyys ja ymmärrys sekä 

säännöllinen ja ennakoitava arki ikätasoiset rajat ja säännöt huomioiden. Sijaishoitajilta 

toivotaan tavallista vanhemmuutta sekä kykyä tuntea omat rajat ja hakea apua tarvittaessa 

(Ketola 2008, 59). Lapsi hyötyy ennustettavista rutiineista, ja on tärkeää, että 

sijaishuoltopaikka noudattaa ruokailu- ja nukkumaanmenoaikoja, jotka rytmittävät lapsen 

elämää. Aikuisten turvaama ulkoinen järjestys ja asioiden sujuminen edistävät lapsen 

kiintymistä näitä rutiineita ylläpitäviin aikuisiin, mikä on perhehoidon sijoituksen 

jatkuvuuden kannalta merkittävää. (Araneva 2018, 186; Tuovila 2008, 54.) 
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3.4 Sukulaissijaisvanhemmuus perhehoidossa 

Lastensuojelulain 32 § määrittelee lapsen läheisverkoston kartoittamisen ennen lapsen 

sijoittamista kodin ulkopuolelle. Lain mukaan on selvitettävä muun muassa sen 

vanhemman olosuhteet, jonka luona lapsi ei asu pääasiallisesti, sukulaisten tai muiden 

lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin 

osallistumaan lapsen tukemiseen. Myös lapsenoikeuksien sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan 

mukaan vanhemmista erotetulle lapselle on ensisisjaisesti järjestettävä turva perhepiiristä 

ja vasta, jos lapsen sijoittaminen perhepiiriin on mahdotonta, vaihtoehtoinen hoito voidaan 

järjestää perhepiirin ulkopuolella. Jos kyseessä on huoltajan suostumukseen perustuva 

sijoitus avohuollon tukitoimena, voi huoltaja kieltää lapsen läheisverkoston kartoittamisen 

samoin kuin 12 vuotta täyttänyt lapsi. (Araneva 2018, 85.)  

Läheisverkostoa kartoittaessa selvitetään toisen vanhemman olosuhteiden lisäksi lap-

selle läheiset henkilöt, jotka ovat olleet lapsen arjessa mukana ja joihin lapselle on läheinen 

suhde. Kati Hämäläinen (2012, 130) määrittelee lapsen ja aikuisen välistä ensisijaista suh-

detta kahdesta näkökulmasta, joita ovat veriside ja sosiaalinen side. Veriside on omiin juu-

riin liittyvää ja sosiaalinen side taas lapsen ja aikuisen yhteiseen historiaan liittyvää tun-

nesidettä. Araneva (2018, 84–86) määrittelee yleisesti lapselle läheisen henkilön sukulaisuu-

den tai kummiuden perusteella, sillä läheisverkostokartoituksen tavoitteena on sijaishuol-

topaikan löytämisen lisäksi turvata lapsen oikeus pysyviin ja läheisiin ihmissuhteisiin huos-

taanoton jälkeen. Vaikka laki velvoittaa sukulaissijaiskartoituksen laatimisen, ei lastensuo-

jelulain 32 § aseta lapsen sukulaisia tai muita läheisiä henkilöitä etusijalle verrattuna muihin 

vaihtoehtoihin. Kokonaistilanne arvioidaan lapsen edun kannalta ottaen huomioon sijoi-

tuksen pysyvyys ja muut seikat. 

Sukulaissijoituksessa lapsen sukulais- tai läheisverkostoon kuuluvan henkilön rooli 

lapsen elämässä muuttuu läheisestä henkilöstä henkilöksi, joka hoitaa julkista hallintoteh-

tävää lastensuojeluviranomaisen toimeksiannosta. Tehtävään kuuluu oikeuksia ja velvolli-

suuksia mutta myös sopeutumista tehtävän tuomiin seikkoihin. Sukulaissijaisvanhempien 

suhtautuminen lapsen vanhempiin ja muihin sukulaisiin on selvitettävä, ja mahdolliset su-

kulaisten väliset ristiriidat on huomioitava sijoitusta suunniteltaessa. Tuovila (2008, 48) nos-

taa esiin tilanteen, jossa lapsi olisi itse valmis kiinnittymään uusiin sijaisvanhempiin, mutta 

vastustus heijastuu biologisen vanhemman tai suvun kautta lapseen. Tämä vaatisi sosiaali-

työn toimesta tiivistä työskentelyä perheen kanssa, jota ei ole resurssit huomioon ottaen 

mahdollista toteuttaa. Huostaanottoon liittyy paljolti suuria tunteita, ja perhepiirissä tapah-

tuva sijoitus on altis erilaisille negatiivisille ilmiöille perhesuhteissa. Ihmissuhteiden toimi-

vuus sukulaisverkostossa on merkittävä asia lapsen edun kannalta. Sukulaissijaisvanhem-

pien on suhtauduttava neutraalisti lapsen vanhempiin sekä tuettava lapsen sosiaalisia suh-

teita sijoituksen aikana. Kaikilla osapuolilla on oikeus hyvään kohteluun ilman syrjintää, ja 

sukulaissijaisvanhempien on välttämätöntä ymmärtää lapsen ja vanhemman yhteydenpi-

don merkitys sijoituksen aikana. (Araneva 2018, 92–93.) 
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4.1 Tutkielman tarkoitus ja toteutus 

Tutkielman aiheeksi valikoitui sukulaissijaisvanhemmuus isovanhempien näkökulmasta, ja 

tutkimuskysymykset tarkastelevat isovanhemmuutta perhekäsityksessä sekä isovanhem-

muuden muuttuvaa roolia sukulaissijoituksessa. Kiinnostuin aiheesta oman tämänhetkisen 

työni kautta, jossa työtehtäviin kuuluu perhehoidon tukeminen. Sukulaissijaisvanhempina 

toimivien isovanhempien kanssa työskentely on ollut mielenkiintoista erityisesti isovan-

hempien ja heidän lasten sekä lastenlasten välisen suhteen erityisyyden vuoksi. Tutkielman 

yhtenä tarkoituksena onkin tuoda esiin perhekäsitykseen ja perhehoitoon liittyvien käsittei-

den ja suhteiden merkityksiä valitsemassani kontekstissa.  

Tutkielma on laadittu käyttäen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Kuvai-

levan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin, mitä tutkittavasta asi-

asta jo tiedetään sekä selvittää ilmiön keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta käytetään myös teoreettisen viitekehyksen rakentamiseen sekä teorian 

kehittämiseen (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 294). 

Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ohjaa tutkimuskysymykset, joiden perusteella valitaan 

mahdollisimman relevantti aineisto, ja aineiston määrän määrittelee tutkimuskysymysten 

laajuus (Kangasniemi ym. 2013, 295). 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, sillä valitsemas-

tani aiheesta ei ole kovin paljon tehty aikaisempaa tutkimusta. Haluan kuvata tutkittavaa 

ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti sekä käydä läpi kriittistä otetta hyödyntäen jo ole-

massa olevaa tutkimustietoa aiheesta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa mahdollisuuden 

laajaan aineistonhakuun, ja aineistoa tarkastelenkin integroivaa metodia hyödyntäen. In-

tegroivan kirjallisuuskatsauksen piirteitä ovat ilmiöiden monipuolinen kuvaaminen, uuden 

tiedon tuottaminen jo tutkitusta aiheesta sekä tutkimuskirjallisuuden kriittisen arvioinnin 

hyödyntäminen (Salminen 2011, 8). 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
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4.2 Sisällön analyysi  

Laadullisen tutkimuksen peruspiirteisiin kuuluu sisällönanalyysi, jota voi pitää yksittäisenä 

metodina sekä väljänä teoreettisena viitekehyksenä, jonka voi liittää analyysikokonaisuuk-

siin. Sisällön analyysin tekninen vaihe lähtee liikkeelle tutkimuskysymyksistä, joihin aineis-

tosta etsitään vastauksia. Teoreettinen viitekehys määrittelee taas sen, millainen aineiston 

tulee olla ja millä menetelmällä analyysi kannattaa tehdä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 93, 102; 

Alasuutari 2011, 83.) Tässä tutkielmassa näin tarpeelliseksi analysoida aineistoa sekä aineis-

tolähtöisesti että teorialähtöisesti. Tuomi ja Sarajärvi (2004) kuvaavat teoksessaan aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysia Miles ja Hubermanin (1985, ks. 110) mukaan kolmivaiheiseksi 

prosessiksi, johon kuuluu aineiston pelkistäminen, aineiston ryhmittely sekä teoreettisten 

käsitteiden luominen. Aineistolähtöisen menetelmän toteuttaminen on tutkielmani kan-

nalta merkittävää, sillä kokoamani aineisto on sidonnainen laajalti laadittuihin tutkimusky-

symyksiin, aineiston alkuperä kohdentuu myös Suomen ulkopuolisiin havaintoihin ja ai-

neiston yhteneväisyydet on tärkeää koota yhteen analyysivaiheessa.  

Tutkielmassani käytän myös teorialähtöistä menetelmää sisällön analyysissa. Teo-

rialähtöisessä menetelmässä aineiston analyysin luokittelu pohjautuu aiempaan viitekehyk-

seen, joka voi olla teoreettinen tai käsitteellinen. Tällöin analyysia ohjaa myös teema tai kä-

sitekartta. (Tuomi ym. 2004, 115–116.) Myöhemmin esittelemäni aineisto on käyty läpi siten, 

että tekstistä on poimittu laatimani teoreettisen viitekehyksen määrittävät käsitteet sekä teo-

ria. Näin olen saanut kerättyä aineistosta tutkimuskysymyksiin vastaavia kohtia lopullista 

analyysia varten.  

Tutkielman sisällön analyysin aikana aineisto luettiin läpi kokonaisuudessaan, ja sen 

jälkeen aineisto ryhmiteltiin vastaavuuden mukaan tutkimuskysymyksiin verraten. Aineis-

toanalyysin aikana keräsin tietoa käsitteistön perusteella, joka mahdollisti aineiston yhtei-

sen ”keskustelun” analyysin aikana. Analyysin aikana tärkeää oli myös tutkielman teoreet-

tisen osuuden vastaavuus tutkimustulosten kanssa.  
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4.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Olli Mäkinen (2006, 10) kuvaa tutkimusetiikkaa Knut Erik Tranoyn määritelmän mukaan 

seuraavasti; ”Tutkimusetiikalla tarkoitetaan joko vapaaehtoista tai järjestelmällistä tieteelli-

sestä tutkimuksesta ja sen seuraamuksista johtuvien moraalisten ongelmien tarkastelua”. 

Etiikka kuvaa ihmisten moraalista käyttäytymistä ja sen perusteita käsittelevää tutkimusta. 

Eettisyyttä määrittää myös se, että tutkimuksen täytyy pyrkiä saamaan aikaan hyviä asioita 

ihmisille, jotka ovat tutkimuksen kohteena, eikä tutkimus saa koskaan vaarantaa tutkimus-

kohteen elämän kulkua. (Mäkinen 2006, 11; Juuti & Puusa 2020, 175.) Oman tutkimuksen 

eettisyyttä voi siis tarkastella jo aihevalinnassa ja tutkimuskysymysten laadintavaiheessa, 

tärkeää on myös seurausten arviointi tutkimusprosessissa.   

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella kolmen käsitteen avulla: 

uskottavuus, luotettavuus ja eettisyys. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, miten todeksi tut-

kimustulokset nähdään sen lukevien kollegoiden sekä suuren yleisön silmissä, onko ai-

neisto kerätty ja analysoitu säännönmukaisesti ja huolellisesti. Tutkielman luotettavuus tar-

koittaa sitä, että tutkija vakuuttaa lukijan omasta ammattitaidostaan ja oppineisuudestaan 

käyttämällä oikeanlaisia metodeja ja menetelmiä tutkimuskysymyksiä ratkaistessaan. Eet-

tisyys vuorostaan kuvaa sitä, että tutkija on noudattanut koko tutkimuksen ajan eettisiä pe-

riaatteita ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja analyysitavat täyttävät vaaditut kriteerit. 

(Juuti ym. 2020, 175.) Tutkielmani aiheesta koskien isovanhempien roolimuutosta sukulais-

sijaisvanhemmuudessa on varsin vähän olemassa olevaa tutkimustietoa erityisesti Suo-

mesta. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia täytyy katsoa hyvinkin kriittisesti, sillä vertai-

lukohteena on hyvin erilaista sosiaalihuoltojärjestelmää toteuttavia valtioita. Luotetta-

vuutta ja eettisyyttä voin lisätä omaan tutkielmaani noudattamalla tarkoin tutkimukseen 

liittyviä periaatteita sekä määriteltyjä menetelmiä.  

Tutkielmaa laatiessa yksi tärkeimmistä eettisistä periaatteista koskee tutkimustulosten 

paikkansapitävyyden tarkastamista sekä tulosten kyseenalaistamista koko prosessin ajan. 

Laadullisen tutkimuksen paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta joudutaan todistelemaan 

monin keinoin, ja se on eri asemassa esimerkiksi kvantitatiiviseen tutkimukseen verrattuna. 

Tutkimuksen laadintavaiheessa on hyvä muistaa, että tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 

ja arvioida tulosten julkaisun jälkeen. Tutkimuksen luotettavuuden määrittelyssä käytetään 

käsitteitä validius ja reliaabelius, joiden merkitys korostuu kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

(Mäkinen 2006, 102; Tuomi ym. 2004, 123; Juuti 2020, 179.)  
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4.4 Aineiston hankinta 

Luin tutkielmaan valikoituneen aineiston huolellisesti läpi ja tarkastelin aineistoa tutkimus-

kysymykset mielessä pitäen. Kävin aineiston läpi useampaan kertaan ja keräsin muistiinpa-

noihin keskeisiä käsitteitä sekä ilmaisuja tutkimusaiheesta. Keräsin aineistoa hakusanoilla 

The role of grandparents, custodial grandparenting, kinship foster care, isovanhemmuus 

sekä sukulaissijaisvanhemmuus. Jo hakuprosessin alussa huomasin, että tutkimusta ai-

heesta on tehty huomattavasti enemmän englanninkielisenä kuin suomenkielisenä, joten ai-

neistoon valikoitui neljä englanninkielistä artikkelia, yksi suomenkielinen lisensiaatintyö 

sekä yksi Väestöliiton laatima kokoelmateos liittyen isovanhemmuuteen. Käytin aineisto-

haussa sähköisiä tietokantoja, kuten JYKDOK kansainvälisten e-aineistojen haku, Finna 

sekä sosnet. Aineistoon valikoitunut lisensiaatintyö oli haastavin löytää tietokannoilta, sillä 

olin itse saanut aineistovinkin kollegaltani. Aineisto valikoitui tutkimuskysymysten ja teo-

reettisen viitekehyksen viitoittamana. Aineiston tarkoituksena on kuvata tutkittavaa ilmiötä 

ja analyysi puolestaan luo sanallisen ja selkeän kuvan aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

110). Pyrinkin sisällönanalyysin metodiin kuuluvasti tiivistämään saadun tiedon selkeään 

muotoon kadottamatta saatua informaatiota. 

Lopulliseksi aineistoksi valikoitui neljä englanninkielistä tutkimusta, joista kaksi on 

toteutettu Yhdysvalloissa, yksi Australiassa ja yksi Iso-Britanniassa. Yksi aineiston tutki-

muksista on Lapin Yliopistoon laadittu lisensiaatintyö ja yksi Väestöliiton laatima kokoel-

mateos.  

Anne Gauthier (2002)  julkaisi tutkimustulokset artikkelissaan, joka käsitteli isovan-

hempien roolia sukulaisten välisissä suhteissa sekä muuttuvaa perhemallia Iso-Britanni-

assa. 

 Myra F. Taylorin, Ruth Marquisin, David A. Coallin ja Jenni Wernerin (2017) tutkimus 

on toteutettu Australiassa, ja artikkelin aiheena on isovanhempien viihtyvyyden mittaami-

nen sukulaissijaisvanhempina sekä viihtyvyyteen ja motivaatioon johtavat syyt.  

Sarah A. Fontin (2015) artikkeli on koottu tutkimuksesta, joka on toteutettu Yhdysval-

tojen yhden osavaltion valtionhallinnollisia tietoja käyttäen. Tutkimuksessa on selvitetty, 

tarjoaako sukulaissijoitus lapselle pysyvämmän sijaishuoltopaikan kuin lapselle entuudes-

taan vieras sijaishuoltopaikka ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.  

Michelle A. Emickin & Berth Hayslipin (1999) artikkeli esittelee yhdysvaltalaista poik-

kileikkaustutkimusta. Tutkimuksen kohderyhmänä on isovanhemmat, jotka toimivat suku-

laissijaisvanhempina lapsenlapsilleen. 

 Kaisa Vuolukan (2015) lisensiaatintyö vastaa kysymyksiin sukulaissijaisvanhemmuu-

den erityisyydestä ja siitä, mitä vahvuuksia ja haasteita siihen liittyy.  

Väestöliiton kokoelmajulkaisu (2010) koostuu 13 asiantuntija-artikkelista ja neljän iso-

vanhemman omasta kirjoituksesta. Kirja tarjoaa laajan katsauksen mummona ja vaarina toi-

mimisesta sukupolvien ketjussa historiasta tähän päivään.   

Aineisto on esitelty tarkemmin taulukkomuodossa liitteessä 1.   
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5.1 Isovanhemmuuden monet muodot 

Eliniänodotteen kasvun myötä isovanhemmat ovat läsnä lastenlastensa elämässä aikaisem-

paa pidemmän ajanjakson. Nykyään on enää hankala määritellä, missä vaiheessa elämää 

ihmisestä tulee ikääntynyt tai seniori, sillä eläkeiän saavuttamisen jälkeen ihmisten katso-

van aloittavan uuden luvun elämässä erilaisten tehtävien parissa. Anne Gautherin (2002) 

Iso-Britanniassa toteutetussa tutkimuksessa käytettiin termiä ”nuori vanha ihminen”, sillä 

tulokset ovat osin osoittaneet että ”senioreita” ei juurikaan enää ole olemassa ja raja on häi-

lyvä. Tutkimusaineistossa isovanhemmuuden rooleja jaettiin eri ryhmiin. Yksi ryhmistä on 

aktiiviset isovanhemmat, jotka ottavat vahvastikin kasvattajan roolia suhteessa lapsenlap-

siinsa. Kyseisen roolin omaksuneet isovanhemmat ovat lähes päivittäin tekemisissä lastensa 

perheen kanssa ja kokevat velvollisuudeksi olla lastenlastensa kanssa tiiviisti, vaikkakin te-

kevät sen usein mielellään. Tämän päivän yhteiskunnassa kehotetaan isovanhempia kuiten-

kin väistymään kasvattajan roolista ja siirtymään kuuntelijan rooliin. Kyseinen asetelma an-

taa isovanhemmille luvan olla hemmottelijan roolissa, lapsen vanhempien ehdoilla kuiten-

kin (Kumpula 2010, 75).  

Gauthierin (2002) katsauksessa nostettiin esiin toinen näkökulma isovanhemmuuteen, 

joka näyttäytyy ”asiantuntijaisovanhempana”. Tässä roolissa isovanhempi vetäytyy sel-

västi kasvattajan roolista mutta on läheinen lastenlastensa kanssa. Kyseinen ryhmä on usein 

uraohjautunutta, minkä jälkeen aika isovanhempana ei jää niin runsaaksi kuin aiemmassa 

ryhmässä. Usein tämän roolin omaksuneet henkilöt ovat tutkimuksen mukaan sosioekono-

miselta asemaltaan keski- tai yläluokkaisia. Tämä ryhmä on myös aktiivinen auttamaan 

lasta koulutehtävissä sekä järjestää vapaa-ajan aktiviteettia, toisin sanoen heitä voisi kuvata 

aktiivi-isovanhemmiksi. Fågel ym. (2010) kuvaa myös osallistuvien isovanhempien arjen 

koostuvan villien leikkien lisäksi muista yhteisistä puuhista, joiden kautta muodostuu mo-

lempia osapuolia tyydyttävä isovanhempi-lapsenlapsi suhde.  Kirsti Ijäksen (2004, 93) 

5 TUTKIMUSTULOKSET 
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teoksen pohjalta tätä ryhmää voisi kuvata moderniksi isovanhemmuudeksi, jossa isovan-

hemmat käyvät vielä töissä ja näin ollen isovanhemmuudelle ei jää niin paljoin aikaa, vaikka 

lapsenlapset rakkaita ovatkin. Modernin isovanhemmuuden kuvaukseen ei sovi harmaa-

tukkainen isoäiti ja sohvalta elämää seuraava isoisä, vaan molemmat osallistuvat ja harras-

tavat ollen elämänmenossa tiukasti kiinni.  

Viimeiseen ryhmään kuuluvat Gauthierin (2002) katsauksen mukaan isovanhemmat, 

jotka eivät aktiivisesti ole lastensa ja heidän perheidensä elämässä mukana fyysisesti ja 

psyykkisesti. Passiivisuus voi johtua joko siitä, että isovanhemmilla on niin paljon lasten-

lapsia, että kaikkien elämässä mukanaolo on hankalaa, välimatkat ovat pitkät tai suhteet 

lasten perheeseen ovat katkenneet. Passiivinen isovanhemmuus näyttäytyi myös Fågelin 

ym. (2010) teoksessa, puhuttaessa isovanhemman etäroolista ja sen merkityksestä esimer-

kiksi siinä tapauksessa, kun omat lastenlapset asuvat ulkomailla. Jos yhteydenpito on väli-

matkasta huolimatta aktiivista, korostuu isovanhemman rooli kielitaidon ja kulttuurisen 

identiteetin jakajana lastenlapsille.  

Gauthierin (2002) katsauksen roolijaon syntyä voidaan tarkastella teoriaosuudessa kä-

sitellyn kehityspsykologin Bronfenbrennerin bioekologisen mallin avulla (ks. Hurme 2014, 

60–80). Vaikka mallin katsotaan kuvastavan parhaiten vanhemman ja lapsen välistä suh-

detta ja sen kehitystä, voidaan teorian avulla tulkita myös perheen ja lasten välisten suhtei-

den kehitystä ja muutosta suhteessa aikaisempiin sukupolviin. Kuten Gauthier (2002) kat-

sauksessaan esitti kolme isovanhemmuuden roolia, voidaan roolien syntyä tarkastella siitä 

näkökulmasta, kuinka ympäristö, ajan muutos sekä perheenjäsenten keskinäinen tekemi-

nen ja vastavuoroisuus näyttäytyy. Isovanhempien roolin kehittyminen on sidoksissa sii-

hen, millainen vuorovaikutus ja ympäristö suhteen kehittymisellä on.  

Anne Gauthierin (2002) ja Fågelin ym. (2010) katsausten esille tuoma isovanhempien 

roolijaottelu tarjoaa yhden näkökulman tarkastella isovanhempien roolia tämän päivän per-

hekäsityksessä. Analyyseissa, joissa tarkasteltiin isovanhempien roolia nykyajan perheissä, 

nousi esiin myös taloudellinen tuki, joka on noussut tänä päivänä merkittäväksi isovanhem-

pien tarjoamaksi tukimuodoksi (ks. esim. Wilska 2010, 23–32). Aineiston perusteella voi-

daan ymmärtää, että isovanhemmuuden muodot ovat muovautuneet vuosikymmenten 

saatossa, mutta isovanhempien merkitys lastensa ja lastenlastensa elämässä on edelleen il-

meinen. Perheen, perhekäsityksen ja roolien muotoutumiseen vaikuttaa osaltaan perheen 

elämänkulkuteoria, minkä määrittää perheyhteisöön kuuluvien yksilöiden omat sekä siihen 

kuuluvien muiden henkilöiden toisiinsa kietoutuvat elämänkulut. Yksilö on sidoksissa su-

kupolvien ketjuun, mikä vaikuttaa ja rajoittaa valintamahdollisuuksiin elämän aikana. Elä-

mänkulkuteoria (ks. Ruoppila 2014, 99–122) liittää sukupolvet vahvasti toisiinsa ja asettaa 

yksilöt erilaisiin rooleihin elämän aikana. Elämänkulkuteorian asettaa isovanhemmat eri-

tyiseen asemaan lapsiperheen elämässä ja isovanhempien merkitys on vahvimmillaan las-

ten ollessa pieniä, jolloin isovanhempien on helppo omaksua hoitajan ja tukijan rooli suku-

yhteisössä. 



 

22 

 

Fågelin ym. (2010) katsauksessa nousi esiin mielenkiintoinen näkökulma isovanhem-

muudesta liikkuvuuden maailmassa. Muuttaminen ei ole uusi asia suomalaisille mutta se 

luo tänä päivänä uuden roolin isovanhemmuudelle. Vaikka nykyteknologia mahdollistaa 

tiiviin yhteydenpidon kaukana asuviin sukulaisiin, voivat isovanhemmat kokea menetyk-

sen tunnetta tärkeiden ihmisten ollessa psyykkisesti läsnä mutta fyysisesti poissa. Mitä kau-

emmin isovanhemmat ovat erossa lastensa perheestä, sitä haasteellisemmaksi tunneyhtey-

den ylläpito ajansaatossa käy. Rajojen ylittäminen vaatii isovanhemmilta uudenlaista ajat-

telua ja avointa suhtautumista teknologian tuomiin mahdollisuuksiin.   

 Isovanhempien rooli auktoriteettina lastenlastensa elämässä on katoava ajatus erityi-

sesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Isovanhemmat elävät yhä itsenäisempää elämää ja 

osallistuvat lapsiperheiden arkeen ilolla, mutta pyydettäessä. Isovanhempien roolin katso-

taan kuitenkin olevan merkittävä myös suullisena perinnönjakajana, ja se on merkittävä osa 

historian tuntemuksen lisäämistä tuleville sukupolville.  

5.2 Mitä isovanhemmuudelle tapahtuu, kun rooli muuttuu kasvattajaksi? 

Katsauksissa omia lapsenlapsiaan kasvattavista isovanhemmista käytettiin termejä huolta-

juusisovanhemmat (custodial grandparents) sekä ei-huoltajuusisovanhemmat (non-custo-

dial grandparents). Sekä Yhdysvalloissa että Australiassa ei ole epätyypillistä, että lapset 

asuvat epävirallisesti isovanhempiensa kanssa ilman oikeuden määräystä. Suomessa tätä 

ilmiötä kuvaa parhaiten termi oheishuoltaja, joka voi olla käräjäoikeuden myöntämä tai 

vanhempien yhteisesti sopima (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361 § 7). 

Näiden kahden edellä mainitun ryhmän vertailussa ilmeni, että isovanhemmat, jotka ovat 

epävirallisesti lastenlastensa huoltajina, ovat nuorempia ja terveempiä, kun taas lastenlas-

tensa virallisina huoltajina toimivat isovanhemmat olivat matalammin koulutettuja, sai-

raampia sekä taloudellisesti heikommassa asemassa. (Taylor, Marquis, Coall & Werner 

2018.) Suomen järjestelmässä tämä ei kuitenkaan näyttäydy esimerkiksi toimivan sosiaali-

turvajärjestelmän vuoksi ja samalla läheisverkostokartoituksen kautta ilmi tulleet haasteet 

voivat olla esteenä läheisverkostosijoitukselle. (Araneva 2018, 86.) Koska katsauksen tutki-

mukset ovat toteutettu erimuotoisissa hyvinvointivaltioissa, niiden järjestelmät sekä sosiaa-

liturvamuodot poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi saadut tulokset eivät ole suoraan ver-

tailukelpoisia keskenään tai anna vastausta kysymyksiin.  

Taylorin ym. (2018) katsauksessa on nostettu esiin kolme erilaista rooliluokkaa, joiden 

mukaan isovanhempien roolimuutos suhteessa lapsenlapseen määräytyy eri intressien ja 

mieltymysten perusteella. Esiin nousivat keskeisinä lapsenlapselle tarjottava turvallisuus ja 

huolenpitäjän rooli, sitoutuneen isovanhemman rooli, joka opastaa lasta tulevaan elämään 

sekä isovanhempi-keskeinen tyytyväisyysrooli, jossa nähdään lapsen tuovan isovanhem-

malle elämään täydennystä sekä antaa mahdollisuuden henkiseen kypsymiseen. Katsauk-

sessa esiin nostettuihin ryhmiin kuului myös isovanhempia ja lapsenlapsia, jotka olivat 
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perinteisessä roolissa suhteessa toisiinsa, mikä osaltaan vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Ky-

seisessä ryhmässä isovanhemman ja lapsenlapsen roolit ovat perinteisiä ja vastaavat enem-

män kysymykseen isovanhemmuuden roolista perhekäsityksessä.  

Myös Fontin (2015) katsauksessa sijoituksen pysyvyyteen liittyen nousi esiin sukulai-

suussuhteen merkitys perhehoitajan sitoutumisen kannalta. Katsauksessa mainitaan, että 

sijaishuoltopaikan muutos on todennäköisintä ensimmäisen kahden kuukauden aikana, 

joskin sukulaissijoituksessa riski on pienempi. Tutkimuksen mukaan sukulaisuussuhteiset 

perhehoitajat ovat sitoutuneempia lapseen kuin perhehoitajat, jotka toimivat itselleen tun-

temattomien lasten parissa. Yleisesti motiiviksi perhehoitajaksi ryhtymiselle on kerrottu 

halu auttaa vaikeassa tilanteessa olevaa lasta ja tämän vanhempaa, elämäntapa sekä halu 

kehittyä ihmisenä. Tehtävän erityisyys huomioon ottaen siihen sisältyy yleisiä mutta myös 

tapauskohtaisia tuentarpeita. Tämä vuoksi sijaisperheiden yksilölliset tarpeet on huomioi-

tava ja riittävä tiedonsaanti annettuun tehtävään on tärkeää (Ketola 2008, 43–46). Isovan-

hempien tilanteessa ei yleensä ole kovin paljoa aikaa miettiä päätöstä ryhtyä sijaisvanhem-

maksi lapsenlapselleen, ja yleensä päätös tehdään tunteiden perusteella.  Työssä saamani 

kokemuksen mukaan isovanhemmat ovat usein olleet tiiviisti tekemisissä lapsensa perheen 

kanssa jo varhain ennen tilanteen kriisiytymistä. Isovanhemmat ovat kuvanneet olleensa jo 

täysin sitoutuneita huolehtimaan lapsenlapsestaan ja toimimaan heidän ”turvapaikka-

naan”.   

Kaisa Vuolukka (2005) kuvailee työssään sukulaissijaisvanhemman keskeisimpiä roo-

limuutoksia huolenpitäjäksi sekä samalla lastensuojelun toimeksiantosuhteiseksi suhteeksi. 

Tärkeä tutkimuksessa esiin noussut näkökulma on myös yhteydenpidon rajoittaja -positio, 

jossa sukulaissijaisvanhempi joutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa asettamaan rajoja 

lapsen yhteydenpitoon esimerkiksi biologiseen vanhempaan. Nämä roolimuutokset ovat 

lapsenlapsistaan huolehtivien isovanhempien näkökulmasta merkittäviä ja vaikuttavat 

muihinkin sukulaissuhteisiin. Lapsella on oikeus säilyttää yhteydenpito vanhempiinsa, 

edellytyksenä se, että yhteydenpito on lapsen edun mukaista. Yhteydenpidon tarkoituksena 

on turvata lapsen oikeus tuntea vanhempansa myös silloin, kun lapsi ei ole vanhemman 

hoidettavana. (Araneva 2018, 43–44.) Laki turvaa lapsen yhteydenpidon syntymävanhem-

piin, mutta sukulaissijaisvanhempien tehtävä yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa on yh-

dessä arvioida, onko yhteydenpito lapsen edun mukaista. Isovanhemman rooli rajojen aset-

tajana sukulaissijaisvanhemmuudesta voi olla erityisen kipeä, kun rajoitteita asetetaan 

omaa lasta kohtaan.  

Isovanhemmuuden merkitys kokee mullistuksen siinä vaiheessa, jos perheeseen 

muuttaa oma lapsenlapsi. Kuten Emick ym. (1999) sekä Taylor ym. (2018) katsauksissaan 

tuovat esille, on Yhdysvalloissa ja Australiassa on käytössä myös käsite isovanhemmalle, 

joka vapaaehtoisesti huolehtii lapsenlapsestaan ilman oikeuden virallista päätöstä. 

Molemmissa tapauksissa, niin huoltajuusisovanhempien kuin ei-huoltajuusisovanhempien 

rooli kuitenkin muuttuu sekä suhteessa lastenlapsiinsa kuin myös omiin aikuisiin lapsiinsa. 

Omasta lapsenlapsesta huolehtiminen tuo mukanaan erilaisia viranomaiskäyntejä sekä 
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velvoitteita suhteessa lapseen, lapsen biologiseen vanhempaan sekä muuhun verkostoon. 

Toisaalta isovanhemmalla on myös oikeus päättää lapsen kasvatuksesta ja hyvästä 

arkipäivän hoidosta ja huolenpidosta (Araneva 2018, 182–183).  

Sekä Vuolukan (2015) että Emickin ja Hayslipin (1999) katsauksissa esitettiin näkö-

kulma isovanhempien ja sukulaissijaisvanhempien sosiaalisesta roolimuutoksesta sijoituk-

sen aikana. Erityisesti Emrickin ja Hayslipin tuloksissa näkyy isovanhemman suru siitä, että 

ei tapaa eikä pysty tarjoamaan tasavertaista isovanhemmuutta lapsenlapselle, joka ei asu 

isovanhemman kanssa. Sosiaalinen roolimuutos ei tutkimuksen mukaan rajoittunut vain 

sukuun vaan myös muun läheisverkoston etääntymiseen joissain tapauksissa. Isovanhem-

mat kokivat myös haasteena läheisen suhteen luomisen heidän vastuullansa olevaan lap-

senlapseen muuttuneen auktoriteettisen aseman johdosta. Sosiaaliseen roolimuutokseen 

voi vaikuttaa isovanhemman roolimuutos toimeksiantosuhteiseksi perhehoitajaksi. Tämän 

mukana tulee erinäisiä vastuita. Kuten Araneva (2018, 194–195) teoksessaan toteaa, vaikka 

lapsi asuu samassa taloudessa perhehoitajan kanssa, ei perhehoitajalla ole oikeutta käyttää 

lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja muuta kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luo-

vutettu. Aikaisemmin omasta lapsenlapsestaan on voinut keskustella vapaasti lähipiirin 

kanssa, mutta sijoituksen jälkeen muuttuu isovanhemman mahdollisuus myös keskustella 

lapsen asioista esimerkiksi ystäviensä kanssa.  

Tutkimuksissa nousi esiin isovanhempien läheinen suhde lapsenlapsiinsa sekä halu 

luoda parempi lapsuus, kun oma lapsi ei pysty sitä tarjoamaan. Taylorin ym. (2018) kat-

sauksessa todetaan, että isovanhemmat toistuvasti toivat esiin iloa siitä, että voivat tarjota 

lapselle tasapainoisen ja rakastavan kodin lapsen vanhempien tilanteesta huolimatta. Val-

kosen (2008, 109) mukaan sukulaisperheisiin sijoitetut lapset voivat tutkitusti parhaiten, 

mutta selittäviä tekijöitä tälle ei kyseisessä tutkimuksessa ole esitetty. Nykytiedon mukaan 

vähäinen muutos lapsen kulttuurisessa ympäristössä sekä ihmissuhteissa ainakin tukee lap-

sen hyvinvointia ja kehitystä. Anna Rotkirchin (2014, 225–226) toteaa, että erityisesti äi-

dinäidit ovat yhteisössä auttaneet lapsia pysymään elossa ja edistäneet näiden hyvinvointia. 

Työn kautta saadun kokemuksen myötä voi myös todeta, että isovanhemmat, jotka toimivat 

sukulaissijaisvanhempina ovat isoäitejä tai yhdessä isoisän kanssa toimivia isovanhempia, 

harvoin tapaa yksin sukulaissijaisvanhempana toimivaa isoisää. Lisäksi tutkimusta isovan-

hempien kiintymyksestä lapsenlapsiin ja sen merkityksestä lapsen kehitykseen on lisätty, 

mikä auttaa ymmärtämään suhteen erityisyyttä, joka osaltaan näyttäytyy myös sukulaissi-

joitusten pysyvyydessä.  

Vuolukan (2015) tutkimuksessa esitetään vaihtoehtoisia näkökulmia sukulaissijoituk-

sesta sekä hyötyjen ja haittojen näkökulmasta sukulaisperheiden jännitteiden sekä sukulais-

ten väistämättömän roolimuutoksen vuoksi. Näitä olivat erityisesti sukulaissijaisvanhem-

pina toimivien isovanhempien ristiriidan ja voimattomuuden tunteet auttaa omaa läheis-

tään ja toisaalta helpotuksen tunne lapsen tilanteen rauhoittumisesta sekä voinnin kohen-

tumisesta. Kuitenkin tätä varjosti suru lapsen biologisen vanhemman tilanteesta.   
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Sukulaissijaisvanhemmaksi ryhtyminen edellyttää sitoutumista sopimuksiin, joita oh-

jaa ja valvoo lastensuojelulaki. Vuolukka (2015) tuo tutkimuksessaan esille sukulaissijais-

vanhempien sitoutumisen viranomaisyhteistyöhön, mikä osaltaan tarkoittaa sitä, että kodin 

ovet ovat auki sosiaalityöntekijöille sekä muille yhteystyökumppaneille. Vuolukan (2015) 

haastatteluissa nousee esiin myös se, että sukulaissijaisvanhemmat eivät koe, että sijaisvan-

hemmuus vaatisi erityistaitoja vaan ”maalaisjärjellä” pärjää. Kuten Araneva (2018, 182) to-

teaa, perhehoitajalle kuuluu vastuu lapsen arkipäiväisestä hoidosta, kasvatuksesta ja huo-

lenpidosta pois lukien uskonnollinen kasvatus. Tehtävän myötä isovanhemman rooli lap-

sen elämässä Vuolukan (2015) mukaan muuttuu sukulaisesta lapsen arjen huolenpitäjäksi 

ja samalla toimeksiantosuhteiseksi perhehoitajaksi.  

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että isovanhempien roolimuutos sukulaissijoi-

tuksessa on hyvin konkreettinen heti alusta saakka. Lapsen siirtyessä sijaishuoltoon omille 

isovanhemmilleen mukaan astuu laaja viranomaisverkosto sekä velvollisuus yhteistyössä 

toimimisesta eri tahojen kanssa. Roolimuutos ei kuitenkaan jää pelkästään toimeksianto-

suhteen tuomien velvollisuuksien ja oikeuksien tasolle, vaan tilanteeseen liittyy myös pal-

jon konkreettiseen arkeen sekä tunnepuoleen liittyviä asioita. Lasten näkökulmasta suku-

laissijoitus on usein hyvä asia, sillä kulttuurinen ympäristö on valmiiksi tuttu, eikä tarvitse 

oppia tuntemaan täysin uuden perheen toimintatapoja. Isovanhempien osalta heidän kiin-

tymyksensä lapsenlapseen on muodostunut jo aikaisemmin ennen sijoitusta, mutta arki ja 

tulevaisuudensuunnitelmat todennäköisesti muuttuvat merkittävästi. Uusi rajojen asettajan 

rooli täytyy omaksua suhteellisen nopeasti, ja työssäni isovanhempia on usein puhuttanut 

lasten tulevat kehitysvaiheet ja niistä selviytyminen, esimerkkinä murrosikä sekä kouluas-

teelta siirtyminen.   

5.3 Isovanhempien tyytyväisyys omaan rooliinsa sukulaissijaisvanhempina 

Isovanhemmuuden eri muodot ovat yksilöllisiä ja tapa toimia lapsenlapsensa kanssa vaih-

telee aina perhesuhteiden mukaan. Lapsenlapsilla on myös omat haasteensa ja vahvuu-

tensa, jotka näkyvät tavanomaisissakin suhteissa isovanhempien ja lapsien välillä. Emickin 

ja Hayslipin (1999) Yhdysvalloissa toteutettu katsaus käsittelee lapsenlapsistaan huolehti-

vien isovanhempien sekä tavanomaisessa roolissa olevien isovanhempien tyytyväisyys-

eroja omaan rooliinsa. Tutkimuksessa on myös eritelty isovanhemmat, joiden lapsenlapsilla 

ei ole erityisiä haasteita käytöksessä ja ne isovanhemmat, joiden lapsenlapset selkeästi käy-

töksellään oireilevat perhetilannetta tai on heillä muita arjessa esiintyviä haasteita. Tutki-

mus osoittaa että perinteisessä roolissa toimivilla isovanhemmilla ja huoltajuussuhteisilla 

isovanhemmilla, joiden lapsilla ei ole ongelmallista käytöstä, on vähemmän negatiivisia 

tunteita lapsenlapsiaan ja omaa isovanhemman rooliaan kohtaan kuin huoltajuussuhteisilla 

isovanhemmilla, joiden lapsilla on haasteita käytöksessä.  
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        Tyytyväisyydestä sukulaissijaisvanhemmuuteen kuvastaa myös Taylorin ym. (2017) 

katsauksesta ilmennyt seikka, että vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista isovanhem-

mista eivät olisi valmiita huolehtimaan toisestakin lapsenlapsesta tulevaisuudessa. Tämä on 

kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että Taylorin ym. (2017) tutkimuksessa on keskeisenä tu-

loksena se, että epävirallisessa huoltajuussuhteessa olevat isovanhemmat kokivat olevansa 

etäisempiä lastenlastensa kanssa ja tunsivat tyytymättömyyttä isovanhemmuuden rooliinsa 

verrattuna virallisesti lastenlapsiensa sukulaissijaisvanhempina toimiviin isovanhempiin. 

Rotkirch ym. (2010, 6) toteavat, että isovanhempien merkitys korostuu elämän suurissa 

muutoksissa, ja isovanhemmat pystyvät tarjoamaan pysyvyyttä isoissakin kriiseissä. Iso-

vanhempien halu auttaa lastenlastaan sen tuomista omaan elämään liittyvistä muutoksista 

huolimatta voi perustua osaltaan Nätkinin (2018, 161) esittämään isovanhemmuuteen liit-

tyvään laajaan tunnekirjoon ja huoleen lapsen edun ja hyvinvoinnin toteutumisesta. Nätki-

nin mukaan isovanhemmuus on erityisesti tunnesuhde, sillä juridista velvollisuutta ei ole.  

        Vuolukan (2015) tutkimuksessa ilmenee, että sukulaissijaisvanhempia yhdistävä tekijä 

on usein korkea ikä ja vähintään keskitason koulutus. Haastattelujen perusteella voidaan 

todeta myös se, että melkein jokaisella lapsella on ollut erityistarpeita, mikä on lisännyt su-

kulaissijaisvanhempien omaa pohdintaa siitä, kykenevätkö he vastaamaan lapsen tarpei-

siin. Taylor ym. (2015) viittaavat katsauksessaan siihen, että isovanhemmat haluavat oman 

lapsenlapsensa mieluummin itselle sijoitukseen kuin vieraaseen perhehoitopaikkaan, 

vaikka se vaikuttaisikin negatiivisesti eläkesuunnitelmiin, terveyteen tai talouteen. Negatii-

visia tekijöitä sukulaissijaisvanhemmuudessa kerrotaan olevan tämän lisäksi vapauden me-

netys, taloudelliset vaikeudet, psyykkinen ahdistus sekä sosiaalinen eristäytyminen. Kat-

sauksessa nostetaan esiin kuitenkin emotionaalisen palkinnon merkitys, jolla viitataan su-

kulaissijaisvanhemman tunteeseen olla tarpeellinen ja hyödyksi lapselle, mikä tutkimuksen 

mukaan kompensoi negatiivisa tekijöitä tunnetasolla.  

        Emick ym. (1999) nostaa esiin katsauksessaan näkökulman, jossa isovanhemmat saat-

tavat suhtautua lapsen psyykkisiin, emotionaalisiin tai neurologisiin haasteisiin samalla ta-

valla kuin he suhtautuisivat lapsen fyysiseen vammaan. Tämä korostuu erityisesti silloin, 

kun lapsi asuu isovanhemman luona. Isovanhemmat eivät katsauksen mukaan tunnista tai 

osaa reagoida lapsen haasteisiin tai odottavat niiden korjaantuvan ajan kuluessa. Joissain 

tilanteissa isovanhemmat jopa kielsivät haasteen olemassaolon kokonaan. Vuolukan (2015) 

tutkimuksessa tämä ei näyttäytynyt, vaan sukulaissijaisvanhemmat toivat esiin avoimesti 

lapsen oireilua ja kokivat myötätuntoa lapsen kokemuksista.  

Vuolukan (2015) katsauksessa ilmeni, että lapsen sijoitus sijaisvanhemmille on tuonut 

paljon iloa. Osa kuvasi kasvattavansa lasta omiensa rinnalla, kun taas isovanhemmat ker-

toivat lapsen tuoneen pikkulapsivaiheen takaisin heidän elämäänsä. Jaksamista sukulaissi-

jaisvanhemmuudessa edisti lapsen kehityksen tuoma ilo arjen keskellä. Haastatteluissa su-

kulaissijaisvanhemmat kuvasivat myös kiintymystä ja rakkautta lapseen, mikä oli kehitty-

nyt jo lapsen ollessa pieni. 
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Tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että sukulaissijaisvanhemmat eivät ole itse 

hakeutuneet tehtävään, vaan heille on tarjottu sitä lyhyelläkin varoitusajalla. Tämän vuoksi 

roolin hyväksyminen voi viedä aikansa ja siihen vaaditaan tukea. Vaikka lastensuojelulain 

32 § mukainen velvoite läheisverkoston selvittämisestä ei aseta lapsen sukulaisia etusijalle, 

läheisverkostosijoitus yleensä edistää lapsen jatkuvuuden tunnetta ja yhteyden säilymistä 

lapsen omaan sukuun (Araneva 2018, 85–86). Sukulaissijoituksen äkillisyys ja perhesuhtei-

den muutos ovat eräitä tekijöitä roolimuutokseen liittyvään tyytyväisyyteen, vaikkakin ti-

lanteessa ei useinkaan nähdä muita vaihtoehtoja. 

Tutkimuksista voidaan päätellä, että isovanhempien rooli tavanomaisina isovanhem-

pina tuottaa joltain osin enemmän tyytyväisyyttä ja voimavaroja kuin sukulaissijaisvan-

hempana toimiminen omalle lapsenlapselleen. Tämä ei kuitenkaan päde siinä tapauksessa, 

kun isovanhemmat toimivat epävirallisesti lapsenlastensa kasvattajina. Joka tapauksessa 

voidaan käsittää, että isovanhemmat ovat kykeneviä löytämään useita positiivisia vaiku-

tuksia lapsenlapsensa kasvatuksesta ja huolehtimisesta, minkä kuvataan vaikuttavan esi-

merkiksi isovanhempien elämänlaatuun positiivisesti.  

5.4 Vertailussa kotimaisen ja ulkomaisen aineiston tulokset 

Eroja ja yhtäläisyyksiä voidaan tarkastella kansainvälisen aineiston sekä suomalaisen ai-

neiston kesken. Isovanhempien roolimuutosta sukulaissijaisvanhempina tarkastellessa so-

siaaliturvajärjestelmä luo ensimmäisen kuilun tulosten välille, sillä sukulaissijoituksen ei 

Suomessa tulisi heikentää perheen taloudellista tilannetta ja sukulaisperhe ei ole vastuussa 

lapsen elatuksesta (vrt. Emick ym. 1999). Suomessa sukulaissijoituksessa perheeltä odote-

taan tiettyä varallisuutta, jotta lapsi voidaan perheeseen sijoittaa. Toinen merkittävä seikka 

suomalaisen ja yhdysvaltalaisen tutkimuksen välillä oli se, että Vuolukan (2015) tutkimuk-

sen mukaan sukulaissijaisvanhemmilla on kyky havainnoida ja tuoda esiin mahdolliset 

neurologiset ja psyykkiset haasteet lapsen käytöksessä. Emick ym. (1999) puolestaan toi 

esiin sen, että erityisesti isovanhemmat eivät osanneet suhtautua lapsen haasteisiin niiden 

vaatimalla tavalla.  

Yhtäläisyyksiä sukulaissijoituksen tyytyväisyydessä sekä haasteissa henkilökohtai-

sella tasolla oli havaittavissa kansainvälisessä ja kotimaisessa tutkimuksessa. Iloa tuotti mo-

lemmissa tapauksissa pääsääntöisesti emotionaaliset tekijät sekä se, että sukulaissijaisvan-

hemmat voivat tarjota lapselle konkreettista turvaa ja huolenpitoa. Negatiivisia puolia nousi 

esiin huomattavasti enemmän ulkomailla tuotetuissa tutkimuksissa, mutta täytyy huomi-

oida, että kotimaista tutkimusta oli käytettävissä määrällisesti huomattavasti vähemmän. 

Kuitenkin tutkielmassa käytetyn aineiston perusteella eniten huolta herätti yleisesti se, 

kuinka sukulaissijaisvanhemmat voivat tarjota riittävän hyvät kasvuolosuhteet haasteelli-

sesti käyttäytyvälle lapselle. 
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Suomalaisessa että ulkomaisessa (vrt. Gauthier (2002) & Fågel ym. (2010)) aineistossa 

oltiin selkeästi yhtä mieltä siitä, että isovanhemmat ovat se taho, joka tukee lapsenlapsiaan 

ja lapsen perhettä silloin kun avun tarve on suurin. Molemmissa aineistoissa isovanhempien 

tarjoama apu eriteltiin taloudelliseksi avuksi, emotionaaliseksi tueksi sekä koti- ja lapsen-

hoitoavuksi. Saara Kinnusen (2014, 42–44) teoksen mukaan suomessa kolmasosa 25–30-vuo-

tiaista aikuisista lapsista saa säännöllistä taloudellista tukea vanhemmiltaan ja puolet yli 60-

vuotiaista isovanhemmista ovat tukeneet lapsiaan taloudellisesti. Ilmiötä selittää se, että tä-

män päivän isovanhemmat ovat varakkaampia kuin aikaisemmat sukupolvet ja kiinteää 

omaisuutta ja varallisuutta on hankittu sota-aikojen jälkeen, mutta sota-ajan perintönä on 

säilynyt myös säästäväinen elämäntyyli. Iso-Britanniassa toteutetun tutkimuksen mukaan 

28 % vanhemmista tukevat lapsiaan taloudellisesti ja 19 % isovanhemmista auttoivat kodin 

ja lastenhoidossa säännöllisesti (Gauthier 2002).  Kuitenkin aineistosta voidaan todeta, että 

yhtä tärkeäksi avuksi koetaan isovanhempien tuki kokemusten jakajana ja hoitoapuna sekä 

suomalaisessa että ulkomaisessa tutkimuksessa.  

Myös isovanhemmuuden rooleihin ja sukulaisuussuhteisiin liittyviä yhtäläisyyksiä ja 

eroja löytyi kotimaisen tutkimuksen ja ulkomaisen tutkimuksen väliltä. Merkittävä yhtäläi-

syys oli muun muassa asiantuntijaisovanhempien roolin merkitys lapsenlapsen elämässä 

sekä sukutraditioiden jatkumisessa. Gauthier (2002) sekä Fågel ym. (2010) nostavat esiin 

isovanhempien aseman tiedonjakajina lapsenlapsilleen. Kirsti Ijäs (2004, 67–69) teoksessaan 

toteaakin, että esimerkiksi suvun mieltymykset ja harrastukset vaikuttavat siihen, miten iso-

vanhemmat siirtävät arvoja ja traditioita lapsenlapsilleen, unohtamatta lapsenlapsen omaa 

tiedonhalua ja taipumuksia. Gauthier (2002) painottaa puolestaan sitä, kuinka tiedonjakajan 

roolin ottaneet isovanhemmat pelkäävät sukuperinnön jatkumisen puolesta ja kokevat näin 

asemansa olevan uhattuna mikä motivoi tiedon jakamiseen tuleville sukupolville. Sukupe-

rinnön ja tiedon jakamisen motiivina voi toimia siis useat eri tekijät perheen tausta ja juuret 

huomioon ottaen. 

 Sukulaisuussuhteisiin liittyvät eroavaisuudet nousevat esiin, kun tarkastellaan iso-

vanhempien auktoriteettista asemaa perheessä. Suomen perhekäsityksestä auktoriteettinen 

isovanhemmuus on katoamassa, kun taas Iso-Britanniassa laadittu tutkimus nosti sen esiin 

yhtenä merkittävänä isovanhemmuuden roolina. Taylorin ym. (2017) ja Emickin (199) tut-

kimuksissa nousi esiin verisiteen merkitys suhteessa lapsenlapseen sekä muuhun perhee-

seen. Fågelin ym. (2010) mukaan Suomessa on yleistynyt vanhemman ikäpolven toimimi-

nen varamummoina ja pappoina esimerkiksi naapurin lapsille. Kuten Kinnunen (2014, 28) 

teoksessaan toteaakin, yhteisöllisen isovanhemmuuden yleistyminen mahdollistaa vuoro-

vaikutussuhteet sukupolvien välillä ja isovanhemmuuteen ei aina tarvita verisidettä.  

Tuloksia tarkastellessa on huomioitava yhteiskunnalliset eroavaisuudet sekä tutki-

musten otantojen määrä. Vuolukan (2015) tutkimuksessa on haastateltu kymmentä (10) su-

kulaissijaisvanhempaa kun taas Taylor ym. (2018) tutkimukseen osallistui 88 eri rooleissa 

toimivaa isovanhempaa. Tämän vuoksi tutkielman tuloksia täytyy tarkastella erityisen kriit-

tisesti ja huomioida ulkomaisen aineiston laajuus verrattuna suomalaiseen aineistoon.  
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Tutkielmaani ohjaavat tutkimuskysymykset, mikä on isovanhempien rooli 

perhekäsityksessä sekä kuinka isovanhempien rooli muuttuu, kun perheeseen sijoitetaan 

oma lapsenlapsi. Kotimaista tutkimustietoa jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen oli 

saatavilla ilmeisen vähän, minkä vuoksi aineiston tulosten kokoamiseen tuli käyttää myös 

hieman omaa päättelykykyä. Kysymyksiä lähestyin kuitenkin hyvin teoreettiselta pohjalta 

käymällä läpi historian havinaa perhekäsityksessä sekä tämän päivän johtavia 

isovanhemmuuden näkökulmia. 

Isovanhemmuuden roolia voisi kuvailla talouden turvaajiksi, lastenhoitoapua 

tarjoaviksi arjen pelastajiksi sekä oman perimätietonsa jakavaksi tahoksi, joka omalta 

osaltaan kuuluu ydinperheeseen. Isovanhemmilta pikkuhiljaa otetaan pois 

kasvatusvastuuta, ja he voivat keskittyä lastenlastensa hemmotteluun sekä arjen aikuisena 

olemiseen. Kuten Rotkirch ym. katsauksessaan (2010, 7) toteavat, Suomi on täynnä 

isovanhempia, jotka haluavat olla keskeisenä voimavarana perheensä elämässä. 

Isovanhempien merkitys korostuu usein elämän käännekohdissa, ja isovanhemman 

läsnäolo perheen kriisin keskellä luo turvaa sekä vanhemmille että lapsille. Kuitenkaan 

perhepoliittisessa päätöksenteossa isovanhempia ei huomioida eikä isovanhemmilla ole 

lakisääteisiä oikeuksia tavata lapsenlapsiaan, jos vanhempi tämän kieltää. Toisaalta tämän 

myötä isovanhemmilla ei ole myöskään määrättyjä velvoitteita suhteessa omiin lapsiin tai 

lastensa lapsiin.  

Tyytyväisyyttä isovanhempien roolimuutoksessa mittasivat Emick & Hayslip (1999) 

katsauksessaan vertaamalla isovanhempien suhtautumista lapsenlapsiin tilanteessa, jossa 

isovanhemmilla on perinteinen suhde lapsenlapsiin, tilanteeseen, jossa isovanhemmat 

toimivat lastenlastensa päätoimisina kasvattajina. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

huoltajuussuhteessa olevat isovanhemmat ilmoittivat enemmän rasittuneisuutta rooliinsa 

sekä lapsenlastensa käytökseen verrattuna perinteisen roolin isovanhempiin, mutta 

suurimmaksi osaksi isovanhempien rooli näyttäytyy samana.  

Tutkimuksen lopputuloksena näyttäytyi kuitenkin se, että loppujen lopuksi 

isovanhempien omat lapset määrittelevät heidän roolinsa lastenlasten elämässä ja 

6  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
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isovanhemmat toteuttavat tätä roolia omien intressiensä mukaisesti. Huomiotta ei voi jättää 

kuitenkaan isovanhempien tarjoaman taloudellisen tuen merkitystä tämän päivän 

perhekäsityksessä. Isovanhempien elintason ja eliniänodotteen kasvun vuoksi ei ole 

epätavallista, että isovanhemmat osallistuvat esimerkiksi lapsiperheen kustannuksiin 

säännöllisesti ja nykyään isovanhempien osallistuminen aikuisten lasten kuluihin on 

melkeinpä itsestäänselvyys. 

Isovanhempien rooli muuttuu hemmottelijasta kasvattajaksi väistämättä siinä 

vaiheessa, kun kasvatusvastuu siirtyy biologiselta vanhemmalta 

sukulaissijaisvanhemmalle. Isovanhempien roolimuutoksessa on myös hyvä huomioida se, 

että yleensä sukulaissijaisvanhemmaksi ryhdytään lyhyellä varoitusajalla. Näin ei 

tietenkään aina ole, mutta päätökseen on lähtökohtaisesti enemmän tunnepitoisia syitä 

verrattuna järkilähtöisiin motiiveihin. Kuitenkin Sarah A. Fontin (2015) laatima katsaus 

osoittaa sukulaissijoituksen olevan lähtökohtaisesti pysyvämpi eikä sijaishuoltopaikan 

vaihdoksia ilmene niin paljon kuin vieraaseen perheeseen siirtyneillä lapsilla. 

Kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen vertailussa nousi esiin sekä 

yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia. Tutkimuksessa nousi esiin esimerkiksi 

yhteiskuntarakenteiden eroavaisuuden merkitys kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen 

välillä erityisesti sukulaissijaisvanhemmuuteen liittyen. Vaikka tutkimusten toteutusmaat 

olivatkin osaltansa jokainen hyvinvointivaltioita, näytti Suomen ainutlaatuinen 

sosiaaliturvajärjestelmä paikkansa ja merkityksensä tulosten vertailussa. Suomessa 

sukulaissijaisvanhemmuuteen ei liity taloudellista menetystä mikä lisäsi tyytyväisyyttä, 

toisin kuin kansainvälisessä tutkimuksessa se laskettiin yhdeksi isoksi negatiiviseksi 

tekijäksi.  

Suomalaiselle tutkimukselle isovanhempien roolimuutoksesta olisi varmasti tarvetta 

ja sitä kannattaisikin tutkia. Sukulaissijoitukset ovat osoittaneet kasvua, ja isovanhempien 

roolin erityisyys sukulaissijoituksessa on ilmeinen. Tutkielman toteuttaminen 

kirjallisuuskatsauksena oli hivenen haastavaa, mutta erittäin antoisaa. Erityisesti 

isovanhemmuudesta oli saataville vain vähän teoreettista tietoa, joten näkökulman 

valitsemiseen käytin aikaa suhteellisen paljon. Isovanhemmuus perhekäsityksessä antoi 

mielenkiintoista tietoa siitä, kuinka suuri rooli isovanhemmilla on ollut historiassa ja on yhä 

tänä päivänä, vaikkakin hyvin erilaisessa merkityksessä. Isovanhempien rooli lastensa 

perheissä vaihtelee toki yksilökohtaisesti, mutta muutos isovanhemman asemassa 

lapsenlapsen elämässä on kiistaton, kun kasvatusvastuu siirtyy biologiselta vanhemmalta 

isovanhemmille. Suhde omaan lapseen voi muuttua merkittävästi, eikä pidä unohtaa 

muunkin suvun ja läheisverkoston suhtautumista uuteen tilanteeseen. Kiinnostavaa olisi 

tutkia aihepiiriä myös sijoitettujen lastenlasten sekä biologisten vanhempien näkökulmasta. 

Lisäksi jäin pohtimaan, miksi useimpien tutkimusten haastatteluhenkilöt edustivat 

sukupuoleltaan naisia ja näin ollen isoisien ääni ei tullut yhtä selkeästi kuuluviin kuin 

isoäitien.  
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LIITTEET 

 

 

TAULUKKO 1. Valitut analyysit 

 

 

Tutkimuksen tekijät, 

tutkimuspaikka ja -

vuosi 

 

Tarkoitus Tutkimusmenetelmät Keskeiset tulokset 

Gauthier, Anne (2002) 

The Role of Grandpar-

ents. Iso-Britannia. Cur-

rent sociology 2002–03, 

Vol.50 (2), p.295-307. 

Artikkelissa esitellään keskei-

simmät tutkimustulokset iso-

vanhempien välisestä suh-

teesta heidän aikuistuneisiin 

lapsiinsa sekä lapsenlapsiin. 

Haastattelututkimus, joka 

on tehty isovanhemmille 

sekä heidän aikuisille lap-

silleen. Tulokset on kerätty 

käyttäen haastattelututki-

muksen menetelmää, joka 

on koottu laajalle kohde-

ryhmälle vuonna 1999.  

Tutkimuksen mukaan iso-

vanhempien rooli lastensa 

perheissä jakautuu kol-

meen eri perusmalliin. Iso-

vanhempien roolin lap-

sensa perheessä määrittelee 

tutkimuksen mukaan usein 

aikuinen lapsi asettaen ra-

jat isovanhempien osalli-

suudelle.  

Taylor, Myra, Marquis, 

Ruth, Coall, David & 

Werner, Jenni (2017) The 

enjoyment rewards of ful-

filling a custodial grand-

parenting role in the lives 

of grandchildren removed 

from their parents’ care. 

Australia. International 

journal of aging & hu-

man development 1999-

01, Vol.48 (1), p.35-61. 

Tutkimuksessa esitetään iso-

vanhempien motivoivia teki-

jöitä toimia sukulaissijaisvan-

hempina omille lapsenlapsil-

leen.   

Tutkimukseen osallistui 88 

isovanhempaa, joista osa 

toimi lastenlastensa huolta-

jina ja osa toimi epäviralli-

sena huoltajana isovan-

hemman roolissa. Tutki-

mus toteutettiin useam-

malla tutkimusmenetel-

mällä, jossa osaa haastatel-

tiin ja osa täytti kyselytut-

kimuksen.   

Tutkimuksen perusteella 

isovanhempia motivoivat 

tekijät voitiin jakaa kol-

meen eri osa-alueeseen. 

Tutkimuksessa myös il-

meni, että epävirallisesti 

lapsenlapsistaan huolehti-

vat isovanhemmat kokevat 

suhteen lapsenlapsiin vä-

hemmän läheiseksi ja olivat 

tyytymättömämpiä omaan 

rooliinsa lasten elämässä 

verrattuna virallisesti las-

tenlapsistaan huolehtiviin 

isovanhempiin.  

 

Font, A. Sarah (2014) Is 

higher placement stability 

in kinship foster care by 

virtue or design. Yhdys-

vallat. Child abuse & 

neglect 2015, Vol.42, 

p.99–111 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, ovatko sukulais-

suhteiset sijoitukset vakaam-

pia kuin ei-sukulaissuhteiset 

sijoitukset ja mitkä asiat tähän 

vaikuttavat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitatiivinen tutkimus 

on toteutettu käyttämällä 

Wisconsinin sijaishuoltoon 

liittyviä hallinnollisia tie-

toja vuosilta 2005–2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimus esittää, että ei-su-

kulaisperheeseen sijoite-

tulla lapsella on suurempi 

riski sijaishuoltopaikan 

muutokseen verrattuna su-

kulaissijaisvanhemmille si-

joitettuihin lapsiin. Tutki-

muksella voidaan osoittaa, 

että sukulaissijoitukset ovat 

vakaampia ja sijaishuolto-

paikan muutokset suku-

laissijoituksesta ovat epä-

toivotumpia kuin ennalta 
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Emick, Michelle & 

Hayslip, Bert (1999) Cus-

todial grandparenting: 

Stresses, coping skills and 

relationships with grand-

children. Yhdysvallat. In-

ternational journal of 

aging & human devel-

opment 1999-01, Vol.48 

(1), p.35-61 

 

 

 

Tutkimuksessa on tarkoitus 

mitata kolmen eri isovanhem-

piryhmän odotuksia sekä ko-

kemuksia isovanhemmuu-

desta sekä sen luomista haas-

teista ja positiivisista vaiku-

tuksista. 

 

 

 

Tutkimukseen osallistui 78 

keski-ikäistä ja sitä van-

hempaa isovanhempaa, 

joilla oli kasvatussuhde 

omiin lapsenlapsiinsa. Tut-

kimukseen osallistuneet 

haastateltiin ensin, minkä 

jälkeen heitä pyydettiin 

täyttämään myös kyselytut-

kimusosuus. 

ei-sukulaissuhteisessa per-

hehoitopaikassa. 

 

Tulokset osoittivat, että iso-

vanhemmat, jotka kasvatti-

vat lastenlapsia, joilla oli 

todettuja haasteita, olivat 

eniten kuormittuneita sekä 

tyytymättömimpiä omaan 

rooliinsa isovanhempana. 

Ne isovanhemmat, jotka 

kasvattivat lapsiaan, joilla 

ei ollut todettu erityisiä 

haasteita, olivat melko tyy-

tyväisiä omaan rooliinsa, 

mutta silti heidän koke-

muksensa erosi tavanomai-

sessa roolissa oleviin iso-

vanhempiin. 

 

Vuolukka, Kaisa (2010) 

Sydämestä syntynyt – Su-

kulaissijaisvanhemmuu-

den erityisyys perhehoi-

dossa. Lisensiaatintyö, 

Lapin Yliopisto, 2015. 

Tutkimuksen tarkoituksena 

on tarkastella, millaisia koke-

muksia sukulaissijaisvanhem-

milla on sijaisvanhemmuu-

desta. Tutkimuksen on tarkoi-

tus osoittaa sukulaissijaisvan-

hemmuuden vahvuuksia ja 

haasteita. 

Tutkimukseen on osallistu-

nut kymmenen sukulaissi-

jaisvanhempaa. Kuusi 

haastateltavista oli isovan-

hempia, kaksi oli biologisen 

vanhemman sisarusta puo-

lisoineen ja yksi muu lap-

selle läheinen henkilö. 

Tutkimuksessa todetaan, 

että sukulaissuhteella on 

merkitystä lapsen sijoituk-

sessa. Erityispiirteeksi su-

kulaissijoituksessa todettiin 

yhteinen historia lapsen ja 

biologisen vanhemman 

kanssa sekä sukulaissijais-

vanhemmuuden tunteet.  

 

Fågel, Stina, Rotkirch, 

Anna & Söderling, Ismo 

(2010) Farkkumummoja ja 

pehmovaareja: uusia ik-

kunoita isovanhemmuu-

teen. Suomi.  

Väestöliiton tuottama kokoel-

mateos isovanhemmuuden eri 

muodoista nyt ja ennen.  

Kirjassa on tutkijoiden sekä 

perhealan ammattilaisten 

kirjoituksia. Kirjaan on 

myös kerätty isovanhem-

pien omia kertomuksia iso-

vanhemmuudesta. 

Kirja tarjoaa syvällisem-

pää ymmärrystä sekä 

siihen liittyvää tilastoin-

tia isovanhemmuudesta 

sekä siihen liittyvistä 

seikoista.  
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