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Muutama vuosi sitten eräässä perheessä 
sattui odottamaton tapaus. Vasta parin kuu-
kauden ikäisen lapsen äiti katosi yllättäen. 
Äiti oli lähes viikon omilla teillään eikä 
syytä lähtöön, tai edes sitä missä äiti tämän 
ajan vietti, saatu koskaan selville. Onni 
onnettomuudessa oli se, että äidinäiti sattui 
olemaan paikalla ja huolehti lapsesta äidin 
poissaolon ajan. Noin viikon päästä lähdös-
tään äiti palasi takaisin ja löysi hyvävoimai-
selta vaikuttavan lapsensa. Äidinäidin an-
siosta perhe vältti suunnattoman tragedian.

Edellä kuvattu tapaus on esitetty 
erästä apinalajia (japaninmakaki) kä-
sittelevässä tutkimuksessa (Nakamichi 
ym. 2010). Toisin kuin usein ajatellaan, 
jälkeläisiään hoivaavat isovanhemmat 
eivät ole ihmislajin yksinoikeus. Kä-
dellisten ohella hoivaavaa isovanhem-
muutta on tavattu muun muassa joil-
lakin linnuilla, delfiineillä ja norsuilla. 
Nykykäsityksen mukaan ihmisten iso-
vanhemmuudessa on kuitenkin kolme 
mahdollisesti uniikkia piirrettä. Ne 
ovat isovanhemmuuden säännöllisyys, 
hoivaavat isoisät ja naisten hyvin pitkä 
hedelmällisen iän jälkeinen elinikä.

Hoivaavan isovanhemmuuden esiinty-
mistä useilla lajeilla on pidetty yhtenä 
osoituksena sen evolutiivisesta merki-
tyksestä. Evolutiivinen tutkimus pohjaa 
ajatukseen, jonka mukaan luonnonva-
linta on muovannut yksilöt sekä fyysi-
siltä että psyykkisiltä ominaisuuksiltaan 

tietynlaisiksi. Luonnonvalinta toimii 
yksilöiden välillä ja suosii joitakin 
piirteitä toisten kustannuksella. Nämä 
luonnonvalinnan suosimat piirteet ovat 
evolutiivisia adaptaatioita eli sopeumia 
ja ne voivat vastata johonkin tiettyyn 
ympäristön aiheuttamaan haasteeseen. 
Jos hyväksytään se, että ihminen on 
luonnonvalinnan tuote, luonteva jatko-
kysymys kuuluu: Miksi luonnonvalinta 
on suosinut tietynlaista sukulaisten vä-
listä käyttäytymistä? Evolutiivisessa tut-
kimuksessa painotetaan, että hoivaava 
isovanhemmuus on olemassa siksi, että 
se on tuottanut isovanhemmille itsel-
leen kokonaiskelpoisuushyötyä. Toisin 
sanoen isovanhemmat, joilla on ollut 
taipumus tukea lapsiaan ja lapsenlap-
siaan ovat jälkeläisiinsä panostamalla 
parantaneet mahdollisuuksiaan siirtää 
omia geenejään sukupolvien ketjus-
sa eteenpäin. Tämä johtuu siitä, että 
isovanhempien tuki on lisännyt van-
hempien mahdollisuuksia hankkia lisää 
lapsia ja isovanhemmilta tukea saavat 
lapsenlapset ovat selvinneet muita to-
dennäköisemmin hengissä. Näin taipu-
mus hoivaavaan isovanhemmuuteen on 
voinut yleistyä populaatioissa. Kaikki 
ihmisten käyttäytymispiirteet eivät ole 
evolutiivisia sopeumia, vaan ne saatta-
vat olla jonkin evolutiivisen sopeuman 
sivutuotteita tai kulttuurin myötä syn-
tyneitä.
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Mistä sitten tunnistaa onko kyseessä 
evolutiivinen adaptaatio? Evolutiivi-
sesti suuntautuneessa tutkimuksessa 
tätä kysymystä on käsitelty paljon ja 
sille on esitetty useita kriteereitä. Laaja 
keskustelu voidaan tiivistää seuraaviin 
keskeisiin oletuksiin (ks. Atran 2001). 
Tietyn piirteen voi olettaa olevan 
evolutiivinen sopeuma, mikäli se vastaa 
johonkin evoluutiohistoriassa yleisesti 
esiintyneeseen haasteeseen, se esiintyy 
useilla lajeilla, se löytyy kaikista tun-
netuista yhteisöistä, se kehittyy spon-
taanisti useimmilla terveillä ihmisillä 
sekä ilmenee tietyssä elämänvaiheessa 
ja siihen liittyy muutoksia, jotka ovat 
hormonaalisia tai psykofyysisiä. Evolu-
tiivisiin sopeumiin liittyy myös se, että 
niihin pohjaavia tunteita on helppoa 
kannustaa, mutta vaikeaa täysin tukah-
duttaa. Hoivaava isovanhemmuus on 
osoitus sellaisesta käyttäytymispiirtees-
tä, jolle on osoitettavissa selkeä evolu-
tiivinen syy.

Sukulaisvalinnan teoriaa (Hamilton 
1964) käsiteltäessä on syytä painottaa, 
että ihmiset tuskin yleensä ajattelevat 
omien geeniensä edistämistä lähisuku-
laisia auttaessaan. Toisin sanoen suku-
laisiaan auttaessaan ihmiset eivät laske 
geneettisen sukulaisuuden astetta vaan 
ennemminkin luonnonvalinta on sattu-
man sekä yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta ”tehnyt” hyöty–kustannus-laskelmia 
useiden sukupolvien ajan ja valikoinut 
taipumuksia, jotka tietyissä olosuhteis-
sa johtavat lähisukulaisten auttamiseen. 
Toimiminen geneettisen sukulaisuusas-
teen mukaisesti on siis tyypillisesti tie-
dostamatonta ja tunteiden välittämää.

Useissa esiteollisia ja historiallisia ih-
misyhteisöjä koskevissa tutkimuksis-
sa on huomattu, että sukulaisvalinnan 

teorian oletusten mukaisesti isovan-
hempien läsnäolo on ollut yhteydessä 
sekä vanhempien lastenhankintaan että 
lasten hengissä selviytymiseen. Muun 
muassa 1700–1800-lukujen Suomea 
käsittelevässä tutkimuksessa havait-
tiin, että asuminen lähellä isoäitejä oli 
yhtey dessä vanhempien hankkimien 
lasten määrään, naisten lyhentyneisiin 
synnytysväleihin, pienten lasten hen-
gissä selviytymiseen ja lasten pysymi-
seen hengissä lisääntymisikäisiksi aikui-
siksi (Lahdenperä ym. 2004). Kaikilla 
isovanhempityypeillä – eli äidinäidillä, 
äidinisällä, isänäidillä ja isänisällä – ei 
kuitenkaan ole ollut keskenään saman-
laista vaikutusta (Sear & Coall 2011; 
Sear & Mace 2008). Aiemmissa yhtei-
söissä isänäideillä on saattanut olla mui-
ta isovanhempia enemmän vanhempi-
en hedelmällisyyttä lisäävää vaikutusta, 
kun taas äidinäidit ovat voineet muita 
isovanhempia useammin auttaa pitä-
mään lapsenlapset hengissä. Keskeinen 
kysymys kuitenkin kuuluu:

Onko isovanhemmilla edelleen vaiku-
tusta vanhempien lastenhankintaan ja 
lasten hyvinvointiin nykyisissä kehitty-
neissä länsimaissa?

Väitöstutkimuksessani (Tanskanen 
2014) analysoin isovanhempien in-
vestointien yhteyttä vanhempien las-
tenhankintaan ja lasten hyvinvointiin 
kehittyneissä nyky-yhteiskunnissa. 
Tutkimuksen tulokset pohjautuvat laa-
joihin kyselyaineistoihin, joissa on vas-
taajia kahdeksasta Euroopan maasta. 
Lastenhankinnan osalta tutkin isovan-
hempien investointien yhteyttä äitien 
lastenhankinta-aikeisiin sekä vanhem-
pien todennäköisyyteen hankkia lisää 
lapsia.
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Kuten todettua aiemmissa yhteisöissä 
isovanhempien vaikutus lastenlasten 
hyvinvointiin on voinut ilmetä lasten-
lasten lisääntyneenä todennäköisyytenä 
selviytyä hengissä. Kehittyneissä nyky-
yhteiskunnissa lapsikuolleisuus on kui-
tenkin suhteellisen vähäistä eikä iso-
vanhempia enää tarvita pitämään lapsia 
hengissä samalla tavoin kuin ennen. 
Nyky-yhteiskunnissa isovanhemmat 
voivat kuitenkin vaikuttaa lastenlasten-
sa henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Lasten hyvinvointiin liittyen analysoin 
isovanhempien investointien yhteyttä 
3-vuotiaiden lastenlasten ravitsemus-
tasoon ja 11–16-vuotiaiden lastenlas-
ten emotionaalisiin ja käyttäytymis-
peräisiin ongelmiin. Evolutiivisessa 
tutkimuksessa puhutaan isovanhempi-
en investoinneista, jotka sisältävät kaik-
ki isovanhempien tietoiset ja tiedos-
tamattomat panostukset jälkeläisiinsä. 
Evolutiivisessa tutkimuksessa käytetyn 
investointi-termin sisältö siis poikkeaa 
sosiaali- ja taloustieteellisistä termeistä 
siinä, että evolutiivisissa tutkimuksissa 
investoinnin ei pidä olla tietoista. Väi-
töstutkimuksessani käytän isovanhem-
pien investointien mittareina lastenlas-
ten hoitoa, keskinäistä yhteydenpitoa, 
emotionaalista tukea ja lastenlasten elä-
mään sitoutumista.

Sosiaalitieteissä on usein painotettu, 
että ydinperheen ulkopuolisilla suku-
laissuhteilla, ja isovanhemmilla heidän 
joukossaan, ei ole välttämättä paljon-
kaan väliä nyky-yhteiskunnissa (esim. 
Beck-Gernsheim 1998; Giddens 1991). 
Tämä oletus on johtanut siihen, että 
ydinperheen ulkopuolisia sukulaissuh-
teita koskevaa tutkimusta on viimeisten 
vuosikymmenten aikana tehty sosiaali-
tieteissä suhteellisen vähän, joskin viime 

vuosina aihe on kasvattanut suosiotaan. 
Viime aikoina tehdyissä sosiaalitieteel-
lisissä tutkimuksissa on painotettu, että 
nykyisissä kehittyneissä länsimaissa iso-
vanhemmilla voi olla vaikutusta van-
hempien lastenhankintaan silloin, kun 
julkiset päivähoitopalvelut ovat puut-
teelliset (Aassve ym. 2012; Thomese & 
Liefbroer 2013). Lasten hyvinvointiin 
isovanhemmilla taas on ajateltu olevan 
vaikutusta silloin, kun vanhemmat eivät 
pysty sitä itse takaamaan (esim. Duni-
fon 2013).

Vastoin sosiaalitieteilijöiden esittämiä 
oletuksia väitöstutkimukseni tulokset 
osoittavat, että isovanhemmat voivat 
vaikuttaa vanhempien lastenhankintaan 
ja lasten hyvinvointiin myös maissa, 
joissa on laajat julkiset päivähoitopal-
velut sekä niin kutsutuissa normaaleissa 
perhetilanteissa. Tutkimukseni tulosten 
mukaan isovanhemmilta lastenhoito-
apua ja emotionaalista tukea saavat äi-
dit aikovat muita todennäköisemmin 
hankkia lisää lapsia. Lisäksi ne pienten 
lasten vanhemmat, jotka ovat yhtey-
dessä isän puolen isovanhempiin myös 
käytännössä hankkivat muita vanhem-
pia todennäköisemmin lisää lapsia. Äi-
din puolen isovanhempien lastenlasten 
elämään sitoutuminen on yhteydessä 
11–16-vuotiaiden nuorten vähäisem-
piin emotionaalisiin ja käyttäytymispe-
räisiin ongelmiin.

Lisäksi tutkimus osoittaa, että lapset, 
joiden pääasiallinen hoitaja on isoäi-
ti lapsen ollessa yhdeksän kuukauden 
ja kolmen vuoden välisessä iässä, ovat 
todennäköisemmin ylipainoisia 3-vuo-
tiaina kuin lapset, joiden pääasiallinen 
hoitaja on heidän oma vanhempansa. 
Isovanhempien taipumuksella hemmo-
tella lastenlapsiaan voi siis nykyisissä yl-
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täkylläisissä yhteiskunnissa olla tarkoit-
tamattomia kielteisiä vaikutuksia.

Tutkimuksen tulokset ovat sopusoin-
nussa evolutiivisen sukulaisvalinnan 
teorian kanssa, joka olettaa, että iso-
vanhemmilla on vaikutusta vanhem-
pien lastenhankintaan ja lasten hyvin-
vointiin. Isovanhempien vaikutusta 
tutkittaessa evolutiivinen viitekehys 
on hyödyllinen kolmesta keskeisestä 
syystä. Ensinnäkin evolutiivinen lähes-
tymistapa tekee suoria oletuksia iso-
vanhempien vaikutuksesta vanhempien 
lastenhankintaan ja lasten hyvinvointiin 
niin kutsutuissa normaaleissa perheti-
lanteissa nyky-yhteiskunnissa. Toiseksi 
evolutiivisen lähestymistavan perustalta 
voidaan muotoilla testattavissa olevia 
oletuksia eri isovanhempityyppien (äi-
dinäiti, äidinisä, isänäiti ja isänisä) mah-
dollisesti erilaisesta vaikutuksesta edellä 
mainittuihin seikkoihin. Kolmanneksi 
evolutiivinen lähestymistapa antaa pe-
rimmäisen selityksen sille, miksi isovan-
hempien investoinneilla on vaikutusta 
vanhempien lastenhankintaan ja lasten 
hyvinvointiin.

Huolimatta evolutiivisen lähestymis-
tavan eduista, sitä on sosiaalitieteissä 
hyödynnetty toistaiseksi hyvin vähän. 
Keskeinen syy evolutiivisen lähesty-
mistavan karttamiseen on ollut se, että 
sosiaalitieteilijät ovat usein olettaneet 
sen olevan jotain muuta kuin se todel-
lisuudessa on. Evolutiivisen tutkimuk-
sen on muun muassa oletettu olevan 
determinististä, vaikka se päinvastoin 
painottaa ihmisten sisäistä joustavuut-
ta, kykyä oppia kokemuksesta, taitoa 
muuttaa käyttäytymistä olosuhteiden 
mukaan ja taipumusta hyödyntää esiin 
tulevia mahdollisuuksia. Toinen sosi-
aalitieteissä usein toistuva harhakäsitys 

liittyy siihen, että evolutiivisten sopeu-
mien mielletään koskevan ainoastaan 
ihmisten fyysisiä ominaisuuksia, jolloin 
evolutiivisella lähestymistavalla ei olisi 
arvoa ihmisten sosiaalista toimintaa tut-
kittaessa. Evolutiivinen tutkimus kui-
tenkin painottaa, että ihminen on sekä 
fyysisiltä että psyykkisiltä ominaisuuk-
siltaan luonnon valinnan tuote. Tällöin 
myös useilla käyttäytymistaipumuksilla 
on evolutiivinen pohja. Kolmanneksi 
sosiaalitieteissä on usein väitetty, että 
evolutiiviset lähestymistavat eivät huo-
mioi tunteiden merkitystä. Tämäkään 
ei pidä paikkaansa. Päinvastoin evolutii-
visessa tutkimuksessa nimenomaan pai-
notetaan, että tunteille, kuten vaikkapa 
isovanhempien tuntemalle läheisyydel-
le jälkeläisiään kohtaan, on olemassa 
evolutiivinen syy. Evolutiivisessa tutki-
muksessa tunteet mielletään välittäviksi 
mekanismeiksi ihmisen käyttäytymisen 
ja evolutiivisesti hyödyllisen toiminnan 
välillä.

Sosiaalitieteissä evolutiiviseen tutki-
mukseen on vuosikymmenten ajan 
suhtauduttu jopa vihamielisesti. Vaikka 
evolutiivista tutkimusta koskeva viha-
mielisyys lienee viime aikoina lienty-
nyt, on se jättänyt jälkeensä aihealueen 
heikon tuntemuksen. Viime vuosina 
evolutiivinen tutkimus on kuitenkin 
laajentunut huomattavasti ja lähenty-
nyt samalla useita sosiaalitieteen aloja. 
Evolutiivisen tutkimuksen laajentumi-
nen on myös nostanut esiin sen, että 
evolutiivisella ja sosiaalitieteellisellä 
tutkimuksella on huomattavasti enem-
män yhteistä kuin usein on osattu edes 
ajatella. Niin sosiaalitieteellisessä kuin 
evolutiivisessakin tutkimuksessa paino-
tetaan ihmisten käyttäytymisen olevan 
usein reagoimista sosiaaliseen ja fyysi-
seen ympäristöön. Evolutiivisessa tut-
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kimuksessa tavoitteena on kuitenkin 
selittää mistä perustavista lähtökohdista 
reagointi tapahtuu. Kun sosiaalitieteel-
lisessä tutkimuksessa ollaan tyypillises-
ti kiinnostuneita ilmiöihin liittyvistä 
muutoksista, evolutiivisessa tutkimuk-
sessa painotetaan pitkän aikavälin jat-
kuvuuksia.

Yhtä lailla kun sosiaalitieteilijät usein 
sivuuttavat evolutiivisen tutkimuksen, 
ohittavat evoluutioteoreetikot sosiaa-
litieteellisen tutkimuksen. Käytännös-
sä vuoropuhelun puute ilmenee siinä, 
että sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa 
viitataan vain harvoin evolutiivisiin 
tutkimuksiin ja toisin päin. Tutkimus-
suuntausten yhdistäminen olisi kuiten-
kin olennaista, jotta voidaan saavuttaa 
aiempaa kattavampi kokonaiskuva ih-
misten perhe-elämästä. Evolutiivinen 
lähestymistapa on hyödyllinen, koska 
se antaa kestävän tieteellisen pohjan 
perhesuhteiden tutkimiseen. Sosiaali-
tieteelliset lähestymistavat, joissa pai-
notetaan muun muassa instituutioiden 
sekä avun tarpeen ja auttamismahdol-
lisuuksien merkitystä yhdistyvät luon-
tevasti osaksi laajempaa kokonaisuutta. 
Nyt olisi hyvä aika päästä turhasta so-
siaalitieteellisten ja evolutiivisten lä-
hestymistapojen vastakkainasettelusta. 
Molempia lähestymistapoja tarvitaan.

vIIte

1 Puheenvuoro perustuu Itä-Suomen yli-
opistossa 11.10.2014 pidettyyn lectio pra-
ecursoriaan.
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