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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Suomessa tutkimatonta tietoa 
aiheestamme. Tarkoitus oli kuvata miten isovanhemmat kokevat suhteensa 
lapsenlapsiin ja roolinsa isovanhempana muuttuneen oman lapsen ajauduttua 
avioeroon, sekä miten isovanhemmat kokivat avioeron. Opinnäytetyömme 
teimme yhteistyössä Nuorten Ystävien hallinnoiman Vanhempien Akatemia -
hankkeen kanssa. Aineiston keräsimme teemahaastattelulla. Haastattelimme 
tutkimustamme varten viittä henkilöä kesällä 2013.  

 

Teemahaastatteluista selvisi, että isovanhemmat tarvitsevat tukea oman lapsen 
erotessa. Varsinkin vertaistuki koettiin tärkeäksi, sitä olisi haluttu saada 
enemmän. Avioeron jälkeen isovanhemmat kokivat haastavimmaksi 
yhteydenpidon lapsenlapsiinsa muuttuneiden asuinjärjestelyiden vuoksi. 
Haastavaksi koettiin myös muilta tulevat syytökset sekä erosta aiheutuneet 
itsesyytökset.  
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 ABSTRACT 

 

Kipinä, Elina & Kyösti, Siiri. How a child’s divorce affects grandparents? Diaco-
nia University of Applied Sciences. Autumn 2013, 66p., 3 appendices.,  

Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal Social work (UAS) + 
deacon competence & Bachelor of Social Services (UAS) 

 

The main objective in the present thesis was to present new unexplored infor-
mation about the subject. The aim was to present how grandparents feel their 
relationship had changed between the grandchildren and themselves when the 
grandchild’s parents had got divorced and how grandparents were affected by  
their own child’s divorce. The thesis was made in association with Parental 
Academy project of the Friends of the Young’s.The method used in the thesis 
was a theme interview. Five people were interviewed for this study during the 
summer 2013.  

 

In the theme interviews it was found out that grandparents need support when 
their child gets divorced. Particularly peer support was found very important in 
this process and grandparents told that it should have been made even more 
available. The major challenge after divorce was the communication between 
grandchildren and grandparents because of the changed living arrangements. 
Accusations by others and the person himself werw also found challenging. 

 

Key words: grandparents, grandparenthood, divorce, grandchildren, blended 
family  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kuinka käy isovanhemmille lapsen päätyessä avioeroon? Fågel, Söderling ja 

Rotkirch (2010) esittävät artikkelissaan kysymyksen, jonka merkitystä ei 

Suomessa ole vielä täysin ymmärretty. Sama kysymys heräsi eloon 

ideoidessamme Vanhempien Akatemian kanssa aihetta opinnäytetyöllemme: 

miten isovanhempien ja lapsenlasten suhteen jatkuvuutta voisi tukea 

vanhempien avioeron yhteydessä? Työssämme lähdemme hakemaan 

vastausta kysymykseen tarkastelemalla isovanhempien kokemuksia lapsensa 

avioerosta ja siitä kuinka suhde lapsenlapsiin on muuttunut avioeron jälkeen. 

 

Koko 1900-luvun ajan avioerot ovat yleistyneet Suomessa (Määttä 2002, 12). 

1940-luvun lopulla puolison kuolema liiton päättymisen syynä alkoi olla yhä 

harvinaisempaa. Avioerojen määrän nousut asettuivat kiivaimmin 1940-, 1960- 

ja 1980 luvuille. (Castren 2009, 23–24.) Avioerojen määrä oli aiemmin noin 

10 000 vuodessa, mutta vuonna 1989 luku nousi 14 500:n (Määttä 2002,13). 

Vuonna 2011 avioeroja myönnettiin 13 469 kappaletta. Edelliseen vuoteen 

nähden eroja oli 150 vähemmän. (Tilastokeskus 20.4.2012.) Joka vuosi noin 

30 000 lasta kokee vanhempiensa avioeron (Lipponen & Wesaniemi 2005, 12). 

 

Avioliiton päätyessä tilaan jolloin puolisoiden tunteet alkavat kuihtua tai liitto 

vaikuttaa epäonnistuneelta, nousee esiin avioeron mahdollisuus.  Jotkut ihmiset 

pakenevat tilannetta ottamalla etäisyyttä puolisoonsa tai uppoutumalla työhönsä 

tai alkoholiin. Jotkut yrittävät pelastaa liittonsa hakemalla keskustelu- ja 

perheneuvonta-apua. (Määttä 2002,104.) Ero voi olla pitkällisen pohdinnan 

tulos, tai tulla täydellisenä yllätyksenä toisen puolison puolelta (Kääriäinen 

2008,36).  Avioero voi johtua myös puolison uskottomuudesta, riippuvuudesta, 

väkivallasta tai uudesta kumppanista. Avioeroille on lukuisia erilaisia syitä ja 

päätös avio
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erosta vaihtelee pareittain. Kun suhteen hoitamiseen kuluu liikaa energiaa tai 

sen jatkaminen on liian tuskallista, on avioliitto epäonnistunut. Liiton 

purkautumiseen voi johtaa esimerkiksi jos puolisoiden arvot tai persoonallisuus 

eivät kohtaa, liitto on solmittu liian nopeasti tai liian nuorena. On todennäköistä, 

että avioliitto hajoaa, jos sitä ei hoideta. (Määttä 2002, 100–101, 117–119.) 

Avioerojen yleistyttyä yhä useampi vanhempi joutuu seuraamaan lapsensa 

avioeroa. Lapsen avioero voi tuntua vanhemmasta vaikealta ja voi aiheuttaa 

riitaantumisia. Avioero voidaan kokea myös helpotuksena, jos avioliitto ei ole 

toiminut hyvin. Jos perheessä on lapsia, tunteet avioerosta korostuvat. 

Isovanhempien huoli lapsen ja lapsenlasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta 

on suuri. Opinnäytetyössämme pyrimme löytämään tekijät, jotka voivat 

vaikuttaa yhteydenpidon katkeamiseen. Tarkastelemme myös, juontavatko 

mahdolliset yhteydenpitoa häiritsevät tekijät ajalta ennen avioeroa vai 

avioerossa syntyneistä tilanteista.  

 

Opinnäytetyömme haastatteluihin osallistuneista henkilöistä kukaan ei ollut 

menettänyt yhteyttä lapsenlapsiinsa, kuitenkin menettämisen mahdollisuus oli 

ollut. Perheen erottua lapsenlapsien elämä muuttuu koska asumisjärjestelyt 

sekä perheen sisäiset suhteet muuttuvat. Avioerojen vuoksi syntyneet riidat, 

eivät aina pysy perheen sisäisinä, vaan riitoja ja syyttelyitä voi syntyä myös 

isovanhempien välille. Työssämme korostuukin se, miten isovanhemmat 

kokevat eron jälkeiset ihmissuhteet. Sosionomina ja diakonina työkenttämme on 

hyvin laaja. Tulevassa työssämme kohtaamme eri ikäisiä ja eri 

elämäntilanteissa olevia henkilöitä, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja 

ohjausta. Opinnäytetyömme toimii myös vertaistukena haastateltaville 

henkilöille. Tutkittaviemme kokemusten ollessa hyvin erilaisia toivomme 

työmme hyödyttävän tulevaisuudessa useiden isovanhempien selviytymistä 

lapsensa avioerosta sekä tukevan isovanhempien ja lastenlasten suhdetta. 

Opinnäytetyöstämme selviävällä tuen tarpeella yhteistyökumppanimme 

Vanhempien Akatemia pystyy kohdentamaan työtään tarpeen mukaisesti. 



8 

 

2 ISOVANHEMMUUS SUOMESSA 

 

 

2.1 Isovanhemmuus 2000-luvun Suomessa 

 

Isovanhemmat ovat aina olleet keskeinen osa perhe-elämää. Isovanhemmat, 

varsinkin isoäidit ovat auttaneet omia lapsiaan lastensa kasvatuksessa sekä 

perheen elättämisessä. (Fågel, Söderling & Rotkirch 2010, 5-7.) Nykypäivän 

käsitys perheestä ja perhesuhteiden muutokset on kuitenkin tuonut muutoksia 

perheenjäsenten sidoksiin toisiinsa nähden. Isovanhempien kuuluminen 

perheeseen on vähentynyt aikaisemmasta. (Reiman-Salminen 2008,48.) 

Vuoden 2007 perhebarometrin mukaan 43 prosenttia suomalaisista katsoo, että 

isovanhempi on perheenjäsen, 10 prosenttia ei pidä isovanhempaa 

lähisukulaisena ja loput lukevat heidät lähisukulaisiin. Sukupolvien yhdessä 

asuminen on selvästi vähentynyt viime vuosikymmeninä.  Vuonna 2010 

isovanhemmat asuivat lastenlastensa kanssa noin 20 000 taloudessa. (Fågel, 

Söderling & Rotkirch 2010; 5-7. Myers & Perrin i.a..) 

 

Pidentyneen eliniän takia yhä useampi saa kokea isovanhemmuuden 

(Söderling 2010, 14). Keskimäärin isovanhemmaksi tullaan noin 

viisikymmentävuotiaana (Juhela 2006, 17). Tilastokeskuksen 

perhevuosikatsauksessa 2011 nähdään suomalaisella lapsella olevan 

keskimäärin 2,9 isovanhempaa. Uusioperheiden kautta tulleita isovanhempia ei 

ole otettu laskelmassa huomioon. Vuoden 2011 lopussa alle 18-vuotiaiden 

lasten isoisiä oli 468 000 ja isoäitejä 597 000. (Tilastokeskus 9.11.2012.) 2000-

luvun isovanhemmuus on muuttunut aikaisemmasta. Pienten lasten 

isovanhemmat ovat edelleen työelämässä, opiskelevat, matkustelevat tai 

toteuttavat unelmiaan. Uusien liittojen kautta myös isovanhempien perheeseen 

voi syntyä uusia lapsia. (Kalliomaa 2008, 43; Myers & Perrin i.a.) Etäisyydet 

isovanhempiin ovat kasvaneet vuosien kuluessa. Vuonna 2005 etäisyys 
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isänäitiin oli keskimäärin 77 kilometriä. 1990-luvun puolivälissä etäisyys oli 

kymmenen kilometriä vähemmän. (Söderling 2010, 15.) Äidinäidillä etäisyys oli 

keskimäärin noin 85 kilometriä (Kartovaara 2007, 75). 

 

Isovanhempien erillään asuminen on yleistynyt vuosien saatossa avioerojen 

yleistyessä. Vuonna 1997 isänpuoleisista isovanhemmista 17 prosenttia asui 

erillään ja vuonna 2005 luku oli jo 22 prosenttia. (Söderling 2010, 15.) 

Äidinpuoleisten isovanhempien erillään asuminen vuonna 2005 oli 26 prosenttia 

(Kartovaara 2007, 77). Äidinpuoleiset isovanhemmat ovat nuorempia kuin 

isänpuoleiset ja siksi eronneisuus äidin puoleisilla isovanhemmilla on 

yleisempää kuin isän puoleisella. Samaa sukupuolta olevien isovanhempien 

parisuhteet ovat lainsäädännön vuoksi laskettavissa. Vuonna 2005 55:n lapsen 

isoäidin kanssa asui rekisteröity naispuoliso ja 35:n lapsen isoisän luona 

rekisteröity miespuoliso. (Söderling 2010, 15.) 

 

 

2.2  Isovanhemman rooli ja merkitys 

 

Isovanhemmuuden kokemukseen vaikuttaa lastenlasten ikä ja isovanhemman 

oma elämäntilanne (Holappa & Moilanen 2007, 9). Tieto isovanhemmaksi 

tulosta voi aiheuttaa myös pohdintoja siitä, onko itse vielä mummo- tai ukki-

ikäinen tai ovatko omat lapset vielä valmiita vanhemmaksi. Ihminen voi kokea 

isovanhemmuuteen heräämisen hyvinkin syvälliseksi hetkeksi (Kumpula 2010, 

73.). Isovanhemmuus voi tuoda mukanaan myös paineita siitä, onko hyvä 

isovanhempi. Isovanhempi kuitenkin usein kokee elävänsä elämän parasta 

aikaa. (Ijäs 2004, 103.) 

 

Ensimmäinen lapsenlapsi aloittaa uuden sukupolven ja tuo esiin uuden roolin, 

isovanhemmuuden. Roolin myötä nousee isoisässä tai -äidissä uusi leikkisä 



10 

 

puoli, jota ei ehkä niinkään ollut aikaa käyttää omien lasten ollessa pieniä. 

Omille lapsille ei myöskään välttämättä oltu riittävästi läsnä. (Fågel 2010, 66; 

Ijäs 2004, 31-34.) Isovanhemmuuden kautta saadaan tilaisuus korvata puutteet, 

joita vanhempina on ehkä tehty (Juhela 2006, 19).  

 

Isovanhemmat kantavat huolta siitä, mikä on lasten paikka tässä ajassa. Kiire ja 

itsekkyys näkyvät vanhemmissa, ja suhtautuminen lapsiin nähdään erilaisena 

kuin isovanhempien lapsuudessa. Isovanhempana halutaan olla 

mahdollisimman paljon läsnä lastenlasten arjessa. (Fågel 2010, 65-66.) 

Isovanhemmuuteen kuuluu vahvasti vanhemmuutta muistuttava tunneside. 

Eron isovanhemmuuteen ja vanhemmuuteen tekeekin rajoitetumpi vastuu. 

(Fågel & Rotkirch 2010, 33.) Isovanhempana ollaan etuasemassa, jolloin 

kasvatusvastuu jää vanhemmille ja isovanhempi saa yhdessäolon ja leikin 

(”Elämää pappana” 2010, 71). Isovanhemmuuden etuoikeudeksi nähdään myös 

se, ettei lasta tarvitse hoitaa väsyneenä (Heikkilä & Korkalainen 2011, 19). 

 

Ensimmäisen lapsenlapsen syntymisen jälkeen isovanhemman merkitys on 

korkeimmillaan. Lastenlasten syntyessä isoäidit auttavat perhettä 

kotiaskareissa.  Esikoisen kasvaessa isovanhempien rooli perheessä pienenee. 

(Heikkilä & Korkalainen 2011, 19.) Isoäideistä noin 80 prosenttia antaa 

lapsilleen lastenhoitoapua ja isoisistä noin 70 prosenttia. Isoäidit kokevat isoisiä 

vahvemmin lastensa tarvitsevan lastenhoitoapua. Syynä voi olla avun 

pyytäminen useammin äidiltä kuin isältä (Haavio-Mannila ym. 2009, 56.). 

Lastenhoitoavun antaminen tyttären perheelle on yleisempää kuin pojan 

perheelle. Useimmin isovanhemmat hoitavat lastenlapsiaan koska haluavat 

viettää aikaa heidän kanssaan. Muita syitä ovat lapsen sairastuminen tai 

vanhempien iltamenot, työt ja harrastukset. ( Heikkilä & Korkala 2011, 19.) 

 

Ihmisen kokemus omista isovanhemmistaan vaikuttaa siihen, minkälainen hän 

itse on isovanhempana. Isovanhempien muistellessa omia isovanhempiaan on 
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lähes kaikessa yhteisessä tekemisessä ollut taustalla opettaminen. Vaikka 

isovanhempien omien lapsuuden kokemusten kautta on opeteltu työntekoa ja 

hyödyksi olemista, tehdään samoja asioita nyt omien lastenlasten kanssa 

yhteisen tekemisen vuoksi. Nykyisin isovanhempien ja lastenlapsien yhteistä 

tekemistä pohditaankin enemmän lapsen halujen ja jaksamisen kannalta. 

(Fågel 2010,52, 60.)  

 

Isoäitien toiminta voidaan jakaa lastenhoitoon, puuhailuun lastenlasten kanssa, 

elämysten tarjoamiseen, hemmotteluun, yhdessä harrastamiseen ja 

keskustelemiseen. Isoisien kanssa lastenlapset, varsinkin pojat, opettelevat 

miesten töitä ja ”mylläävät”. (Heikkilä & Korkalainen 2011,11,15). 

Isovanhemmat siirtävät leikkejä ja perinteitään lastenlasten kautta seuraaville 

sukupolville. Maailman kehittyessä isovanhemmat voivat leikkien kautta kertoa 

lastanlapsille omasta lapsuudestaan. (Helenius 2008, 25-26.)  

 

Suvun ja perheen historian tunteminen on tärkeää lapsille. Eri kehitysvaiheissa 

omien vanhempien lapsuus voi olla hyvinkin kiinnostava puheenaihe. Tällöin 

isovanhemmat ovat tärkeässä roolissa kertoessaan lastenlapsille heidän 

vanhempiensa lapsuudesta ja suvun vaiheista. Isovanhempien ja suvun 

mieltymykset ja harrastukset vaikuttavat siihen, millaisia perinteitä ja arvoja 

lastenlapsille siirtyy. Lastenlapsia kiinnostavat asiat, joista myös isovanhemmat 

ovat kiinnostuneet. Isovanhempi voi jakaa omaa kiinnostustaan esimerkiksi 

musiikkiin opettamalla lastenlastaan soittamaan tai käsitöihin opettamalla häntä 

kutomaan. (Ijäs 2004, 67-69.) 

 

Tavallinen arki kotitöineen on lastenlapsille mieluisampaa isovanhempien luona 

kuin kotona. Syynä tähän voi olla, etteivät lapset koe kotitöihin osallistumista 

isovanhempien luona velvollisuutena. (Ijäs 2004, 67-69.) Fågel (2010) kirjoittaa 

isovanhempien kokemuksista omista isovanhemmistaan. Ennen isovanhemmat 

elivät perheen arjessa ja opettivat työntekoa ja hyödyllisiä taitoja. Ohjausta 
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lastenlapsille annettiin niin hengellisessä kasvatuksessa kuin käentaidoissa. 

Myös nykypäivän isovanhemmat näkevät tärkeäksi yhdessäolon lastenlasten 

kanssa. (Fågel 2010 54–56.)  

 

Murrosiässä isovanhemman rooli korostuu luotettavana aikuisena, johon voi 

turvautua, jos suhde vanhempiin on heikompi. Nuoruudessa isovanhemmat 

koetaan henkilöinä, jotka eivät vaadi lapsilta liikoja ja jotka suhtautuvat 

koulumenestykseen paremmin. Isovanhemmat koetaan myös unelmien 

vastaanottajina ja elämäntapojen ymmärtäjinä. Asenneristiriitoja koulutukseen 

ja elämäntapoihin on myös isovanhempien kanssa, mutta heitä ei vastusteta 

ääneen. (Heikkilä & Korkalainen 2011, 12.) Elämän käännekohdissa 

isovanhemman merkitys korostuu. Erilaisten kriisien kohdatessa perhettä 

isovanhemman tuki lastenlapsille on keskeinen voimavara. Vanhemman ollessa 

kriisissä isovanhempi tarjoaa lastenlapsille jatkuvuutta ja turvallisuutta. (Fågel, 

Söderling & Rotkirch 2010, 6.) 

 

 

2.3  Isovanhemmuuden haasteet 

 

Lastenlasten hoitoon osallistumisen haasteina ovat isovanhemman pelko liiasta 

tuppautumisesta tai liiasta rasittumisesta hoitamisella, jolloin isovanhemmat 

kokevat olevansa liian sidottuja isovanhemman velvollisuuksiin. Uusioperheet ja 

välit lapsiin tai heidän puolisoihinsa tuovat myös haasteita isovanhemmuudelle. 

(Fågel & Rotkirch 2010, 40.) Haasteina ovat myös pitkät välimatkat 

lastenlapsiin, terveys ja työn ja isovanhemmuuden yhteensovittaminen ovat 

haasteina (Heikkilä & Korkalainen 2011, 13). 

 

Isovanhempien ja vanhempien näkemykset lastenlapsien hoidon määrästä eivät 

aina kohtaa (Fågel & Rotkirch 2010, 34). Isovanhemmat voivat kokea 
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joutuvansa säätelemään lastenlapsiensa tapaamista, koska kokevat 

tuppautuvansa liikaa lastensa perheen elämään. Isovanhempien suurimpana 

haasteena nykypäivänä onkin etäisyyden säätely ja kahden kodin välisen 

henkisen tasapainon löytäminen. (Fågel & Rotkirch 2010, 40.) Myös 

tuntemukset liiallisesta avun hyödyntämisestä tuovat haasteita 

isovanhemmuudelle. Lasten hoidosta sovitaan liiaksi vanhempien ehdoilla tai 

palveluksista ei kiitetä tarpeeksi. (Fågel & Rotkirch 2010, 41.) 

 

Perhesukupolvien riidat aiheuttavat vaikeuksia isovanhempien ja lastenlasten 

väliseen yhteydenpitoon. Isovanhemman ja hänen lapsensa välissä olevat 

jännitteet ja riidat voivat estää kiintymyssuhteen syntymisen isovanhemman ja 

lastenlasten välille. (Tontti 2011, 33.) Isovanhempien ja lastenlasten välit ovat 

sidoksissa siihen, millaiset välit isovanhemmilla on lapsiinsa ja heidän 

puolisoihinsa. Lapset saattavat haluta pitää etäisyyttä vanhempiinsa tai he eivät 

luota näiden lastenhoitotaitoihin. Välirikko isovanhemman ja lapsen välillä voi 

saada vanhemmat sulkemaan isovanhemman kokonaan pois lastenlasten 

elämästä. (Fågel & Rotkirch 2010, 33; Myers & Perrin i.a..) 

 

Tontin (2011) ja useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan, isovanhemman 

ja lastenlapsien välille harvoin syntyy merkityksellistä suhdetta, jos 

ensimmäisen ja toisen sukupolven välillä ei tätä läheistä suhdetta ole. 

Isovanhemman ja lapsen välisen suhteen ollessa läheinen, myös suhde 

isovanhempaan muodostuu läheiseksi. Isovanhemman ja lastenlapsien välistä 

yhteydenpitoa tukee usein myös vävy tai miniä, jos isovanhemman suhde 

omaan lapseen on etäinen. Miniä ja vävy voivat myös rajoittaa yhteydenpitoa, 

jos he eivät tule toimeen puolisonsa vanhempien kanssa. Erimielisyyksiä 

aiheuttavat erilaisten perhekulttuurien, arvonäkemysten ja toimintatapojen 

yhteensovittaminen. Perheen perinteiset tavat voivat tuntua uhkaavilta niin 

isovanhemmalle, miniälle kuin vävyllekin. (Tontti 2011, 33- 39.) Ristiriitoja voi 

myös aiheuttaa isovanhemman huoli lapsensa kumppanista tai lastenlasten 
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syntymän ajankohta (Fågel & Rotkirch 2010,37). Sukujen riidellessä keskenään 

tulee paineita niin vanhemmille kuin lastenlapsillekin. Lapset oppivat herkästi 

asettamaan toiset isovanhemmat toisten edelle tai pitämään toisia parempina 

kuin toisia. Isovanhemmuuden haasteista yhtenä nähdäänkin toisen puolen 

isovanhempien suosiminen. (Ijäs 2004, 43.) 

 

Tontin (2011) tutkimuksessa isovanhemmat kokevat toisen suvun 

isovanhempien suosimista. Omaa aikaa lastenlasten kanssa verrattiin lasten 

toisten isovanhempien kanssa vietettämään aikaan. Toisen suvun 

isovanhempien asuessa lähempänä koettiin katkeruutta heitä kohtaan, sillä he 

viettävät enemmän aikaa lapsenlapsien kanssa. Vanhemmat voivat myös 

säädellä, kumpaa sukua lapsi tapaa enemmän. Isänäidit kokivat yleisemmin, 

että äidinäitiä suosittiin enemmän. Syynä voidaan nähdä äitien ja tyttärien 

läheisemmät välit kuin äitien ja poikien. Äidin puoleinen suku on usein myös 

läheisempi ja merkittävämpi perheelle kuin isän suku. (Tontti 2011 40-43; Ijäs 

2004,42.) Myös lastenlapset voivat suosia enemmän toisen suvun 

isovanhempiaan tai kieltäytyä olemasta yhteydessä toisen suvun isovanhempiin 

(Fågel & Rotkirch 2010, 45; Tontti 2011,42). Tuntemus toisen suvun 

isovanhempien suosimisesta aiheuttaa surua, tuskaa ja riittämättömyyden 

tunnetta (Tontti 2011, 41). 

 

Erilaiset elämäntilanteet, kuten perhetilanne, työelämän vaatimukset, 

harrastukset ja voimien hiipuminen, voivat vaikuttaa siihen, etteivät 

isovanhemmat pysty olemaan lastenlastensa kanssa niin paljon kuin 

haluaisivat. Jos isoäiti on vielä äiti omalle pienelle lapselleen, tai kotona 

asuvalle kehitysvammaiselle lapselleen, äidin rooli menee etusijalle 

isovanhemman roolista. Uusioperheessä asuvien isoäitien voi olla hankalaa 

sovittaa tasaisesti halunsa olla sekä uuden puolisonsa että lastenlastensa 

kanssa. Työelämässä kiinni oleminen rajoittaa paljon mahdollisuuksia tavata 

lastenlapsia ja aiheuttaa syyllisyyden tunnetta ja huonoa omatuntoa. Kun 
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lastenlapsia on useita haasteet hoivan ja tuesta kasvavat entisestään. (Fågel & 

Rotkirch 2010, 39.)  

 

Isovanhemmat odottavat eläkkeelle jäämisen tuovan aikaa lastenlapsille. 

Isovanhemmat jäävät mahdollisuuksien mukaan osa-aikaeläkkeelle antaakseen 

aikaa lastenlapsilleen. Fyysisten ja psyykkisten voimavarojen vähetessä 

kanssakäyminen lastenlasten kanssa vähenee. (Tontti 2011 50–53.) 

Lastenlapsien ohittaessa leikki-iän, voi kanssakäyminen isovanhemman kanssa 

vähentyä. Lastenlapsien ollessa murrosiässä saatetaan kokea yhteydenpidon 

isovanhempaan tapahtuvan tavan ja periaatteen vuoksi. Murrosikäiselle 

isovanhempi ei ole enää yhtä tärkeä kuin nuorempana. Lapsen kasvaessa 

alkaa yhteydenpitoa säännellä koulujen loma-ajat, kaverisuhteet ja 

harrastukset. (Tontti 2011 56-57.) 

 

Avioerot ja uusioperheet asettavat haasteita niin lapsenlapsien vanhempien 

kuin isovanhempienkin erossa. Isovanhempien erotessa yhteistä aikaa 

vähentävät vierailut kahteen eri kotiin. Avioerojen vuoksi isovanhemmat voivat 

myös menettää yhteyden lastenlapsiinsa jopa kokonaan. (Fågel & Rotkirch 

2010,43, 47.) Isovanhempien tuntemukset lapsen erosta voivat aiheuttaa myös 

välirikkoja, jotka vaikuttavat lastenlapsien tapaamisiin (Ijäs 2004, 48). 

Uusioperheiden kautta isovanhemmat voivat saada uusia lastenlapsia. 

Uusioisovanhempina isovanhemmat joutuvat miettimään omaa haluaan luoda 

isovanhemmuussuhdetta. (Laru, Oulasmaa & Saloheimo 2010, 105.) 
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3 AVIOERON VAIKUTUKSET PERHESUHTEISIIN 

 

 

3.1 Avioero lapsiperheessä 

 

Avioero on aina raskas tilanne molemmille parisuhteen osapuolelle. Erityisen 

raskaaksi avioeron tekee, jos perheessä on lapsia. (Lipponen & Wesaniemi 

2005, 12.) Avioerotilanteessa lapset vaikuttavat aina vanhempien ratkaisuihin. 

(Kääriäinen 2008,36, 66.)  Vanhemmuus jatkuu vaikka avioliitto ei jatkuisikaan 

(Termonen & Vihavainen 2012,5). Lapsiin liittyvät sopimukset ja niiden todeksi 

eläminen arjessa aiheuttavat huolta, harmia ja tunneryöppyjä. Lasten 

näkökulmasta erotilanteessa keskeisimpiä asioita ovat vanhempien 

yhteistoiminta ja lasten tilanteen ymmärtäminen. Lapsen selviytymistä erosta ja 

sen mukana tulleista elämänmuutoksista auttaa, jos vanhemmat kykenevät 

asettumaan lapsen asemaan. (Kääriäinen 2008, 66, 73.) 

 

Lasten ikä ja suhde vanhempiin vaikuttaa siihen, miten heidät huomioidaan 

erossa ja miten he joutuvat arjessa elämään vanhempiensa eroa todeksi. 

Avioerotilanteessa lapset halutaan pitää erossa parisuhteeseen liittyvistä 

ongelmista ja uudelleenjärjestelyissä. Sovittaessa uudelleenjärjestelyistä lapsen 

ikä vaikuttaa siihen, kuinka paljon häntä otetaan mukaan. (Kääriäinen 2008, 

67.)  Eron keskellä on tärkeää, että lapsi saa olla lapsi, eikä häntä aseteta 

tilanteisiin, jotka eivät hänelle kuulu. Erotilanteessa lapset jäävät helposti taka-

alalle eikä lasten mielipiteitä edes selvitetä. Vanhemmat voivat itse voida niin 

huonosti ja työstää eroaan, etteivät osaa tukea ja huomioida lapsiaan. 

(Termonen & Vihavainen 2012,6-7.) 

 

Lapsille avioerosta pitäisi kertoa vanhempien yhdessä mahdollisimman 

rehellisesti. Avioeroon johtaneista syitä lapsen on tärkeä tietää, muuten hän 
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mielikuvituksessaan rakentaa selityksen itse. Lapsi saattaa tuntea syyllisyyttä 

avioerosta ja kokea itsensä osalliseksi eroon.  Jokainen lapsi reagoi erilailla 

eroon. Lapsi voi pitää tunteet sisällään tai ne voivat ilmetä hyvinkin vahvoina. 

Vanhemman tulisi kyetä omiensa tunteiden keskellä huolehtimaan lapsestaan 

ja, siitä että lapsi saa tarvitsemansa avun. Avioero on elämänkriisi yhtälailla 

vanhemmille kuin lapsillekin. Selviytyäkseen kriisistä lapsen kaikkien tunteiden 

tulee olla sallittuja. (Termonen & Vihavainen 2012,6-7.) 

 

Eron jälkeen myös muodostuu uusia perhesuhteita, joita kutsutaan 

uusioperheiksi. Uusioperheisiin kuuluvat avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja 

heidän aiemmissa liitoissa syntyneet lapset sekä yhteiset lapset. Uusioperheen 

lapset eivät välttämättä asu kokoaikaisesti perheessä, vaan lapsilla voi olla 

yhteishuoltajuuden kautta kaksi kotia. (Kasurinen & Väisänen 2005.) Uudelleen 

avioituminen on yleistynyt hitaasti 1990-luvulta asti. Muita kuin ensimmäisiä 

solmittuja avioliittoja on noin neljäsosa vuosittain solmituista avioliitoista. 

(Castren 2009, 24.) Vuoden 2012 lopussa uusioperheitä oli 53 000. Määrä oli 

pienentynyt kolmellasadalla perheelle vuodesta 2011. Noin puolet 

uusioperheiden vanhemmista olivat avioliitossa ja puolet avoliitossa. 

Uusioperheissä oli alle 18-vuotiaita lapsia 76 000. (Tilastokeskus 24.5.2013.) 

 

 

3.2 Lapsen asumisjärjestelyt 

 

Vanhempien erotessa, on lapsilla oikeus molempiin vanhempiinsa. Vanhempien 

muuttaessa eri osoitteisiin tehdään lapsia koskevat huolto- ja asumisjärjestely 

sopimukset yhdessä. Jos vanhemmat eivät kykene tekemään sopimuksia, 

tehdään selvitys lasten tilanteesta sosiaalitoimessa. (Kääriäinen 2008, 69, 71.) 

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa ja sen 

tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. 

Yhteishuollolla lapsen etu toteutuu parhaiten, kun vanhemmat kykenevät 
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yhteisesti tekemään päätöksiä lapsen asioista. Jos yhteishuoltajuus ei ole 

lapsen eduksi, voi toinen vanhemmista hakea yksinhuoltajuutta, jolloin hän 

tekee yksin lapseen koskevat päätökset. Vanhempien muuttaessa erilleen, 

tehdään päätös lasten asumisesta. Päätöksen teon lähtökohtana tulisi olla 

lapsen edun. Lapsen asumispaikkaa mietittäessä tulisi ottaa huomioon kuinka 

asuminen ja lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten. 

(Sosiaaliportti 21.8.2012.)  

 

Yhä useammin lapsen asumisjärjestelyissä päädytään vuoroasumiseen. Vaikka 

lapsi asuisi vuorotellen molempien vanhempiensa luona, on hänen vakituisena 

asuinpaikkanaan vain yksi osoite. Tästä syystä ei ole tiedossa tilastollista 

määrää siitä, kuinka moni lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa 

luona. Vuoroasuminen edellyttää vanhempien lähekkäin asumista, 

yhteistyökykyä sekä lapsikeskeisiä järjestelyitä. Onnistuneeseen 

vuoroasumiseen vaaditaan keskittymistä vanhemmuuteen ja kykyä jättää 

henkilökohtaiset suhteet entisen puolison kanssa taka-alalle. (Linnanvuori 2007, 

27, 29.) Jos lapsi asuu vain toisen vanhemman luona, on hänellä oikeus tavata 

myös toista vanhempaa. Tapaamisoikeus ei ole sidoksissa siihen, onko 

vanhempi lapsen huoltaja. Vanhemmat voivat sopia keskenään 

tapaamisoikeudesta ja vahvistaa sen kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman 

kaavan mukaisella lomakkeella. Vahvistuksen suorittaa asuinkunnan 

lastenvalvoja sopimuksen ollessa lapsen edun mukainen. (Sosiaaliportti 

21.8.2012.) 

 

 

3.3 Isovanhempien rooli avioerossa ja sen jälkeen  

 

Perheen erotessa tunteet ja päätökset vaikuttavat myös isovanhempiin. 

Isovanhemmat reagoivat yksilöllisesti erotilanteeseen ja suhteiden säilymiseen 

vaikuttavat monet tekijät. Suomen laki ei aseta velvoitteita isovanhemmille 
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lastenlapsiaan kohtaan. Lain mukaisesti tosin isovanhemmilla ei ole myöskään 

minkäänlaisia oikeuksia lastenlapsiinsa, jolloin lasten vanhemmat tekevät 

päätökset isovanhempien oikeuksista tavata lastenlapsiaan. Joissakin muissa 

maissa on olemassa lakisääteisiä tapaamisoikeuksia lapseen myös 

isovanhempien osalta, mutta Suomessa näitä ei ole. Mikäli lapsen huoltajat 

kieltävät lasta tapaamasta isovanhempiaan, isovanhempien on tähän 

tyydyttävä. (Fågel, Söderling & Rotkirch 2010, 7 ; Fågel & Rotkirch 2010, 40.)  

 

Lapsen kannalta isovanhempien merkitys kuitenkin korostuu entisestään 

elämän eri käännekohdissa, etenkin eri elämän kriiseissä. Esimerkiksi lapsen 

sairastuessa, perheen hajotessa joko sairauden tai avioeron vuoksi, 

vanhempien työttömyyden, tai päihdeongelmien vuoksi tapahtuva elämän 

muutos korostaa tuen tarvetta. Isovanhemman tuki on tärkeää myös siksi, että 

lapselle tuttu ja tärkeä ihminen pysyisi rinnalla vaikka perhesuhteet olisivat 

muuten kriisissä. Erityisesti tilanteissa joissa kriisi vie vanhempien oman 

jaksamisen tiukille, lapsen jaksaminen jää helposti tukematta. (Fågel, Söderling 

& Rotkirch 2010, 7.) 

 

Esimerkiksi erotilanteissa vanhemmat saattavat yrittää saada lapset omalle 

puolelleen sanoin ja teoin. Tällöin isovanhempien puolueettomuuden tärkeys 

korostuu. Etenkin riitaisat erokodit voivat olla lapselle haasteellisia ja 

stressaavia kasvuympäristöjä, jolloin puolueeton mummula voi muodostua 

tärkeäksi turvapaikaksi. (Fågel, Söderling & Rotkirch 2010, 6.) Isovanhempien 

ei kuitenkaan ole helppoa olla puolueettomia. Eron kysymykset painavat mieltä 

ja on vaikea olla asettumatta kummankaan vanhemman puolelle. Oman lapsen 

ero saattaa synnyttää myös huonoa omaa tuntoa ja itsesyytöksiä. ”Mikä minä 

olen tehnyt väärin?” ja ”Olisinko voinut tehdä jotain toisin ja tukea vanhempia 

paremmin?”. (Ijäs 2004, 48.) 

 



20 

 

Isovanhempien on kuitenkin turha syyttää tilanteesta itseään, vaan tärkeämpää 

olisi miettiä kuinka voi isovanhempana tukea lapsensa perhettä tässä elämän 

kriisissä. Ero harvoin johtuu isovanhempien tekemistä virheistä, monesti eron 

syyt kumpuavat perheen omista ongelmista. Tuleva ero ja perheen ongelmat 

ovat saattaneet näkyä jo pitkään, ja huoli perheen jaksamisesta ollut suuri. Ero 

saattaa olla silti suuri suru. Etenkin oma arvomaailma vaikuttaa suuresti eron 

aiheuttamaan tunnereaktioon. Jos oma vakaumus ja kasvatus eivät eroa salli, 

voi kriisi oman lapsen eropäätöksestä olla suuri. (Ijäs 2004, 48; Kasurinen & 

Väisänen 2005, 18.) 

 

Etenkin vanhemman ikäpolven ihmisille avioero on ollut hyvin paha ja kielletty 

asia. Nykypäivänä suhtautuminen eroon on lientynyt ja eroista on tullut 

yleisempiä. (Ijäs 2004, 48; Kasurinen & Väisänen 2005, 18.) Tässä kohtaa olisi 

kuitenkin tärkeää yrittää miettiä eroa myös perheen näkökulmasta. Myös suhde 

lapsenlapsiin pysyy sitä parempana mitä vähemmän isovanhemmat moittivat ja 

tuomitsevat lapsen vanhempia. Liiallinen neuvominen ja moittiminen saattavat 

myös vaikuttaa perheen yhteydenpitoon isovanhempien kanssa jatkossa, 

tämänkin vuoksi olisi hyvin tärkeää olla mahdollisimman puolueeton ja pyrkiä 

tukemaan perhettä. (Ijäs 2004, 48.) 

 

Kaikki eroon johtaneet syyt eivät välttämättä näy perheen ulkopuolelle. Ero on 

aina loppupeleissä perheen oman päätösvallan alla, ja sitä ei tulisi 

kyseenalaistaa ulkopuolelta. Monesti myös eron osapuolten suhteet eroon 

muokkaavat isovanhempien suhtautumista. Kun oma lapsi on erossa 

perheensä hylkäävä osapuoli, niin isovanhempien voi olla hyvinkin vaikeaa 

hyväksyä eroa. Jos taas oma lapsi on hylättävässä asemassa, ero on 

tutkimusten mukaan usein helpompaa hyväksyä. Myös se, ovatko 

isovanhemmat hyväksyneet miniä/vävykokelaan vaikuttaa eron aiheuttamiin 

tunteisiin. Jos miniä/vävykokelaasta on pidetty, on ero luonnollisesti paljon 

vaikeampaa hyväksyä kuin jos hänestä ei ole pidetty. Jos jostain syystä 
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vävy/miniäkokelasta ei ole hyväksytty ero saattaa tuottaa jopa mielihyvää 

isovanhemmille. (Ijäs 2004, 48.) 

 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan suurimpana yksittäisenä syynä 

isovanhemman ja lapsenlapsen yhteyden katkeamiseen on lapsenlapsen 

vanhempien ero (Fågel & Rotkirch 2010, 48). Erityisesti isovanhemmille 

aiheuttaa huolta mahdollisuus tavata lapsenlapsiaan, jos lapset jäävät erossa 

oman lapsen puolisolle. Puolison mahdollinen yhteydenpidon kieltäminen 

lapsenlasten ja isovanhemman välillä voi aiheuttaa suurta surua. Eron 

aiheuttamat tunteet ovat oikeutettuja ja oikeus tunteisiin on muillakin kuin eron 

osapuolilla. (Kasurinen & Väisänen 2005, 20.)  

 

Etenkin riitaisa ero saattaa aiheuttaa paljon tunteita, esimerkiksi vihaa ja surua.  

On kuitenkin syytä miettiä kuinka omat tunteensa tuo esiin ja kykeneekö oma 

lapsi eronsa keskellä keskustelemaan asioista vai ovatko päällä olevat eroasiat 

liian kipeitä ja ajankohtaisia ottaa esille. Isovanhemman liiallinen puuttuminen 

lapsensa avioeroon voi aiheuttaa riitaa, joka voi vaikuttaa myös isovanhemman 

ja lastenlasten yhteydenpitoon. Usein hyvätkin aikeet tulkitaan väärin, eikä 

kriisitilanteessa tuettava pysty ottamaan apua vastaan. Isovanhemman ja 

lapsen välirikon syynä voi olla myös hyvät välit lapsen puolisoon. Tällöin lapsi 

voi kokea tilanteen uhkaavana tai puolueellisuutena. (Castrén 2009; Ijäs 2004, 

62.) 

 

Lapsiperheen arjessa vanhemmat ovat usein tiukoilla ja isovanhempien tuki on 

hyvin tärkeää. Avioerotilanteessa tuen tarve lisääntyy ja olisi tärkeää, että 

isovanhemman ja lastenlasten välinen yhteys säilyisi.  Kun avioero astuu 

voimaan apukädet voivat olla hyvinkin tarpeen ja toinen aikuinen jonka kanssa 

jakaa esimerkiksi lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä on hyvin 

tärkeä. Isovanhemmat toimivat myös lastenlastensa kuuntelijoina ja ottavat 
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vastaan paineita, jotka kohdistuvat lastenlasten isään tai äitiin. (Castrén 2009; 

Ijäs 2004, 62.)  

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata miten isovanhemmat kokevat suhteensa 

ja roolinsa muuttuneen suhteessa lapsenlapsiinsa, joiden vanhemmat ajautuvat 

avioeroon ja miten isovanhemmat kokevat lapsensa avioeron. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on tuottaa Suomessa tutkimatonta tietoa 

 

Tutkimustehtävä luokitellaan kahteen eri ongelmaan: 

 

1. Miten isovanhempi kokee lapsensa avioeron? 

 

2. Muuttuuko isovanhemman ja lastenlasten suhde lapsen avioeron 

jälkeen? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Tutkimusaineiston hankinta ja tutkimusmetodit 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus voidaan luonnehtia prosessiksi. 

Laadullisen tutkimuksen etenemisen eri vaiheet eivät ole aina jäsennettävissä 

selkeisiin eri vaiheisiin. Aineiston keruuta koskevat ratkaisut muotoutuvat 

vähitellen tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen eri elementit kehittyvät 

tutkimuksen edetessä ja limittyvät toisiinsa tutkimuksen edetessä. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineistonkeruun välineenä toimii tutkija itse. Tällöin näkökulmat 

ja tulkinnat kehittyvät vähitellen tutkijan tietoisuuteen tutkimusprosessin 

edetessä. Tutkimusongelma ei välttämättä ole täsmällinen tutkimuksen alussa, 

vaan täsmentyy tutkimuksen aikana, jolloin tutkimuksen arvoitus kirkastuu ja 

selkiytyy vähitellen. (Kiviniemi 2010, 70-71.)   

 

Opinnäytetyömme alussa lähdimme hakemaan tietoa isovanhemmuudesta. 

Haimme Theuseus - tietokannasta opinnäytetöitä, jotka käsittelivät 

isovanhemmuutta ja lastenlapsia. Käsitteen isovanhemmuus selkiydyttyä, 

haimme laaja-alaisesti kirjallisuutta isovanhemmuudesta. Teoria aineiston 

kautta hahmottui oma käsityksemme ja oletuksemme siitä, mihin painotamme 

teoreettisen aineiston. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön käsite 

muodostuu vähitellen ja tutkimuksen alussa teoreettinen näkökulma ja 

käsitteelliset näkökulmat suuntaavat tutkimuksen kulkua (Kiviniemi 2010, 74). 

Käsitteen isovanhemmuus jälkeen, lähdimme tutkimaan avioeroa. Avioeron 

jälkeen pääsimme varsinaiseen tutkimus kohteeseemme ja siirryimme 

tutkimaan isovanhemmuutta lapsen avioerossa. Teoria aineiston kautta 

pystyimme löytämään johdattelevat aihealueet haastatteluihin. 

Tutkimuksessamme päätimme käyttää teemahaastattelua, korostaaksemme 
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haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään tilanteesta (ks. myös 

Hirsjärvi & Hurme 2008,48). 

 

Teemahaastattelussa on neljä ominaispiirrettä. Ensimmäiseksi haastateltavien 

tiedetään kokeneen jonkin tietyn tilanteen. (Hirsijärvi & Hurme 2008,47.) 

Tutkimuksessamme tilanteella tarkoitetaan, että tutkittavan lapsi on kokenut 

avioeron ja perheessä on ollut tukittavan lapsenlapsia. Toiseksi tutkija on 

selvittänyt tutkittavan ilmiön oletetut tärkeät osat ja päätyy sisältöanalyysin 

avulla tiettyihin oletuksiin (Hirsjärvi & Hurme 2008,47). Selvitimme 

tutkimuksessamme isovanhemmuuden merkityksen ja roolin tämän päivän 

Suomessa sekä suhteen lastenlapsiin haasteineen, avioeron prosessina, 

avioeron vaikutuksen isovanhemmuuteen ja lastenlasten tapaamiseen. Sisällön 

avulla pystyimme tekemään oletuksen tutkittavan ongelman pääpiirteistä. 

Kolmannessa vaiheessa tehdään haastattelurunko analyysin perusteella 

(Hannila & Kyngäs 2008; Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). 

 

Teimme haastattelurungon pohjaten oletuksiimme, jotka nousivat analyysin 

kautta. Neljännessä vaiheessa haastattelu suunnataan tutkittavien subjektiivisiin 

kokemuksiin tilanteista, jotka tutkija on ennalta analysoinut (Hirsjärvi & Hurme 

2008,47). Tutkittavasta ilmiöstä ei ole paljoa aikaisempaa tutkimustietoa. Siksi 

pidimme tärkeänä, ettemme sanele liikaa haastattelun kulkua, vaan tutkittavat 

henkilöt saavat mahdollisimman paljon oman äänensä kuuluviin. 

Teemahaastattelun avulla pystymme etenemään tiettyjen keskeisten teemojen 

avulla tarkkojen yksityiskohtaisten kysymysten sijaan. (ks myös Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 48). 

  

Tehdessä teemahaastattelua on välttämätöntä tehdä esihaastatteluja. 

Esihaastatteluilla vähennetään varsinaisissa haastatteluissa tapahtuvia virheitä. 

Esihaastatteluilla testataan haastattelurunkoa, toimivuutta ja oletettuja 

kysymyksiä. Esihaastattelussa saatujen kokemusten perusteella voidaan 



25 

 

parantaa haastattelurunkoa tarvittaessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 72-73.) 

Teemahaastattelun esihaastattelujen avulla varmennetaan teema-alueita mitä 

työssä käytetään. Esihaastatteluiden avulla voi myös arvioida haastatteluihin 

menevää aikaa. (Hannila & Kyngäs 2008.) Esihaastattelun suoritettuamme 

muutimme kysymysjärjestystä ja lisäsimme kysymyksiä. (Haastattelurunko Liite 

1.) Pyysimme palautetta haastattelusta ja haastattelu koettiin kattavaksi. 

Esihaastateltava henkilö kertoi turvallisuuden tunteen vahvistuneen sillä, että 

kerroimme aluksi, ettei kysymyksiin ole välttämätöntä vastata, jos se tuntuu liian 

yksityiseltä tai vaikealta. 

 

Opinnäytetyömme alusta asti oli selvää, että työstämme tulee laadullinen 

tutkimus. Haastattelumenetelmän valintakin oli helppo, sillä teemahaastattelun 

avulla pääsimme mahdollisimman lähelle aitoja kokemuksia ja tuntemuksia. 

Valintamme muodostui pitkälti tutkimamme aiheen vuoksi. Koimme että 

esimerkiksi lomakehaastattelu olisi ollut liian strukturoitu ottaen huomioon 

kuinka herkästä ja tunnepitoisesta aiheesta työmme teimme. Haastattelu 

menetelmän valinta osoittautuikin käytännössä onnistuneeksi ja positiivista 

palautetta tuli myös haastateltaviltamme. Teemahaastattelu antoi 

mahdollisuuden haastateltavan omaan vaikuttamiseen haastattelun kulusta, 

näin ollen haastattelutilannetta ei koettu tukalaksi. Suurin haaste menetelmän 

käytössä on keskustelun pitämisen aiheen piirissä. Omat haasteensa 

tilanteeseen toivat myös tutkitun asian henkilökohtaisuus ja herkkyys. 

Haastattelupaikkamme Nuorten ystävien Waenebergin-talo, toimi turvallisena 

haastattelumiljöönä jonne on helppo tulla sen keskeisen sijainnin vuoksi. 

Haastateltavamme arvostivat myös mahdollisuutta suorittaa haastattelu heidän 

kotonaan. Myös haastatteluajankohta osui hyvään aikaan.  

 

Hakiessamme haastateltavia henkilöitä haastatteluumme, laitoimme ilmoituksen 

tutkimuksesta ja haastattelupyynnön paikalliseen seurakunnan lehteen Rauhan 

tervehdykseen. (Liite 2.) Lehti ilmestyi 20.6.2013. Samana päivänä saimme 
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yhteydenottoja ja sovimme haastattelua ajat. Saimme lukuisia yhteydenottoja ja 

valinnan haastateltaviksi teimme yhteydenotto-järjestyksen mukaan. Lisäksi 

pyrimme huomioimaan haastateltavien haavoittuvaisuuden, mikäli ero oli liian 

ajankohtainen tai haastateltava ei ollut tehnyt vielä omaa ajatustyötään eron 

aiheuttaman kriisin kanssa loppuun koimme viisaimmaksi olla haastattelematta 

häntä. Teimme haastattelut 25-26.6.2013. Etelä-Suomessa tehty haastattelu oli 

suoritettu jo 6.6.2013. 

 

 

5.2 Vanhempien Akatemia 

 

Vanhempien Akatemia on Nuorten Ystävien Raha-automaattiyhdistyksen tuella 

toteutettu hanke, joka toteutuu vuosina 2011-2013. Hankkeen tavoitteena on 

luoda pysyvä verkostopohjainen malli lasten ja nuorten vanhempien 

tukemiseksi Oulun seudulla. Vanhempien Akatemian tarkoituksena on jakaa 

tietoa ja käytännön työkaluja vanhemmuuden tueksi. Toiminnan tavoitteena on 

edistää yhteisöllisyyttä ja jaettua kasvatusvastuuta ja tutustuttaa lasten ja 

nuorten vanhemmat toisiinsa. Lisäksi Vanhempien Akatemian tärkeänä 

tavoitteena on eri kasvatusyhteisöjen yhteen saattaminen ja vuorovaikutusten 

edistäminen näiden kesken. (Vanhempien Akatemia i.a.) 

 

Vanhempien Akatemian toiminta on suunnattu koko Oulun alueen perheille ja 

sen lähtökohtana on perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Vanhempien 

Akatemia järjestää tilaisuuksia vanhemmille ja perheille sekä kouluttaa alan 

ammattilaisia tarpeen mukaan. Vanhempien Akatemia on kehittänyt yhdessä 

yhteistyökumppaneidensa kanssa Verkosta virtaa vanhemmuuteen - mallin, 

jonka avulla lisätään vanhempien osallistumisen mahdollisuuksia 

kasvatusaiheiseen keskusteluun ja kannustetaan aktiiviseen kodin ja 

päivähoidon/koulun väliseen yhteistyöhön. (Vanhempien Akatemia i.a.) 



27 

 

 

Lokakuussa 2012 otimme yhteyttä Vanhempien Akatemiaan etsiessämme 

aihetta opinnäytetyöllemme. Tapasimme helmikuussa 2013, jolloin ajatus 

opinnäytetyön ideasta varmentui. Opinnäytetyön idea oli työelämälähtöinen 

sekä ajankohtainen. 

 

5.3 Kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmä on isovanhemmat, joiden lapsi on kokenut avioeron 

ja perheessä on tutkittavan lapsenlapsi tai lapsenlapsia. Lisäksi odotimme, että 

tutkittavalla on ollut tai on edelleen yhteys lastenlapsiin. Kohderyhmän 

lastenlasten määrällä tai iällä ei ollut tutkittavia valitessa merkitystä.  

 

 

5.4 Tutkimusaineiston sisällön analyysi 

 

Analysoimme haastattelut käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Aineistolähtöinen sisältöanalyysi jaetaan kolmivaiheiseksi prosessiksi. 

Ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi eli pelkistäminen. Toinen vaihe 

klusterointi eli aineiston ryhmittely ja kolmas vaihe abstrahointi eli teoreettisten 

käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka 

mukaan aineisto koodataan.  Pelkistäminen voi tapahtua etsimällä 

aukikirjoitetusta aineistosta ilmaisuja, jotka kuvaavat tutkimustehtävän 

kysymyksiä. Ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaisut käydään läpi 

etsien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa 

tarkoittavat käsitteet kerätään yhteen ja nimetään asiaa kuvaavalla käsitteellä. 

Seuraavassa vaiheessa aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen 

tieto ja muodostetaan teoreettiset käsitteet. Abstrahointia kuvataan prosessiksi, 
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jossa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteestaan.  

(Sarajärvi & Tuomi 2009, 108-112.) 

 

Haastattelut tehtyämme lähdimme heti puhtaaksikirjoittamaan eli litteroimaan 

haastatteluja. Teimme litteroinnin valikoiden ja jätimme pois kaiken mikä ei 

liittynyt ollenkaan haastatteluumme. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 76 sivua 

neljästä haastattelusta. Aineiston analysoiminen alkoi jo haastatteluvaiheessa ja 

puhtaaksikirjoittaessa. Saatuamme haastattelut puhtaaksikirjoitettua luimme 

haastattelut useaan kertaan kokonaiskuvan saamiseksi. Käytimme 

lukiessamme erivärisiä kyniä, joilla merkitsimme haastatteluista esiin nousevia 

ilmaisuja. Ilmaisujen etsimisessä käytimme apuna tutkimus kysymyksiä sekä 

haastattelurungon teemoittelua. Tutkimuksessamme käytämme vain 

pelkistettyjä ilmauksia haastateltavien yksityisyyden säilyttääksemme.  

 

Yksinkertaistettuamme ilmaisut lähdimme ryhmittelemään aineistoa, etsien 

samankaltaisia käsitteitä. Käsitteistä muodostui alaluokkia, jotka yhdistyivät 

sisällöltään pääluokkiin. Pääluokat muodostuivat pääosin alkuperäisten teema-

alueidemme mukaisesti. Haastattelumme oli jaettu alkuperin neljään eri 

teemaan. Alkuperäiset teema-alueemme olivat taustatiedot, tunteet lapsen 

avioerosta, suhde lapsenlapsiin ja miten se on muuttunut ja isovanhemman 

tuen tarve. Analyysin kautta aineistosta nousi erilliseksi teemaksi ihmissuhteet 

avioeron jälkeen, johon sisältyi isovanhempien suhteet lapsiinsa, lapsen 

entiseen puolisoon ja entisten puolisoiden isovanhempiin. Kyseisistä 

ihmissuhteista saimme niin paljon aineistoa, ettei se sopinut enää 

alkuperäistemme teemojen yläluokaksi vaan muodostui täysin omaksi 

pääluokaksi. Luokittelutaulukot löytyvät liitteistä työmme lopusta. Lopullisiksi 

luokitteluluokiksi muodostuivat: 1. Taustatiedot, 2. Avioeron aiheuttamat tunteet, 

3. Suhteet. 4. Isovanhemman ja lastenlasten suhde avioeron jälkeen. sekä 

5.Tuki ja tuen tarve.  
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5.5 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Opinnäytetyön eettisyys pohjautuu jo aiheen valinnassa. Aiheemme käsittelee 

eettisesti arkaa aihetta jota on tutkittu Suomessa hyvin vähän. 

Haastateltaviemme arvomaailmassa korostuu kristilliset arvot jo pelkästään 

heidän ikänsä vuoksi. Kristillinen arvopohja näkyy myös meidän työssämme 

toisen meistä suorittaessa diakonin pätevyyden. Myös koulumme pohjaa 

kristillisiin arvoihin. Otimme tämän arvomaailman huomioon jo valitessamme 

tutkimusmetodia. Päädyimme laadullisen tutkimuksen teemahaastattelu 

menetelmään, jonka kautta voimme toimia asiakaslähtöisesti 

haastatteluissamme, joissa haastateltava on itse suuressa roolissa 

päättäessään haastattelun syvällisyydestä. Haastateltava henkilö pääsee näin 

itse rajaamaan aihealueita joista hän haluaa keskustella, eikä haastattelusta jää 

ikävä kokemus. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010. 10-11.) 

 

Haastattelutilanteesta pyrimme luomaan rauhallisen ja turvallisen omalla 

olemuksellamme ja kertomalla, ettei liian hankaliksi aiheiksi koettuihin 

kysymyksiin tarvitse vastata. Haastateltavat halusivat kertoa myös 

opinnäytetyömme ulkopuolille jäävistä tilanteista, kuten eroon johtaneista syistä. 

Mikäli haastateltava itse halusi kertoa, annoimme hänelle tähän 

mahdollisuuden. Haastattelutilanteen kautta haastateltavamme pääsivät 

puhumaan asioista, joista he eivät välttämättä ole päässeet puhumaan 

aikaisemmin. Näin arkaluontoisesta asiasta puhuessa on muiden eettisten 

kysymysten lisäksi harkittava, ettei haastattelu tilanne mene liian 

terapeuttiseksi.   Haastattelu tilanteissa pidimme kiinni omasta roolistamme 

haastattelijoina vaikka tilanteet pyrittiin luomaan mahdollisimman arkipäiväisiksi. 

Tämän vuoksi annoimme haastateltavillemme mahdollisuuden haastatteluun 

heidän kotonaan turvallisen ilmapiirin takaamiseksi.  
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Teemahaastattelu pureutuu yleensä hyvin henkilökohtaisiin asioihin, on hyvä 

varata haastattelulle hyvin aikaa. Haastattelutilanteessa on myös syytä varata 

aikaa myös vapaalle keskustelulle, koska tämä syventää haastattelijan ja 

haastateltavan luottamusta ja näin on paljon hedelmällisempi haastattelutilanne. 

Haastattelutilannetta ennen on syytä miettiä myös käytännön järjestelyjä. On 

hyvä punnita esimerkiksi istumajärjestystä ja järjestää kiireetön ja häiriötön tila 

haastattelua varten. (Hannila & Kyngäs 2008.) 

 

Ihmistiedettä tutkiessa, joudutaan eettisten kysymysten eteen koko tutkimuksen 

ajan. Tutkimuksen tarkoitusta tulee tarkastella näkökulmasta, joka parantaa 

tutkittavana olevaa inhimillistä tilannetta (Hirsijärvi & Hurme 2008, 19-20.) Jo 

tutkimuksen alussa tarkoituksenamme oli tuottaa tietoa, jonka kautta ihmiset 

saavat vertaistuen kaltaista tukea. Koska aiheestamme ei puhuta yleisesti, 

halusimme nostaa tämän tärkeän ja useaa ihmistä koskettavan tiedon näkyville. 

   

Tutkivaan tai kehittävään hankkeeseen tulee aina saada haastateltavien 

henkilöiden lupa. Tämä edellyttää heidän riittävää tiedottamistaan tehdystä 

työstä ja sen tavoitteista. Työtä varten kerätystä materiaalista tulee myös 

huolehtia asianmukaisesti, ja pitää huolta ettei se joudu muuhun kuin sovittuun 

tarkoitukseen. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010. 10-11.) Kaikki 

haastattelemamme henkilöt suostuivat vapaaehtoisesti haastatteluihimme. 

Haastateltavat allekirjoittivat suostumislomakkeen, kerrottuamme heille 

haastattelumme kulusta, tarkoituksesta ja haastateltavan aineiston käytöstä ja 

säilytyksestä. Haastattelut ja suostumislomakkeet säilytimme tutkimuksen ajan 

ja opinnäytetyömme valmistuttua hävitimme ne. Haastateltaville henkilöille 

henkilöllisyyden salassa pysyminen oli tärkeää. Salassapitosyistä emme käytä 

työssämme sitaatteja vaan yleistimme yksittäisiä vastauksia haastateltaviemme 

tunnistamattomuuden säilymiseksi.  
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5.6 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi voidaan jaksaa kolmeen 

eri ryhmään. Näille kolmelle eri ryhmälle on useita eri nimityksiä, mutta ne ovat 

kuitenkin aina samansisältöisiä. Ensimmäinen luotettavuuden kriteeri on 

Uskottavuus, tällä tarkoitetaan että tutkijan on ennen tutkimusta tarkistettava 

vastaavatko hänen omat tulkintansa ja käsityksensä tutkittavien henkilöiden 

käsityksiä. Tällä pyritään ehkäisemään tutkimuksessa syntyviä 

väärinymmärryksiä. Toisena kriteerinä on tutkimuksen Siirrettävyys, tällä 

tarkoitetaan että onko tutkimus tehtävissä uudelleen. Mikäli tutkimus laadittaisiin 

uudelleen onko mahdollista saada samat lopputulokset ja löytyykö tutkimuksen 

loppuraportista riittävät ohjeet tutkimuksen rekonstrukturoimiselle. Viimeinen 

tutkimuskriteeri on Vahvistuvuus, tällä tarkoitetaan että tutkimus on 

samankaltainen kuin aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja sen 

tutkimustulokset ovat samankaltaiset. (Eskola & Suoranta 2000, 211-212.)  

 

Pohjaamme haastatteluista saamamme tiedon vankkaan teoriatietoon, jonka 

olemme keränneet jo aikaisemmin työmme teoriaosuutta valmistellessamme. 

Teoriatieto on peräisin aiemmista isovanhemmuudesta tehdyistä tutkimuksista 

sekä aiheestamme tehdystä kirjallisuudesta. Aihettamme käsitellään 

tutkimuksissa hyvin vähän ja selkeästi aiheestamme tehtyä tutkimusta 

Suomessa emme löytäneet.  Lähdekirjallisuuden ollessa hyvin rajattua 

huomasimme lähdekirjojemme osittain toistavan itseään. Tämä kertoo aiheen 

tutkimattomuudesta ja suuresta tutkimustarpeesta. Pidämme lähdekirjojamme 

kuitenkin luotettavina niiden esiintyessä lähteinä useissa eri tutkimuksissa. 

Lähdekirjamme osoittavat tutkimuksemme tutkimustulosten olevan hyvin 

samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa.  

 

Opinnäytetyömme luotettavuutta pohjaa oma ammatillinen suhtautumisemme 

tutkittavaan tietoon. Teemme Opinnäytetyömme koulutuksemme tuomalla 
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ammattitaidolla suhtautuen kriittisesti omiin oletuksiimme ja käsityksiimme 

tutkittavasta aiheesta. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää puolueettomuus. 

Ennen prosessin aloittamista olimme keskustelleet yhdessä omista 

kokemuksistamme ja oletuksistamme tutkimuksemme aiheeseen liittyen. 

Tiedostaessamme omat kokemuksemme aiheesta pystyimme rajaamaan oman 

ammatillisen suhtautumisemme erilliseksi omasta itsestämme. Tehdessämme 

opinnäytetyötämme havainnoimme ja kuuntelimme tutkimuksen tekijöinä, 

pyrkien jättämään omat oletuksemme pois. (ks. myös Sarajärvi & Tuomi 2009, 

136). Laadullisessa tutkimuksessa usein tärkein luotettavuuden kriteeri on 

tutkija itse. Näin ollen tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko 

tutkimusprosessia. Tutkijan tulee myös myöntää että hän on itse tutkimuksensa 

merkittävin tutkimusväline. (Eskola & Suoranta 2000, 210.) Huomioimme myös 

oman merkityksemme opinnäytetyömme onnistumiselle laatimalla yhdessä 

haastattelurungon ja pitäytymällä ennalta laadituissa kysymyksissä 

johdattelematta haastateltavan vastauksia. Koehaastattelun avulla saimme 

muokattua haastattelupohjaamme selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi. 

Koehaastattelusta saamalla palautteellamme varmistimme, että haastateltavat 

ymmärtävät kysymyksemme.  

 

Raportoinnissa otimme huomioon luottamuksellisuuden, joten emme tehneet 

suoria lainauksia. Pohdimme opinnäytetyömme luotettavuutta, koska yleistimme 

haastateltaviemme vastaukset. Koska opinnäytetyömme tarkoituksena ei ole 

tuottaa yleistävää tietoa, vaan tuoda esiin isovanhempien omat kokemukset, ei 

vastauksien yleistäminen vaikuta työmme luotettavuuteen. Opinnäytetyötämme 

varten haastattelimme vain viittä henkilöä, joten jouduimme tekemään eettisen 

ratkaisun ottaen huomioon seuraukset, joita haastateltavillemme voisi 

tunnistettavuudesta syntyä. Otoksen ollessa pieni, näimme tärkeäksi 

haastateltavien henkilöiden yksityisyyden. Opinnäytetyömme luotettavuus ei 

kärsi eettisen ratkaisun vuoksi, koska tutkittavana oleviin kysymyksiin vastattiin 

useasta eri näkökulmasta.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

6.1  Haastateltaviemme taustatiedot 

 

Haastattelimme viittä henkilöä, kolmea naista ja kahta miestä. Tutkittavista yksi 

oli aviopari. Kaksi haastatelluista isovanhemmista asuu Etelä-Suomessa ja 

loput kolme haastateltavaa ovat Oulun alueelta. Tutkittavat olivat iältään 57-72 

vuotiaita. Kolme haastateltavista kävi töissä, joko kokoaikaisesti tai osa-

aikaisesti ja kaksi oli kokonaan eläkkeellä. Eronneen lapsen sukupuoli oli 

kahdessa haastattelussa poika, ja kahdessa tytär. Avioerosta kulunut aika oli 

kahdessa haastattelussa hieman alle kaksi vuotta, 10 vuotta ja 13 vuotta. 

Eronneissa perheissä lapsia oli kahdessa kaksi ja kahdessa neljä. Lasten iät 

olivat erohetkellä alle yksivuotiaasta kahdeksantoistavuotiaaseen.  Kolmella 

haastateltavien lapsista on yhteishuoltajuus lapsiinsa ja yhdellä oikeuden 

määräämä yksinhuoltajuus yhteen lapseensa. Kaikki lapset tapaavat sekä 

isäänsä ja äitiänsä, paitsi lapset, joiden isälle oikeus ei antanut 

tapaamisoikeutta, tämän psyykkisten ongelmien ja väkivaltaisuuden vuoksi. 

Osa lapsista on muuttanut jo pois lapsuudenkodeistaan. 

 

Haastatteluista kaksi suoritimme haastateltavien kotona ja kaksi Vanhempien 

Akatemian tiloissa. Vanhempien Akatemian toimitilat sijaitsevat Nuorten 

Ystävien toimitiloissa Oulussa Torikadulla vuonna 1828 rakennetussa 

Waenerberg-talossa.  Tarjosimme Vanhempien Akatemiaan tulleille 

haastateltaville ennen haastattelun aloittamista kahvia ja kahvileipää 

luodaksemme mukavan ja turvallisen ilmapiirin. Toisessa Vanhempien 

Akatemiassa tehdyssä haastattelussa jouduimme poistumaan talosta 

haastattelun puolivälissä palohälytyksen vuoksi. Palohälytys johtui oikosulusta, 

jonka korjaamisen jälkeen pääsimme jatkamaan haastattelua. Haastattelun 

katkeaminen ei vaikuttanut haastattelun onnistumiseen.  
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6.2 Tunteet oman lapsen erosta 

 

Kenellekään haastateltavista lapsen avioero ei tullut täytenä yllätyksenä. Sen 

sijaan tapa miten avioero tuli saattoi järkyttää suuresti. Avioerojen taustat olivat 

hyvin erilaisia. Taustalla oli väkivaltaa ja alkoholin käyttöä, aikaisempia eroja, 

joista oli palattu uudestaan yhteen sekä pitkään kestänyttä riitelyä ja rakkauden 

katoamista liitosta ja kolmansia osapuolia. Tieto avioerosta aiheutti 

haastateltavissa erilaisia reaktioita. Jos avioero ei ollut toivottu pysäytti tieto siitä 

aiheuttaen shokin omaisen tilan, jopa tunteen pienestä kuolemasta. Kun 

avioeroa oli toivottu jo pitkään, toi tieto avioerosta helpotuksen tunteen. 

Helpotuksen tunnetta koettiin myös silloin, kun oman lapsen puoliso oli 

kadonnut lapsenlapsien kanssa erotakseen puolisostaan ja heidät viimein 

löydettiin. Tällöin helpotuksen tunteet lapsenlapsien elossa olemisesta ja 

tapahtumien kulusta olivat niin vahvat, ettei ero niinkään aiheuttanut 

haastateltavassa tunteita. Vahvimmaksi tunteeksi isovanhemmilla nousi huoli 

lapsenlapsistaan. Huoli lapsenlapsista oli vahva varsinkin avioeron alkuaikoina 

ja vaikutti myös isovanhempien elämään, kuten huonosti nukuttuihin öihin.  

 

Haastateltavien isovanhempien arvot tai kristilliset arvot eivät vaikuttaneet 

avioeroon suhtautumiseen. Kaikki haastateltavat kertoivat, että kristilliset arvot 

ovat osana heidän elämäänsä. Haastateltavat kokivat, että vanhempien on 

parempi erota silloin, kun heidän ei ole hyvä olla yhdessä ja se vaikuttaa lapsiin. 

Tärkeäksi asiaksi kuitenkin nousi, että isovanhemmat toivovat, että 

lapsenlapsillaan olisi ollut ehjä koti. Kristilliseksi arvoksi ennen eroa nousi 

parisuhteen tukeminen lähinnä lastenhoitoapuna sekä yhteisillä loma matkoilla 

käynteinä. Tukea oli pyritty antamaan, kunnioittaen kuitenkin perheen 

yksityisyyttä. Arvostelevaa ajattelua oli koettu lähinnä lapsen kumppanin 

päihteidenkäytöstä ja puolison kohtelusta.  
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Oman lapsen ero voi herättää myös itsesyytöksiä. Kahdella haastateltavista 

naisista itsesyytökset koskivat sitä, olivatko he tehneet jotain väärin 

kasvattaessaan lapsiaan. Itsesyytökset nousivat myös lapsenlapsien vuoksi, 

etteivät he koskaan saisi kokea millaista on asua isän ja äidin kanssa yhdessä, 

heidän ollessa vielä pieniä vanhempien erotessa. Itsesyytöksiä koettiin myös 

siitä, ettei oltu tehty enemmän. Kun avioliitto oli ollut hyvin väkivaltainen, 

koettiin, että olisi pitänyt rohkaista lastaan enemmän jo aikaisemmin avioeron 

ottamiseen. Lisäksi syyllisyyttä koettiin siitä, ettei haettu apua viranomaistaholta 

jo aikaisemmin. 

 

Aina ei kuitenkaan synny itsesyytöksiä. Yksi haastateltavista koki etteivät he 

isovanhempina olisivat voineet olla sen kummempia kuin ovat. Itsesyytöksiin 

saattoivat vaikuttaa myös muut tahot. Jos syytöksiä tuli muilta ihmisiltä, saattoi 

se helposti vaikuttaa siihen, miten itseään syytti. Myös häpeän tunnetta koettiin. 

Osa isovanhemmista koki, että ihmiset ajattelevat heistä huonoa avioeron takia 

ja kokivat siksi alussa häpeää. Häpeää ei kuitenkaan koettu päällimmäisinä 

tunteina. 

 

Kun erosta on kulunut aikaa, tunteet avioerosta lieventyvät. Lapsenlapsien 

selviytymisestä isovanhemmat kokivat huolta vielä vuosien jälkeen, samoin 

omien lapsiensa selviytymisestä.  Helpotuksen tunnetta on koettu, kun lapset ja 

lapsenlapset ovat toipuneet erosta ja pystyneet jatkamaan elämäänsä. Rakkaus 

lapsenlapsia kohtaan on kasvanut syvemmäksi, koska heidän koettiin kokeneen 

niin paljon eron takia. Isovanhemmat kokevat haluavansa antaa entistä 

enemmän aikaa lapsenlapsille avioeron jälkeen.  

 

Isovanhemmat eivät kuitenkaan kokeneet, että heidän olisi tarve hyvitellä 

avioeroa lapsenlapsille muuten erityishuomioimisen ja hemmottelun kautta. 

Avioero antoi myös mahdollisuuden uusille tunteille. Lapsen puolison kieltäessä 

lapsenlapsia tapaamasta isovanhempiaan, saivat isovanhemmat luoda suhteen 
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heihin uudestaan avioeron jälkeen. Kun avioero ja siihen johtaneet syyt olivat 

olleet hyvin tunnepitoisia ja vaikeita, koettiin, etteivät ne asiat pyyhkiydy ikinä 

mielestä pois. Vielä pitkään eron jälkeen avioero saattaa tuntua epätodelliselta 

ja toivo yhteen palaamisesta elää pitkään. Kuitenkin ajan myötä toiveesta 

luovutaan tai ei anneta sen vaikuttaa.  Jos eron todellista syytä ei ole koskaan 

kerrottu isovanhemmalle, mietityttää se pitkään. Kun oma lapsi ilmoittaa, ettei 

asia muille kuulu, on vanhemman hyväksyttävä se ja kunnioitettava lapsensa 

päätöstä.  

 

Vanhemman tunteet lapsensa avioerosta jäävät useimmiten sivuun. Alussa 

isovanhemmat eivät heti jaksa tuoda esiin omia tunteitaan tai heidän tunteitaan 

ei oteta huomioon. Haastateltavat ajattelivat, että heidän tunteensa olivat 

toissijaisia, eikä niitä tarvinnutkaan ottaa huomioon. Omien tunteiden ääneen 

sanomista myös vältettiin, jottei menetettäisi välejä omaan lapseen. 

Isovanhemmat yrittivät tuoda tunteensa esiin myös virkavallalle 

edesauttaakseen lapsenlastensa elämää, mutta kokivat, että heidän tunteitaan 

ei otettu millään tavalla huomioon. 

 

 

6.3 Suhde omaan lapseen, lapsen entiseen puolisoon ja  tämän sukulaisiin 

avioeron jälkeen 

 

Avioeron jälkeen kaikki isovanhemmat tukivat omia lapsiaan. Tukea annettiin 

lastenhoitoapuna, taloudellisena, kodinhoidollisena ja henkisenä tukena. 

Ristiriitoja isovanhempien ja heidän lastensa välille tuli puuttumisesta lasten 

kasvatukseen, kodinhoitoon, avioeroon ja sen syihin sekä antamalla liikaa 

isällisiä ja äidillisiä ohjeita. Tärkeänä puuttumisen aiheena isovanhemmat pitivät 

sitä, että oma lapsi noudatti tapaamisiaan lastensa kanssa. Lapsen 

laiminlyödessä lastensa tapaamista pitivät isovanhemmat oikeutenaan sanoa 

sen olevan väärin. 
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Vaikka tukea ei aina haluttu vastaanottaa, tekivät isovanhemmat kaikkensa, 

jottei heidän lapsensa elämä repsahtaisi väärään suuntaan eron jälkeen. Jos 

eron yhtenä tekijänä oli ollut kolmas osapuoli, koettiin oman lapsen jaloillaan 

pitäminen tärkeäksi jätetyksi tulemisen jälkeen. Isovanhemmat kokivat 

jälkeenpäin, että vanhempina heidän pitäisi löytää jokin raja siihen, missä 

määrin lastaan voi ohjailla. Isovanhemmat kokivat myös, että heidän välinsä 

lapsiinsa olisivat viilentyneet, jos olisivat syyllistäneet heitä erosta ja että yhteys 

lapsenlapsiin olisi voinut mahdollisesti katketa.  

 

Isovanhemmat kokivat, että olisivat halunneet lastensa puhuvan pahasta 

olostaan heille ja heidän pyytävän tukea. Vaikka lapsen ja vanhemman suhde 

olisi ollut läheinen, olivat lapset kokeneet vaikeaksi puhua heille liittonsa 

vaikeuksista.  Ajan kuluessa koettiin myös jonkinlaisen riippuvuus suhteen 

syntymistä isovanhemman ja hänen lapsen välille avioeron jälkeen. 

Lapsenlasten muuttaessa pois lapsuudenkodeistaan, koettiin isovanhempien 

koti eräänlaisena kohtaamispaikkana, johon lapsi ja lapsenlapset tulivat 

viettämään yhdessä juhlapyhiä. Avioeron tilanteen tapahtumat myös lähensivät 

vanhemman ja lapsen välejä. Isovanhemmat kokivat, että kriisitilanne syvensi 

heidän ja lapsen suhdetta ja he pystyvät keskustelemaan sen jälkeen 

tasavertaisesti kipeimmistäkin asioista. 

Oman lapsen entiset puolisot olivat hyvin puhuttu aihe haastatteluissa.  Jos 

lapsen entinen puoliso oli jo avioliiton aikana ollut riitaisa isovanhempia 

kohtaan, käyttäytynyt narsistisesti tai epäsosiaalisesti, ollut väkivaltainen tai 

päihdeongelmainen ja estänyt lapsenlapsia tapaamasta isovanhempiaan 

koettiin avioero helpotuksena eikä entisen puolison menettämistä 

perheenjäsenenä surtu. Entiset puolisot olivat syyttäneet isovanhempia erosta 

muille ihmisille ja pyrkineet leimaamaan heidät syylliseksi jopa virkavallalle. 

Myös lapsenlapsia pyrittiin kääntämään isovanhempiaan vastaan.  
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Entisiä puolisoita, joiden kanssa oli riitaisaa, eivät isovanhemmat olleet nähneet 

kasvotusten eron jälkeen. Kuitenkin vielä vuosia eron jälkeen oli entisten 

puolisoiden puolelta tullut katkeria ja riitaisia puheluita, joissa koko suku oli 

haukuttu ja syyllistetty avioeron aiheuttajaksi. Todella pahalta isovanhemmista 

oli tuntunut silloin, kun lapsenlapset olivat vahingossa sanoneet 

isovanhemmilleen entisen puolison sanomia negatiivisia asioita, jotka 

koskettivat heitä. Vaikka lapsenlapsille puhuttiin pahaa entisen puolison 

toimesta isovanhemmista, eivät he kokeneet että se vaikutti heidän 

suhteeseensa. Isovanhemmat kokivat, että lapsenlapset olivat äärettömän 

onnellisia päästessään vierailemaan isovanhempiensa luona ja kertoivat 

rakkaudestaan avoimesti.  

 

Entisten puolisoiden osalta oli tullut myös ehdoton kielto olla yhteydessä 

isovanhempiin lasten ollessa hänen luonaaan. Puhelut olivat kiellettyjä ja 

lapsenlapsille osoitetut postit olivat hävitetty ennen kuin lapsenlapset saivat 

niitä. Vaikka entisten puolisoiden osalta tuli suunnatonta vihamielisyyttä 

isovanhempia kohtaan, eivät isovanhemmat kuitenkaan kokeneet vihaavansa 

heitä. Isovanhemmat joihin suhtauduttiin erityisen negatiivisesti, kertoivat että 

olivat kokeneet huomanneensa entisissä puolisoissa jo aikaisemmin piirteitä, 

jotka eivät ole aivan normaaleja, kuten käytöshäiriöitä. Tämänkaltaiset piirteet 

lapsen entisessä puolisossa auttoivat isovanhempia ymmärtämään ja 

käsittelemään tapahtuneita. Valtaa oli käytetty myös tärkeässä asemassa 

olevan sukulaisen kautta peittelemään tekojaan sekä väkivallan ja uhkailun 

kautta. Kun suhde entiseen puolisoon oli ristiriitainen, ei hänen kansaan haluttu 

olla vuosienkaan jälkeen missään tekemisissä.  

 

Entisen puolison ollessa läheinen isovanhemmille kokivat he menettäneensä 

perheenjäsenen ja olivat surullisia kun eivät enää nähneet häntä yhtä usein. 

Yhteydenpitämiseen isovanhemman ja lapsen entisen puolison välillä 

suhtauduttiin myötämielisesti, mutta myös epäilevästi. Kun kyseessä oli entinen 
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vävy, yhteydenpitoon kannustettiin. Entisen miniän kanssa yhteydenpitoa 

hieman taas peiteltiin isovanhempien osalta, koska huomattiin se aiheuttavan 

mahdollista mustasukkaisuutta lapsen uuden puolison puolelta. Kun suhde 

entiseen puolisoon oli ollut läheinen avioliiton aikana, pidettiin yhteyttä vielä 

eron jälkeen.  

 

Lapsen entiselle puolisolle tarjottiin lastenhoitoapua, käytiin kylässä tai tehtiin 

yhteisiä retkiä. Kun erosta on kulunut enemmän aikaa, huomasivat 

isovanhemmat että yhteydenpito lapsen entiseen puolisoon väheni. Osa 

isovanhemmista koki myöhemmin, että olivat alkuaikoina lähteneet liikaa 

mukaan entisen puolison tunteisiin ja surreet heidän tunteitaan niin, että ne ovat 

vaikuttaneet heihin itseensäkin. Lapsenlapsen juhlissa entisiä puolisoita 

nähdään ja heihin suhtaudutaan ystävällisesti. Isovanhemmat, joilla oli 

myönteinen suhde lapsensa entiseen puolisoon, kokivat, että asiat olisivat 

toisin, jos avioero olisi johtunut päihteidenkäytöstä tai väkivaltaisesta 

käyttäytymisestä. 

 

Kaikilla isovanhemmilla oli ollut tuttavallinen suhde lapsensa entisen puolison 

vanhempiin ennen avioeroa. Yhteydenpito koostui yhteisistä perhe juhlista, 

kesäloma tapaamisista ja toisten luona kyläilystä. Avioeron jälkeen 

isovanhempien keskeiset välit katkesivat eri syistä. Yhteisenä tekijänä välien 

rikkoutumisessa oli lapsen entisen puolison vanhemmilta tullut negatiivinen 

suhtautuminen haastateltaviin. Syytöksiä esittävät entisten puolisoiden 

isovanhemmat syyttivät joko isovanhempia ja/tai heidän lastaan avioerosta ja 

käskivät haastateltavia isovanhempia pysymään erossa avioparin asioista, 

koska heidän mielestään tämä on tarpeetonta. Entisten puolisoiden vanhemmat 

jopa peittelivät ja vähättelivät lastensa tekoja ja äärimmillään jopa salasivat 

entisen puolison ja lapsenlapsien olinpaikan useita päiviä aiheuttaen näin 

poliisietsinnän. 

 



41 

 

Toisen isovanhemman raskaat syytökset haastateltavan isovanhemman 

kyvyttömyydestä kasvattaa tytärtään aiheutti pelkoja vastata puhelimeen ja 

olivat osana nostattamassa isovanhemman syyllisyydentuntoa. Entisen 

puolison vanhempien koettiin kohtelevan kylmästi niin isovanhempia kuin 

heidän lastaan. Entisten puolisoiden vanhempien koettiin myös puhuvan 

haastateltavista isovanhemmista pahaa lapsenlapsille. Lapsenlapset toistelivat 

heidän sanomisiaan ja suhtautuivat ajoittain vihamielisesti haastateltaviin 

isovanhempiin. Osassa haastatelluista isovanhempien välit huononivat jopa niin 

paljon, että lapsenlapsille järjestettiin lapsen entisen puolison vanhempien 

toimesta erilliset juhlat merkkipäivinä.  

 

Mikäli avioeronneen pariskunnan välit olivat riitaisat, erilliset juhlat omissa 

suvuissaan olivat luonnolliset, mutta välien ollessa hyvät, ei tämä ollut 

hyväksyttävää edes lapsen entisen puolison mielestä. Entisen puolison 

vanhempien toiminta avioerotilanteessa järkytti haastateltavia isovanhempia 

vielä vuosien jälkeen, jos taustalla oli vakavaa valehtelua ja syyttelyä. Osalla 

isovanhemmista myös säilyivät hyvät suhteet entisen puolison vanhempiin. 

Tapaamiset tapahtuivat kuitenkin usein vain lapsenlapsien juhlissa. 

Haastateltavat isovanhemmat kokivat pääasiallisesti olevansa tasavertaisia 

isovanhempia lapsenlapsilleen toisen puolen isovanhempien kanssa. Jos 

isovanhemmat olivat vielä työelämässä ja toiset isovanhemmat eivät, kokivat 

haastateltavat, että saattoivat nähdä lapsenlapsia toisia vähemmän. Kuitenkin 

he kokivat olevansa lapsenlapsille yhtä tärkeitä. 

 

Oman lapsen löytäessä uuden kumppanin tuntui se isovanhemmista, joilla oli 

ollut läheiset välit lapsen entiseen puolisoon vaikealta. Tapaaminen lapsen 

uuden kumppanin kanssa aiheutti aluksi itkua. Isovanhemmat kuitenkin 

tiedostivat, että tulisivat pitämään vielä uudesta kumppanista, mutta eivät olleet 

siihen aluksi valmiita. Lapset, joiden avioliitto ja avioero olivat olleet riitaisat ja 

vaikeat, eivät olleet vielä ryhtyneet uusiin suhteisiin. Isovanhemmat toivoivat 
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kaikki, että lapsensa löytäisivät itselleen turvallisen kumppanin ja lapsen ollessa 

naispuolinen, lapsenlapsille hyvän isähahmon. Isovanhemmat kokivat lapsensa 

ollessa miespuolinen, ettei uuteen suhteeseen saisi heti ryhtyä, vaan pitäisi 

opetella seisomaan myös omilla jaloillaan. Uusi kumppani ja hänen sukunsa 

koettiin etäiseksi, jos elämänasenne koettiin erilaiseksi.  

 

Isovanhemmille ei ollut tullut uusioperheiden kautta varsinaisesti uusia 

lapsenlapsia. Suhteet olivat joko vielä hyvin alussa, tai uuden kumppanin lapset 

olivat jo aikuisiässä. Isovanhemmat kuitenkin suhtautuivat avomielisesti 

lastensa uusien kumppaneiden kautta tuleviin mahdollisiin ei-biologisiin 

lapsenlapsiin. Isovanhemmat olivat miettineet omaa asennoitumistaan ja 

toivoivat voivansa olla heille yhdenvertaisia isovanhempia kuin biologisille 

lapsenlapsilleen.  Osalla haastateltavien lapsien entiset puolisot olivat 

perustaneet uusioperheen. Isovanhemmat ottivat myös entisen puolison 

uusioperheen lapset huomioon heitä tavatessaan. Tämä edellytti 

isovanhempien ja entisen puolison hyvien välien säilymistä. Entisen puolison 

uusioperheen lapsia muistettiin juhlapäivinä pienillä paketeilla ja huomioitiin 

tasavertaisesti sisarustensa kanssa. 

 

 

6.4  Isovanhemman ja lastenlasten suhde avioeron jälkeen 

 

Isovanhemmat kokivat suhteiden ennen eroa vaikuttaneen suuresti eron 

jälkeisiin suhteisiin lastenlasten kanssa. Hankala suhde lapsen puolison kanssa 

vaikeutti suuresti lastenlasten näkemistä ennen eroa. Eron jälkeen tilanne 

helpottui merkittävästi, kun lapsen entinen puoliso ei kyennyt enää 

vaikuttamaan lastenlasten näkemisiin lasten ollessa toisen puolison luona. 

Isovanhemmat kertoivat lapsen entisen puolison päihde- ja 

mielenterveysongelmien sekä väkivaltaisen käytöksen hankaloittaneen suuresti 
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lastenlasten kanssa ylläpidettäviä suhteita. Myös välimatka ja lasten 

asuinjärjestelyt koettiin haasteeksi useammassa haastattelussa.   

 

Haastatteluissa ilmeni esimerkiksi että jos lasten huoltajuudessa on käytössä 

yhteishuoltajuus jossa lapset ovat tietyn osa kuusta äitinsä luona ja tietyn osan 

isänsä luona, niin koettiin hankalaksi olla yhteydessä lapsenlapsiin jos lapset 

eivät olleet juuri silloin oman lapsen luona. Yhdessä haastattelussa ilmeni jopa 

täyskielto pitää lapsiin yhteyttä kun he olivat entisen puolison hoivissa. 

Useammassa haastattelussa ilmeni, että oman lapsen lastenlasten hoitopäivät 

olivat merkitty jopa kalenteriin tai niistä oli tehty lukujärjestys. Tämän avulla 

isovanhemmat suunnittelivat omia menojaan ja lastenlasten näkemisiä.  

 

Mikäli suhteet olivat olleet hyvät ja ongelmattomat ennen eroa, eron ei koettu 

suuresti muuttavan niitä. Lapsista ja heidän pärjäämisestään saatettiin kantaa 

enemmän huolta eron jälkeen ja heitä pyrittiin tukea enemmän kuin ennen eroa. 

Tärkeänä isovanhemmat kokivat myös sen, että kun lapsenlapsen elämässä on 

eron kautta muuttunut paljon asioita, niin isovanhemmat itse eivät muuttuisi. 

Olisi tärkeää että lapsille jäisi tärkeitä turvallisia aikuisia. Lapsenlapset koettiin 

runsaana voimavarana, ja heidän kanssaan harrastettiin ja tehtiin paljon 

erilaisia asioita. Lapsen kasvaessa koettiin että suhde muuttuu kypsemmäksi ja 

aikuiset roolimallit olivat vieläkin tärkeämpiä. Lapsenlapsilta koettiin myös 

saavan tukea esimerkiksi oman sairauden kestämisessä. 

 

Eronneessa perheessä ollessa poika lapsia, jotka eivät tunteneet isäänsä, 

haastateltavia huolestutti pojilta puuttuva miehen malli. Isoisät pyrkivät itse 

olemaan vahvasti täyttämässä tätä aukkoa. Isänroolin puuttumisesta 

lapsenlapsien elämässä huolestuttiin myös silloin, jos entinen puoliso pyrki 

estämään lasten ja isän tapaamiset.  
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Lapsenlasten vanhempien koettiin olevan merkittävässä roolissa lapsenlasten 

ja isovanhempien suhteen hoidossa. Usein pääosa viestimisestä lapsenlasten 

kanssa hoidettiin lasten vanhempien kautta. Yhteyden pito lapsenlasten ja iso-

vanhempien kanssa tapahtui pääasiassa vierailemalla lapsenlasten luona ja 

heidän käynneillään isovanhempien luona. Jonkin verran isovanhemmat ja 

lapsenlapset pitivät yhteyttä myös tekstiviestein ja puheluin, lasten iästä 

riippuen.  

 

Myös tapaamisten määrään vaikutti suuresti vanhempien ja isovanhempien 

välit. Vähäiset tapaamiset koettiin jopa traumaattisina ja se saattoi näkyä jopa 

päivittäisinä itkeskelemisinä haastateltavien mukaan. Isovanhempien ja 

vanhempien suhde koettiin myös haastetekijänä jos lapsiin ja heidän 

mielipiteisiinsä isovanhemmista ja vanhemmistaan pyrittiin vaikuttamaan 

kielteisesti toiselta puolen, esimerkiksi erilaisena panetteluna tai toisen suvun 

mustamaalaamisena. Tämän koettiin hämmentävän lapsia ja heijastuvan 

heidän käytökseensä.  

 

 

6.5 Isovanhemman tuki ja tuen tarve lapsen avioerotilanteessa ja sen jälkeen 

 

Isovanhempien kuultua lastensa avioerosta, ensimmäisiä tukijoita heille olivat 

heidän puolisonsa. Tukea annettiin puolin ja toisin ja keskusteltiin tilanteesta 

yhdessä. Aluksi tilanteesta puhuminen ulkopuolisille koettiin vaikeana. Kun 

isovanhemmat uskaltautuivat puhumaan tilanteesta perheen ulkopuolisille, 

koettiin työkavereiden apu hyvin tärkeänä. Tukea saatiin niin koko työyhteisöltä 

kuin läheisimmiltä työkavereilta. Isovanhemmat painottivat kantaneensa 

vastuun työstään ja että töissä tehdään töitä, mutta aikaa tunteiden 

purkamiselle ja keskustelulle työkavereiden kanssa oli tarvittaessa löytynyt. 

Työkavereiden tuki nousikin tärkeimmäksi. Kavereiden kanssa asiasta ei 

niinkään ollut keskusteltu. Osa isovanhemmista viittasi myös kavereihin, mutta 
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osa koki, ettei heillä ollut kavereita, joille asioista olisi voinut luottamuksellisesti 

puhua. Osa koki, että olivat myöhemmin löytäneet ystävän, jonka kanssa puhua 

asioista, mutta avioeron aikaan ei ollut ketään kenelle puhua. Omat lapset olivat 

myös osana tukiverkostoa. Itselle tukea haettiin myös työpaikan psykolokilta ja 

perheneuvolasta. Osalla isovanhemmista tukiverkosto muodostui hyvin laajaksi, 

toiset pitivät asian täysin perheen sisällä ja toisilla oli ympärillään pieni piiri, 

jossa asioista keskusteltiin ja pohdittiin. Jos ero oli ollut toivottu, ei silloin tuen 

tarvetta ollut. 

 

Vertaistuki koettiin hyvin tärkeäksi tuen muodoksi. Isovanhemmilla oli 

lähipiirissään ihmisiä, jotka olivat kokeneet saman tilanteen. Vertaistuki auttoi 

käsittelemään tilannetta ja löytämään myös positiivisia näkökulmia. Jos avioero 

tilanne oli ollut hyvin vaikea, koettiin, ettei vastaavanlaista vertaistukea oltu 

saatu. Kaikilla isovanhemmilla ei ollut mahdollisuutta saada vertaistukea, mutta 

he kokivat, että olisivat halunneet saada sitä. Isoäidit kokivat, että tärkeintä 

heille oli puhuminen. Puhumisen kautta he pystyivät työstämään avioeroon 

liittyviä tunteitaan. Isoisille, puhuminen ei ollut niin tärkeää. Isoisät olivat 

pitäneet tunteet enemmän sisällään, tai ilmaisseet ne itkemällä tai miettimällä 

enemmänkin taloudellisia asioita kuin tunteellisia. Viranomaisilta tukea haettiin 

lähinnä lapsenlapsiin liittyvissä asioissa. Jos lapset asuivat avioeron jälkeen 

väkivaltaisissa olosuhteissa, isovanhemmat ottivat yhteyttä viranomaisiin 

pyrkien auttamaan lapsenlapsiaan muun muassa asunnon etsimisessä. 

Isovanhemmat pitivät myös lapsenlastensa puolia huolehtiakseen heidän 

oikeudesta tavata molempia vanhempiaan. Kun avioero tilanteessa perhe joutui 

lastensuojeluasiakkaaksi, olivat isovanhemmat vahvasti lastensa tukena 

neuvotteluissa. 

 

Isovanhemmat kokivat tärkeäksi, että isovanhemmille järjestettäisiin tukea 

lapsen erotessa. Isovanhemmat toivoivat ryhmää, josta saisi vertaistukea ja 

jossa voisi luottamuksellisesti puhua asioista. Mahdollisena ulkopuolisen 
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keskustelu avun antajana nähtiin diakoni. Myös avioeroon liittyvien tilaisuuksien 

suuntaamista isovanhemmille nähtiin tärkeäksi. Isovanhemmat kokivat 

arvomaailman muuttuneen ja että isovanhempia pyritään siirtämään 

normaalistikin sivuun. Esiin nousi tunteita siitä, että isovanhemmat kokivat, ettei 

heillä ole oikeuksia avioerotilanteessa lapsenlapsiinsa vanhempien näin 

päättäessä. He kokivat, että isovanhemmille pitäisi antaa arvoa. Avioeron 

jälkeen isovanhemmat näkivät tärkeäksi, että lapsenlapsille säilyisi normaali 

elämä esimerkiksi oikeutena tavata isovanhempiaan. Isovanhemmat kokivat, 

että olisi suuri tarve, varsinkin tänä päivänä, tuoda esille työhömme liittyviä 

asioita. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

1. Isovanhemmat kokevat vahvoja tunteita lapsensa avioerosta ja avioeroon 

johtaneista syistä. Tunteet pidetään kuitenkin pääosin piilossa, jottei 

menetettäisi yhteyttä lapsenlapsiin. 

2. Lapsen avioeron jälkeen suurin muutos isovanhempien ja lapsenlapsien 

välillä on rajallinen yhteydenpito. Tämä johtui usein lapsenlapsen 

asumisjärjestelyistä. 

3. Lapsen erotessa isovanhemmat tarvitsevat vertaistukea sekä kuuntelijaa. 

4. Isovanhempia syytetään lapsensa huonosta kasvatuksesta, tämän erotessa 

puolisostaan 
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8 POHDINTA 

 

 

 

Haastatteluja tehdessämme saimme konkreettisesti kokea, kuinka 

tunnepitoinen lapsen avioero oli ollut isovanhemmille ja kuinka suurta huolta 

lapsista ja lapsenlapsista oli kannettu ennen avioeroa, avioeron aikana ja sen 

jälkeen. Vanhemmat kokevat suurta huolta lastensa hyvinvoinnista myös heidän 

ollessa aikuisia. Suurena merkittävänä tekijänä mahdolliseen välien 

katkeamiseen isovanhemmalla ja lapsenlapsilla nähtiin isovanhemman 

puuttuminen liikaa lapsensa asioihin. Koska isovanhemmat kokevat lastensa 

avioeron hyvin tunteikkaana tapahtumana, olisi tärkeää, että he saisivat 

mahdollisuuden purkaa tunteitaan perheen ulkopuolelle.  

 

Tunteiden ollessa hyvin vahvoja, voivat isovanhemmat syyllistää lastaan 

tapahtuneista, tai puuttua lapsensa elämään liikaa. Puhumalla tunteistaan ja 

saamalla tukea omaan asian käsittelyyn ja jaksamiseen, ennalta ehkäistäisiin 

perheen sisällä syntyviä ristiriitoja. Tämä tukisi vanhempi- lapsi suhdetta, joka 

on tärkeässä roolissa onnistuneeseen isovanhempi- lapsenlapsi suhteeseen. 

Isovanhemmat haluaisivat keskustella lastensa kanssa enemmän ja olla heidän 

elämässään vahvasti tukemassa niin kriisitilanteissa kuin arjessa. Tuki 

isovanhemmalla tukisi keskustelusuhteen toimivuutta, jolloin isovanhempi 

kykenisi auttamaan lastaan, koska hänellä olisi mahdollisuus purkaa omat 

tunteensa muualla.  

 

Isovanhemman kokemusta lapsensa avioerosta ei tule missään nimessä 

vähätellä. Isovanhempi joutuu tilanteeseen, jossa hän joutuu tyytymään 

ratkaisuihin, jotka koskevat myös häntä, kuten lapsenlasten asuinjärjestelyt. 

Tutkimustuloksistamme selvisi, että avioeron jälkeiset lapsen asuinjärjestelyt 
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ovat suurin haaste yhteydenpidolle. On hyvin mahdollista, että lapsen ex-

puoliso muuttaa lapsenlapsien kanssa niin kauas, että isovanhempi menettää 

mahdollisuuden tavata lapsenlapsiaan säännöllisesti. Lapsenlapsien 

vanhempien on myös mahdollista estää isovanhempien yhteydenpito. 

Isovanhemmilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia lapsenlapsiinsa, jos vanhemmat 

näin päättävät. Aikuisilla ihmisillä on valta tehdä ratkaisevia päätöksiä omien 

tunteidensa ja mielipiteidensä kautta. Olisi kuitenkin huomattavaa miettiä 

isovanhempien oikeuksien sijaan lapsenlapsien oikeutta isovanhempiin. 

Avioerotilanteessa lapset joutuvat isovanhempien tapaan tyytymään 

vanhempien ratkaisuihin ja lasten elämä voi muuttua monellakin tapaa. Siksi on 

tärkeää, että lapsilla pysyisi muuttumaton ihminen turvanaan, isovanhempi. 

Olisi tärkeää, että isovanhemmilla olisi laillinen oikeus lapsenlapsiinsa. Pelko 

lapsenlapsien menettämisestä, tai kokemus lapsenlapsien menettämisestä voi 

olla hyvin traumaattista ja johtaa mielenterveyden heikkenemiseen. 

Isovanhemmat tulisi nähdä rikkautena, edellyttäen isovanhemman olevan 

luotettava ja turvallinen aikuinen. 

 

Opinnäytetyömme alussa halusimme painottaa isovanhemman ja lapsenlapsien 

suhteeseen. Haastatteluja tehdessämme saimme huomata, että muut 

ihmissuhteet aiheuttivat niin vahvoja tunteita, ettei niiden tärkeyttä voinut olla 

ohittamatta. Tästä voisimme myös päätellä haastateltaviemme isovanhempien 

ja lapsenlapsien suhteen voivan hyvin ja toimivasti. Yhtenä tärkeimpänä 

tuloksena työssämme tuli esiin syytökset avioerosta isovanhempia kohtaan. 

Syytöksiä tuli lapsen entiseltä puolisolta ja hänen vanhemmiltaan.  

 

Oman lapsen avioeroa voi olla niin hankala hyväksyä, että syyllistä eroon 

haetaan jopa puolison vanhemmista. Häpeän tunne voi olla niin vahva, ettei 

tapahtunutta haluta hyväksyä ja myöntää. Myös itsesyytökset voivat nousta 

esiin isovanhemmissa ja näistä pyritään eroon mahdollisesti siirtämällä syytteet 

toiseen henkilöön. Kun oma lapsi eroaa, koetaan monenlaisia tunteita. Häpeä, 
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vaikeus hyväksyä ja itsesyytökset ovat tavanomaisia tunteita. Jos isovanhempi 

ei kykene käsittelemään näitä tunteitaan siirtää hän helposti syyn muualle 

kohdistaen syytökset toiseen henkilöön. Yllätyimme vahvasti, kuinka paljon 

haastateltavamme henkilöt olivat joutuneet vastaavaa kokemaan. Syytöksien 

lisäksi isovanhemmat voivat kokea menettävänsä myös ihmisiä. Suhde miniään 

tai vävyyn voi olla niin vahva, että hänen menettämisensä perheestä voi tuntua 

hyvin tuskalliselta. Jos lapsen elämään tulee pian uusia kumppaneita, ei 

isovanhempi kykene aina hyväksymään heitä heti. Vaikka ajattelisimme, että 

jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä itse ratkaisut, jotka tekevät heidät 

onnelliseksi, emme voi odottaa, että ympäristö muokkaa hetkessä itseään 

meidän ajatustemme mukaisesti  

 

Tutkimustuloksemme kertoo meille hyvin vahvasti tuen tarpeesta. Tukea 

tarvitaan tunteiden käsittelyyn, joka auttaa ihmissuhteiden säilyttämisessä. 

Aikuisten väliset ihmissuhteet ovat hyvin merkittävässä asemassa suhteessa 

isovanhemman ja lapsenlapsen suhteeseen. On myös mahdollista, että 

kyseessä on isovanhemmista riippumattomia ongelmia ihmissuhteissa kuten 

erilaiset mielenterveyshäiriöt, riippuvuudet tai väkivaltaisuus, jotka estävät 

terveen suhteen rakentumista. Tuen lisäksi tulisi huomioida myös enemmän 

asiaa yleisesti. Isovanhemman merkitystä lapsenlapsen elämässä tulisi 

korostaa tuoden asia yleiselle tasolle. Haastateltavamme olivatkin huolissaan, 

koska heidän mielestään yhteiskunta on muuttunut yhä enemmän siihen 

suuntaan, että isovanhemmat jätetään perheen ulkopuolelle.  

 

Haastattelukutsuumme tuli hyvin monia soittoja. Osa soittajista toivoikin meiltä 

aikaa edes keskustella heidän kanssaan. Tämän myötä nousi suuri huoli, että 

eikö todellakaan Oulussa ole sellaista tahoa jolle isovanhempi voisi mennä 

keskustelemaan eron mukanaan tuomista tunteista ja kriisistä isovanhempi-

lapsenlapsi suhteen katketessa. Vai onko ongelma siitä että apua ei osata 

hakea? Tehdessämme opinnäytetyötämme, ihmiset ympärillämme toivat esille 
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omia kokemuksiaan aiheestamme. Havahduimme opinnäytetyömme aikana 

siihen, kuinka yleinen opinnäytetyömme aihe on. Vakuutuimme, että avulle ja 

erityisesti matalankynnyksen kuuntelijalle sekä vertaistuelle olisi valtava 

kysyntä. Tästä saisikin hyvän jatkotutkimusaiheen, että kuinka isovanhempi 

erokriisissä ja avun tarjoava taho kohtaisivat ja mitä tällaisia tahoja esimerkiksi 

Pohjois-Suomesta löytyy, jotka tätä tukea tarjoavat  

 

Opinnäytetyömme edetessä saimme laajan käsityksen siitä, kuinka kahden 

ihmisen välinen päätös vaikuttaa suureen määrään muita ihmisiä. Haastattelu 

tilanteissa oman ammatillisuuden ja inhimillisyyden rajaaminen ei aina ollut 

helppoa. Sosionomeina ja diakonina työskennellessämme tulemme 

kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita ja ihmisten tarinat voivat joskus tuntua 

meissä sisällämme hyvin vahvasti. Empaattisuus on meissä kyky, jota ihmisten 

kanssa työskennellessämme haluamme varjella, mutta osaksi välttää 

kyetäksemme tekemään ammatillisesti oikeat ratkaisut.  

 

Toisen meistä valmistuessa diakoniksi, ei voi jättää huomioimatta 

haastattelussamme selvinnyttä diakoni työntekijän tärkeyttä. Diakonia työntekijä 

nähtiin tärkeänä henkilönä, jolle koettiin voivan puhua luottamuksellisesti 

vaikeista asioista. Tilanteissa, jolloin ei tiedä kenen puoleen pitäisi kääntyä, 

diakonia työntekijän työ korostuu. Mielestämme diakoniatyötä tulisi korostaa ja 

pitää tärkeänä yhteistyökumppanina tämän päivän yhteiskunnassamme, jossa 

olemme alkaneet vieraantua seurakunnasta. Tehdessämme opinnäytetyömme 

kahdestaan, pystyimme keskustelemaan mieleemme nousseista asioista. Niin 

kuin työelämässäkin, asioiden käsittely ja pohtiminen on tärkeä osa oman 

jaksamisen tukemista. Aiheemme oli meistä molemmista hyvin mielenkiintoinen 

ja resurssien salliessa, olisimme halunneet työhömme useampiakin näkökulmia. 

Työmme jatkotutkimushaasteena nousikin esiin myös tutkia isovanhempia, jotka 

ovat menettäneet yhteyden lapsenlapseensa.   
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Haastattelurunko 

 

 

Taustatiedot 

ikä, sukupuoli, sukulaisuussuhde, eronneen perheen lasten iät, erosta kulunut 

aika 

 

Tunteet erosta 

- Miltä se tuntui? 

- Kuinka omat arvosi, kristilliset arvosi ja arvomaailmasi vaikuttivat omaan 

suhtautumiseesi?  

- Muuttuivatko tunteet ajan kanssa? 

- Miten sinun tunteesi otettiin huomioon ja miten niihin suhtauduttiin? 

- Miten sinun ja eronneen pariskunnan tunteet kohtasivat ja aiheutuiko 

niistä ristiriitoja? 

- Miten sinun ja lapsesi entisen puolison suhde muuttui ja aiheutuiko siitä 

ristiriitoja lapsesi kanssa? 
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Tämänhetkinen suhde lapsenlapsiin 

- Miten suhteesi lapsien kanssa on muuttunut? 

- Asumisjärjestelyt ja niiden haasteet? 

- Miten vanhemmat ovat vaikuttaneet? 

- Miten toimit itse saadaksesi ylläpitää suhteesi lapsenlapsiin? 

- Perhesuhteiden vaikeudet + ongelmat 

- Yhteydenpito puolin ja toisin ja sen käytännöllisyys 

- Koetko olevasi tasavertainen toisten isovanhempien kanssa? 

- Mitä haasteita mahdolliset uusioperheet ovat tuoneet? 

 

Isovanhemman tuen tarve 

- Mitä tukea olisit tarvinnut/halunnut ja mistä? 

- Mitä tukea sait ja keneltä? 

- Kuinka käsittelit asiaa? 
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LIITE 2. Haastattelukutsu 

 

        MUUTTUUKO ISOVANHEMMUUS? 

 

Teemme opinnäytetyötä vanhempien avioeron mahdollisista vaikutuksista 

isovanhempien ja lastenlasten suhteeseen. Opinnäytetyömme tarkoituksena on 

ymmärtää kuinka isovanhemmat kokevat lapsensa avioeron ja kuinka 

isovanhemman rooli muuttuu avioeron jälkeen. 

Opinnäytetyöllämme haluamme kuvata avioeron isovanhemman näkökulmasta 

ja ymmärtää miksi ja miten suhde lapsenlapsiin mahdollisesti muuttuu.  

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemian 

kanssa. Tutkimustiedoilla pyritään kehittämään kasvatus- ja sosiaalialan 

ennaltaehkäiseviä ja perheiden hyvinvointia vahvistavia tukimuotoja. 

Etsimme haastateltaviksi isovanhempia, joilla on lastenlapsia, joiden 

vanhemmat ovat eronneet. Jokainen haastateltava saa valita perhelipun Oulun 

Sokos Hotel Edeniin tai tietomaahan. 

Haastattelut tutkimukseen suoritamme kesäkuussa 2013. Tutkijoita sitoo 

salassapitovelvollisuus, joten henkilöllisyytesi ei tule missään vaiheessa esille. 

Nauhoitamme haastattelut luvallasi ja tutkimuksen päätyttyä hävitämme nauhat. 

Haastattelut suoritamme Nuorten Ystävien talossa Oulussa tai kotonasi näin 

halutessasi. Haastattelujen arvioitu kesto on noin tunti. 

 Ilmoittautua voit soittamalla tai sähköpostitse. 

 

Sosionomi-diakoni opiskelija  Sosionomiopiskelija 

Elina Kipinä    Siiri Kyösti 

0443414434   0504070506 

elina.kipina@student.diak.fi  siiri.kyosti@student.diak.fi
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LIITE 3. Haastattelulupa 

 

HAASTATTELULUPA 

 

 

 

Olen saanut tietoa tutkimuksesta ja haastatteluni käytöstä tutkimus 

tarkoituksena. Allekirjoittamalla tämän lapun annan luvan tallentaa 

haastatteluni ja käyttää sitä kyseisessä opinnäytetyössä.  

 

 

 

 

 

             Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 3 Taulukoinnit 

 

Luokittelu taulukko nro 1. Taustatiedot. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

-Eläkkeellä/ Työelämässä 

- Mahdollisuudet lastenlasten kanssa 

vietettyyn aikaan 

Työtilanne Haastateltavien 

tiedot 

Taustatiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sopeutuminen uuteen tilanteeseen 

- Omat tunnereaktiot 

Erosta kulunut 

aika 

- Turvallisuuden tunne 

haastateltaessa 

Haastattelupaikka 

- Eronneen lapsen sukupuoli 

- Huoltajuus ja tapaamisoikeudet 

Perhesuhde Muut taustatiedot 

- Iät 

- Asuinjärjestelyjen vaikutukset 

Lapsenlapset 
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Luokittelu taulukko nro 2. Avioeron aiheuttamat tunteet. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

- Huoli lapsenlapsesta 

- Eron aiheuttama järkytys ja shokki 

- Eron tuoma helpotus 

- Eron ennalta aavistaminen  

Eron 

tiedostaminen 

 

 

 

Avioero 

 

 

 

 

Avioeron 

aiheuttamat 

tunteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Väkivalta 

- Päihteet 

- Rakkaudettomuus 

- Riitely 

Eron syyt 

- Kristilliset arvot osana 

elämänkatsomusta 

- Parisuhteen ja perheen tukeminen 

tärkeää 

Kristilliset arvot Arvomaailma ja sen 

vaikutus 

suhtautumiseen 

- Eroon suhtautuminen ja sen 

hyväksyminen/kieltävä ajattelu 

- Arvosteleva ajattelu 

- Ajatus että lapsien tulisi kasvaa 

ehjässä kodissa 

Omat 

näkemykset 

- En ole osannus kasvattaa lastani 

- Ajatus lastenlasten rikkinäisestä,  

ero-kodista 

- Haitallisen suhteen tuomat 

itsesyytökset: Olisi pitänyt kannustaa 

eroon jo aiemmin, En kyennyt 

suojelemaan lastani ja lapsenlapsiani 

- Häpeän tunne erosta 

Itsesyytökset 

 

 

 

 

 

Syytökset 
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- Huono vanhempi 

- Voimisti itsesyytöksiä 

- Syntipukin etsiminen eroa hakeneen 

puolison vanhemmista 

- Painostus eroon vaikuttamiseen 

Muilta tulevat 

syytökset 

 

 

 

Syytökset 

 

 

 

 

Avioeron 

aiheuttamat 

tunteet 

 

 

Luokittelu taulukko nro 3. Suhteet. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

-Helpotus elämän jatkamisessa 

- Enemmän aikaa lastenlapsille 

Tilanteen 

selkiytyminen 

Ajan vaikutus 

Tunteisiin 

 

 

 

 

 

 

Suhteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lastenlasten ja lasten 

selvitytymisestä 

Huoli 

-Toivo eronneen parin 

yhteenpalaamisesta 

-Eron tapahtumat eivät pyyhkiydy 

mielestä koskaan 

-Epätietoisuus 

-Suhteiden uudelleen luominen 

Tunteet 

 

- Lastenhoito apu 

- Taloudellinen apu 

- Kodinhoitoapu 

- Henkinen apu 

- Lapsen ”jaloillaan pitäminen” eron 

aikana 

Tuen antaminen 

 

 

 

 

Suhde omaan 

lapseen 

 

 

 

 

 - Kasvatus Ristiriidat 
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- Kodinhoito 

- Avioeroon puuttuminen 

- Isälliset ja äidilliset ohjeet 

- Löytää raja tuen antamiselle 

Ristiriidat Suhde omaan 

lapseen 

 

 

 

 

 

 

 

Suhteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lähensi 

-Viileneni 

- Toivo että lapsi voi tukeutua 

vanhempiinsa 

- Lapsen ja vanhemman riippuvuus 

toisistaan 

- Helpompi keskustella  

Eron vaikutus 

suhteeseen 

 

 

- Vaikeat perhejuhlat 

- Isovanhempiin kohdistuva 

syyllistäminen 

- Pyrkimys vaikeuttaa isovanhempi-

lastenlapsi suhdetta, yhteydenpitoa 

sekä näkemisiä miniä-vävy-puolelta 

- Vuosia jatkuva katkeruus entisen 

miniän/vävyn osalta 

Negatiivisuus 

eron jälkeen 

 

 

 

 

Suhde lapsen 

entiseen puolisoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ero aiheuttaa surua 

- Koettiin ”perheenjäsenen” 

menettämisenä, Lapsen entisestä 

puolisosta vaikea päästää irti 

- Arkielämä jatkuu lähes samana 

- Pyrkimys pitää yhteyttä vielä eron 

jälkeenkin lapsen entiseen puolisoon 

- Ristiriidat oman lapsen taholta 

isovanhempien hyvästä suhteesta 

Positiivisuus eron 

jälkeen 
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hänen entiseen puolisoonsa 

- Lapsen uuden puolison 

mustasukkaisuus isovanhempien 

hyvistä suhteista entiseen puolisoon 

Positiivisuus eron 

jälkeen 

 

 

Suhde lapsen enti-

seen puolisoon 

 

Suhteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhteet 

- Hyvät välit jo ennen eroa 

- Yhteydenpito jatkuu 

- Yhteiset sukujuhlat hyvässä 

hengessä 

Positiiviset välit 

 

 

 

Suhde lapsen 

entisen puolison 

sukulaisiin 

 

 

 
- Entisen puolison oma vaikutus 

- Syytökset eron aiheuttamisesta 

- Tietojen tietoinen pimittäminen 

- Ei haluta olla enää missään 

tekemisissä 

- Sukujuhlat järjestetään erikseen 

Negatiiviset välit 

 

 

- Välimatka lapsenlapsiin 

- Ajan käyttö mahdollisuudet 

- Lasten asuinjärjestelyt 

- Kaikilla haastatelluilla kokemus 

yhdenvertaisuudesta isovanhempana 

Vaikuttavat tekijät 

 

 

 

 

 

Tasavertaisuus 

isovanhempana 

 

 

 

 

 

- Liian läheiset suhteet lapsen 

entiseen puolisoon: vaikea hyväksyä 

uusi puoliso, mustasukkaisuutta 

- Eri kulttuuritausta 

- Kokemus että uusisuhde on 

muodostettu liian nopeasti eron 

Haasteet 

 

 

 

Uusioperheet 
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Luokittelu taulukko nro 4. Lapsenlapsi-isovanhempi suhteen muutos avioeron 

jälkeen 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

- Lapsen ex-puolison kielto pitää 

yhteyttä lastenlapsiin tai yhteyden 

rajoittaminen 

- Lapsen vanhempien ongelmat 

kuten päihde- tai 

mielenterveysongelmat 

hankaloittivat yhteydenpitoa 

lastenlasten kanssa. 

- Isovanhempien 

mustamaalaaminen lapsille. 

Kielteinen Vanhempien 

vaikutus 

Lapsenlapsi-

isovanhempi 

suhde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yhteydenpidon tukeminen 

vanhempien ja/tai toisen 

vanhemman puolelta 

- Kyläileminen isovanhempien 

luona 

Positiivinen 

- Välimatkat 

- Lasten asuinjärjestelyt muun 

Asuinjärjestelyt Muut eron 

tuomat 

jälkeen Haasteet Uusioperheet 

 

 

 

 

- Uudet suhteet vasta aluillaan, ei vielä 

lapsia 

- Pyrkimys huomioida uusioperheistä 

tulleet lapset yhtä hyvin kuin biologiset 

lastenlapset 

- Pyrkimys huomioida myös lapsen 

entiselle puolisolle tulleet uudet lapset 

Uusioperheistä 

tulleet lapset 
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muassa vuoroasuminen.   

Asuinjärjestelyt 

haasteet 

Muut eron 

tuomat 

haasteet 

Lapsenlapsi-

isovanhempi 

suhde 

 

 

Luokittelu taulukko nro 5. Tuki ja tuen tarve.  

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

- Puoliso ensisijainen tukija. 

- Tukea puolin ja toisin. 

- Keskusteltiin omien lasten kanssa. 

- Asia pidettiin perheen sisällä 

Perhe 

 

 

 

Tukijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuki ja tuen 

tarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aikaa puhua töissä. 

- Tärkeä tuki. 

- Tukea koko työyhteisöltä. 

Työkaverit 

- Kavereiden kanssa ei keskusteltu. 

- Ei koettu olevan kavereita joille puhua 

luottamuksellisesti. 

- Myöhemmässä vaiheessa löytyi ystäviä 

joille puhua. 

- Toivottiin että olisi ystäviä joille puhua 

Ystävät 

. - Perheneuvola. 

- Työpaikan psykologi. 

- Diakoni mahdollinen ulkopuolinen 

keskustelu-avun antaja 

- Koettiin ettei viranomaisilta saatu apu 

Ammattiapu 
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ollut riittävää  

Tukijat 

 

 

Tuki ja Tuen 

tarve 

 

- Haettiin apua ulkopuolisilta 

- Paljon ystäviä 

- Työyhteisö 

- Perhe 

Laaja tukiverkosto 

 

 

- Ei ollut mahdollista saada muualta tukea 

- Haluttiin pitää asia perheessä, eikä 

koettu tarvitsevan tukea ulkopuolelta 

Lähipiiristä 

muodostuva 

tukiverkosto 

 


