KASVATUKSELLINEN
HYVÄKSYNTÄ JA TORJUNTA
KOLMESSA SUKUPOLVESSA

SAARA
LINNATSALO
Kasvatustieteiden tiedekunta,
Oulun yliopisto

OULU 2002
Abstract in English

SAARA LINNATSALO

KASVATUKSELLINEN HYVÄKSYNTÄ
JA TORJUNTA KOLMESSA
SUKUPOLVESSA

Esitetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan
Kuusamonsalissa (YB 210) 11. joulukuuta 2002 klo 12.00.

O U L U N Y L I O P I S TO, O U L U 2 0 0 2

Copyright © 2002
University of Oulu, 2002

Työn ohjaajat
Professori Eeva Hujala
Professori Kaarina Kailo

Esitarkastajat
Professori Sirkka Hirsjärvi
Professori Kaarina Määttä

ISBN 951-42-6866-0

(URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9514268660/)

ALSO AVAILABLE IN PRINTED FORMAT
Acta Univ. Oul. E 58, 2002
ISBN 951-42-6865-2
ISSN 0355-323X
(URL: http://herkules.oulu.fi/issn0355323X/)
OULU UNIVERSITY PRESS
OULU 2002

Linnatsalo, Saara, Parental acceptance and rejection within three generations
Faculty of Education, University of Oulu, P.O.Box 2000, FIN-90014 University of Oulu, Finland
Oulu, Finland
2002

Abstract
This research examines one three-generations' conceptions of the justification and educational effects
of parental acceptance and rejection. The three-generations was comprised of 80-year-old lady, her
57-year-old daughter and 33-year-old granddaughter. Main interest of the research is to investigate
those changes that can be found in grandmother's, mother's and daughter's ways of perceiving
parental acceptance and rejection. In theoretical level of the research, constructively oriented childand educational research and so called "empiric" social study are bridged.
The research is a qualitative case study and its empirical data is collected by interviews. Threegenerations, so called primary informants, are personally interviewed and interviewed all three being
present at the same time.
Geertz's interpretive basis are used as a theoretical basis for collecting and analysing the data. The
actual research method of empirical data analysis has been Koski's method, which is based on
Gadamer's hermeneutics.
Results point out that the three-generations' conceptions of the justification of parental acceptance
and rejection seem to be similar from one generation to another, but the women's speech of
educational effects of acceptance and rejection includes more differences between generations.
Results can partly be explained so that we can expect that behaviour in commonplace level often
remains similar from one generation to another in spite of surrounding social trends. Accordingly, we
can think that the speech of when a person has considered showing acceptance and rejection to a child
acceptable in his/her behaviour, may remain similar from one generation to another because of its
commonplace nature. Change in conceptions of the educational effects of acceptance and rejection
may be explained by the aspect that the speech of educational effects detach itself from the level of
commonplace behaviour, contrary to speech of justification. We can therefore assume that the
abstract speech is affected by society's trends and educational atmosphere.
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan yhden sukupolvikolmikonkäsityksiä lapseen kohdistettavan hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista. Sukupolvikolmikon muodostavat
80-vuotias rouva, hänen 57-vuotias tyttärensä ja 33-vuotias tyttärentyttärensä. Ydinmielenkiinnon
kohteena on kysymys siitä, millaisia muutoksia on havaittavissa sukupolvikolmikon isoäidin, äidin ja
tyttären tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta. Teoreettisella tasolla tavoitteena on rakentaa siltaa "empiristisen" sosialisaatiotutkimuksen ja konstruktivistisesti orientoituneen lapsi- ja kasvatustutkimuksen välille.
Tutkimus on otteeltaan laadullinen tapaustutkimus ja sen empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin. Sukupolvikolmikkoa on haastateltu henkilökohtaisesti ja koko kolmikon ollessa yhtä aikaa läsnä.
Haastatteluaineiston keruun ja analyysin teoreettisena pohjustuksena on käytetty Geertzin tulkinnallisia lähtökohtia. Varsinaisena metodina tutkimuksen empiirisen aineiston analysoinnissa on käytetty Kosken Gadamerin hermeneutiikasta eksplikoimaa menetelmää.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sukupolvikolmikon käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta näyttävät säilyneen samantapaisia sukupolvesta toiseen, mutta kolmikon puhe hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista vaikutuksista sisältää enemmän eroavaisuuksia sukupolvien
kesken. Tulosta selittää osaltaan se, että voi olettaa käyttäytymisen siirtyvän usein arkipäivän tasolla
melko samantapaisena sukupolvesta toiseen välittämättä paljonkaan ympäröivän ajan ja yhteiskunnan virtauksista. Voi siis ajatella, että myös puhe siitä, milloin henkilö on toiminnassaan pitänyt oikeutettuna hyväksynnän ja torjunnan osoittamista lapselle, voi arkipäiväisyytensä vuoksi säilyä
samantapaisena sukupolvelta toiselle. Hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisia vaikutuksia koskevien käsitysten muuttumista sukupolvesta toiseen saattaa selittää osaltaan se, että puhe kasvatuksellisista vaikutuksista liikkuu enemmän irti arkipäiväisen käyttäytymisen tasosta kuin puhe
oikeutuksesta. Voi siis olettaa, että abstraktimpaan puheeseen vaikuttaa enemmän kulloisenkin yhteiskunnallisen ajan aatevirtaukset ja yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri.

Asiasanat: sukupolvet, vanhempien lapsiin kohdistama hyväksyntä ja torjunta,
yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri

Ymmärrys kasvaa nöyryydestä,
ei tietämisen ylpeydestä.
Susanna Tamaro
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1 Johdanto
Viime vuosina tiedotusvälineissä on puhuttu paljon lasten pahoinvoinnista. On uutisoitu
esimerkiksi lasten heitteillejätöistä, lapsiin kohdistetuista pahoinpitelyistä, koulukiusaamisesta, sekä lasten tekemistä rikoksista. Mainitunlaisten uutisten pohjalta on keskusteltu
siitä, että vanhemmat eivät välitä lapsistaan, vanhemmilla ei ole aikaa lapsilleen, lapset
ovat levottomia ja tuntevat itsensä turvattomiksi. Hämmennystä on lisännyt se, että vanhempien välinpitämättömyyttä ei ole voitu monessakaan tapauksessa selittää perheen
alhaisella sosioekonomisella statuksella. Kaiken juuri esitetyn vuoksi lapsia on säälitty ja
vanhempia syyllistetty.
Sääli ja syyllisyys; ahdistavia asioita. Sen tähden niille pitäisi mielestäni tehdä jotakin
riippumatta siitä, missä ajassa ja viitekehyksessä ne sitten esiintyvätkään. Mutta mitä lasten
hyvinvoinnin puolesta olisi järkevää tehdä monimutkaisessa yhteiskunnassa?
Tiedotusvälineissä käydyssä keskustelussa on esitetty, että kasvatuksen tulisi aina perustua kasvattajan lastaan kohtaan tuntemaan huoleen, rakkauteen ja välittämiseen. Itse ajattelen, että vanhemman rakkaudessa lastaan kohtaan on lasten ja vanhempien hyvinvoinnin
avain. Väitteeni perustuu seuraavaan päättelyketjuun: Joidenkin lasten viimeaikaista
pahoinvointia saattaa ainakin osittain selittää se, että kaikilla vanhemmilla ei ole riittävästi
voimavaroja ja aikaa huolehtia lapsistaan uskoen, toivoen ja rakastaen. Tämän perustan
mureneminen taas saa lapsissa (ja aikuisissa) aikaan turvattomuutta ja siitä aiheutuvia lieveilmiöitä.
Uskoa, toivoa ja rakkautta vanhempien ja lasten välillä on kutsuttu tieteellisessä kirjallisuudessa lämmöksi, kiintymykseksi ja hyväksynnäksi. Hyväksynnän vastakohtaa eli
vihamielisyyttä, välinpitämättömyyttä ja aggressiota sekä vanhempien lämpimyyden, kiintymyksen ja rakkauden osoitusten puuttumista tai merkittävää vähyyttä on taas nimitetty
torjunnaksi. (Rohner 1986, 19–21.)
Ajatellaan, että hyväksynnän ja torjunnan ilmiöt muodostavat yhdessä lämpimyyden
dimension. Kyseinen dimensio on hahmotettavissa kaksinapaiseksi janaksi, jonka toisessa
päässä on hyväksyntä ja toisessa torjunta. On esitetty, että jokainen ihminen sijoittuu tällä
janalla johonkin kohtaan; enimmässä määrin hyväksyntää kokeneet lähelle hyväksynnän
päätä jne. (Rohner 1986.)
Vanhempien lapsiinsa kohdistamaa hyväksyntää ja torjuntaa on tutkittu systemaattisesti
1890-luvulta lähtien (ks. esim. Matejcek et al. 1980, Schenberg 1998). On osoitettu, että
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torjutut lapset, jotka ovat kokeneet säännöllistä sanallista aggressiota, käyttäytyvät muita
lapsia aggressiivisemmin ja kärsivät sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä ongelmista (Vissing
et. al. 1991). Mutta on myös havaittu, että välinpitämättömyys ja laiminlyönti eivät välttämättä johda negatiivisiin seurauksiin lapsen ja myöhemmin aikuisen persoonallisuuden
kannalta (ks. esim. Rohner 1986).
Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella on syytä uskoa, että vanhempien lapsiinsa kohdistamalla hyväksynnällä on myönteisiä kasvatusvaikutuksia, ja että torjunta vaikuttaa pääsääntöisesti kielteisesti lasten kasvuun. Mutta sitä, millaisia käsityksiä vanhemmilla on hyväksynnän ja torjunnan kasvattavista vaikutuksista, on tutkittu vähemmän.
Tässä tutkimuksessa paneudutaan äitien ja tyttärien hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisia vaikutuksia koskeviin käsityksiin.
Käsittelen hyväksyntää ja torjuntaa tässä tutkimuksessa kolmen sukupolven näkökulmasta. Olen valinnut tämän lähestymiskulman hyväksyntään ja torjuntaan siitä syystä, että
minua on kiinnostanut viimeaikaisen kasvatusilmapiirikeskustelun innoittamana se, eroaako nyky-yhteiskunnalle ominainen kasvatusilmapiiri siitä, mitä se oli edeltävinä vuosikymmeninä. Olen miettinyt erityisesti sitä, millainen kasvatusilmapiiri vallitsi II maailmansodan jälkeisessä jälleenrakentamisen ja sotakorvausten Suomessa, ja millaisessa kasvatusilmapiirissä yhteiskunnallisesti tiedostavan ja äitejä työelämään ajavan 1970-luvun
Suomessa elettiin.
Tutkimuksen sukupolvikolmikon muodostavat 80-vuotias rouva, hänen 57-vuotias tyttärensä ja 33-vuotias tyttären tytär. Sukupolvikolmikon rakentumista eri-ikäisistä naisista
perustelen sillä, että suomalaisperheissä äidit ovat kantaneet perinteisesti päävastuun lasten
hoivasta ja kasvattamisesta (ks. esim. Jakku-Sihvonen 1982, Marin & Mannila 1968, Marin
1979, Lahti 1978). Isät ovat tosin viime vuosikymmeninä kasvattaneet osuuttaan hoivaajina ja kasvattajina suomalaisissa perheissä.
Tutkimus on otteeltaan laadullinen tapaustutkimus, ja sen tehtävänä on selvittää yhden
sukupolvikolmikon käsityksiä lapseen kohdistettavan hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista.
Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastatteluin. Sukupolvikolmikkoa eli ns.
ydininformanttijoukkoa on haastateltu sekä henkilökohtaisesti että koko kolmikon ollessa
yhtä aikaa läsnä. Lisäksi haastattelumateriaalia on kerätty yhdeksän muun naisen ”apurinformanttijoukolta”, josta kolmasosa edustaa aina kunkin ydininformantin sukupolvea.
Haastatteluaineiston keruun ja analyysin punaisena lankana ovat Clifford Geertzin tulkinnalliset ideat. Tosin Geertz ei tarjoa varsinaista metodia aineiston analysointiin. Tämän
vuoksi käytän aineiston varsinaisena analyysimenetelmänä Jussi T. Kosken (Koski 1995)
Gadamerin hermeneutiikasta eksplikoimaa menetelmää.
Tutkimuksen empiirisen osan keskiössä on kysymys siitä, millaisia muutoksia on
havaittavissa tutkimuksen sukupolvikolmikon – isoäidin, äidin ja tyttären – tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta. Tutkimuksen teoreettistasoisena
tavoitteena on lisäksi rakentaa siltaa konstruktivistisesti orientoituneen lapsi- ja kasvatustutkimuksen ja ns. ”empiristisen” sosialisaatiotutkimuksen välille. Kyseisessä sillanrakennuksessa keskeisenä materiaalina ovat Clifford Geertzin tulkinnalliset ideat (ks. esim.
Geertz 1973).
Käsillä oleva tutkimusraportti rakentuu jatkossa siten, että seuraavassa luvussa (luku 2)
esitellään tutkimustehtävä ja -ongelmat. Kolmannessa luvussa puolestaan keskitytään tutkimuksen teoreettiseen ja menetelmälliseen johtolankaan. Neljännessä luvussa kuvataan
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yritystä rakentaa siltaa konstruktivistisesti orientoituneen lapsi- ja kasvatustutkimuksen ja
ns. ”empiristisen” sosialisaatiotutkimuksen välille. ”Siltaurakkaa” kuvaava luku toimii
myös tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä tai, kuten mielestäni laadullisen tutkimuksen viitekehyksessä on ehkä parempi ilmaista: esiymmärryslukuna. Viides luku kertoo
aineiston keräämisestä, kuudes analyysin teoreettisesta perustasta. Seitsemännessä luvussa
kerrotaan sitten haastatteluaineiston analyysista / tulkinnasta. Kahdeksannessa luvussa selviävät lopulta tutkimuksen tulokset. Yhdeksännessä luvussa mietitään hivenen nykyistä
kasvatusilmapiiriä tämän tutkimuksen annin valossa. Kymmenes luku puolestaan tarkastelee tutkimuksen luotettavuutta. Yhdessännessätoista luvussa pohditaan lopuksi sitä, mitä
koko tutkimusprosessissa oikeastaan tuli tehdyksi.

2 Tutkimustehtävät
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää yhden sukupolvikolmikon käsityksiä lapseen kohdistettavan hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista.
Sukupolvikolmikon muodostavat 80-vuotias rouva, hänen 57-vuotias tyttärensä ja
33-vuotias tyttärentytär.
Sukupolvikäsitteestä on esitetty erilaisia määritelmiä. Yhteistä näille kaikille määritelmille on se, että ne toteavat samaan sukupolveen kuuluvien ihmisten olevan yhteneväisesti
samankaltaisia jonkin tai joidenkin piirteiden suhteen (Hirsjärvi 1998, 22). Kohlia (1979)
mukaillen sukupolvella tarkoitetaan sellaista ihmisryhmää, jolla on eräässä mielessä ajallisesti yhtenäinen kulttuuritausta. Roos on esittänyt, että 1900-luvulta voidaan nimetä ainakin neljä suomalaisen yhteiskunnan sukupolvea: sotien ja pulan sukupolvi (1910–
30-luvulla syntyneet), suuren murroksen sukupolvi (1940-luvulla syntyneet), lähiöiden ja
koulutuksen sukupolvi (1950-luvulla ja 1960-luvun alussa syntyneet) ja rock-sukupolvi
(vuoden 1965 jälkeen syntyneet) (Roos 1988, 25–31). Tämän tutkimuksen isoäiti (80
vuotta) edustaa sotien ja pulan sukupolvea, äiti (57 vuotta) lähiöiden ja koulutuksen sukupolvea ja tytär (33 vuotta) rock-sukupolvea.
Sotien ja pulan sukupolveen ja sen kokemuksiin vaikutti luonnollisesti suuresti II maailmansota. Luokkaerot tässä sukupolvessa olivat suuret, mutta työtä riitti kaikille
luokka-asemaan katsomatta (emt.).
Tyypillistä suuren muutoksen sukupolvelle on yhteiskunnallinen nousu maanviljelijäja työläistaustasta koulutuksen kautta toimihenkilöryhmään. Sairaudet eivät ole tässä sukupolvessa enää yhtä yleisiä kuin aiemmassa sukupolvessa. Lapsuus piirtyy kehityksen ja
optimismin ajaksi myös maaseudulla. Huomattava osa tähän sukupolveen kuuluvista on
syntynyt maaseudulla. Moni heistä on myöhemmin muuttanut kaupunkiin tai kokenut maaseutukotipaikkansa muodollisen tai tosiasiallisen kaupungistumisen. Myös koulutuksen
hankkiminen ja asuntosäästäminen määrittävät tätä sukupolvea. Puheena olevan sukupolven ja sen edeltäjien elämäntilanteen erot näyttäytyvät etenkin turvallisuuden lisääntymisessä, työn merkityksen suhteellisena vähenemisenä ja korvaantumisella koulutuksella.
(emt.)
Lähiöiden ja koulutuksen sukupolvea luonnehtii koulutuskeskeisyys, televisio ja
musiikkikulttuuri. Tästä sukupolvesta noin puolet on suorittanut ylioppilastutkinnon. (emt.,
29.)
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Lähiöpolven jälkeiselle sukupolvelle on ehdotettu nimeä rock-sukupolvi. Tosin on
todettu, että rock kykenee ehkä määrittelemään ainoastaan yhtä ajanjaksoa tämän sukupolven elämässä (Roos 1988, Heiskanen & Mitchell 1985).
Edellä esitetyt luonnehdinnat sukupolvista ovat siis sosiologien muotoilemia, mutta
viime vuosina myös kasvatustieteilijät ovat olleet kiinnostuneita sukupolviteemasta. On
tutkittu kolmen sukupolven kotikasvatusta (ks. Kemppainen 2001) ja äitiyttä kolmessa
sukupolvessa (ks. Katvala 2001). Välillisesti sukupolviteemaa ovat käsitelleet viime vuosina myös Sirkka Hirsjärvi ja Leena Laurila tutkijaryhmineen (1998). He ovat todenneet
mm., että perhekulttuurilla ja elämänmalleilla on vaikutusta siihen, missä määrin nuoret
vanhemmat omaksuvat kasvatusarkeensa edellisten sukupolvien kasvatusperinteitä. Edelleen Hirsjärvi ja Laurila tutkijaryhmineen (emt., 23) ovat esittäneet eliniän pidentymisen
mahdollistaneen sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisääntymistä. Virkeät isovanhemmat voivat olla tärkeitä neuvoantajia ja vaikuttajia vielä siinäkin vaiheessa kun heidän lapsenlapsensa ovat nuoria vanhempia. Tosin erimielisyyksiäkin eri sukupolvien välillä esiintynee poikkeuksetta esimerkiksi arvoristiriitojen seurauksena.
Tämän tutkimuksen ydinongelmana on kysymys siitä, millaisia muutoksia on havaittavissa tutkittavan sukupolvikolmikon tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta. Seuraavassa esitetään tutkimusongelmat.
– Pääongelma
Millaisia muutoksia on havaittavissa tämän tutkimuksen sukupolvikolmikon isoäidin, äidin ja tyttären tavassa hahmottaa kasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta?
– Alaongelmat
a) Siirtyvätkö käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista tämän tutkimuksen sukupolvikolmikossa äidiltä tyttärelle?
b) Millainen kasvatusilmapiiri tutkimuksen kaikkien informanttien mukaan nykyisin vallitsee;
millainen kasvatusilmapiiri vallitsi keski-ikäisten ja vanhimpien informanttien mukaan
1970-luvulla ja millainen kasvatusilmapiiri vallitsi vanhimpien informanttien mukaan
1950-luvulla?
c) Miten tutkimuksen informanttien käsitykset kasvatusilmapiiristä suhteutuvat 1950- ja
1970-lukujen sekä nykypäivän ”kasvatuksen auktoriteettien” välittämään kuvaan mainittujen
vuosi kymmenten kasvatusilmapiiristä?
d) Miten yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin muutokset auttavat ymmärtämään mahdollisia tutkimuksen sukupolvikolmikon sukupolvien välisiä muutoksia hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta?

Tutkimuksen päätavoitteena on siis vertailla 80-vuotiaa rouvan, hänen 57-vuotiaan tyttärensä ja 33-vuotiaan tyttärentyttärensä nykyisiä käsityksiä siitä, mitä he ajattelevat
hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista nykyisin ja mitä
vanha rouva ja hänen tyttärensä muistavat ajatelleensa mainituista asioista silloin kun heidän lapsensa olivat pieniä. Tutkimuksessa siis lähdetään olettamuksesta, että eri sukupolvien nykyiset käsitykset hyväksynnästä ja torjunnasta eroavat mahdollisesti siksi toisistaan,
että he ovat eri ”aikakausien lapsia”. Mutta mahdollista on myös se, että sukupolvikolmikon jäsenten käsitysten välillä on runsaastikin yhtäläisyyksiä, sillä koostuuhan kolmikko
saman suvun jäsenistä. Toisekseen oletetaan, että isoäidin ja äidin nykyiset käsitykset eroavat ehkä käsityksistä, joita heillä oli hyväksynnästä ja torjunnasta silloin, kun heidän lapsensa olivat pieniä. Oletetaan, että aiempien ja nykyisin vallitsevien käsitysten muuttumiseen ovat vaikuttaneet myös yhteiskunnallisen ilmapiirin muutokset. Edelleen oletetaan,
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että sukupolvet vaikuttavat toistensa käsityksiin vastavuoroisesti: nuoremmat voivat oppia
vanhemmilta ja päinvastoin. Ajatellaan, että sukupolvien käsitykset ovat muotoutuneet
prosessissa, johon vaikuttavat subjektiiviset tuntemukset ja sosiaaliset aspektit.
Lisäksi tutkimuksessa hahmotetaan kasvatusilmapiiriä kolmelta eri aikakaudelta, 1950-,
1970- ja 2000-luvulta. Tässä hahmotuksessa käytetään materiaalina sukupolvikolmikolta
ja ns. apurinformanttijoukolta kerättyä haastattelumateriaalia sekä materiaalia, joka koostuu kasvatuksen auktoriteettien 1950-, 1970- ja 2000-luvulla esittämistä kannanotoista.
Apuinformanttijoukon muodostavat kolme sukupolvikolmikon vanhimman jäsenen, kolme
sen keski-ikäisen jäsenen ja kolme kolmikon nuorimman jäsenen ikätoveria.

3 Tutkimuksen teoreettinen ja menetelmällinen johtolanka
3.1 Perusideat
Käsillä oleva tutkimus kotikasvatuksen lämpimyydestä kolmessa sukupolvessa voitaneen
luokitella otteeltaan laadulliseksi tapaustutkimukseksi (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
1997, 130, Töttö 1999, 128). Tapaustutkimukseksi (case study) määrittyvät yleensä sellaiset tutkimukset, joissa etsitään ”yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia” (Hirsjärvi et. al. 1997,
30). Tässä tutkimuksessa yksittäinen tapaus on isoäidin, äidin ja tyttären muodostama
sukupolvikolmikko. Kyseisen tapauksen käsityksiä hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista pyritään kartoittamaan haastatteluaineiston avulla. Haastatteluaineisto koostuu sukupolvikolmikon jäsenten yksilöhaastatteluista ja
yhteishaastattelusta sekä tutkimuksen muun yhdeksän informantin yksilöhaastatteluista.
Tutkimuksessa etsitään erityisesti vastausta seuraavaan, tutkimukselliseksi pääongelmaksi nousseeseen kysymykseen: millaisia muutoksia on havaittavissa isoäidin, äidin ja
tyttären tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta? Pääongelman
muoto johdattaa käyttämään laadullista tutkimusotetta (ks. Töttö 1999, 128). Se, että totean
tutkimuksen pääongelman muodon vaativan laadullista otetta, perustuu Tötön (1999) esittämään ajatukseen siitä, että tutkimusongelmien muoto määrää tutkimusotteen valinnan.
Töttö (emt.) on esittänyt, että laadullisen tutkimuksen alaa olisivat mitä- ja miten-kysymykset. Tällaisista kysymyksistä hän mainitsee esimerkiksi seuraavat: ”Mikä tämä esine, ilmiö,
piirre, ominaisuus, ryhmä, luokka on? Mistä tässä teossa, tavassa, rituaalissa, toiminnassa,
käytännössä, rakenteessa on kyse? . (emt., 128.)
Laadullisella otteella toteutettavat tutkimukset pyrkivät perimmältään selvittämään sosiaalisten ilmiöiden ja käytäntöjen merkityksiä (ks. esim. Winch 1978, Töttö 1999, Wittgenstein 1981). Voidaankin sanoa, että ymmärtäminen kohdistuu laadullisissa tutkimuksissa
symbolisiin ilmauksiin. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on näin ollen symbolisten
ilmausten eksplikaatio.
Symbolisten ilmausten eksplikaatioita eli tulkintoja pyritään löytämään aineiston sisältämistä symbolisista ilmauksista. Näiden tulkintojen tulisi puolestaan ilmaista eksplisiittisesti jotakin siitä esiteoreettisesta tiedosta tai sääntöjärjestelmästä, jonka perusteella tulkit-
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tavina olleet symboliset ilmaukset on ollut mahdollista tuottaa. Laadullisen tutkimuksen
tavoitteeksi voisi siis katsoa kuvauksen antamisen siitä esiteoreettisesta tiedosta, joka on
informanttien puheaktien takana. (ks. esim. Habermas 1979.)
On keskusteltu siitä, milloin sosiaalitieteellisissä (ja siis myös kasvatustieteellisissä) tutkimuksissa on perusteltua selvitellä juuri merkitystä koskevia kysymyksiä. Töttö (1999,
129) on tuonut esille, että jos tutkijasta tuntuu siltä, että hänen kiinnostuksen kohteessaan
asiat ovat jotenkin sekaisin, ja vaikuttaa siltä, että ”tutut” asiat ovat muuttuneet, niin silloin
merkitysten kysyminen ja kyseenalaistaminen eli laadullisen tutkimuksen harjoittaminen
on haastava tehtävä.
Voinkin Töttöön viitaten todeta, että sain itse sysäyksen lähteä tutkimaan käsillä olevaa
aihetta pohdiskellessani sitä, mitä eri ikäiset naiset ajattelevat hyväksynnän ja torjunnan
oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista. Tähän kysymykseen on näet minusta
hyvin vaikea vastata suoralta kädeltä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kotikasvatus ja vanhemmuus ylipäätään ovat rapautumassa – ainakin mikäli mediaan ja moniin
ammattiauttajiin on uskominen.
Merkitysten tutkimisen ongelmiin on sosiaalitieteissä haettu apua lingvistisestä filosofiasta, hermeneutiikasta, fenomenologiasta ja kielitieteestä (ks. esim. Habermas 1979, Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 1999.) Erityisenä merkitysten tutkimisen oppi-isänä voidaan
pitää Ludwig Wittgensteinia, joka on todennut merkityksen käsitteestä mm. seuraavaa:
Sana ”merkitys” voidaan määritellä niin, että määritelmä kattaa suuren tapausten luokan –
vaikkakaan ei kaikkia käyttötapauksia: sanan merkitys on sen käyttö kielessä. (Wittgenstein
1981, 49.) …Sitä miten sana toimii, ei voi arvata. Meidän on katsottava sanan soveltamista
ja opittava siitä (emt., 177). Jokainen merkki näyttää yksinään kuolleelta. Mikä antaa sille
elämän? – Se elää käytössä. (emt., 237.) Sanan merkitys on se, mitä merkityksen selitys esittää. Toisin sanoen: Jos haluat ymmärtää sanan merkitys käytön, ota selville, mitä sanotaan
merkityksen selitykseksi. (emt., 237.)

Mutta vaikka Wittgenstein sanoo, että sanan merkitys on sen käyttö kielessä, ei hän eräiden tulkintojen mukaan kuitenkaan samaista merkitystä ja sen käyttöä toisiinsa. Tätä Wittgenstein-tulkintaa perustellaan sillä, että vaikka sanojen merkityksiä selitetään niiden käytöllä, selitys ei merkitse sitä, että itse käyttötavat ovat yhdenmukaisia. Tässä tulisikin ottaa
huomioon se, että sanat ja lauseet merkitsevät jotakin monella eri tavalla, ja ainoa tapa
tutustua osittaisiin yhtäläisyyksiin on se, että tarkkailee niiden käyttöä kielessä. (Aaltola
1979, 10.) Wittgenstein haluaakin tämän tulkinnan mukaan sanoa, että sanan käyttö ei tuo
välttämättä mieleen sanaa vastaavaa objektia. Sanan käyttöä ei siis voida ymmärtää ainoastaan jotakin sanaa katselemalla, vaan on huomioitava ne kielelliset ja sosiaaliset kontekstit, joissa sana esiintyy. (Aaltola 1992, 29.)
Sosiaalitieteiden viimeaikaisista menetelmällisistä keskusteluista käy ilmi, että Wittgensteinin ajatukset merkityksestä ovat olleet pohjana ns. toiselle antipositivistiselle käänteelle
sosiaalitieteissä. Mutta mitä tuo toinen antipositivistinen käänne oikein pitää sisällään ja
miten se suhteutuu siihen keskusteluun, jota sosiaalitieteiden filosofiassa on käyty viimeisen reilun sadan vuoden aikana ja jota voisi karkeasti luonnehtia positivististen ja antipositivististen käsitysten aaltoliikkeeksi?
Positivistinen yhteiskuntatieteiden filosofia perustuu mekanistiseen tieteenkäsitykseen,
joskin varsinaisesti positivismi sai muotonsa Auguste Comten ja John Stuart Millin ajattelussa. Viimeisin positivismin virtaus voitaneen henkilöidä Carl G. Hempeliin, jonka perus-
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ajatus tässä kontekstissa on se, että tieteellisten selitysten rakenne on olennaisesti sama niin
luonnontieteissä kuin historiatieteessä ja yhteiskuntatieteissäkin. Hempelin positivismin
epistemologinen pohja nojaa lähinnä varhaisen Wittgensteinin sekä Russelin ja Mooren
ajatteluun. (Bhaskar 1989, 18–19.)
Niin sanotun yhteiskuntatieteiden ensimmäisen antipositivistisen käänteen saivat yhteiskuntatieteissä aikaan Dilthey, Simmel, Weber, ja Rickert. Mainittujen teoreetikoiden lisäksi
virtaukseen lukeutuivat aikoinaan myös Droysen ja Windelband.
Ensimmäisen antipositivistisen käänteen edustajat korostivat humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen omaleimaisuutta luonnontieteisiin verrattuna. Windelband esimerkiksi erotti toisistaan lakeja esittävät nomoteettiset eli luonnontieteet ja yksityisiä
tapahtumia kuvailevat idiografiset tieteet eli humanistiset ja yhteiskuntatieteet. Hänen ideansa oli se, että nomoteettisissa tieteissä pyritään selittämään tutkittavia ilmiöitä, kun taas
idiografisten tieteiden pyrkimyksenä on tutkittavien kohteiden ymmärtäminen. Windelbandia perusteellisemmin ymmärtämistä luotasi kuitenkin ensimmäisen antipositivistisen
käänteen aikoihin Dilthey, joka hahmotelmissaan nojautui osittain saksalaisen teologin
F.E.D. Schleiermacherin kehittämään Raamatun tekstien tulkintaoppiin eli hermeneutiikkaan. (Bhaskar 1989, 18–19, Niiniluoto 1997, 56.)
Diltheylaisen henkitieteen kohteena ovat ”hengen objektivaatiot” eli merkitys- ja vaikutusrakenteet. Inhimillinen on Diltheyn mukaan lähestyttävissä hengen objektivoituneiden
muotojen eli tekstien, kielellisten ilmausten, instituutioiden ja taideteosten kautta. (Siljander 1988, 21–24.)
Toinen antipositivistinen käänne yhteiskuntatieteiden filosofiassa toteutui pääosin G.E.
Anscomben, Charles Taylorin, Peter Winchin ja Georg Henrik von Wrightin Wittgensteinin
myöhäisempään ajatteluun nojaavan tuotannon myötä. Anscombe, Taylor, Winch ja von
Wright puolustivat näkemystä, jonka mukaan inhimillisen toiminnan intentionaalisuus eli
tarkoitusperäisyys erottaa sen luonnontieteen tutkimuskohteesta metodologisesti merkittävällä tavalla. He ajattelivat siis karkeasti ilmaisten niin, että kausaalinen selitystapa ei riitä
tarkoitusperäisen käyttäytymisen tarkastelussa. He lähtivätkin itse siitä, että humanististen
ja yhteiskuntatieteiden tulisi pyrkiä ymmärtämään inhimillisiä tekoja ja historiallisia tapahtumia niiden päämääristä käsin. (Bhaskar 1989, 18–19, Niiniluoto 1997, 54, 57.)
Toisen antipositivistisen käänteen oppi-isän, Wittgensteinin, myöhäisemmät ajatukset
merkityksestä ja niiden tutkimisesta tulevat tässä tutkimuksessa hiukan perusteellisemmin
esille tutkimuksen aineiston analyysia teoreettisesti pohjustavassa luvussa (luku 6.), joka
rakentuu pitkälti antropologiseen tutkimukseen Wittgensteinin ajatuksia tuoneen Clifford
Geertzin (ks. esim. Geertz 1973) ideoiden pohjalle.
Edellä olen siis perustellut sitä, miksi käsillä oleva tutkimus on luokiteltavissa laadulliseksi tapaustutkimukseksi ja mitä laadullisella tapaustutkimuksella ylipäätään tarkoitetaan.
Mutta aiheensa ja tutkimusotteensa puolesta tämä väitöskirja voidaan luokitella myös ns.
”uuden” konstruktivistisesti orientoituneen lapsi- ja kasvatustutkimuksen paradigman alle
kuuluvaksi, kun kyseisellä paradigmalla tarkoitetaan seuraavien teesien kattamalle alueelle
lukeutuvaa tutkimusta.
– Lapsuus tulee esittää monien eri yhteisöjen erityisissä rakenteissa ja kulttuureissa.
– Lapsuus, kasvatus ja vanhemmuus tulee nähdä itsessään sosiaalisen analyysin variaabeleina.
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– Vertailevat ja kulttuurien väliset analyysit ilmaisevat pikemminkin variaation eri lapsuuksista kuin yhden yleis maailmallisen lapsuuden ilmiön.
– Lapset täytyy nähdä aktiivisina oman sosiaalisen elämänsä, heitä ympäröivän kulttuurin ja muun maailman kon struoijina.
– Tulkinnalliset menetelmät ovat käyttökelpoisia lapsuuden ja kasvatuksen tutkimusmenetelmiä. (James & Prout 1990, 8–9.)
Tutkimuksessani ei kuitenkaan toteuteta kritiikittömästi uuden lapsi- ja kasvatustutkimuksen ideoita. Pyrin pikemminkin rakentamaan yhteistyön siltaa empiristisen sosialisaatiotutkimuksen ja ”uuden” lapsi- ja kasvatustutkimuksen välille (tästä tarkemmin neljännessä luvussa). Empiristisellä sosialisaatiotutkimuksella tarkoitetaan tässä sitä perinnettä,
johon kuuluvat erilaiset sosialisaatiota kuvaamaan ja selittämään pyrkivät teoriat (esim.
Schaeferin ja Rohnerin teoriat / mallit) sekä niiden pohjalle perustuva tutkimus.

3.2 Aineiston keruun punainen lanka
Etsin tutkimusongelmiin vastausta aineistosta, joka koostuu haastattelumateriaalista sekä
kasvatusalan tieteellisistä teoksista, kasvatusoppaista ja tiedotusvälineistä 1950- ja 1970luvulta sekä viimevuosilta kerätystä aineistosta. Aineiston hankkimiseen haastattelujen
avulla tutkimuksen pääinformanttijoukolta sekä apuinformanttijoukolta päädyin sen
vuoksi, että mielestäni haastatteluaineistosta on luontevaa etsiä vastausta käsityksiä ja
näin ollen kielellisiä merkityksiä etsiviin tutkimusongelmiini. Haastatteluaineisto kerättiin tutkimuksen tapaukselta eli sukupolvikolmikolta sekä yhdeksältä muulta naiselta, jotka edustavat kolmanneltaan kutakin sukupolvikolmikon sukupolvea. Haastattelumateriaalin ytimen muodostaa sukupolvikolmikolta kerätty materiaali, joka käsittelee hyväksyntää ja torjuntaa sekä yhteiskunnallista kasvatusilmapiiriä.
Hyväksyntää ja torjuntaa sekä kasvatusilmapiiriä käsittelevien haastattelujen rakentaminen edellytti luonnollisesti perehtymistä hyväksyntää ja torjuntaa sekä kasvatusilmapiiriä
käsitteleviin teorioihin (Bowlbyn, Einsworthin, Schaeferin, Rohnerin teoriat) ja tutkimuksiin (ks. esim. Peltonen 1993, Schenberg 1998). Metodologisesti haastattelujen käsitteellisen pohjan luomista eli perehtymistä haastattelun aihepiiriä käsitteleviin teorioihin ja tutkimuksiin voisi luonnehtia tutkimuksen ”kokemusetäisten käsitteiden” (Geertz 1973) kartoittamiseksi.
Kokemusetäsillä käsitteillä tarkoitetaan tässä Geertzin tulkinnallista teoriaa mukaillen
yksinkertaisesti käsitteitä, jotka empiiristä tutkimusta tekevä tutkija ammentaa tieteellisistä
teorioista ja tutkimuksista ymmärtääkseen tutkimuskohdettaan ja informanttejaan “esitasolla”. Geertzin tulkinnallisessa konseptissa kokemusetäisten käsitteiden kanssa muodostavat parin ns. kokemusläheiset käsitteet. Kokemusläheisillä käsitteillä Geertz tarkoittaa
informanttien ”omia” käsitteitä eli niitä käsitteitä, joita informantit itse käyttävät kielenkäytössään “luonnollisesti”. Mielestäni voidaankin siten ajatella, että pyrin tässä tutkimuksessa
haastattelujen avulla pääsemään käsiksi sukupolvikolmikon ja apuinformanttijoukon kokemusläheisiin käsitteisiin ja niiden kautta toivottavasti avautuviin hyväksynnän ja torjunnan
oikeutusta ja kasvatuksellisia vaikutuksia käsitteleviin merkityksiin.
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Kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet eivät ole toistensa vastakohtia, mutta niiden välillä
on tietty aste-ero. Aste-eroa kuvaa ehkä parhaiten luonnehdinta, että puheen alla olevat
käsitteet ovat eri kieliyhteisöjen erilaisia tapoja käsitteellistää samoja asioita. Esimerkiksi
tässä tutkimuksessa minulla on ”tieteen kieltä” ymmärtävänä tutkijana erilainen, abstraktimpi tapa käsitteellistää kasvatusilmapiiri ja kotikasvatuksen hyväksyntä ja torjunta kuin
haastateltavillani. Mutta minun ja haastateltavieni tapoja käsitteellistää kasvatusilmapiiri ja
hyväksyntä ja torjunta ei ole syytä laittaa normatiiviseen järjestykseen siinä mielessä, että
joko minun tai heidän tapansa käsittää mainitut ilmiöt olisi parempi. Mutta tutkijana
minulta vaaditaan, että voin liikkua sekä tutkimusyhteisön käsitetasolla että tutkittavieni
käsitetasolla. Eli noudatan tässä Clifford Geertzin ideaa siitä, että jos tutkija jättäytyisi
käyttämään vain kokemusläheisiä käsitteitä (eli tässä tutkimuksessa haastateltavien käyttämiä käsitteitä), hän juuttuisi liiaksi kansanomaiselle tasolle. Mutta jos tutkija taas käyttäisi
vain kokemusetäisiä käsitteitä, hän saartaisi itsensä abstraktioihin ja tukahduttavaan
ammattikieleen.” (Geertz 1993, 57. )
Hyväksyntä ja torjunta sekä kasvatusilmapiiri ovat tutkimukseni tärkeimmät kokemusetäiset käsitteet. Käsitteet hyväksyntä ja torjunta nousevat lähinnä Ronald P. Rohnerin vanhempien lapsiinsa kohdistamaa hyväksyntää ja torjuntaa käsittelevästä teoriasta (Parental
Acceptance-Rejection Theory eli PAR-teoria). Teoriassa hyväksynnällä tarkoitetaan lämpöä, kiintymystä ja rakkautta. Hyväksynnän ilmauksia ovat mm. halaaminen, hyväily,
hyväksyvät ilmeet ja katseet, suuteleminen, kiittäminen, kohteliaisuuksien ja miellyttävien
asioiden mainitseminen lapsesta tai lapselle. (Rohner 1986, 19–21, 1980, 2.) Torjunnalla
Rohner tarkoittaa lämpimyyden, kiintymyksen ja rakkauden täydellistä puuttumista tai
merkittävää vähyyttä. PAR-teorian mukaan torjunnan ilmauksia ovat mm. vanhempien
mielenkiinnon puute lasta kohtaan, lyöminen, pureminen, ravistaminen, raapiminen, sarkasmi, väheksyminen, halventaminen, lapsen tarpeiden, kiinnostuksen kohteiden, toiveiden ja huolten sivuuttaminen, vanhempien fyysinen poissaolo lapsen heitä tarvitessa, vuorovaikutuksen välttäminen ja se, että lapsen kommunikaatioyrityksiin ei vastata. (Rohner
1986, 21, 22–23, Rohner 1980, 2–3.)
Rohnerin mukaan kaikki ihmiset voidaan sijoittaa nk. vanhemmuuden lämpimyysdimensiolle. Dimension muodostavat vanhempien lapsiinsa kohdistama hyväksyntä ja torjunta. Dimensio on kaksinapainen jatkumo, jonka toiseen päähän sijoittuu vanhempien lapsiinsa kohdistama hyväksyntä ja toiseen päähän torjunta. (Rohner 1980, 2, Rohner 1986,
19). Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokainen ihminen sijoittuu kokemuksineen johonkin kohtaan tämän jatkumon oletettujen ääripäiden – äärimmäiset torjunnan ja äärimmäisen hyväksynnän – muodostamalle janalle.
Kasvatusilmapiirin käsitteen – tai tarkemmin yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin
käsitteen – olen johtanut siitä Rohnerin teorian osa-alueesta, jonka tavoitteena on hahmotella ns. sosiokulttuuristen järjestelmien malli (ks. Rohner 1986, 56). Tarkoitan yhteiskunnallisella kasvatusilmapiirillä yksinkertaisesti yksittäisen henkilön käsitystä yhteiskunnassa nykyisin (ja menneisyydessä) vallitsevasta kasvatusilmastosta; ilmaston osa-alueiksi
käsitän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt, menetelmät, sekä vastuunkannon ja – jaon kasvatuksesta.
Yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin käsitteelle olen siis saanut siemenen Rohnerin
sosiokulttuuristen järjestelmien mallista. Yhteiskunnassa kulloinkin vallitseva sosiokulttuurinen järjestelmä vaikuttaa Rohnerin mukaan yleistäen vanhempien tuossa yhteiskunnassa osoittamaan hyväksyntään ja torjuntaan, niiden muotoihin ja hyväksynnän ja / tai tor-
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junnan esiintymistiheyteen (ks. emt.). Itse oletan tässä tutkimuksessa, että haastattelemieni
naisten tavassa käsittää kasvatusilmapiiri sekä hyväksynnän ja torjunnan oikeutus ja kasvatukselliset vaikutukset vallitsee jokin yhteys.
Rohnerin teoria, johon tämän tutkimuksen kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet pitkälti
nojaavat, edustaa nk. empiristisen sosialisaatiotutkimuksen perinnettä. Empiristisen sosialisaatiotutkimuksen tradition muodostavat erilaiset sosialisaatiota kuvaamaan ja selittämään pyrkivät teoriat, sekä niihin pohjautuva tutkimus (ks. esim. Schaefer 1961, 1965,
Rohner 1975, 1986). Vaikka empiristiseen sosialisaatiotutkimukseen lukeutuvaa tutkimusta tehdään mm. USA:ssa vieläkin esim. Rohnerin teorian pohjalta, on sitä kritisoitu voimallisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Kärkevästi ilmaistuna voisi jopa todeta, että noin 20
vuotta sitten alkunsa saanut konstruktivistisesti orientoitunut lapsi- ja kasvatustutkimus on
yrittänyt syrjäyttää empiristisen sosialisaatio-tutkimuksen lähes kokonaan.
Itse voin todeta löytäväni sekä empiristisestä että konstruktivistisesta perinteestä hyvää
ja huonoa. Ajattelenkin, että konstruktivistisen perinteen tutkimuksissa voi hyödyntää tiettyjä ideoita empiristisestä traditiosta. Seuraavassa luvussa esitän yhden mahdollisuuden
rakentaa siltaa empiristisen sosialisaatiotutkimuksen ja konstruktivistisesti orientoituneen
lapsi- ja kasvatustutkimuksen välille.

4 Silta”vanhan empiristisen sosialisaatiotutkimuksen” ja
”uuden konstruktivistisesti orientoituneen”
lapsi- ja kasvatustutkimuksen välille
4.1 Kehitysparadigmasta konstruktivistisesti orientoituneeseen
paradigmaan
Vanha empiristinen sosialisaatiotutkimus eli kukoistuskauttaan 1960- ja 1970-luvuilla. Ja
kuten olen jo edellä maininnut, puheena olevan suuntauksen tunnetuimpia edustajia ovat
Earl Schaefer ja Ronald P. Rohner, jotka kehittelivät sosialisaatioteorioitaan tiiviissä yhteydessä harjoittamansa empiirisen tutkimuksen kanssa.
”Teoreettisemman” sosialisaatiotutkimuksen tunnetuimpia teorioita puolestaan ovat
Talcott Parsonsin, G.H. Meadin ja Jurgen Habermasin teoriat. Sosialisaatioteorioiden yleinen kaava sekä variaatio tuon kaavan käytöstä esitetään seuraavassa.
–
–
–
–
–

Sosialisaatiolähde -> (arvo toisten kunnioittamisesta)
Sosialisaatiokanava -> (koti)
Sosiaalistaja, sosialisaatiomalli -> (isä ja äiti)
Sosiaalistettava (opittava) aines -> kiusaaminen on kiellettyä)
Sosiaalistuja (äidin ja isän oma lapsi) (Uusitalo 1982, 69.)

Sosialisaatioteorioiden yleistä kaavaa seurailevat teoriat edustavat yksisuuntaisen sosialisaation mallia. Kyseisten teorioiden keskeisenä ajatuksena on, että sosiaalistujat välttämättä sosiaalistuvat yhteiskunnan kannalta funktionaalisesti. (Puuronen 1992, 6.) Esimerkiksi Emile Durkheimin (1979) seuraavat ajatukset kuvastavat kaavaa noudattelevien
sosialisaatioteorioiden tapaa käsittää sosiaalistujan rooli:
Tämän ikäkauden (lapsuuden) olennaisen tehtävän, luonnon sille antaman roolin ja tarkoituksen voi kiteyttää yhteen sanaan: se on kasvun aikaa, toisin sanoen aikaa jolloin yksilöä, sekä fyysisessä että moraalisessa mielessä ei ole vielä olemassa, aikaa jolloin hän
kehittyy ja muotoutuu.
Tosin esim. tässä tutkimuksessa myöhemmin lähemmin esiteltävä Rohnerin PAR-teoria
on kyllä sosialisaatioteoria mutta se ei edusta sosialisaatioteorioiden yleistä kaavaa eli yksi-
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suuntaista sosialisaation mallia eikä siten sitä ajattelutapaa, jota Durkheimin juuri esitetyt
ajatukset kuvaavat. Rohner ei nimittäin ajattele, että sosialisaatio olisi vain yksisuuntainen
prosessi eli prosessi, jossa sosiaalistuja on vain vastaanottaja, vaan hänen mukaansa sosialisaatioprosessin kulkuun ja laatuun vaikuttaa ratkaisevasti myös sosiaalistuja itse (ks.
esim. Rohner 1986).
Mutta ovat sosialisaatioteoriat sitten yksisuuntaisia tai dynaamisia, ne muodostavat
yhdessä kehityspsykologisten teorioiden kanssa kehitysparadigman. Kehitysparadigman
keskeiseksi ajatukseksi voitaneen luonnehtia käsitystä luonnollisesta kasvusta sekä kehityskulusta yksikertaisesta ja järjettömästä lapsesta monimutkaiseen ja järjelliseen aikuiseen. (ks. Strandell 1992.)
Tosin on esitetty myös sellainen luokitus, jossa myös kehityspsykologiset teoriat luetaan
sosialisaatioteorioihin (ks. esim. Siljander 1997, 8). Näin myös Freudin, Kohlbergin ja
Piaget’n teoriat lukeutuisivat sosialisaatioteorioihin.
Kehitysparadigmaa alettiin toden teolla kritisoida noin 20 vuotta sitten (ks. esim. Adler
& Adler 1986, Jenks 1982). Sitä arvosteltiin tuolloin erityisesti siitä, että se väittää että on
olemassa ns. luonnollinen lapsuus. “Luonnollinen" siinä mielessä, että sen teorioiden katsottiin väittävän, että lapset kohtaavat kulttuuriympäristöstä riippumatta samat kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheet. Kehitysparadigmaa kritisoitiin edelleen siitä, että se
oletti, että lapsuus on ainoastaan aikuiseksi tulemista. Kehitysparadigman todettiinkin
unohtavan, että lapsuus on myös kulttuurisesti pysyvää toimintaa tässä ajassa. Kehitysparadigman sanottiin lisäksi olettavan, että ”yksilö imee valmista kulttuuria kuin sieni”. Tutkimuksenteon käytännön tason kritiikki taas kohdistui siihen, että kehitysparadigman alaisessa tutkimuksessa ei ollut lapsia läsnä muutoin kuin “poissaolevina”, “mykkänä kohteena” tai “marginaalisena” ryhmänä. (ks. esim. James & Prout 1990, Strandell 1992.)
Juuri esitetyn kritiikin pohjalta lähdettiin kehittelemään ”uutta” konstruktivisesti orientoitunutta lapsi- ja kasvatustutkimusta. Lähtökohtana tuolle uudelle ”paradigmalle” voitaneen todeta olleen seuraavien ”teesien”: luonnollista lapsuutta ei ole; lapsuus ei ole vain
tulemista joksikin toiseksi (Strandell 1992).
Tuolloin synnytystuskissaan ”uusi” tutkimussuuntaus lupasi mm. tehdä lasta näkyväksi,
antaa lasten puhua, paikantaa lapsuus yhteiskuntarakenteessa ja määritellä lapsi positiivisesti (Strandell 1992). Voidaan todeta, että ”uusi” suuntaus on pyrkinyt pitämään kiinni
tähän päivään saakka mainituista syntyideoistaan. Tästä kertoo osaltaan esimerkiksi seuraava katkelma vuoden 1998 Childhood-lehden Editorial-palstalta:
Ei ainoastaan käsitys lapsuudesta sosiaalisten olosuhteiden kontekstissa ei ole muuttunut,
vaan myös itse lapsuuden idea on myös muuttunut. …Nykyään ei enää puhuta perheistä,
joissa myös lapsilla on “äänioikeus”, ei puhuta enää vain autonomisesta lapsesta. Nyt puhutaan lapsesta, jolla on aivan uusia oikeuksia. Kuten naiset nousivat jokin aika sitten vaimoista yksilöiksi, lapset ovat nousemassa nuoriksi kansalaisiksi. (Froenes, Jenks, Rizzine &
Stephens 7.)

Uusi suuntaus vannoi kuitenkin synnytystuskissaan ja vannoo mielestäni edelleen ennen
kaikkea tulkinnallisten tutkimusmenetelmien nimeen. Tuolloin uskottiin, että tulkinnalliset
menetelmät tarjoavat sellaisen näkökulman tutkimuksen tekoon, joka mahdollistaa suoremmin lasten ja vanhempien äänen ja osallisuuden heitä koskevan tieteellisen datan muodostamisessa kuin eksperimentaaliset ja survey-menetelmät (James & Prout 1990). Itse asiassa on jopa syytä väittää, että ns. tulkinnallinen menetelmäajattelu on yksi ”uuden” lapsi-
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ja kasvatustutkimuksen kulmakiviä. Edelleen voidaan mennä pidemmälle, ja todeta, että
konstruktivistisesti orientoituneen tutkimussuuntauksen lapsen ja lapsuuden uudelleen
muotoilu on suurelta osaltaan ns. ”uuden menetelmäajattelun” tulosta (ks. esim. Strandell
1992).
Kasvatus- ja lapsitutkimuksen ”uuden menetelmäajattelun” perusideat poimittiin antropologisesta ja kulttuuriantropologisesta tutkimustraditiosta. Ajateltiin (ks. esim., James &
Prout 1990) että etnografistyyppiset menetelmät mahdollistavat paremmin tutkijan ja tutkittavien yhteistyön kuin empiristisen perinteen suosimat järjestetyt koetilanteet ja strukturoidut haastattelut. Oltiin sitä mieltä (ks. esim. James & Prout 1990), että etnografiset
menetelmät toisivat esille esim. lasten keskinäisen toiminnan sisäisen luonteen, ja korostaisi lasten kulttuurista kekseliäisyyttä ja luovuutta. Ajateltiinkin, että eräs suurimmista
empiristisen sosialisaatiotutkimuksen ja kehitysparadigman alaisen tutkimuksen puutteista
oli ollut se, etteivät sen käyttämät menetelmät pystyneet tutkimaan lasten kulttuurista
uudelleentuotantoa ja lasten toiminnan ja leikin sisäistä luonnetta. Toisin sanoen voitaneen
tulkita, että konstruktivistisesti orientoitunut lapsi- ja kasvatustutkimus vastusti ja vastustaa
kehitysparadigmaa korostetusti juuri menetelmäajattelun osalta. Ns. uuden ja ns. vanhan
menetelmäajattelun eron voisi ehkä ilmaista siten, että uuden suuntauksen edustajien
tavoitteena on tutkia lapsen toimintaa hänen itsensä määrittelemässä tilanteessa, eikä järjestetyissä koetilanteissa, niin kuin vanhassa perinteessä on tapana. (ks. esim. Strandell
1992.)
”Uusi” lapsi- ja kasvatustutkimus nivoutuu menetelmällisen ajattelunsa pohjalta keskusteluun sosiaalitieteiden laadullisesta ja määrällisestä paradigmasta. Tähän väittelyyn tutkimussuuntaus on osallistunut mm seuraavilla väittämillä:
–
–
–
–

Lapsuus tulee kontekstualisoida.
Lapsuutta, kasvatusta ja vanhemuutta ei tulisi viipaloida variaabeleiksi.
Ei ole yhtä universaalia lapsuuden ilmiötä
Tulkinnalliset menetelmät mahdollistavat suoremmin lasten ja vanhempien äänen ja
osallisuuden heitä koskevan tieteellisen datan muodostamisessa kuin eksperimentaaliset ja survey-menetelmät. (James & Prout 1990, 8–9.)

4.2 ”Uuden paradigman” arviointia
Nyt kun ”uuden” tutkimussuuntauksen alla on tehty jo noin 20 vuotta tutkimusta, voidaan sen vaiheista ja saavutuksista todeta seuraavaa:
Lapsuuden ja vanhemmuuden rakenteesta ja toiminnasta on syntynyt lukuisia tutkimuksia (ks. esim. Alanen 1990, 1992, Bardy 1992, 1996, Katvala 2001, Kemppainen 2001,
Lahikainen & Strandell 1998, Strandell 1995). Erityisen keskeisiä “uuden paradigman” alle
lukeutuvista tutkimuksista ovat tämän tutkimuksen kannalta Katvalan (2001) ja Kemppaisen (2001) tutkimukset. Niissä kummassakin on tarkasteltu kolmen sukupolven käsityksiä
kotikasvatukseen liittyvistä ilmiöistä.
Katvalan (2001) tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan erityisesti uskomuksia äitiydestä kolmessa sukupolvessa. Katvala jakoi tutkimuksensa informantit yli 60-vuotiaisiin,
36–60-vuotiaisiin ja alle 36-vuotiaisiin. Puheena olevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että
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etenkin keski-ikäiset naiset kantavat syyllisyyttä omasta äitiydestään. Heillä oli myös tutkimuksen ikäluokista eniten ristiriitoja äitiytensä kanssa. Tämän ikäluokan naiset murehtivat poissaoloaan lastensa luota, mutta toisaalta myös sitä, että he olivat ehkä sittenkin
uhrautuneet liikaa perheelle itsensä unohtaen.
Kemppaisen (2001) tutkimuksessa kuvailtiin ja vertailtiin kolmen sukupolven uskomuksia ja muistoja lasten kasvatusmenetelmistä. Tutkimuksen informantteina oli kolmen
sukupolven edustajia 85 perheestä. Tutkimuksessa havaittiin, että lasten kasvatuskulttuurissa on tapahtunut muutosta. On siirrytty autoritaarisesta ja voimakeinoja suosivasta kulttuurista lasta kuuntelevaan kulttuuriin. Kun lapsia kasvatettiin ennen monesti uhkaillen,
vanhemmat pyrkivät nykyään kasvattaessaan asettumaan lapsen asemaan, korostamaan
lapsen yksilöllisyyttä sekä ohjaamaan ja neuvomaan lasta.
Konstruktivistisesti orientoituneen tutkimussuunnan näkökulma tarkastella lapsuutta
kulturaalisten tai sosiaalisten rajattujen rakenteiden kautta on synnyttänyt joukon ikään
kuin erilaisia lapsuuksia. On kuitenkin tuotu esille, että tarkoituksena ei ole tämän tarkastelunäkökulman vuoksi jakaa lapsia ”eri maailmoihin”, vaan että tutkimuksen osaltaan
aiheuttama lapsuuksien eriytymisen paradoksi on siinä, että tuo eriytyminen ilmentääkin
tavallaan juuri integraatiota. Tässä on viitattu siihen, että uusi rakenteellinen integraatio
johtaa yhteiskunnassa ylipäätään marginalisuuteen ja muunnelmiin; yhteneväisyys yhdellä
rintamalla saattaa merkitä eriytymistä toisesta näkölulmasta katsottuna. (Ekberg 1999 163.)
Uuden tutkimussuuntauksen sisällä eriytyneet tutkimusnäkökulmat luovatkin näin erilaisia tulkintoja lapsuudesta. Puhutaan media-lapsesta, koululapsesta, marginalisoidusta
lapsesta jne. Toisesta näkökulmasta katsottuna taas voisi sanoa, että nämä kaikki lapsuuden
kuvaukset kertovat oikeastaan ”samasta lapsesta” eri näkökulmista.
On tuotu esille, että uuden lapsi- ja kasvatustutkimuksen parissa esiintyvä integraation
ja eriytymisen paradoksi tulee hyvin esiin myös nyky-mediassa:
Media sisältää sekä integraation että segregaation ja differentaation voimat. (Ekberg 1999
164.)

Väitettä siitä, että media sisältää sekä integraation että differentaation voimat, selitetään
sillä, että vaikka media lähettääkin koko maailmantilannetta koskevia lähetyksiä ja uutisia, nuo lähetykset suuntautuvat sittenkin melko pienelle osalle maailman kansalaisia (ks.
esim. emt.).
Toisaalta koko nykyistä jälkiteollista yhteiskuntaakin voisi luonnehtia vastakkaisten
voimien, homogeenisuuden ja differentaation kentäksi. Kentäksi, jossa niin lapsuus kuin
yhtä hyvin aikuisuuskin on tarkasteltavissa näiden voimien kautta. (ks. emt.)
Mutta lapsuutta ei tule konstruktivistisen tutkimuksen mukaan ”selittää” vain mainittujen yhteiskunnallisten vastavoimien kautta. Sitä vastoin tulee myös ottaa huomioon, että
lapset ovat tuossa vastavoimien kentässä toimivia yksilöitä.
Mutta onko konstruktivistisesti orientoitunut tutkimussuuntaus lopulta pystynyt vastaamaan itselleen asettamiin haasteisiin? Ovatko suuntauksen edustajat löytäneet autenttisen
lapsuuden ja vanhemmuuden pyrkiessään nostamaan itse vanhemmat ja lapset tutkimuksen polttopisteeseen? Näihin kysymyksiin ei liene olemassa yksiselitteistä ja selkeää vastausta.
Konstruktivistisesti orientoituneita lapsi- ja kasvatustutkijoita on joka tapauksessa syytetty siitä, että heidän peräänkuuluttamansa autenttisuus olisi harhaa. Heitä on muistutettu
siitä, että lopulta tieteellistä tietoa lapsista, vanhemmista ja kasvatuksesta konstruoidaan
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tiedeyhteisöä ja aikuista edustavan tutkijan näkökulmasta ja teoreettisista kytkennöistä
käsin (ks. esim. Strandell 1992, 23.) Lisäksi “uusi” tutkimus on saanut osakseen kritiikkiä
myös muista näkökulmista. Ensinnäkin siihen kohdistuu samankaltainen kritiikki kuin
mihin tahansa laadullisella otteella toteutettuun tutkimukseen. Toisekseen on nostettu
esille, että tietyt ”uuden” tutkimussuuntauksen ideat eivät saisi yhteiskunnassa pelkkää
hyvää aikaan (ks. esim. Lahikainen & Strandell 1998) Itse taas kritisoisin lähinnä ”uuden”
tutkimussuuntauksen tapaa mitätöidä sosialisaatioteorioita ja kehityspsykologisia teorioita.
Kritiikin kohdistamisen ”uuden” tutkimuksen menetelmälliseen ajatteluun voisi aloittaa
puuttumalla ”uuden” suuntauksen esittämään jo tutuksi käyneeseen väitteeseen, että tulkinnalliset menetelmät mahdollistaisivat suoremmin lasten ja vanhempien äänen ja osallisuuden heitä koskevan tieteellisen datan muodostamisessa kuin kokeelliset ja survey-menetelmät (James & Prout 1990). On ehkä totta, että tulkinnallisten, osallistuvien ja keskustelevien menetelmien kautta lapset ja vanhemmat pääsevät tuomaan julki enemmän omia ajatuksiaan kuin esim. joissakin strukturoiduissa haastatteluissa. Mutta käytti tutkija kuinka
osallistuvia ja keskustelevia menetelmiä tahansa, hän välittää, lokeroi ja kehystää aina väistämättä tutkittaviensa ”ääntä”. Töttö (1999) on kommentoinut asiaa seuraavasti:
Laadullinenkin aineisto on periaatteessa yhtä lailla välittynyttä kuin määrällinenkin. Syvällisemmässäkin haastattelussa se mitä, miten, milloin, missä jne. on kysytty, rajaa aineistoa,
eikä vain määrällisesti, vaan aina myös laadullisesti. Aineisto jos mikä, on niin määrällisessä kuin laadullisessakin tutkimuksessa tehty, ei annettu. (Töttö 1999, 62.) Kaikki tutkimus on tutkijan ja kohteen vuoropuhelua, joka tapahtuu aineiston avulla; aineisto on aina
tutkijan ja kohteen välissä, se ei ole koskaan pala kohdetta, joka antaisi tutkijalle välittömän
kosketuksen itse todellisuuteen (emt., 126).

Yhteiskunnallisen tason kritiikki ”uutta” lapsi- ja kasvatustutkimusta kohtaan lähtee ideasta, että uuden tutkimussuuntauksen esille nostama lasten kykyjen korostaminen on ajanut osaltaan yhteiskunnallisen ja hallinnollisen kohteen siirtymistä perheestä lapseen
(Lahikainen & Strandell 1998). Toisin sanoen valta lasta koskevissa asioissa on siirtynyt
entistä enemmän vanhemmilta asiantuntijoille ja päätöksenteon ammattilaisille. Onkin
tuotu esille, että lasta ympäröi nykyään kaksi vaikutusvaltaista intressiryhmää; toisaalta
vanhemmat, toisaalta ammattinsa puolesta lasten kanssa tekemisissä olevat. Periaatteessa
lasten hyvinvointi on molempien kiinnostuksen kohteena. Mutta mahdollisuudet eturistiriitoihin ovat myös suuret. Ammattikuntien kehitys, laajeneminen ja niiden osaksi tuleva
arvonanto ovat riippuvaisia siitä, että vanhemmat tarvitsevat niitä. Eivätkä tarpeet synny
ainoastaan perheissä vanhempien ja lasten välillä, vaan myös ammatillisten intressien ja
intohimojen takia. (emt.)
Itse kysyn suuntaukselta: Ei kai voida kieltää, että on olemassa myös tietynlainen luonnollinen lapsuus, lapsuus, joka on tietyssä mielessä aikuiseksi kasvamista? Näin kysyessäni
ajattelen, että ei ole viisasta heittää sosialisaatioteorioita ja kasvatuspsykologisia teorioita
kokonaan pois. Sitä vastoin minusta olisi järkevää yrittää tulevaisuuden lapsia ja kasvatusta
koskevassa tutkimuksessa yhdistää ”vanhan” ja ”uuden” suuntauksen parhaimpia hedelmiä. Itse pyrin tähän käsillä olevassa tutkimuksessa: pyrin rakentamaan sillan ”vanhan” ja
”uuden” välille konstruktivistisesti orientoituneen suuntauksen suosiman tulkinnallisen
metodin kautta.
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4.3 Silta uuden ja vanhan välille
Voidaan ajatella, että tulkinnallisen tutkimuksen tavoitteena on päästä käsiksi niihin käsitteisiin ja puhetapoihin, joita tutkittavat itse käyttävät toiminnastaan (ns. emic-käsitteet tai
kokemusläheiset käsitteet) (ks. esim. Geertz 1993). Mutta kyetäkseen lähestymään tutkimuskohdettaan, eli niitä puhetapoja, joita tutkimuksen kohdehenkilöt itse käyttävät toiminnastaan, myös tutkijalla tulee olla käsitevarasto (ns. etic-käsitteet tai kokemusetäiset
käsitteet), joka takaa hänelle esiymmärryksen tutkimuskohteestaan. Sillanrakennukseni
ytimen muodostaa juuri tämä kokemusetäisten käsitteiden kartoittaminen. Ammennan
tärkeimmät kokemusetäiset käsitteeni tähän ”uuden” lapsi- ja kasvatus-tutkimuksen piiriin katsottavaan tutkimukseeni vanhan empiristisen sosialisaatio-tutkimuksen teoriaperinteestä. Rohnerin teoria on yksi variaatio tuon vanhan perinteen teorioista. En tosin käytä tuota teoriaa, kuten empiristisessä sosialisaatio-tutkimuksessa oli tapana, eli en vedä
sieltä hypoteeseja, jotka testataan empiirisesti, vaan haen teoriasta esiymmärrystä siitä,
mitä on vanhempien lapsiinsa kohdistama hyväksyntä ja torjunta, sekä mitä yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri merkitsee.
Kun aloittelin tutkimustani, etsin tutkimuskohteestani – kasvatuksen lämpimyydestä –
kokemusetäisiä käsitteitä paneutumalla erityisesti hyväksyntää ja torjuntaa käsittelevään
empiristisen sosialisaatiotutkimuksen tutkimus-, käsite- ja teoriaperinteeseen (ks. esim.
Rohner 1986, Schaefer 1959). Valitsin esiymmärrysmaastokseni kyseisen perinteen siksi,
että siihen tukeutuvaa hyväksyntännän ja torjunnan tutkimusta arvostetaan maailmalla
tänäkin päivänä.
Perehdyin empiristisen sosialisaatiotutkimuksen teoriaperinteen lisäksi myös muuhun
hyväksyntää ja torjuntaa käsittelevään ja sivuavaan tutkimukseen (ks. esim. Berkowitz
1983, Roos & Rotkich 1997, Schenberg 1998). Mutta rakensin haastattelut aineiston
keruuta varten pääosin Rohnerin teorian pohjalta. Rohnerin teoriaa käytin tässä apunani sen
tähden, että se tarjosi tieteellisesti perustellun esiymmärrysmaaston haastattelujen laatimisen pohjaksi.
Seuraavaksi luotaan hiukan tuota hyväksynnän ja torjunnan tutkimuksen monihaaraista
tutkimussuuntaa. Lopussa kerron myös ne seikat, jotka puoltavat mielestäni tässä tutkimuksessa erityisesti Rohnerin teoriaan tukeutumista. Puheen alla olevan tutkimuskoonnin
jälkeen seuraa ”esiymmärrysosio”, jossa valotan laajemmin Rohnerin PAR-teoriaa.

4.4 Katsaus hyväksyntää ja torjuntaa käsittelevään ja sivuavaan
tutkimusperinteeseen
Hyväksyntää ja torjuntaa on tutkittu tietyin muodoin ja käsittein (lämpimyys, attachment
jne.) jo 1890-luvun lopusta lähtien. Ehkä tunnetuimmat ja siteeratuimmat perinteen teo-
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reetikot lienevät kiintymyssuhdetta1 (attachment) tutkineet John Bowlby (1957, 1988),
Mary Ainsworth (1978) ja D.W. Winnicott (1965).
Bowlby, jonka ajatukset nojaavat psykoanalyyttiseen näkökulmaan ja joka on saanut
aineistonsa osaltaan laitoslasten (osin häiriintyneiden) kliinisestä hoidosta, toi jo viime
vuosisadan puolessa välissä esille, että:
sillä hoivalla, minkä vanhemmat lapsilleen näiden varhaisimpina elinvuosinaan antavat, on
suuri merkitys lasten tulevalle mielenterveydelle (Bowlby 1957, 9).

Bowlby (1957) ilmaisi jo tuolloin painokkaasti, että edellytys mielenterveydelle lapsena
ja myöhemmin aikuisiällä on vauvan ja varttuneemmankin lapsen kokema lämmin, läheinen ja jatkuva suhde äitiin tai vakinaiseen äidin sijaiseen, joka pysyvästi edustaa lapselle
äitiä. Edelleen hän kirjoitti:
Äidin hoivan puutteen aiheuttamat häiriöt ovat erilaisia. Osittaisesta huolenpidon puutteesta
on seurauksena tottumus tuskitteluun, alituinen rakkauden tarve, voimakas koston tunne ja
lopuksi tästä johtuva syyllisyydentunto ja masennustila. (Bowlby 1957, 10.)
Lapsi, joka on vielä kypsymätön sekä ruumiiltaan että sielultaan, ei voi pitää puoliaan näitä
kaikkia tunteita ja viettejä vastaan. Tapa, jolla hän vastaa näihin sisäisen elämänsä ailahduksiin, saattaa loppujen lopuksi saada aikaan hermostonhäiriöitä ja luonteen epävakaisuutta.
(emt.,10.)
Täydellisellä vaalinnan puutteella on vielä kauaskantoisempi vaikutus tunne-elämän kehitykseen, ja se saattaa tehdä lapsen täysin kyvyttömäksi solmimaan suhteita muihin ihmisiin
(emt.,10).

Bowlby (emt., 14) lähtee siitä, että hyväilyjen ja imettämisen kautta lapsi oppii tuntemaan äitinsä ruumiin läheisyyden tuottaman mielihyvän. Edelleen Bowlby on sitä mieltä,
että äidin lastaan kohtaan pestessä ja pukiessa osoittama ylpeys ja hellyys opettavat vauvalle tämän oman kehon arvon. Hän on tuonut esille, että :
äidin hoivaa vaille jääneen lapsen kehitys on melkein aina jäljessä – ruumiillisesti, älyllisesti ja sosiaalisesti – ja että tällöin voi ilmaantua sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien oireita (Bowlby 1957, 18).
…laiminlyöty lapsi voi lakata hymyilemästä tai vastaamasta lepertelyyn, hänellä voi olla
huono ruokahalu tai hänen painonsa saattaa hyvästä ravinnosta huolimatta huomattavasti
laskea, hän saattaa nukkua huonosti ja osoittaa aloitekyvyttömyyttä (emt., 19).

Jos lasta laiminlyödään jatkuvasti jättämällä hänet lähes täysin vaille rakkauden osoituksia, läheisyyttä ja fyysistä mielihyvää, on hyvin todennäköistä, että lapsi ajautuu emotionaaliseen deprivaatioon. Deprivaatio voi ilmetä esimerkiksi lapsen yliaktiivisuutena ja
sosiaalisena kyvyttömyytenä (ks. esim. Sacker, Schoon & Bartley 2002).
Seuraavassa on esillä ominaisuuksia, jotka ovat Bowlbyn mukaan tyypillisiä varttuneille, äidin hoivaa lapsuudessa vaille jääneille ihmisille.
– Pinnalliset suhteet toisiin ihmisiin
– Todellisten tunteiden puuttuminen
1.

Kiintymyssuhteen ja hyväksynnän sekä torjunnan suhteeksi näen, että vanhemman lapseen kohdistama hyväksyntä on perusedellytys hyvän kiintymyssuhteen syntymiselle, kun taas jatkuvan
torjunnan käsitän ehkäisevän kiintymyssuhteen syntymistä.
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–
–
–
–
–
–
–

Kyvyttömyys huolehtia ihmisistä tai solmia uskollisia ystävyysliittoja
Luoksepääsemättömyys ja viha niitä kohtaan, jotka tarjoavat apua
Henkisen vastavaikutuksen puuttuminen tilanteissa, joissa se olisi normaalia
Kiinnostuksen puute
Usein esiintyvä suunnittelematon petollisuus ja valheellisuus
Varastaminen
Keskittymiskyvyn puute (Bowlby 1957, 35.)

Viitaten mm. juuri esitettyihin Bowlbyn ideoihin voidaan todeta, että Bowlby (1969,
1973, 1980) on luonut ns. kiintymyssuhdeteorian perusteet. Teorian ytimeksi voitaneen
nimetä vauvan tunne-elämän kehityksen tutkiminen sekä sen selvittäminen, miten tuo
kehitys vaikuttaa yksilön myöhempään tunne-elämään ja käyttäytymiseen. Ja jos Bowlbya voidaan kutsua kiintymystutkimuksen äitikäsitteen eli kiintymyssuhteen luojaksi,
kunnia kiintymyssuhdeteorian perusturvallisuuden termin muotoilusta kuuluukin sitten jo
Ainsworthille. Winnicottin hahmottelema käsite on puolestaan mm. kyllin hyvä äitiys.
Kiintymyssuhde määritellään kiintymyssuhdeteoriassa emotionaalisesti merkittäväksi
suhteeksi, jonka ihminen luo turvallisuuden tunteensa takaamiseksi (Bowlby 1988). Teoriassa lähdetään siitä, että stressaaviksi kokemissaan tilanteissa lapsi kokee pelkoa, vihan
tunteita ja läheisyyden tarvetta. Näissä tilanteissa lapsi pyrkii ns. kiintymyskäyttäytymisellään (Ainsworth 1978) saavuttamaan hoitajan läheisyyden ja palauttamaan näin turvallisuuden tunteensa. On havaittu, että jos lapsella on tuntemus itsestään rakastettavana ja
tilanteeseen vaikuttamaan kykenevänä ja puolestaan isästään ja äidistään häntä rakastavana
ja hänen tarpeensa huomioivana, lapsi kykenee osoittamaan avoimesti sekavat ja ristiriitaiset tunteensa. Näin lapsi myös kykenee vanhempiensa avulla käsittelemään pelkoa, vihaa
ja läheisyyden halua. Tällainen lapsi hakeutuukin tarvitessaan toisen läheisyyteen ”tankkaamaan turvallisuutta” ja kykeneen taas tankki täynnä palaamaan omiin puuhiinsa (Ainsworth 1978). Näin toimiva lapsi luottaa siihen, että vanhempi on hänen saatavillaan tarjoten
apua ja lohtua hänen sitä tarvitessaan. Tämä luottamus rinnassaan lapsi kykenee keskittymään ympäristönsä tutkimiseen ja myöhemmin oppimaan itsenäisesti käsittelemään omia
tunteitaan.
Erwin puolestaan (1993) on havainnut, että lapsi voi olla kiintynyt hoitajaansa joko turvallisesti tai turvattomasti. Turvattomasti kiintyneet lapset voidaan jakaa vielä välttävästi
ja ambivalentisti eli ristiriitaisesti/vastustavasti kiintyneisiin. Kiintymyssuhteen laatuun
vaikuttaa hoitajan sensitiivisyys lapsen tarpeille, mutta myös lapsen temperamentti (ks.
esim. Rutter 1986).
On saatu näyttöä siitä (Erwin 1993), että vuoden ikäisistä lapsista turvallisesti kiintyneitä olisi noin 50–70%. Turvallisesti kiintyneiden lasten vanhempia luonnehditaan emotionaalisesti lämpimiksi ja ilmaiseviksi. He nauttivat läheisestä kontaktista lapseen ja ovat
sensitiivisiä hänen tarpeilleen. Turvallisesti kiintyneiden lasten vanhemmat eivät kuitenkaan sido lasta liiaksi itseensä, vaan rohkaisevat häntä luottavaisesti tutkimaan ympäristöään.
Välttävästi kiintyneitä lapsia taas on vuoden ikäisistä noin 20–25 % (Erwin 1993). Heidän äitejään on luonnehdittu psykologisesti etäisiksi ja torjuviksi. On havaittu nämä äidit
ovat suvaitsemattomia ja helposti ärsyyntyviä. Ja vaikuttaa siltä, että he enemmänkin välttelevät kuin hakeutuvat fyysiseen kontaktiin lapsensa kanssa, eivätkä reagoi lapsen vaatimuksiin.
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Loput 10 % yksivuotiasta ovat ambivalentisti kiintyneitä (Erwin 1993). On saatu näyttöä
siitä, että näiden lasten äidit pyrkivät vauvansa kanssa läheiseen fyysiseen kontaktiin, mutta
heillä on vaikeuksia lapsen kulloistenkin tarpeiden tulkitsemisessa. Lisäksi heidän huolenpitonsa on usein vaihtelevaa heiluen huomiotta jättämisestä ylenpalttiseen huolehtimiseen
ja lapseen ripustautumiseen.
Hyväksyntää ja torjuntaa on viime vuosikymmeninä sivuttu myös mm. tutkimuksissa,
jotka käsittelevät ns. kovakouraista vanhemmuutta (harsh parenting). Trickettin ja Susmanin (1988) tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli fyysistä väkivaltaa käyttävien ja käyttämättömien perheiden vanhempien lastenhoivaamiskäsitysten vertailu. Tutkimuksen
mukaan fyysistä väkivaltaa käyttävät vanhemmat eivät nauttineet lastensa seurasta. Myös
vihan tunteet ja konfliktit olivat yleisempiä fyysistä väkivaltaa käyttävien vanhempien perheissä. Shorkey ja Armendazir (1985) taas tutkivat fyysistä väkivaltaa lapsiaan kohtaan
harjoittavien äitien irrationaalista ajattelua, vihamielisyyttä ja itsetuntoa. Tutkimuksen
mukaan äidin irrationaalinen ajattelu on selvästi yhteydessä äidin lapseensa kohdistamaan
fyysiseen väkivaltaan. Simons et al. (1991) puolestaan ovat tutkineet kovakouraisen vanhemmuuden siirtymistä sukupolvesta toiseen. Heidän tutkimuksestaan käy ilmi, että kovakourainen vanhemmuus siirtyisi sukupolvelta toiselle.
Rohnerin mukaan perheen piiristä on löydettävissä nk. vanhemmuuden lämpimyysdimensio (warmth dimension). Dimension muodostavat vanhempien lapsiinsa kohdistama
hyväksyntä ja torjunta. Dimensio on kaksinapainen jatkuva ilmiö. Sen toiseen päähän
sijoittuu vanhempien lapsiinsa kohdistama hyväksyntä ja toiseen päähän torjunta. (Rohner
1980, 2, Rohner 1986, 19.) Voisi ajatella, että Rohnerin hyväksynnän ja torjunnan käsitteet
sekä vanhemmuuden lämpimyysdimensio ovat eräässä mielessä yksi tapa kuvata kodin
kasvatusilmapiiriä.
Viime vuosina kodin kasvatusilmapiiriä on kuvattu myös mm. ulottuvuuksilla hyväksyvyys-torjuvuus ja vaativuus-sallivuus (Dworetzky 1995). On todettu (emt.), että jos kodin
kasvatusilmapiiri on pääosin torjuva ja salliva, ilmassa on vain vähän lämpöä ja rakkautta
ja lapsilla ei ole juuri minkäänlaisia rajoja. Torjuva ja vaativa kasvatusilmapiiri taas tuottaa
lämmön ja hyväksynnän puutetta sekä tiukkoja rajoituksia ja vaatimuksia lasta kohtaan.
Jos kodin kasvatusilmapiiriä taas luonnehtii parhaiten hyväksyvyys ja vaativuus, lapsi
saa kodissa paljon rakkautta ja hyväksyntää, mutta hänelle asetetaan myös suuria vaatimuksia käyttäytymisessä ja saavutuksissa, ja hänen tekemisiään saatetaan kontrolloida
huomattavasti. Hyväksyvä ja salliva kasvatusilmapiiri taas on sellainen, jossa lapselle osoitetaan lämpöä ja rakkautta. Lisäksi lapsen annetaan puheena olevassa kasvatusilmapiirissä
toimia vapaasti ilman suurempia rajoituksia. Lasta pyritäänkin rohkaisemaan itsenäiseen
toimintaan unohtamatta kuitenkaan tiettyjä rajoja ja sääntöjä. (emt.)
Kodin kasvatusilmaston tutkimukseen niveltyvä tutkimus on myös Peltosen (1993) tutkimus Kotikasvatuksessa koetun hyväksynnän ja torjunnan, moraaliarviointien sekä
moraaliorientaation yhteyksistä 16–19-vuotiailla. Peltonen on mm. saanut tutkimuksessa
osaltaan Rohnerin teoriasta poikkeavia tuloksia. Rohner (1986, 71) näet esittää, että koettu
voimakas torjunta todennäköisesti aiheuttaa emotionaalista kylmyyttä, vihamielisyyttä ja
aggressiivisuutta. Mutta Peltosen (1993,148) tutkimus taas viittaa siihen, että emotionaalisesti herkemmät ja toisten tunteisiin eläytyvät henkilöt ovat kokeneet voimakkaampaa torjuntaa kuin vähemmän empaattiset henkilöt.
Peltonen (1993) on niin ikään esittänyt tutkimuksessaan jäsennellyn “historiallisen” katsauksen hyväksynnän ja torjunnan tutkimuksesta. Tuossa katsauksessa Peltonen tuo esille,
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että hyväksynnän ja torjunnan tutkimus oli 1960-luvulle asti kietoutunut usein vain ns.
äärimmäisiin ja patologisiin tapauksiin. Tämä johtui siitä, että kohteena olivat pääosin
käyttäytymis- tai psyykkisten ongelmien takia hoitoon ohjatut lapset ja nuoret. Tutkimukset keskittyivät näin ollen usein ainoastaan hyväksynnän ja torjunnan negatiivisina pidettyihin seurauksiin.
Tosin vielä 1980-luvullakin hyväksyntää ja torjuntaa käsiteltiin tutkimuksen piirissä
usein ns. negatiivisesta perspektiivistä (emt, 6.). Näin oli mm. perheväkivallan tutkimuksen
piirissä, kun hyväksynnän ja torjunnan yhteydessä keskityttiin yhä torjunnan äärimmäisiin
muotoihin, eikä torjunnan äärimmäisten muotojen yhteydessä oikeastaan tarkasteltu sitä
tasapainottavia ilmiöitä, kuten hyväksyntää (ks. esim. Berkowitz 1983, Gelles 1983, Herzberg 1983).
Jos hyväksynnän ja torjunnan tutkimusperinnettä haluaa hiukan analysoida yleisluontoisesti, voitaneen todeta, että siihen on liittynyt vuosien saatossa kaksi puutetta ylitse muiden.
Toinen on jo sivuttu keskittyminen patologisiin, äärimmäisiin tapauksiin; äärimmäiseen
torjuntaan. Toinen on pirstaleisuus ja irrallisuus. Tällä tarkoitan sitä, että puhtaasti lääketieteellistä, psykopatologista ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa ei kyetä kytkemään toisiinsa. Lisäksi uusien tutkimusten lähtökohtia ei ole kyetty järjestelmällisesti liittämään
aiempaan tutkimukseen. Toki useat tutkijat ovat koettaneet löytää merkityksellisiä ulottuvuuksia vanhempien käyttäytymisestä ja yrittäneet yhdistää näitä toisiinsa. Puheena olevien dimensioiden määritteleminen on kuitenkin vaihdellut huomattavasti tutkimuksesta
toiseen (Mussen et al. 1979, 483).

4.5 Esiymmärryksen eksplikaatio eli esitys Rohnerin PAR-teoriasta
4.5.1 Rohnerin teoriasta kokemusetäiset käsitteet
Tämä esiymmärryksen eksplikaatio sisältää käsitteelliset avaimet tutkimukseni ydinongelmaan eli kysymykseen siitä, millaisia muutoksia on havaittavissa isoäitien, äitien ja
tyttärien tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta. Pyrin tässä
luvussa selvittämään, mistä juontavat juurensa tutkimukseni tärkeimmät kokemusetäiset
käsitteet eli hyväksyntä ja torjunta sekä yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri. Luku rakentuu jatkossa siten, että aluksi erittelen hyväksynnän ja torjunnan käsitteitä ja hahmotan
sen lomassa myös hivenen käsitteiden ”luojaa” Ronald P. Rohneria tiedemiehenä. Luvun
loppuosa keskittyy sitten luotaamaan yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin käsitettä.
Tieteelliset käsitteet hyväksyntä ja, jotka tarkoittavat yksinkertaistetusti rakkauden
osoittamista ja sen kieltämistä, ovat siis peräisin Ronald P. Rohnerin kehittelemästä PARteoriasta (Parenta Acceptance-Rejection Theory). Seuraavassa esitetään tiivistetysti hyväksynnän ja torjunnan merkityssisältöä PAR-teoriassa.
– Hyväksyntä, jolla tarkoitetaan fyysistä tai kielellistä lämpimyyttä ja kiintymystä.
– Torjunta, jolla tarkoitetaan fyysistä tai kielellistä vihamielisyyttä, aggressiota, välinpitämättömyyttä ja eriy tymätöntä torjuntaa.
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– Fyysiseen hyväksyntään kuuluvat esimerkiksi halaaminen, hyväily, hyväksyvät
ilmeet ja katseet, suuteleminen ja muut hyväksyntää ilmentävät seikat
– Kielellisen hyväksynnän ilmaisuja ovat kiittäminen, kohteliaisuuksien ja miellyttävien asioiden mainitsem inen lapsesta tai lapselle ja vastaavat sanallisen ilmaisun
muodot
– Vihamielisyys ja aggressio ilmenevät fyysisesti lyömisenä, tönimisenä jne. ja kiellisesti sarkasmina, vähek symisenä, moittimisena jne.
– Välinpitämättömyys ja laiminlyönti tarkoittavat vanhemman fyysistä ja psykologista
tavoittamattomuutta sekä lapsen tarpeiden huomiotta jättämistä
– Eriytymätön torjunta merkitsee lapsen subjektiivista tunnetta siitä, että häntä ei
rakasteta, kunnioiteta tai hänestä ei välitetä. (Rohner 1986, 20.)
Psykologisen pohjakoulutuksen saanut, antropologiasta väitellyt nykyinen emeritusprofessori Rohner lähti kehittelemään PAR-teoriaa 1960-luvun alussa. Pohjan tälle kehittelytyölle loivat lukuisat hyväksyntää ja torjuntaa sivuavat tutkimukset (ks. esim. Bowlby
1957). Tärkein peruskivi näiden aiempien tutkimuksien ja teoriakehitelmien joukossa on
ollut Rohnerille Earl Schaeferin (Schaefer 1959) käsitteellinen malli ja siihen liittyvä tutkimus, jossa tutkittiin vanhempien suhtautumista lapsiinsa ja erotettiin vanhempien lapsiinsa suhtautumisen lämpimyyden ja vihamielisyyden sekä autonomia-kontrollin dimensiot (ks. esim. Schludermann & Schludermann 1983). Schaeferin käsitteellistä mallia
kuvaa seuraava.
AUTONOMIA
irrallinen

Vapaus

välinpitämätön

Demokraattinen

laiminlyövä

Kooperoiva

hylkäävä

Hyväksyvä

VIHAMIELISYYS

LÄMPIMYYS

vaativa

Ylihemmotteleva

autoritäärisen käskevä

Hemmotteleva
Ylihuolehtiva
Omistava
KONTROLLI)

Kuvio 1. Schaeferin käsitteelisen mallin peruspilarit (Schaefer 1959).

Kun Rohner lähti kehittelemään PAR-teoriaa, hänen kunnianhimoisimpana tavoitteena oli
vastata teorialla ainakin osin kysymykseen siitä, mitä merkitsee olla ihminen. Rohner oli
kyllä luonnollisesti tietoinen siitä, ettei hänen teoriansa voisi vastata täydellisesti tuohon
kysymykseen, mutta Rohner ajatteli, että PART voisi ehkä valottaa edes hiukan tiettyä
tärkeää osaa ihmisluonnosta.
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Rohner halusi lähteä selvittelemään ihmisluonnon arvoitusta vertailemalla eri kulttuureissa esiintyviä hyväksynnän ja torjunnan ilmiöitä. Hänen otteensa etnografiseen tutkimukseen oli siten nomoteettinen, sillä Rohnerin mukaan idiografinen ote unohtaa inhimillisyyden yleiset yhteiset ominaisuudet. Rohner ei kuitenkaan vastusta idiografista otetta,
vaan pitää sitä parhaimpana tapana tutkia rajattujen yhteisöjen nyansseja. Mutta kannattamalla erityisesti nomoteettista otetta, Rohner tuo esille sen, että hänen mielestään kulttuureja voi myös vertailla keskenään. Rohner yhtyy toki osin kulttuurirelativismin ideaan,
mutta ei kannata radikaalin relativismin ajatusta siitä, että kulttuurit olisivat täysin yhteismitattomia. (Rohner 1975.)
Kun Rohner lähti kehittelemään PAR-teoriaa, hänellä oli – jos ei ihan maailmaa, niin
ainakin – yhteistä ihmisluontoa syleilevän tavoitteen lisäksi “maanläheinenkin” tavoite:
hän pyrki ylittämään hyväksyntää ja torjuntaa sivunneen aiemman tutkimuksen puutteet eli
tutkimusten keskinäisen pirstaleisuuden ja rajoittumisen vain yhteen tutkimusparadigmaan. Tuohon saakkahan hyväksyntää ja torjuntaa oli tutkittu siellä täällä niin, että informantteina oli käytetty lähinnä vain häiriintyneitä lapsia ja aikuisia.
PAR-teoria on 1970-luvun puolesta välistä lähtien herättänyt kiinnostusta maailmanlaajuisesti. Ja vuonna 1981 Connecticutin yliopiston yhteyteen perustettu hyväksynnän ja torjunnan tutkimuskeskus (Center for the Study of Parental Acceptance and Rejection) toimii
edelleen. Keskuksen tuottamia valmiita haastattelulomakkeita esimerkiksi käytetään
useissa eri maissa. Tällä hetkellä keskuksen koordinoimassa tutkimuksessa on työn alla
mm. rakentaa siltaa PAR-teorian ja kiintymyssuhdeteorian välille (http://
www.ucc.uconn.edu/ ~rohner/projects.html).
PAR-teoria lähtee oletuksesta, että lapsilla on kaikkialla maailmassa subjektiivisesti
koettu tarve hyväksyntään. Perusteita tälle lähtökohdalle on löydettävissä esim. Bowlbyn
ja Ainsworthin tutkimuksista. PAR-teorian keskeinen intressi onkin löytää kaikissa kulttuureissa ilmenevät hyväksyntään ja torjuntaan liittyvät universaalit tekijät. Teorian lähtökohtaoletuksena on myös idea siitä, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa enemmän tapa,
jolla yksilöt kokevat, tulkitsevat ja konstruoivat tapahtumat kuin objektiiviset tapahtumat
sinänsä. Teorian lähtökohtaoletuksena on myös ajatus siitä, että ihmisen käyttytymiseen
vaikuttaa aktiivisia tapahtumia enemmän se tapa, jolla yksilöt kokevat, tulkitsevat ja konstruoivat nuo tapahtumat. Teoriassa painotetaankin ensi sijassa lapsen subjektiivisten kokemusta vanhempien lämpimyydestä, vihamielisyydestä tai välinpitämättömyydestä, ei niin
“subjektiivista” määritelmää siitä, että lasta rakastetaan tai torjutaan. (ks. esim. Rohner
1975.)
Rohner nimeää PAR-teorian tavoitteeksi vanhempien lapsiinsa kohdistaman hyväksynnän ja torjunnan syiden, seurauksien ja yhteyksien selittämisen ja ennustamisen verrattuna
muihin yhteiskunnallis-psykologisiin ilmiöihin (Rohner 1986, 13–15.) Teoriasta voidaan
erottaa neljä erillistä aluetta. Yksi alueista keskittyy selvittämään vanhempien lapsiinsa
kohdistaman hyväksynnän ja torjunnan kognitiivisia, emotionaalisia ja käyttäytymiseen
liittyviä seurauksia lapsille. Rohneria kiinnostaa ertiyisesti se, vastaavatko lapset kaikkialla
maailmassa samalla tavoin kokemaansa torjuntaan, sekä se, missä määrin koetun torjunnan
vaikutukset ulottuvat aikuisuuteen asti, ja mitkä persoonallisuuden ominaisuudet muuttuvat koetun torjunnan seurauksena. Toinen PART:n osa-alue taas pyrkii selvittämään sitä,
miksi jotkut lapset selviytyvät koetusta torjunnasta muita lapsia paremmin. Yksi teorian
osa-alueista puolestaan yrittää selittää ja ennustaa psykologisia, fyysiseen ympäristöön ja
lasten hoivaamisen järjestämiseen liittyviä syitä sille, että vanhemmat kohdistavat lapp-
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siinsa hyväksyntä ja/tai torjuntaa. Yksi teorian osa-alue koettaa lisäksi löytää hyväksynnän
ja torjunnan kanssa yhteydessä olevia sosiokulttuurisia ja ilmaisullisia ilmiöitä. (Rohner
1980, 1–2, 1986, 14–15.)
Rohnerin teoriaa voidaan toisaalta eritellä myös jakamalla se persoonallisuusteoriaan,
coping-teoriaan ja sosiokulttuuristen systeemien teoriaan. Näitä kolmea PAR-teorian osaa
hahmotellaan sen kautta, mihin kysymyksiin osasten avulla pyritään löytämään vastaus:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Persoonallisuusteoria pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
Mitä tapahtuu lapsille, jotka ajattelevat, että heidän vanhempansa ovat hyväksyneet
ja torjuneet heitä?
Onko totta, että kaikki lapset riippumatta yhteiskunnasta, etnisestä ryhmästä, sukupuolesta jne. vastaavat samalla tavalla kokemaansa hyväksyntään ja torjuntaan?
Millaisia ovat hyväksyntää / torjuntaa kokeneet aikuiset?
Miten lapsuudessa koettu torjunta vaikuttaa aikuisiällä / vanhuudessa?
Coping-teoria pyrkii vastaamaan kysymykseen:
Mikä antaa toisille ihmisille voimaa selvitä toisia paremmin lapsuudessa koetusta torjunnasta?
Sosiokulttuuristen systeemien teoria pyrkii vastaamaan kysymyksiin:
Miksi jotkut vanhemmat ovat lämpimiä ja rakastavia ja toiset taas kylmiä ja aggressiivisia?
Millä tavalla koko sosiaalinen järjestelmä vaikuttaa siihen, että yhteisössä joko
hyväksytään tai torjutaan lapsia? (Rohner 1999.)

PAR-teorian persoonallisuusteoria olettaa, että lapsen emotionaalinen tarve positiiviseen
vastakaikuun itseään kohtaan omien vanhempien taholta on hyvin voimakas. Oletetaankin, että sillä, että lapsi ei saa tarpeeksi positiivista huomiota vanhempiensa taholta, voi
olla negatiivisia seurauksia hänen tunne-elämänsä ja käytöksensä kannalta. Tällaisia seurauksia ovat mm. pelokkuus ja turvattomuus. Näiden tunteiden vallassa torjuntaa kokeneet lapset yrittävät usein keinolla millä hyvänsä saada osakseen positiivista palautetta
vanhemmiltaan. Tällainen oravanpyörä saattaa tehdä heistä liian riippuvaisia vanhemmistaan ja heiltä saatavasta myönteisestä palautteesta. (Rohner 1999, 5–6.) Liiallisen riippuvuuden lisäksi teoria olettaa koetun torjunnan aiheuttavan vihamielisyyttä, aggressiota,
passiivista aggressiota tai psykologisia ongelmia hallita vihamielisyyttä ja aggressiota,
emotionaalista kylmyyttä, kypsymätöntä riippuvuutta tai defensiivistä riippuvuutta vanhempien hyväksynnästä, torjunnasta ja kontrollista, heikkoa itsetuntoa ja itsehillintää,
emotionaalista tasapainottomuutta,negatiivista maailmankuvaa.(emt., 7.)
PAR-teorian coping-osa-alue on Rohnerin (1999) mukaan teorian vähiten kehitetty osaalue. Jotain hyväksyntään ja torjuntaan liittyvääcopingista on kuitenkin jo saatu selville. On
esimerkiksi pystytty erottelemaan affektiivisen tason coping-onnistujat ja instrumentaalisen tason coping-onnistujat. Affektiivisen tason coping-onnistustujiksi luokitellaan ne
ihmiset, joiden emotionaalinen puoli ja yleensä mielenterveys on on suhteellisen hyvä riippumatta siitä, että heidät on kasvatettu vakavasti torjuntapitoisissa perheissä. Instrumentaalisen tason coping-onnistujat taas ovat niitä torjuntaa kokeneita henkilöitä, jotka ovat
onnistuneet urallaan, ammatissaan ja muussa päämääräorientoituneessa toiminnassa hyvin,
mutta joiden emotionaalinen ja muu henkinen puoli ei ole oikein tasapainossa. Esimerkkinä
instrumentaalisesta coping-onnistujasta Rohner pitää Maxim Gorgia vedoten Gorgin oma-
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elämänkerralliseen tuotantoon. Seuraavassa ote Gorgin tekstiä havainnollistaa Rohenrin
väitettä.
Niin alkoi ja rupesi vierimään pelottavalla nopeudella tiivis, monikirjava, kuvaamattoman
merkillinen elämä. Se palautuu mieleeni kuin kolkko satu, jonka kertoo mainiosti hyvä,
mutta tuskattuttavasti totuudessa pysyvä nero. Nykyään, yrittäessäni elävöittää menneisyyttä, minä ajoittain jaksan uskoa, että kaikki oli nimenomaan siten kuin oli, ja monta kertaa minun tekisi mieleni oikaista, kumota, – ylen antoisa oli julmuudessaan tuon typerän
suvun pimeä puoli. (Gorki 1979, 17.)

PAR-teoriassa lähdetään siitä, että coping-prosessia tulisi ylipäätään tarkastella ns. ”yksilö kontekstissaan”-perspektiivistä, jonka elementit ovat itse, toinen ja konteksti. Itsellä
Rohner tarkoittaa lapsen mentaalista representaatiota persoonastaan. Toinen puolestaan
merkitsee tässä lapsen vanhempia ja heidän hyväksyntä/torjunta-käyttäytymisen frekvenssiä. Kontekstilla Rohner taas tarkoittaa lapsen elämän muita tärkeitä henkilöitä ja
sosiaalisia situaatioita. (Rohner 1999.)
Käsillä olevan tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta mielenkiintoisin PAR-teorian
osio on sosiokulttuuristen systeemien teoria. Kyseinen teoria perustuu ns. sosiokulttuuristen systeemien malliin, joka rakentuu seitsemästä erillisestä, mutta toistensa kanssa välillisessä tai välittömässä vuorovaikutuksessa olevasta osasesta tai ilmiöstä. Nämä osaset ovat:
luonnonympäristö
ylläpitojärjestelmät
vanhempien käyttäytyminen
lasten persoonallisuuden kehittyminen
väliin tulevat kehitykselliset kokemukset
aikuisten persoonallisuus
institutionalisoidut ilmaisujärjestelmät (Rohner 1986, 52).
Luonnon ympäristöllä tarkoitetaan tässä ilmastoa, maaperää, kasvillisuutta, eläinlajeja
jne.; eli kaikkia niitä fyysiseen maailmaan kuuluvia ilmiöitä, jotka vaikuttavat tietyssä
ympäristössä eläviin ihmisiin. Ylläpitojärjestelmät puolestaan merkitsevät niitä yhteiskunnan ja yhteisön komponentteja, jotka varmistavat perheen ja yhteisön jäsenten selviytymisen ja ylläpitävät jäsentensä yhtenäisyyttä fyysisessä ja kulttuurisessa mielessä. Vanhempien käyttäytymisellä taas tarkoitetaan huolenpitokäyttäytymistä ja vanhemmuuteen liittyviä tiedostettuja ja tiedostamattomia käsityksiä. (emt., 52–53.)
Väliin tulevilla kehityksellisillä kokemuksilla tarkoitetaan kokemuksia, jotka syntyvät
lapsen interaktiosta kaikkien muiden sosiokulttuuristen mallien kanssa. Institutionalisoidut
ilmaisujärjestelmät taas merkitsevät alun perin yksilöllisen persoonallisuuden laajennuksia
ja ilmaisuja, jotka kuitenkin muodostuvat ylipersoonallisiksi, kollektiivisiksi rakenteiksi.
Näitä rakenteita ovat esim. tietoon liittyvät uskomukset. (emt., 55–56.)
Sosiokulttuuristen järjestelmien vuorovaikutteinen malli toimii Rohnerin mukaan seuraavasti:
Luonnonympäristö, ylläpitojärjestelmät ja vanhempien käyttäytyminen muodostavat
trion, jossa nämä kolme komponenttia vaikuttavat ensinnäkin toisiinsa. Toiseksi tämä kolmikko vaikuttaa etenkin vanhempien käyttäytymisen osalta lasten persoonallisuuden kehittymiseen. Lisäksi lasten persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat väliin tulevat kehityk-
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selliset kokemukset sekä aikuisten persoonallisuus ja aikuisten persoonallisuuden kautta
institutionalisoidut ilmaisujärjestelmät. Mutta tässäkään mallissa lapset eivät ole ainoastaan vastaanottavassa asemassa; lasten persoonallisuuden kehitys vaikuttaa myös vanhempien käyttäytymiseen, ylläpitojärjestelmiin, luonnonympäristöön, aikuisten persoonallisuuteen, institutionalisoituihin ilmaisujärjestelmiin ja väliin tuleviin kehityksellisiin kokemuksiin. (emt., 52.)
Koska tutkimukseni tärkeimpiin kokemusetäisiin käsitteisiin kuuluu hyväksynnän ja
torjunnan lisäksi (yhteiskunnallisen) kasvatusilmapiirin käsite, Rohnerin teorian sosiokulttuuristen järjestelmien mallin ylläpitojärjestelmien osio vaikuttaa erityisen mielenkiintoiselta. Voisi nimittäin ajatella, että yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri olisi yksi sellainen
suomalaisen yhteiskunnan ylläpitojärjestelmän komponentti, komponentti, joka varmistaa
parhaimmillaan osaltaan perheen ja yhteisön jäsenten selviytymisen ja ylläpitää yhteiskunnan jäsenten yhtenäisyyttä fyysisessä ja kulttuurisessa mielessä (ks. Rohner 1986, 52–53).
Rohnerin sosiokulttuuristen systeemien teoria antaa ylipäätään perusteita vanhempien
käsitysten tutkimiseen tarjotessaan teorian siitä, miksi jotkut vanhemmat ovat lämpimiä ja
rakastavia ja toiset taas kylmiä ja aggressiivisia. Lisäksi teoria muistuttaa vanhempien käsitysten tutkijaa siitä, että vanhempien käsitysten muotoutumiseen ja mahdolliseen muuttumiseen vaikuttaa yhteiskunnallinen ilmapiiri.
Kasvatusilmapiirin käsitteen merkitys tässä tutkimuksessa tulee melko lähelle termin
’ilmasto’ merkitystä. ’Ilmaston’ käsite lienee sosiaalitieteellisessä käytössä peräisin Lewinin 1930-luvun johtajuusilmastotutkimuksista (ks. esim. Lewin et.al., 1938). Lewinin hahmottelema ’ilmaston’ käsite merkitsee niitä yhteisöllisiä, usein julkilausumattomia, normeja, odotuksia ja tabuja, jotka säätelevät yhteisön jäsenten kommunikaatiota, aloitteentekoa ja vuorovaikutusta. Hiukan tarkemmin eritellen tarkoitan tässä tutkimuksessa kasvatusilmapiirillä keskimäärin yhteiskunnassa kunakin aikakautena kasvatukselle asetettuja
tavoitteita, menetelmiä ja sisältöjä sekä vastuunkantoa ja – jakoa.
Rohner kertoo teoksessaan They love me they love me not kahden eri kulttuurisen ryhmän – papagojen ja aloresejen – ”yhdyskunnallisista” kasvatusilmapiireistä erityisesti
hyväksynnän ja torjunnan kannalta. Papagot ovat amerikan intiaaneja, joiden reservaatti
sijaitsee eteläisessä Arizonassa. Aloreset taas elelevät Alor-nimisellä pienellä saarella
lähellä itäistä Javaa. Papagojen kulttuurinen kasvatusilmapiiri on kaikin puolin lämmin,
kun aloreset puolestaan kohtelevat jälkikasvuaan pääsääntöisesti julmasti ja rumasti.
Papago-lapsen varttuminen vauvasta nuoreksi aikuiseksi on hellyyden ja huolenpidon
täyteistä aikaa. Lapsen hellittelyyn, hoitoon ja lohdutteluun osallistuvat innokkaasti isän ja
äidin lisäksi myös isovanhemmat, sisarukset ja mahdollisesti myös muut sukulaiset. (Rohner 1975, 131.)
Alorese-lapsen kasvu ei tapahdu yhtä auvoisissa merkeissä kuin papago-lapsennaiset
suhtautuvat ensinnäkin monesti vastustellen lapsenhankintaam, vaikka alorese-miehet
yleensä toivovat lapsia. Useat alorese-naiset yrittävätkin keskeyttää raskautensa. (emt.,
143–144.)
Rohner luonnehtii Alorese-vanhempien käytöstä lapsiansa kohtaan ylipäätään kylmäksi,
jatkuvaa aggressiota sisältäväksi. Vanhemmat kiusaavat ja pelottelevat lapsiaan jatkuvasti.
Myöskään lasten jättäminen ruoatta ei ole harvinaista. (Rohner 1975, 148.)
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4.5.2 Rohnerin teorian arviointia
PAR-teorian peruspilareiksi voitaneen nimetä fenomenologinen lähestymistapa ja universalismi. Fenomenologisella lähestymistavalla tässä tarkoitetaan sitä, että PAR-teoria painottaa enemmän informanttien henkilökohtaista kokemusta hyväksynnästä ja torjunnasta
kuin mitään tutkijan ”objektiivista” havaintoa informanttien kokemuksista. Universalismi puolestaan merkitsee tässä Rohnerin näkemystä siitä, että hänen teoriansa keskeinen
intressi on kaikissa kulttuureissa ilmenevien hyväksyntään ja torjuntaan liittyvien universaalien löytäminen. Rohner lähtee siis siitä oletuksesta, että lapsilla kaikkialla maailmassa on subjektiivisesti koettu tarve hyväksyntään. Rohnerin tavoitteena onkin selvittää
tämä oletus pruskivenään se, vastaavatko lapset kaikkialla maailmassa samalla tavoin
kokemaansa torjuntaan.
Fenomenologinen lähestymistapa on vahvuus siinä mielessä, että paremmin ei kai
kukaan muu kuin itse kokija kykene kertomaan kokemuksistaan. Tosin tutkijan on otettava
huomioon, että kokija saattaa hyvinkin valehdella tutkijalle kokemuksistaan. Eri asia toki
on, mieltääkö tutkija haastateltavan kokijan mahdolliset valheet ongelmallisiksi tutkimuksensa kannalta. Sillä kuuluvathan ainakin ”pienet valkoiset valheet” lähes poikkeuksetta
ihmisten väliseen kommunikaatioon. Toisaalta haastateltavalla on mielestäni oikeus myös
olla kertomatta ”aivan puhtaita” totuuksia elämästään. Ja toisaalta myös käsitys siitä, mikä
on totta, on lopulta suhteellinen ja hyvin liukuva. Olen myös sitä mieltä, että Rohnerin teoria alaisen tutkimuksen kohteena olevia tunnepitoisia kokemuksia on melko vaikea edes
ajatella tutkivansa ”tutkijan objektiivinen silmä”- asenteella.
Rohnerin fenomenologinen idea ontuu osittain PAR-teorian empiiristä tutkimusta varten
laadituissa testistöissä eli valmiiksi laadituissa kyselylomakkeissa, haastattelumanuaaleissa ja käyttäytymisen havainnointilomakkeissa, sillä mainituissa testistöissä kun on määritelty ja kehystetty informanttien kokemuksia jo hyvinkin pitkälle. Esimerkkinä näistä testeistä esitän seuraavaksi otteen PAR-teoriaan niveltyvästä kyselylomakkeesta:
– Kyselylomakkeen alussa annetaan seuraavat vastausohjeet:
– Seuraavaksi esitetään väitteitä, jotka kuvaavat äitien suhtautumista lapsiinsa. Lue
jokainen väite huolellisesti ja mieti, kuinka hyvin se kuvaa äitisi käyttäytymistä sinua
kohtaan, kun olit lapsi. Ajattele erityisesti aikaa, jolloin olit 7–12-vuoden ikäinen.
Vastaa nopeasti, ensimmäisen vaikutelmasi mukaan, ja siirry sen jälkeen seuraavaan
väitteeseen. Päätä jokaisen väittämän kohdalla, onko se AINA TOTTA, JOSKUS
TOTTA, HARVOIN TOTTA tai EI KOSKAAN TOTTA. Alla oleviin väitteisiin ei
ole olemassa mitään oikeita tai väriä vastauksia. Yritä vastata mahdollisimman totuudenmukaisesti, niin kuin äitisi on suhtautunut sinuun, eikä niin kuin olisit halun nut
hänen suhtautuvan.
– Väitteitä testissä esitetään yhteensä 32, joista seuraavaksi viisi ensimmäistä:
ÄITINI
1. Kehui minua.
2. Nalkutti ja moitti minua, kun olin tuhma.
3. Ei kiinnittänyt minuun lainkaan huomiota.
4. Ei rakastanut minua todella.
5. Kannusti minua tuomaan ystäviä kotiin ja yritti tehdä heidän olonsa mukavaksi.
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Ideana tässä testissä on ajatus siitä, että jos vastaa tietyllä tavalla, se tulkitaan valmiin tulkintakaavion mukaan niin, että hän on kokenut tietyllä tavalla. Tutkittava ei pääse käyttämään omia käsitteitään; hän ei ehkä ymmärrä testissä esiintyviä käsitteitä sillä tavalla,
kun ne alun perin on tarkoitettu jne. Edelleen ongelmia juuri esitetyn kyselyn vastaamiseen aiheuttaa se, että se koskee kokemuksia, jotka vastaaja on kokenut jo vuosikymmen
tai vuosikymmeniä sitten: aika on saattanut muuttaa muistoja ja näin ollen kokemuksia on
tulkittu uudella tavalla.
Testissä harjoitetun luokittelun puolustukseksi on kuitenkin sanottava, että tutkija ei voi
lopulta edes avoimia haastatteluja aineistonkeruun menetelmänä käyttäessään olla mestaroimatta informanttiensa vastauksia hänen tutkimuksensa sopiviin luokituksiin.
Ongelmana Rohnerin teoriaan niveltyvissä testistöissä on kuitenkin mielestäni edelleen
se, että niissä sekoittuu se, tutkitaanko niissä haastateltavien ”aitoja” kokemuksia hyväksynnästä ja torjunnasta vai haastateltavien käsityksiä kokemastaan hyväksynnästä ja torjunnasta. Haastattelut ja kyselylomakkeet kertovat mielestäni enemmän käsityksistä kuin
aidoista kokemuksista. Havainnointi tuntuisi kuitenkin pyrkivän tuomaan enemmän esille
ns. ”aitoja kokemuksia”. Tosin havainnoinnissa taas ei ole oikeastaan kyse tutkittavien
tavasta kokea, vaan tutkijan käsityksestä siitä, miten tutkittavat kokevat.
Rohner siis esittää PAR-teoriassa, että hyväksyntä ja torjunta olisivat kaikkialla maailmassa ihmisten käyttäytymisessä ja mielissä esiintyviä universalioita. ”Uusi” lapsi – ja kasvatustutkimus tunnetusti vastustaa ajatusta, että ihmisten käyttäytymisestä olisi löydettävissä yleismaailmallisia ilmiöitä, universalioita: ”kaikki” tuntuu näyttävän ”uuden” paradigman edustajille karrikoiden ilmaistuna kulttuurisidonnaiselta. Sillä tuohan suuntaus
prinsiipeissään esille, että
a) lapsuus tulee esittää monien eri yhteisöjen erityisissä rakenteissa ja
kulttuureissa;
b) vertailevat ja kulttuurien väliset analyysit ilmaisevat pikemminkin variaation eri
lapsuuksista kuin yhden yleismaailmallisen lapsuuden ilmiön (James & Prout
1990).
Vaikuttaisi siten siltä, ettei Rohnerin universalistisille ajatuksille löydy kannattajia
”uuden” paradigman suojista.
Kuten jo aiemmin on todettu, Rohneria kiinnostaa universalistisissa pyrkimyksissään
erityisesti ajatus siitä, vastaavatko lapset kaikkialla maailmassa samalla tavoin kokemaansa
torjuntaa. Ja lähtökohtanahan Rohnerilla oli juuri esitetylle ajatukselleen idea siitä, että lapsilla kaikkialla maailmassa on subjektiivisesti koettu tarve hyväksyntään.
Mielestäni Rohnerin lähtökohta, että lapsilla kaikkialla maailmassa on subjektiivisesti
koettu tarve hyväksyntään, on perusteltu. Sitä tukevat esim. Bolwbyn ja Ainsworthin tutkimukset. Sillä vaikka lasten ja aikuisten elämässä maapallon eri kolkissa kuinka esiintyisi
kulttuurisia variaatioita, yhdyn Rohnerin ajatukseen siitä, että mm. tarve hyväksyntään erityisesti lapsena on yksi ihmislajin universaalisista ominaisuuksista. Onkin esitetty, että
Universaali tarve hyväksyntään voitaisiin selittää evolutionaarisesta näkökulmasta, kun
evolutionaarisella näkökulmalla tarkoitetaan sitä, että ihmisen lajikehityksen varhaisista vaiheista lähtien lämpimät, tunnepitoiset suhteet ovat toimineet kulttuuriperinnön siirtämisen
mekanismeina ja perheyksikön koheesiota lisäävinä tekijöinä. (Peltonen 1993, 9.)
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Myös Rohnerin asettama kysymys siitä, vastaavatko lapset kaikkialla maailmassa samalla tavoin kokemaansa torjuntaan, on perusteltu, vaikka se onkin saanut kritiikkiä osakseen. On esimerkiksi esitetty, että kun otetaan huomioon sosiaalisen vertailun hypoteesi,
eli ajatus siitä, että tietyn yhteisön tai yhteiskunnan sisällä vallitsevat normit ja merkitysjärjestelmät määräävät ratkaisevasti sen, miten tietty käyttäytyminen koetaan tai miten se
tulkitaan (Suls & Miller 1977), on ongelmallista olettaa, että vanhempien hyväksyvään tai
torjuvaan käyttäytymiseen liittyisi merkityksiä, jotka kaikkialla tulkittaisiin samoin” (Peltonen 1993, 8). Tällainen kritiikki olisi perusteltua siinä tapauksessa, että hyväksynnän ja
torjunnan kokeminen olisi valtaosaltaan merkitysvälitteistä kokemista. Tulkintani mukaan
hyväksynnän ja torjunnan kokeminen perustuu kuitenkin perustavanlaatuisesti ihmisen
sellaiselle tuntemisen tasolle, jossa merkitysten tulkinnalla ei ole suurtakaan merkitystä.
Ja väitän, että tällainen tunnetason kokeminen on ominaista kaikille ihmisille kulttuurista
riippumatta.

5 Aineiston keräämisestä

5.1 Perusideat
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu haastatteluiden avulla saadusta materiaalista ja
ns. ”kasvatuksen auktoriteetit”-materiaalista. ”Kasvatuksen auktoriteetit”-materiaalin
muodostavat 1950-, 1970- ja 2000-luvulta (2000-luvun materiaali sisältää osin aineistoa
myös 1990-luvun lopusta) valitut kasvatuksen auktoriteetit, jotka puhuvat kasvatusta
käsittelevän tieteellisen kirjallisuuden, kasvatusoppaiden, lehtileikkeiden ja tv-ohjelmien
kautta. Tässä vaiheessa tutkimusraporttia esittelen kuitenkin vain lähemmin haastattelumateriaalin hankintaa. ”Kasvatuksen auktoriteetit”-materiaalin valintaa ja käyttöä selvittelen vasta luvussa 7.2.
Haastattelumateriaali kerättiin haastattelemalla sukupolvikolmikkoa sekä yhdeksää
muuta informattia. Haastateltavan sukupolvikolmikon muodostavat 80-vuotias isoäiti,
57-vuotias äiti ja 33-vuotias tytär. Yhdeksän muun informantin joukon taas koostui kolmesta sukupolvikolmikon isoäidin ikäluokkaa edustavasta naistesta, kolmesta äidin ikäluokkaa edustavasta naisesta ja kolme tyttären ikäluokkaa edustavasta naisesta. Sukupolvikolmikon, jota kutsun myös ydininformanttikolmikoksi, haastattelut kartoittivat informanttien käsityksiä lapselle osoitettavan hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista sekä heidän kaikkien kolmen käsityksiä nykyisestä kasvatusilmapiiristä ja isoäidin ja äidin käsityksiä kasvatusilmapiiristä silloin, kun heidän lapsensa olivat
pieniä. Muun informanttijoukon haastattelujen tarkoituksena taas oli selvittää, miten
ydininformanttijoukon naisten sukupolvitoverit kuvaavat nykyistä yhteiskunnallista kasvatusilmapiiriä ja kasvatusilmapiiriä 50- ja 70-luvuilla.
Ydininformanttijoukon jäseniä haastattelin sekä yksin että niin, että koko kolmikko oli
yhtä aikaa läsnä. Yksilöhaastattelut toteutin ensin ja ryhmähaastattelu seurasi noin kolmen
viikon kuluttua yksilöhaastatteluista.
Apuinformanttijoukon 30-kymmenvuotisten ja 50-kymmenvuotisten ryhmiin kuuluvia
jäseniä haastattelin yksi kerrallaan. Mutta 70–80-vuotisten haastattelut teki kaksi ystävääni.
Toinen heistä haastatteli kahta naista ryhmähaastattelunomaisesti. Toinen taas haastatteli
erästä rouvaa yksilöllisesti. Tällaiseen käytäntöön apuinformanttijoukon vanhimman ikä-
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luokan haastattelujen osalta päädyin useasta syystä. Minulla oli ensinnäkin vaikeuksia löytää tämän ikäluokan haastateltavia. Toisekseen kerrottuani ystävilleni ongelmasta, he
ehdottivat, että voisivat haastatella tämän ikäluokan tuttaviaan. Toinen ystävistäni haastatteli parihaastatteluna kahta tämän ikäluokan edustajaa siitä syystä, että haastateltavat kokivat sen yksilöhaastattelua mieluisammaksi.

5.2 Tutkimuksen informanttien hausta ja valinnasta
Ydininformanttijoukkoa yritin hakea seuraavassa esitettävällä kuulutuksella, joka oli esillä Oulun kaupungin 14 lastenneuvolassa 1.–30.9.2000.
– Huomio!
– Teen väitöskirjatutkimusta kolmen sukupolven kasvatuskäsityksistä. Etsin nyt tutkimushaastatteluun sukupolvikolmikkoja.
– Tutkimuksessa kartoitetaan haastateltavien kasvatuskäsityksiä. Siinä ei porauduta
heidän arkielämän intiimeihin kokemuksiin.
– Mikäli olet äitisi (n. 45–55 vuotta) ja isoäitisi (n. 65–80 vuotta) kanssa kiinnostunut
osallistumaan haastateltavan sukupolvikolmikon ominaisuudessa väitöskirjani syntyyn, kirjoita minulle osoitteeseen:
– Saara Linnatsalo, KM
Oulun yliopisto, Varhaiskasvatuskeskus
– PL 2311, 90014 Oulun yliopisto
– Mainitse kirjeessä nimenne, yhteystietonne ja ikänne. Kirjoita myös, miksi sukupolvikolmikkonne hal uaa osallistua kyseiseen haastatteluun. Kirjeen tulisi olla perillä
lokakuun ensimmäiseen päivään men nessä. (Jos sinulla on jotakin asiaan liittyvää
kysyttävää, tavoitat minut arkipäivisin numerosta 08-5534227.)
Kuten kaaviosta on luettavissa, kuulutuksessa tutkimuksestani kiinnostuneita sukupolvikolmikoita pyydettiin ottamaan minuun yhteyttä kirjeitse. Kirjeessä heitä kehotettiin kertomaan, miksi he haluavat mukaan tutkimukseen. Taka-ajatuksena tässä oli se, että tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneiden sukupolvikolmikoiden motiivien perusteella
valittaisiin tutkimukseen sopivin sukupolvikolmikko. Ajattelin nimittäin tuolloin, että
voisin kirjeiden perusteella valikoida tutkimukseeni mahdollisimman ”tavallisen” sukupolvikolmikon.
Kuulutukseen ei kuitenkaan vastannut yksikään sukupolvikolmikko. Sen tähden ydininformanttikolmikoksi suostuteltiin erään ystäväni avustuksella ystäväni ennestään tuntema
rouva sekä hänen tyttärensä ja tyttärentyttärensä. Tutkimuksen muut yhdeksän informanttia
ovat kaikki ystäviäni ja tuttaviani tai ystävieni läheisiä tai tuttavia.
Sukupolvikolmikon taustasta haluan tässä mainita, että isoäiti on tehnyt elämäntyönsä
kotiäitinä, äiti on hoitoalalla ja tytär on työskennellyt sekä sosiaalialan että liike-elämän
palveluksessa. Isoäidillä on neljä lasta, äidillä kaksi. Tyttärellä ei vielä haastatteluvaiheessa
ollut jälkikasvua. Kaikki kolmikon naiset asuvat samassa kaupungissa ja ovat toistensa
kanssa usein yhteydessä.
En näe ongelmana sitä, että tutkimuksen ydininformanttikolmikko ikään kuin kutsuttiin
tutkimukseen henkilökohtaisesti. Näin ainakin tutkimukseen saatiin avulias ja aiheesta
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kiinnostunut haastateltavien ydinjoukko. Toisekseen en näe myöskään problemaattisena
sitä, että muut yhdeksän informanttia ovat ystäviäni, tuttaviani tai ystävieni läheisiä ja tuttavia. Päinvastoin tuntuu siltä, ettei kyseisillä haastateltavilla ollut juuri kynnystä tuoda
käsityksensä haastattelun alla olevasta aiheesta julki. Ja koska tutkimukseni tavoitteena ei
ole tavoitella yleistettävää tietoa, en koe tutkimusjoukon valikoitumista edellä esitetyllä
tavalla ongelmallisena.

5.3 Haastattelujen rakentamisesta
5.3.1 Nykyisistä ja niitä edeltävistä käsityksistä
Aloittaessani haastattelujen rakentamisen olin hivenen kauhuissani siitä, kuinka herkästä
aihepiiristä joudunkaan tenttaamaan informanttejani, saattaahan kotikasvatukseen liittyvä
hyväksyntä ja torjunta kalskahtaa äitejä syyllistävältä aiheelta. Voihan yksistään
äiti-tytär-suhteen puiminen tasolla kuin tasolla olla rankkaa, saati sitten, että sitä pitäisi
käsitellä informanttien kanssa erityisesti hyväksynnän ja torjunnan näkökulmasta. Mieleeni nousi tuolloin myös ajatus: Miksi sitten oikeastaan äiti-tytär-suhteen ruotiminen ja
muistelu saattaa olla rankkaa? Kysymykseen ei liene yksiselitteistä vastausta, mutta sitä
ei kai voi kiistää, että äidin ja tyttären välinen suhde edustaa erikoislaatuista ihmissuhdetta. Lähden siitä, että alussa äiti on pikku tyttärelle erittäin tärkeä, ja vähän myöhemmin
roolimalli. Mutta toisaalta varsinkin murrosiässä äitien ja tyttärien välinen sosiaalinen
dynamiikka pursuaa usein arvostelua, molemmin puolista vähättelyä ja piikittelyä.
Äitien ja tyttärien suhteen muistelun ja puimisen taakkaa on näihin päiviin saakka rasittanut myös psykologian ja psykiatrian tapa syyttää vanhempia perimmältään lähes kaikista
jo aikuistenkin lasten isommista ja pienemmistä henkisistä ongelmista (ks. esim Furman
1997). Nykyään on kuitenkin alettu ajattelella yhä enenevässä määrin, että lapsuuden
aikaisten ongelmien kaivelu ei ehkä olekaan kovin viisasta, ja vielä vähemmän viisaana
pidetään sitä, että ihminen kantaa kaunaa koko aikuiselämänsä omille vanhemmilleen.
Konstruktivismin hengessä ajatellaan pikemminkin, että mahdolliset kipeätkin lapsuusmuistot voisi yrittää nähdä jollakin tapaa myönteisessä valossa. Tässä ajatusmallissa pidän
jalona sitä, että siinä lähdetään ajatuksesta, että aikuisen tulisi pyrkiä ymmärtämään omia
vanhempiaankin ja antamaan heille mahdolliset vääryydet anteeksi. (emt.) Rotkirch ja
Roos (1997) kirjoittavat, että:
Lapset antavat paljon anteeksi ja unohtavat vielä enemmän, kunhan he vain uskovat, että
loppujen lopuksi vanhemmat välittivät ja tarkoittivat hyvää. Mutta jos tämä luottamus
menee, jos vanhempi ei välitä, ja mikä vielä pahempaa, pitää lasta arvottomana, niin sellaisen vian korjaaminen vaatii mielettömästi töitä. (emt., 14.)

Toisaalta ajattelin haastattelukysymysten tekoa aloittaessani, että haastatteluista jäisi turha dramatiikka ja rasite pois pysyttelemällä haastatteluissa ns. yleisellä tasolla kajoamatta henkilökohtaisiin tunteisiin ja kokemuksiin. Mutta koska osa tutkimuksen ongelmanasettelusta kuitenkin vaati myös käsitysten muistelua ajalta jolloin lapset olivat pieniä, en
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voisi haastattelussa paeta muisteluongelmaa, vaikka dramaattisia tunnekuohahduksia pystyisinkin ehkä välttämään.
Mutta mitä muisti, muistot ja muistaminen oikeastaan merkitsevät? Muistia on aikojen
saatossa kuvattu mm.sanakirjaksi, kirjastoksi, varastoksi, tietokoneeksi, ja tehtaaksi.
Augustinus käytti muistista puhuessaan käsitteitä ”suuri säiliö” ja ”avarat kedot”. (ks. esim.
Määtänen & Nevanlinna 1996.) Viime aikoina on tieteellisissä esityksissä muistista puhuttaessa nostettu esiin erityisesti se, että 1800-luvun lopulta alkaneessa ns. kokeellisen muistitieteen perinteessä muistia on tarkasteltu lähes 100-prosenttisesti ”suurena säiliönä”.
Tämä asiantila ei ole kuitenkaan tyydyttänyt, vaan viime vuosina on ryhdytty kirjoittamaan
muistista myös ”avarana ketona”. Kyseinen käänne lienee ollut hyväksi, mutta ei sovi
unohtaa sitä, että tuon ”kedon” lisäksi muisti näyttää toisaalta tarkasteltuna myös ”säiliöltä”.
Mutta miten nuo kaksi muistin puolta – keto ja säiliö – nykyään ymmärretään? ”Säiliö”-paradigma pitää muistamista toistamisena, johon ryhdytään ulkoisesta tai sisäisestä
käskystä. Muistaja taas ajatellaan kuuliaiseksi käskyjen noudattajaksi. ”Keto”-paradigman
perusoletus on, että jokainen ihminen muistaa alati ja herkeämättä, halusi tai ei. Paradigma
väittää, että muistaminen on tapamme olla olemassa, että muistaminen on kokemista, tuntemista, sitä, että olemme avoinna maailmalle. (Määttänen 1996.)
Voitaneen siis todeta, että säiliömuistiin turvaudutaan silloin, kun esimerkiksi historia-aiheisessa tietokilpailussa muistellaan vuosilukuja. Kedolla sitä vastoin ollaan aina ja
joka tapauksessa. Esimerkiksi historia-tietokilpailussa saattaa vuosilukujen muistelun
lomassa mieleen välähtää äkkiarvaamatta viimetalvinen lomamatka Kreikkaan.
Omassa tutkimuksessani muisti näyttäytyy enimmältään avarana ketona, sillä siinä keskitytään muistin osalta yksilöllisiä elämyksiä, kokemuksia ja käsityksiä käsitteleviin muistikuviin l. muistoihin. Kun muistista puhutaan elävänä olemisena, voidaan oikeutetusti
kysyä, kuinka tarkasti muistot vastaavat elettyä elämää, sen tapahtumia ja kokemuksia.
Muistojen ja totuuden suhteesta on esitetty kolme erilaista teoriaa: kopioteoria, konstruktioteoria ja osittaisen konstruktion teoria.
Brewer esittää (1986) että kopioteoriassa muistot ovat identtisiä muistelijan kokemusten
kanssa. Muistelija ottaa menneen haltuunsa aivan kuin sitä ei olisi menetettykään, ja muistot kaikkine mieleenpainuvine yksityiskohtineen olisivat tosia.
Konstruktioteoriassa (emt.) lähdetään siitä, että muistot muuntuvat, vääristyvät tai unohtuvat kokonaan. Ajatellaan, että muistamisessa ihmiset valikoivat, jäsentävät, ja muokkaavat muistettavaa aineista jatkuvasti uudelleen. Näin käsitettynä muisteltaessa koostetaan
menneitä tapahtumia uudelleen nykytilanteen tarpeita, asenteita ja odotuksia palvelevalla
tavalla.
Kopioteorian ja konstruktioteorian kompromissi, osittaisen konstruoinninteoria (emt.)
olettaa, että äskettäiset kokemukset ja voimakkaita tunteita herättäneet tapahtumat saatetaan muistaa hyvin tarkasti. Mutta ajan myötä muistojen ajatellaan voivan sulautua toisiinsa siten, että niihin saattaa yhdistyä piirteitä ja yksityiskohtia toisten ihmisten samoja
asioita käsittelevistä muistoista ja kertomuksista.
On arvioitu, että yksityisen ihmisen omien kokemusten muistelussa keskeisessä asemassa ovat usein välähdyksenomaiset tai eloisat muistot (flashbulb memories, vivid memories) (Conway 1995). Tällaisiksi muistoiksi voivat muodostua muistelijalle emotionaalisesti merkittävät tapahtumat. Koska ajatellaan, että eloisat muistot ovat yksi väylä etsiä
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enemmän tai vähemmän aitoja menneisyyden kokemuksia, on eloisien muistojen ajateltu
jossain määrin tukevan muistin kopioteoreettista tulkintaa (Fizgerald 1988).
”Säiliö”-paradigman perusoletuksia on se, että muistaminen voidaan aloittaa tietoisesta
käskystä. ”Keto”-paradigma taas lähtee siitä, että muistaminen on tapamme olla olemassa.
Toisaalta, kun puhutaan ehkä juuri ”keto”-paradigman alle sijoittuvasta tunnepitoisten
kokemusten muistelusta, voitaneen kysyä, että jos haluaa muistella joitakin tiettyjä tunnepitoisia kokemuksia, eikö muistelija kuitenkin tarvitse joitakin tietoisia virikkeitä näiden
muistojen esiin kaivamiseksi. Tätä on mietitty. Ja on esitetty sellainen ajatus, että tämän
tyyppinen muistelu näyttäytyisi ikään kuin palapelin kasaamisena. Toisin sanoen tunnepitoisten kokemusten muistelija olisi kuin palapelin rakentaja, joka loksauttaa jotkut palat
kohdalleen järjestelmällisesti, mutta toiset palaset löytää yllättäen. Yhtä kaikki, sekä järjestelmällisesti että yllättäen löydetyt palat saattavat antaa vinkkejä seuraavista paloista. (ks.
esim. Määttänen & Nevanlinna 1996.)
Itse lähden siitä, että muistelu on osin tahdonalaista ja tietoista, osin taas tahdotonta ja
tiedostamatonta. Haastattelukysymyksiä kirjoittaessani toivoinkin, että haastattelutilanteessa haastateltavani tahtovat muistella niitä asioita, joita heiltä kysyn!

5.3.2 Yksilö vai ryhmä?
Idea siitä, että haastattelisin sukupolvikolmikon jäseniä sekä yksin että ryhmässä, lähti
ajatuksesta, että ehkä etenkin muistelua vaativiin kysymyksiin olisi helpompi vastata kolmen sukupolven yhteisvoimin kuin yksin. Toisaalta mielsin kuitenkin osan muistelua vaativista kysymyksistä sellaisiksi, että ne olisi henkilökohtaisuutensa vuoksi parempi kysyä
yksilöllisesti.
Päädyin siihen ratkaisuun, että yksilöhaastattelut käsittelisivät sekä hyväksyntää, torjuntaa että kasvatusilmapiiriä nykyisyyden ja menneisyyden kannalta. Ryhmähaastatteluissa
taas keskusteltaisiin yhteiskunnassa nykyisin vallitsevasta kasvatus-ilmapiiristä ja kasvatusilmapiiristä silloin, kun sukupolvikolmikon jäsenet olivat itse lapsia ja kun isoäidin ja
äidin jälkikasvu eli lapsuuttaan.
Ryhmähaastattelu mielletään yleisesti ottaen tehokkaaksi tiedonkeruun muodoksi,
koska sen avulla saadaan kerralla tietoja usealta henkilöltä yhtä aikaa. Erityisen käyttökelpoisena ryhmähaastattelua on pidetty silloin, kun voidaan ennakoida, että haastateltavat
arastelevat haastattelua. Ja onkin todettu, että haastateltavat olisivat luontevampia ja
vapaantuneempia kun he saavat osallistua tutkimushaastatteluun ryhmänä (Grönfors 1982,
109). Tosin näkisin, että on myös henkilöitä, jotka ovat vapaantuneempia yksilö- kuin ryhmähaastattelutilanteissa.
Käsillä olevan tutkimuksen tapauksessa erityisesti hyväksynnän ja torjunnan käsitteleminen haastattelussa on mielestäni melko intiimiä. Ajattelin ennakkoon, että haastateltavat
saattaisivat arastella juuri hyväksyntää ja torjuntaa käsitteleviä kysymyksiä. Mutta toisaalta
mielsin aiheen käsittelyn niin henkilökohtaiseksi, etten halunnut kysyä sitä koskevia kysymyksiä ryhmässä. En usko, että näin henkilökohtaisten kysymysten vastaamiseen olisi ryhmästä saanut lisää rohkeutta.

46
Ryhmähaastattelun on arvioitu sopivan hyvin etenkin muistelua vaativiin haastatteluihin, sillä muut ryhmän jäsenet voivat ehkä auttaa, jos joku toinen ryhmän jäsen ei muista
jotakin kysyttyä asiaa. Myös väärinymmärrysten korjaamisessa ryhmästä saattaa olla apua.
Kuten aiemmin mainitsin, valitsin ryhmähaastattelun sukupolvikolmikon kasvatus-ilmapiiriä käsittelevien kysymysten toteuttamismuodoksi juuri siksi, että ajattelin 50ja 70-lukujen kasvatusilmapiirien muistelun helpommaksi ryhmässä. Toisaalta nykykäsityksen mukaan muistot ovat joka tapauksessa siinä määrin henkilökohtaisia konstruktioita
menneiden aikojen tapahtumista, että lopulta ei voi sanoa, että jonkun muistot samoista
ajoista ja tapahtumista ovat oikeellisempia kuin jonkun toisten.
Yksi ryhmähaastattelun huonoista puolista on se, että ryhmä voi jossain tapauksissa
estää ryhmän kannalta kielteisten asioiden esiintulon. Toisekseen ryhmässä voi olla dominoivia henkilöitä, jotka pyrkivät määräämään keskustelun suunnan. Nähdäkseni se ei ole
kuitenkaan huono asia, että ryhmä pyrkii ainakin osin sensuroimaan sille kielteisten asioiden esiintulon. Mielestäni tämänkin tutkimuksen sukupolvikolmikolla on täysi oikeus yksityisyyteen sellaisissa kasvatusilmapiirikuvauksiin liittyvissä asioissa, jotka he katsovat
yksityisiksi tiedoikseen. Toisekseen ajattelen, että olisi jokseenkin omituista, jos haastattelemastani sukupolvikolmikosta ei löytyisi tuon kolmikon eräänlaista henkistä johtajahahmoa. Päteehän tällaiseen yhteen hitsautuneeseen ryhmään väistämättä tietyt rooliteorioiden
ja ryhmädynamiikan perussäännöt ja onhan sukupolvikolmikolla varmasti tietyt sisäisesti
omaksutut omat kulttuuriset jäsennyksensä, näkemyksensä ja arvonsa ja hierarkiansa. Sulkunen (1990) toteaakin ryhmähaastattelun olevan erityisen mielekäs tiedon keruu tapa erityisesti silloin, kun tutkitaan ryhmien kulttuureja: tietyissä ryhmissä omaksuttuja kulttuurisia jäsennyksiä, näkemyksiä ja arvoja.

5.3.3 Haastattelukysymykset
Edellä olen siis kertonut, mitä asioita huomioin rakentaessani tutkimushaastatteluja. Seuraavassa on esillä tuon rakennustyön peruskivi eli sukupolvikolmikon yksilö- ja ryhmähaastattelujen kysymykset sekä muun informanttijoukon yksilöhaastattelujen kysymykset.
a) Sukupolvikolmikon yksilöhaastattelujen kysymykset ja ryhmähaastattelun teemat
Yksilöhaastattelujen kysymykset
– tytär: Mistä ammennat kasvatuskäsityksesi? (lehdet, tv, elokuvat, kirjat, neuvolan
ohjeet, vanhempien ohjenuorat)
– äiti ja isoäiti. Mistä ammensit kasvatuskäsityksesi silloin, kun tyttäresi oli lapsi?
– isoäiti, äiti ja tytär: Luonnehdi nykyisin yhteiskunnassa vallitsevaa kasvatusilmapiiriä!
– isoäiti ja äiti: Luonnehdi tyttäresi lapsuusajan yhteiskunnassa vallinnutta kasvatusilmapiiriä!
– isoäiti, äiti ja tytär: Missä tilanteessa mielestäsi lapselle osoitettava hyväksyntä on
oikeutettua? Missä tilanteessa mielestäsi lapselle osoitettava torjunta on oikeutettua?
– isoäiti ja äiti: Missä tilanteissa mielestäsi lapselle osoitettava hyväksyntä oli oikeutettua silloin, kun tyttäresi oli lapsi? Missä tilanteissa mielestäsi lapselle osoitettava
torjunta oli oikeutettua silloin, kun tyttäresi oli lapsi?
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– isoäiti, äiti ja tytär: Mitä / millaisia kasvatuksellisia vaikutuksia ajattelet hyväksynnällä olevan? Vaikuttaako vaikutuksiin mie lestäsi hyväksynnän satunnaisuus, jatkuvuus ja aste-erot? Mitä / millaisia kasvatuksellisia vaikutuksia ajattelet torjunnalla
olevan? Vaikuttaako vaikutuksiin mielestäsi torjunnan satunnaisuus, jatkuvuus ja
aste-erot?
– isoäiti ja äiti: Mitä / millaisia kasvatuksellisia vaikutuksia ajattelit hyväksynnällä olevan silloin, kun tyttäresi oli lapsi? Mitä / millaisia kasvatuksellisia vaikutuksia ajattelit torjunnalla olevan silloin, kun tyttäresi oli lapsi?
Ryhmähaastattelun teemat: Ryhmähaastattelussa keskusteltiin yhteiskunnassa nykyisin
vallitsevasta kasva tusilmapiiristä sekä kasvatusilmapiiristä silloin, kun sukupolvikolmikon jäsenet olivat itse lapsia ja kun isoäi din ja äidin jälkikasvu eli lapsuutta.
b) laajemman informanttijoukon kysymykset
– 20–35-vuotiaat naiset: Mistä ammennat kasvatuskäsityksesi? (lehdet, tv, elokuvat,
kirjat, neuvolan ohjeet, vanhempien ohjenuorat)
– 45–55-vuotiaat ja 65–80-vuotiaat naiset: Mistä ammensit kasvatuskäsityksesi jälkikasvusi lapsuusaikana?
– 20–35-vuotiaat, 45–55-vuotiaat ja 65–80-vuotiaat naiset: Luonnehdi nykyisin yhteiskunnassa vallitsevaa kasvatusilmapiiriä!
– 45–55-vuotiaat ja 65–80-vuotiaat naiset: Luonnehdi jälkikasvusi lapsuusajan yhteiskunnassa vallinnutta kasvatusilmapiiriä!
Näiden haastattelurunkojen pohjalta voi todeta, että sekä sukupolvikolmikon yksilöhaastattelut että muun informanttijoukon yksilöhaastattelut ovat luokiteltavissa muodoltaan
standardoiduiksi avoimiksi haastatteluiksi (Patton 1980, 197). Tämäntyyppisten haastattelujen haittana voidaan pitää sitä, että haastattelu voi jäädä kaavamaiseksi ja keinotekoiseksi valmiiksi muotoiltujen kysymysten syystä. Toisaalta lähden siitä, että vaikka haastattelut pääsääntöisesti toteutetaankin valmiiksi muotoiltujen kysymysten ohjaamana, voi
haastattelutilanteissa maalaisjärkisesti joustaa ennakoidusta kaavasta.
Sukupolvikolmikon ryhmähaastattelua taas voitaneen luonnehtia muodoltaan teemahaastatteluksi. Teemahaastattelun olennaisin piirre lienee se, että haastattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tiettyjen keskeisten teemojen varassa (Hirsjärvi & Hurme
2001, 48). On todettu (emt.), että teemahaastattelu pyrkii tuomaan kuuluviin haastateltavien ”äänen”. Tätä väitettä on perusteltu sillä, että teemahaastattelussa otetaan huomioon
se, että merkitykset ja tulkinnat syntyvät vuorovaikutuksessa. Tämän tutkimuksen ryhmähaastattelun teemoiksi voisi nimetä nykyisen sekä 50- ja 70-lukujen kasvatusilmapiirien
kuvailun. Näiden teemojen puitteet tarjosivat minulle haastattelijana vapauden muotoilla
tilanteen vaatimia lisäkysymyksiä itse haastattelutilanteessa.
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5.4 Kuvaus aineiston keräämisen arjesta
5.4.1 Mitä huomioin valmistautuessani haastattelujen toteuttamiseen
Yksinkertaistetusti ja yleensä haastattelujen tehtävänä on ottaa selvää siitä, mitä haastateltavina on mielessään. Haastattelu perustuu kielenkäyttöön; työkaluina ovat käsitteet ja
merkitykset.
Sanotaan, että haastattelu olisi määriteltävissä oikeastaan keskusteluksi, joka on tutkijan
aloittamaa ja suuntaamaa. Hyvissä keskusteluissa kaikki osapuolet ovat yleensä yhtä tärkeitä onnistumisen kannalta. Tutkimushaastatteluissa haastattelijan rooli on kuitenkin keskeinen. Hyvän haastattelijan statuksen omaavalla pitääkin olla haastattelutaidot ja -vaistot
hallussa. Haastattelu-oppaiden muotoilemina nämä tietotaidot vaikuttavat melko mittavilta. Seuraavassa esitän listan ominaisuuksista, jotka mainittujen oppaiden mukaan kuvaavat hyvää haastattelijaa.
– aitous
– kiinnostuneisuus elämästä ja ihmisistä
– kunnioittavuus haastateltavaa ja hänen elämänsä kohtaan
– taito kuunnella
– herkkyys
– avoimuus
– lämpimyys
– ajoittainen antautuvus toisen ihmisen kokemuksille
– hyvä itsetuntemus
(ks. esim. Douglas 1985, Jones 1985, Kvale 1996).
Kysymys siitä, mitä nämä ominaisuudet sitten oikeastaan merkitsevät, on melko monisyinen asia määriteltäväksi. Aloitetaan aitoudesta: Yksioikoisesti ajateltuna tällä lienee tarkoitettavan sitä, että haastattelutilanteessa haastattelijan tulisi olla niin sanotusti oma
itsensä. Tämä on vaikea tehtävä, sillä väistämättä omalla itsellä on tilanteessa myös tutkijan ja haastattelijan rooli. Ja ihan itselleenkin rehellinenä pysyminen on keinotekoisissa
haastattelutilanteissa monesti vaikeaa.
On myös todettu, että haastattelijan tulisi olla kiinnostunut elämästä ja ihmisistä. (ks.
esim. Douglas 1985, Jones 1985.) Tämä vaatimus vaikuttaa hiukan ongelmalliselta, sillä
eikö edellytys ihmistutkimusta tekevän tutkijan työlle ole ylipäätään se, että hän on kiinnostunut elämästä ja ihmisistä. Mutta siinä tapauksessa, että tutkija ei itse tee kaikkia haastattelujaan, täytyy hänen toki pyrkiä varmistumaan siitä, että häntä avustavat haastattelijat
ovat todellakin kiinnostuneita elämästä ja ihmisistä.
Sanotaan, että haastattelijan tulisi kunnioittaa haastateltavaa ja hänen elämäänsä (ks.
esim. emt.) Tutkijan tulisi haastattelutilanteessa kunnioittaa haastateltavien henkilökohtaista reviiriä. Liian tungetteleva ei saa olla tieteenkään nimissä.
Haastattelijan tulisi olla myös hyvä kuuntelija, omata herkkyyttä, pysytellä avoimena ja
lämmin henkisenä sekä antautua ajoittain haastateltavien kokemuksille. (Douglas 1985,
57–58.) Kannatan myös näkökulmaa siitä, että haastateltavan olisi tunnettava itsensä ja
nojauduttava vahvoihin puoliin itsessään (Douglas 1985, 39–54).
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Haastatteluoppaissa annetaan lisäksi ohjeita aktuaalisten haastattelutilanteiden varalle.
Niissä mm. esitetään, että haastattelutilanteissa tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaikutus pohjautuu tietyille etikettisäännöille, joita ihmiset noudattavat ollessaan kohteliaita toisilleen. Vuorovaikutus haastattelutilanteissa ei voikaan koskaan olla täysin vapaata, koska
se ei voi olla tasavertaista osapuolten erilaisten taustojen ja tehtävän määrityksen vuoksi:
haastattelija on haastattelija ja haastateltava haastateltava. Lisäksi haastateltava ja haastattelija voivat erota toisistaan lukemattomilla eri tavoilla; he saattavat edustaa eri sukupolvia,
eri sukupuolta, eri koulutustasoja jne. Haastateltavan roolin on todettu olevan haastattelutilanteessa vapaamman kuin haastattelijan. Haastateltava kun voi laajentaa haastattelutilanteen merkitystä mielessään ja kokea sen mahdollisuutena ilmaista mieltymyksiä, pettymyksiä ja ideoitaan (Brenner 1978).
Laadullisen tutkimuksen viitekehyksessä ajatellaan, että haastattelija ei ole persoonaton
henkilö, vaan lähdetään siitä, että haastattelu on kahden ihmisen välinen monimutkainen,
sosiaalinen prosessi, joka ei ole koskaan toistettavissa. Objektiivista totuutta ei ajatella voitavan saavuttaa pyrkimällä välttämään inhimillisyydestä vuorovaikutuksessa aiheutuvat
tekijät. Ei voida myöskään antaa selviä sääntöjä avointen, johdattelevien tai rasittavien
kysymysten käytöstä, tai erimielisyyden osoittamisesta., koska tällaiset valinnat haastattelutilanteessa perustuvat siihen ymmärrykseen, joka tutkijalla on keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja haastateltavasta ihmisenä (Jones 1985). Olennaista onkin, miten vuorovaikutuksessa voidaan tavoittaa ihmisten toiminnalleen tai tietyille tapahtumille antamat merkitykset.

5.4.2 Ydininformanttijoukon haastatteluista
Kun ydininformanttijoukko eli sukupolvikolmikko oli löydetty, aloin aktiivisesti valmistelella haastattelujen käytännön toteutusta. Tässä vaiheessa haastattelurungot olivat jo
paperilla valmiina; kysymykset olin ehtinyt testatakin kolmen koehaastateltavan kanssa.
Olin esittänyt haastattelukysymykset yhdelle 55-vuotiaalle kasvatusalan ammattilaiselle,
yhdelle 45-vuotiaalle korkeakoulututkinnon omaavalle naiselle ja yhdelle 23-vuotiaalle
ammattikorkeakoulussa opiskelevalle opiskelijalle. Kasvatusalan ammattilainen piti kysymyksiä napakoina ja hyvin rajattuina. Hän ei puuttunut kysymysten käsitemaailmaan.
45-vuotias koehaastateltavani taas piti kysymyksiä hivenen vaikeina niin käsitteellisesti
kuin sisällöllisestikin. 23-vuotias opiskelija taas piti kysymyksiä kaikin puolin selkeinä ja
vastattavina. Tämän palautteen perusteella en juurikaan muuttanut haastattelukysymyksiä muuten kuin korjaamalla joitakin sanamuotoja ja lauserakenteita.
Olin saanut sukupolvikolmikon tutkimukseeni suostutelleelta ystävältäni sukupolvi-kolmikon vanhimman rouvan puhelinnumeron. Soitin rouvalle lokakuun lopussa 2000. Olin
jännittynyt mutta päättäväinen. Sovimme tuon puhelinkeskustelun aikana rouvan kanssa,
että ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista tulisin ystäväni – joka oli suostutellut
rouvan tyttärineen ja tyttären tyttärineen tutkimukseeni – kanssa tutustumisvierailulle rouvan luo.
Jännitin tuota tapaamista aika tavalla etukäteen. Kiinnitin myös huomiota siihen, että
minun tulisi rouvaa kunnioittaakseni pukeutua normaalia arkiasuani siistimmällä tavalla.
Asukseni tapaamiseen valitsinkin farkkujen sijasta samettihameen. Sinänsä tämä ”pukeu-
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tumishuoleni” ei ole ennen kuulumatonta empiiristä tutkimusta tekeville tutkijoille, sillä
asianmukaista pukeutumista haastattelutilanteissa ovat tieteellisissä artikkeleissaan pohtineet esim. Willis (2001, 51) ja Mehra (2001, 76).
Ystäväni esitteli rouvan ja minut toisillemme. Kättelymme tuntui lupaavan hyvää: ote
oli molemmin puolin napakka. Päällystakkia riisuessani tähdensin itselleni: ole lämmin ja
kohtelias ja muista teititellä.
Rouva ohjasi meidät peremmälle. Kahvia nauttiessamme hän kertoi meille perheestään
ja näytti joitakin valokuvia. Pyrin kuuntelemaan rouvaa keskittyneesti ja kunnioittavasti.
Itse taas puolestani kerroin rouvalle hiukan tulevista haastatteluista.
Sovimme vierailun päätteeksi, että tulisin haastattelemaan häntä seuraavalla viikolla.
Sain lähtiessäni rouvalta myös hänen tyttärensä ja tyttären tyttärensä yhteystiedot.
Seuraavan viikon haastattelu oli miellyttävä tilaisuus. Annoin haastattelun aluksi rouvalle nähtäväksi seuraavassa esitettävät alkusanat (myös kahdessa muussa sukupolvikolmikon yksilöhaastattelussa menettelin alussa samalla tavalla).
– alkusanat
– Oheinen haastattelu pyrkii kartoittamaan kasvatuskäsityksiä. Hiukan tarkemmin
ilmaistuna kasvatuskäsityksiä, jotka koskevat tietyllä tavalla vanhempien lapsiinsa
kohdistamaa hyväksyntää ja torjuntaa. Hyväksynnällä tässä tarkoitetaan lämpöä,
kiintymystä ja rakkautta. Torjunnan merkitessä lämpimyyden, kiintymyksen ja rakkauden täydellistä puuttumista ja merkittävää vähyyttä.
– Haastattelun tarkoituksena ei ole kuitenkaan kartoittaa Teidän ja Tyttärenne / Äitinne
välisiä hyväksynnän ja torjunnan kokemuksia nykyisyydestä tai menneeltä ajalta. Sitä
vastoin haastattelussa kysytään mielipidet tänne lapseen kohdistetun hyväksynnän ja
torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista.
Rouvan haastattelu sujui kiitettävästi. Etenimme rivakasti mutta huolellisesti. Mitään turhia jaaritteluja ei mukaan mahtunut. Rouvan ilmaisutapa oli hyvin napakka.
Vanhan rouvan tytärtä haastattelin kotonani. Tätä haastattelua jännitin enemmän kuin
vanhan rouvan haastattelua, joskin hame oli vaihtunut farkkuihin. Jännityksestä huolimatta
haastattelu sujui sisällöllisesti hyvin. Myös puheena olevaa haastateltavaa voi luonnehtia
äitinsä tavoin napakaksi tavassaan puhua ja muotoilla vastauksiaan.
Sukupolvikolmikon tytär-jäsentä haastattelin erään työpäivän päätteeksi työpaikallani.
Tytärkin noudatti vastauksissaan äitinsä ja isoäitinsä tavoin selkeää ja suorasanaista linjaa.
Tässäkään haastattelussa ei ilmennyt juuri ongelmia.
Kolmikon yhteishaastattelun toteutin noin kuukauden kuluttua viimeisestä yksilöhaastattelusta. Yhteishaastattelu pidettiin vanhan rouvan kotona. Kerroin aluksi keskustelunomaisen haastattelun aiheen. Sitten laitoin nauhurin päälle ja aloimme kahvittella ja keskustella haastatteluaiheiden ohjaamana. Juttua ja kahvia riitti peräti puoleksitoista tunniksi.
Varsinaisten haastattelujen teemojen lisäksi sivusimme keskustelussa melko laajaltikin
haastateltavien perhe-elämää nyansseineen. Tuntuikin siltä, että haastateltavat esittivät
näkökantojaan ryhmähaastattelussa rennommin ja laaja-alaisemmin kuin yksilöhaastatteluissa.
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5.4.3 Muun informanttijoukon haastattelut
Muiden yhdeksän informantin haastattelut toteutettiin kevään, kesän ja syksyn 2001 aikana. Haastattelutilanteet olivat itseni toteuttamissa haastatteluissa epämuodollisia ja vapautuneita, sillä tunsin hyvin kaikki haastateltavani jo ennalta. Haastattelujännitys näiden
haastattelujen kohdalla oli puoleltani olematonta verrattuna siihen hermoiluun, jota koin
sukupolvikolmikkoa haastatellessani. Myös ”apuhaastattelijat” kertoivat tekemiensä haastatteluiden sujuneen soljuvasti. Haastateltavat vastailivat niin itse tekemissäni kuin apuhaastattelijoidenkin tekemissä haastatteluissa kysymyksiin avoimesti ja laajahkosti.
Itse hoidin tekemistäni kuudesta ydininformanttijoukon yksilöhaastattelusta kaksi puhelimitse. Neljä haastattelua taas hoitui työpaikallani. Apuhaastattelijat puolestaan tekijät
haastattelut haastateltavien kotona.

6 Haastatteluaineiston analyysin teoreettista pohjustusta
6.1 Alkusanat
Geertz on todennut, että tulkinnallisessa tutkimuksessa harjoitettava aineiston analyysi on
tulkintaa, joka on luonteeltaan sellaisen käsikirjoituksen ymmärtämään pyrkivää lukemista, joka on täynnä loukkoja, hämääviä rajoja, epäjohdonmukaisuuksia ja kaiken kirjavia
esimerkkejä jonkin muotoisesta käyttäytymisestä (Geertz 1973). Tällaisesta analyysista ja
tulkinnasta Geertz käyttää nimitystä tiheä kuvaus.
Pohjustan tämän tutkimuksen aineiston analyysia ja tulkintaa juuri mainitun Geertzin
”tiheän kuvauksen” idealla. Eli käsillä olevan tutkimuksen empiirisen aineiston analyysiprosessia voisi kuvata Geertziin tukeutuen lyhyesti luovaksi, tarkaksi, innovatiiviseksi ja
luokittelevaksi lukemiseksi. Mutta ennen kuin kuvaan tarkemmin analyysiprosessia, jossa
yksityiskohtaisempana analyysimenetelmänä – eli ymmärtämään pyrkivän lukemisen apumenetelmänä – on käytetty Jussi T. Kosken Gadamerin hermeneutiikasta eksplikoimaa
neliportaista tulkintamenetelmää, kerron Geertzin tiheästä kuvauksesta; sen peruslähtökohdista, teoreettisista juurista ja suhteesta Weberin ja Winchin tulkintateorioihin.
Geertz on antanut vahvan panoksen sosiaalisen ja kulttuurisen teorian kehittämiseen.
Geertzin menetelmälliset ja muut teoreettiset ideat ovat herättäneet kiinnostusta ja kannatusta toisten antropologien ja monien muiden eri tieteen harjoittajien keskuudessa (ks.
esim. Jenkins 1996, Lewandowski 2000, Segal, Thomas 1997). Geertzin on mm. sanottu
hahmottavan kulttuurista aiempaa realistisemman, vähemmän platonistisen kuvan. Ja
vaikka tässäkin tutkimuksessa käsitellään ja sovelletaan Geertzin menetelmällisiä ideoita,
on syytä todeta, että vaikka Geertz on esittänyt käsityksiään menetelmällisistä kysymyksistä, hänen tavoitteenaan ei ole kuitenkaan ollut minkään erityisen metodologisen opinhaaran kehittäminen. (http://www.anthro.mankato.msus.edu/information.)
Pidän Geertziä melko rohkeana ajattelijana. Tätä käsitystä tukee mielestäni esimerkiksi
se, että Geertz uskalsi jo antropologisen uransa alkuvaiheessa tuoda julki mielipiteensä
siitä, että hän ei oikein tiedä, kuinka kulttuuri tulisi käsittää (emt., 11). Geertz toteaakin, että
”kyllähän kaikki tietävät, mitä kulttuuriantropologia on: se on jotakin kulttuurin kanssa
askaroimista. Ongelma onkin, että kukaan ei oikein tiedä, mitä itse kulttuuri on.” (emt.,
11.) Nykyisin Geertz mieltää kulttuurin symboliseksi järjestelmäksi.
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6.2 Geertzin tulkinnallisesta lähestymistavasta
Geertzin tulkinnallisen lähestymistavan eli tiheän kuvauksen konsepti rakentuu siis pitkälti Wittgensteinin myöhäisfilosofian tiettyjen ideoiden soveltamiselle symboliseen antropologiaan2. Wittgensteinin ideoiden sovellutusten lisäksi tiheän kuvauksen rakennuspalikoita ovat alun perin Gilbert Rylen muotoilema termi tiheä kuvaus, ja Heinz Kohutin
kokemusetäisten ja -läheisten käsitteiden sovellutukset antropologiaan, sekä Weberin ideat kulttuurista ja yhteiskunnasta symbolisena järjestelmänä.

6.2.1 Pääkäsitteet ja niiden alkuperä
Geertzin tulkinnallisen lähestymistavan keskeiset käsitteet ovat itse tiheä kuvaus sekä
kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet. Kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet toimivat ikään
kuin tiheän kuvauksen harjoittamisen apuna. Geertz tarkoittaa kokemusläheisillä käsitteillä sellaisia tutkittavien henkilöjen eli informanttien käsitteitä, joilla he vaivattomasti,
enempiä ajattelematta, määrittelevät omia ja muiden ihmisten näkemyksiä, tuntemuksia,
ajatuksia, kuvitelmia jne. Kokemusläheisiä käsitteitä voisi myös kuvailla käsitteiksi, jotka informantti silmää räpäyttämättä ymmärtää toisen puheesta. Kokemusetäiset käsitteet
taas merkitsevät termejä, jotka tutkija ammentaa tieteellisistä teorioista ja tutkimuksista.
Kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet eivät ole toistensa vastakohtia. Pikemminkin tulisi
ajatella, että niiden välillä vallitsee vain tietynlainen aste-ero. Kokemusetäiset ja läheiset
käsitteet ovat erilaisten kieliyhteisöjen erilaisia tapoja käsitteellistää samoja asioita. Kokemusetäiset käsitteet omaavat vain useissa tapauksissa korkeamman abstraktiotason.
Kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet eivät eroa myöskään siinä mielessä, että jomman
kumman ”luokan” käsitteet nousisivat toista korkeammalle jalustalle. Seuraava lainaus
kuvannee puheen alla olevien käsitteiden eroa ja tehtävää Geertzin tulkinnallisessa etnografiassa:
Jos antropologi jättäytyisi käyttämään vain kokemusläheisiä käsitteitä, hän juuttuisi liiaksi
kansanomaiselle tasolle. Mutta jos antropologi taas käyttäisi vain kokemusetäisiä käsitteitä,
hän saartaisi itsensä abstraktioihin ja tukehduttavaan ammattikieleen. (Geertz 1993, 57.)

Geertz on alun perin kehittänyt tiheän kuvauksen mallinsa kokemusetäisine ja -läheisine
käsitteineen sellaisen antropologisen tutkimuksen tarpeisiin, jonka tavoitteena on tutkia
jonkin kaukaisen vieraan kulttuurin edustajien toimintaa ja käsityksiä. Informanteilla
onkin tuon tyyppisessä tutkimuksessa yleensä toiminnastaan ja ajatuksistaan varsin eri
tyyppisiä käsitteitä kuin heidän toimiansa tutkivalla länsimaisella antropologilla. Puheena olevassa tutkimustyypissä onkin melko helppoa eritellä toisistaan kokemusetäiset ja
läheiset käsitteet sekä niiden käyttäjät. Mutta jos kokemusetäisten ja -läheisten käsitteiden
paria ja ylipäätän koko tiheän kuvauksen mallia soveltaa sellaisessa tutkimuksessa, jossa
tutkija tutkii oman maansa kulttuurin ihmisten toimia ja ajatuksia – kuten nykyään monet
2.

Symbolisen suuntauksen lisäksi nykyisiksi antropologian suuntauksiksi nimetään materialistinen, funktionalistinen ja strukturalistinen suuntaus sekä kulturaalisen partikularismin ja materialismin suuntaus ja feministinen suuntaus.

54
antropologit (tai vaikka kasvatustieteilijät) tutkivat – on mielestäni jo hiukan vaikeampaa
erotella toisistaan kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet, ja se kenen käytössä nuo erilaiset
käsitteet ovat.
Jos suomalaisen tutkijan tavoitteena on esimerkiksi selvitellä suomalaisten informanttien käsityksiä vaikkapa kasvatuksesta, saattaa informanteilla hyvän yleissivistyksen turvin
olla käytössään käsitteitä, jotka ovat sulautuneet heidän arkipuheeseensa vaikkapa käyttäytymistieteitä popularisoivista lehtikirjoituksista tai koulutuksen kautta.

6.2.2 Muutama sana tiheän kuvauksen pääkäsitteiden alkuisistä ja
heidän ajattelustaan
Geertz on siis lainannut tiheän kuvauksen käsitteen filosofi Gilbert Ryleltä, ja kokemusetäiset ja läheiset käsitteet psykoanalyytikko Heinz Kohutilta. Kohut tunnetaan ehkä parhaiten minä-psykologian perustajana. Hän oli kiinnostunut mm. narsismista ja narsististen persoonallisuuksien hoidosta ja toi myös empatia-käsitteen terapiaan. Kohutin pääteokseksi voitaneen nimetä Restauration of the self. Ryle (1900–1976) puolestaan näytteli
tärkeää osaa analyyttisen ja lingvistisen filosofian kehittelytyössä. Hän oli lähes 25 vuotta filosofisen aikakausilehden Mindin päätoimittaja. Eläkkeelle Ryle jäi Oxfordin yliopiston professorin virasta. Rylen tunnetuimmat julkaisut lienevät Systematically Misleading
expressions (1932), Categories (1938), The concepts of mind (1949), Ryle’s dilemmas
(1954) ja Collected Papers (1971). (http://www.encyclopedia.com/articles/40656.htm/.)
Ryle oli mukana lingvistisen filosofian kehittelytyössä. Kyseisen koulukunnan arkkivaarina voidaan pitää Ludwig Wittgensteinia. Myöhemmin tässä tutkimuksessa ilmenee se,
että Wittgensteinin myöhäisfilosofian ideat ovat keskeisessä asemassa Geertzin tavassa
käsittää kulttuuri. Yhtenä lingvistisen filosofian avainteemana voidaan pitää sitä, että filosofisten ongelmien luonnetta pyritään tarkastelemaan kielen kuvailun avulla. Oltiin sitä
mieltä, että ihmisen elämä, ja siten myös kulttuurin kaikki yksilölliset ilmaukset ovat kiinnittyneet luonteeltaan sosiaalisiin perusrakenteisiin. Kyseisiä rakenteita kutsutaan elämänmuodoiksi. Myöhemmin tässä tutkimuksessa tulee ilmi, että Geertzin käsitys kulttuurista
edustaa Wittgensteinin elämänmuotokäsitteet nk. kulttuuritulkintaa. Elämänmuotojen nähdään ilmentyvän kielipeleissä. (ks. Wittgenstein 1981.)
Lingvistisessä filosofiassa lähdettiin siis siitä, että kieli on sidoksissa ihmisten käytännölliseen sosiaaliseen elämään. Sanat, lauseet tai kieli sinänsä eivät tämän ajatustavan
mukaan sano mitään, vaan sanottavan tekevät ihmiset käyttämällä kieltä omiin tarpeisiinsa.
Kieltä ei näin nähdä staattisena ja viime kädessä abstraktina rakennelmana, vaan pikemminkin muuttuvana ilmiönä, joka kietoutuu ihmiselämän tarpeisiin ja toimintaan eri tavoin.
Sanojen merkitykset siis määräytyvät ensisijaisesti sen mukaan, miten niitä kulloinkin käytetään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kielenkäyttö toisi yksinkertaisesti mieleen
käytettyä sanaa vastaavan objektin. Jonkin sanan käyttöä ei siis voida ymmärtää ainoastaan
jotakin sanaa katselemalla, vaan on huomioitava sekä kielelliset että sosiaaliset kontekstit,
joissa sana esiintyy. (ks. esim. Aaltola 1979.)
Tiheän kuvauksen käsite esiintyy Rylen muutamassa esseessä, jotka ovat osa teosta Collected papers (Ryle 1971). Esseissään hän käsittelee tiheää kuvausta silmänräpäytys esi-
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merkin kautta. Esimerkin pääosassa ovat kolme poikaa, joista kaksi räpäyttelee silmiään.
Tilanteen tasalla oleva kolmas poika huomaa kumpi kahdesta silmän räpäyttäjästä vain
räpäytti silmäänsä refleksin omaisesti, kumpi vinkatakseen. Ryle nostaa ylös tästä tilanteesta esiin ajatuksen, että jos jollekin tilanteen ulkopuoliselle joskus tilanteen jälkeen
annettaisiin kuva kahdesta silmänräpäyttäjäpojasta, hän ei voisi kuvan perusteella sanoa,
kumpi pojista räpäytti silmää kommunikoidakseen, kumpi vain refleksinä. Ryle erottaakin
tämän esimerkin kautta nk. kapean ja tiheän kuvauksen toisistaan. Hän nimittäin esittää,
että mainitusta valokuvasta voisi tehdä vain kapean kuvauksen eli niiden perusteella voisi
ainoastaan todeta, että kaksi poikaa räpäyttelee silmiään. Mutta silmän räpäyttelytilanteessa tapahtumien hermolla ollut kolmas poika voisi antaa kuvan esittämästä tilanteesta
tiheän kuvauksen. Hän voisi sanoa, kumpi pojista kommunikoi silmän räpäytyksellä. (Ryle
1971.)

6.2.3 Geertzin tiheä kuvaus
Käsitän tiheän kuvauksen analyysin kohteeksi kulttuurin semioottisena järjestelmänä.
Geertz lähtee siitä Weberin ajatuksesta, että ihminen on merkitysten verkossa – itse kutomassaan – elävä eläin. Kulttuuri on tuo verkko. (Geertz 1973, 5.)
Tiheän kuvauksen lähtökohtia selvittäessään Geertz jatkaa Wittgensteinilta lainatuilla
ideoilla, että kulttuuri ei sijaitse yksistään kenenkään henkilön päässä. Kulttuuri on julkinen, koska merkitys on julkinen. Kulttuuri rakentuu sosiaalisista merkitysrakenteista. Kulttuuri on näin ollen Geertzinkin mielestä konteksti, jonka puitteissa tuotetaan merkityksellisiä tekoja. Kulttuuri on semioottinen järjestelmä. (emt., 10.)
Geertzin mukaan käyttäytyminen on merkitysten ilmaisua. Geertz vaikuttaisi olevan sitä
mieltä, että merkitykset eivät liity yhteen henkisten tai fyysisten syy-seuraussuhteiden
kanssa. Näin ollen käyttäytymisen selittäminen on Geertzin mielestä yhteensopimatonta
käyttäytymisen ymmärtämisen kanssa. (Segal 1999, 62.)
Merkityksellinen käyttäytyminen on Geertzille Segalin mukaan intentionaalista käyttäytymistä. Tällainen käytös näyttäisi siis puheena olevan tulkinnan mukaan olevan Geertzin
mielestä tahdonalaista. Tahdosta riippumattoman käytöksen Geertz taas tulkitsee Segalin
mielestä merkityksettömäksi. Toisin sanoen esimerkiksi silmien tahdosta riippumattoman
refleksinomaisen räpyttelyn Segal toteaa Geertzin mukaan olevan ei-intentionaalista, merkityksetöntä käyttäytymistä. Kun taas merkityksellistä on sellainen silmän räpyttely, joka
tietoisesti ”lähetetään” silmän iskuna. (emt., 63.) – Voisi tosin kysyä, voidaanko silmän
”refleksi-räpyttelyä” pitää käyttäytymisenä (edes merkityksettömänä käyttäytymisenä)
ollenkaan. Toisaalta kaikki merkityksellinen, yhteisöllinen käyttäytyminen eli sosiaalinen
toiminta ei tuntuisi vaativan erityistä tahtomista.
Merkityksellistä käyttäytymistä ei voi kuvata ilman siihen liittyvää intentiota. Geertz on
sitä mieltä, että intentio määrittelee merkityksellistä käyttäytymistä. Intentio ei saman tulkinnan mukaan kuitenkaan edellä käyttäytymistä, ja näin käyttäytymistä ei voi selittää sillä.
(emt.)
Mutta mitä tuo intentio tai intentionaalisuus oikeastaan tarkoittaa? Hännisen (1989)
mukaan intentionaalisuudella tarkoitetaan ihmisen tapaa olla suhteessa ympäristöönsä eli
aktiivista suhtautumista maailmaan. Intentionaalisuuden käsitteet luojana voidaan pitää
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Franz Bretanoa, joka itse käytti intentionaalisuutta kuvaamaan tietoisuuden olemusta.
Häntä mukaillen voisi sanoa, että tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin. Analyyttisessa
hermeneutiikassa intentionaalisuuden käsitettä käytetään taas toiminnan käsitteen yhteydessä. Puhutaankin toiminnan intentionaalisuudesta, jolla tarkoitetaan toiminnan tarkoituksellisuutta, tavoitesuuntautuneisuutta. (Hänninen 1989, 27–28.)
Tiheän kuvauksen harjoittaminen on siis Geertzin ajattelussa tulkitsevan antropologian
harjoittamista. Ja kuten jo todettua, tiheän kuvauksen kohteena on kulttuuri eli merkityksellisten rakenteiden kerrostunut hierarkia. Merkitysten tuottaminen, havaitseminen ja tulkinta sisältyvät tähän hierarkiaan. Tiheän kuvauksen harjoittajan tavoitteena on ymmärtää,
mitä informantit itse ajattelevat olevansa ja tekevänsä. Tämän idean vuoksi on luontevaa
kerätä tutkimusaineisto haastattelemalla informantteja.Tiheän kuvauksen mielessä toimiessaan tutkija ei siten yritä etsiä mitään objektiivista tieteellistä totuutta informanttien ns.
todellisesta luonteesta. (Geertz 1973.)
Tiheän kuvauksen harjoittaminen on merkitysrakenteiden luokittelua, sekä niiden sosiaalisen alkuperän ja merkityksen selvittämistä. Tavoitteena on selvittää ihmisten monikerroksisia toimintoja, tapoja ja sanontoja. Tällainen kulttuurin ymmärtäminen valottaa Geertzin mielestä siinä elävien ihmisten arkipäivän toimintoja turmelematta heidän arkipäiväisen elämänsä seikkaperäisyyttä ja hienovaraisia yksityiskohtia. (emt.)
Tutkittavat ihmiset asettuvat ikään kuin oman arkipäiväisyytensä kehyksiin. Geertzin
mukaan juuri informanttien arkipäiväisen elämän ymmärtäminen estää tutkijaa pitämästä
tutkittaviaan itseään alempina hidasjärkisinä tyhmyreinä. Geertz taitaa tässä tarkoittaa sitä,
että tutkijan oma rationaalisuuskäsitys ei ole yhtään sen parempi kuin tutkittavilla, se on
vain hiukan erilainen. (emt.)
Mutta mitä käsitys rationaalisuudesta oikeastaan tarkoittaa. Sitä voisi määritellä karkeasti sellaisten käsitteiden kautta, joita pidetään sen vastakohtana. Tällaisia käsitteitä ovat
tietenkin irrationaalinen, mutta myös käsittämätön, perusteeton ja sattumanvarainen.
Winch (1977, 100) on esittänyt, että rationaalisuuteen keskeisesti liittyvät käsitteet eli
totuus ja logiikka voivat olla erilaisia eri yhteisöissä. Tämän näkemyksen mukaan eri yhteisöissä käytettäisiin siten toisistaan poikkeavia kriteerejä määriteltäessä, mikä on totta tai
loogista. Winch kirjoittaa:
…logiikan koetinkivet eivät tule suoraan Luojan lahjana, vaan syntyvät ja ovat ymmärrettävissä vain elämäntapojen tai yhteiskunnallisten elämänmuotojen yhteydessä. Tästä seuraa,
ettei logiikan kriteereitä voida soveltaa yhteiskuntaelämän muotoihin sellaisenaan. Tiede on
esimerkiksi yksi sellainen muoto ja uskonto toinen, ja kummallakin on sille ominaiset
ymmärrettävyyden koetinkivet. Joten tieteen tai uskonnon pirissä toiminta voi olla loogista
tai epäloogista: esimerkiksi tieteessä on epäloogista kieltäytyä hyväksymästä asianmukaisesti suoritetun kokeen tuloksia; uskonnossa olisi epäloogista olettaa voivansa mitellä voimiaan Jumalan kanssa ja niin edespäin. Mutta emme voi järjellisesti sanoa, että tieteen tai
uskonnon harjoittaminen olisi kumpikaan itsessään joko loogista tai epäloogista; molemmat
ovat ei-loogisia. (Winch 1977, 100–101.)

Mutta palataanpa Geertzin tiheään kuvaukseen. Geertz (1973, 1993) esittää, että suhtautuen kunnioittavasti informantteihinsa tutkija samalla ikään kuin luettelee heidän sosiaalista diskurssiaan. Tutkijan tehtävänä on siten merkitä ylös puhetapahtuman merkitykset,
ei tapahtumaa sellaisenaan.
Tiheän kuvauksen periaattein tehty tulkinnallinen analyysi on merkitysten arvailua,
arvauksen vahvistamista ja selittävien ratkaisujen piirtelyä parhaimmista arvauksista.
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Tiheän kuvauksen harjoittaminen on siten tulkintojen tekemistä. Tulkinnoille antavat
perustaa – kokemusetäisiä käsitteitä – kohteesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja siitä laaditut teoriat. Niiden suuntaamana tutkija yrittää päästä selville tutkimuskohteessaan tuotetuista merkityksistä eli kokemusläheisistä käsitteistä.
Kun tiheän kuvauksen harjoittaminen on tulkintaa, ovat sen tulokset tulkintoja. Ne ovat
siten fiktiota siinä mielessä, että ne ovat jotakin tehtyä. Ne eivät ole valetta, mutta eivät
myöskään vastaa täydellisesti kohdetta, jota ne kuvaavat. Tätä ilmiötä on mielestäni kuvannut hyvin Pertti Töttö (1999). Hänen lähtee siitä, että täydellinen tapahtumien kuvaus juuri
sellaisena kuin ne tapahtuivat ei ole mahdollista. Töttö viittaa siihen, että ylipäätään Kuvaaminen, jopa valokuvaaminen on valintaa, eli sen päättämistä mikä on olennaista ja mikä ei.
Hän sanoo, että täydellinen kuvaus edellyttäisi että kaikki asiat nähtäisiin kaikkialta
samaan aikaan. Töttö painottaakin sitä, että ””subjektiivinen” kuvaus palvelee objektiivisuuden tavoittelua paremmin kuin näennäisen objektiivinen kuvaus”. (Töttö 1999, 10.)

6.2.4 Tiheä kuvaus Geertzin toteuttamana
Hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka Geertz itse on soveltanut tiheää kuvausta tutkimuksissaan, voidaan pitää Geertzin kuvausta tutkimusmatkastaan Balille 1958 (Geertz 1973,
412–453). Kuvaillessaan tuota tutkimusmatkaansa Geertz tuo esille, millaista kokemusetäistä tietoa (kokemusetäisiä käsitteitä) hänellä oli hallussaan balilaisesta kulttuurista saapuessaan Balille; miten hän sai otteen balilaisten kokemusläheisiin käsitteisiin ja miten
hän pääsi laatimaan tiheää kuvausta balilaisesta kukkotappelusta.
Geertz kertoo, että saapuessaan Balille vaimonsa kanssa, he olivat mm. Gregory Batesonin ja Margaret Meadin teoksen Balinese Character: A Photographic Analysis (1942)
perusteella selvillä siitä, miten balilaiset suhtautuvat ulkopuolisiin. Geertzin pariskunta
osasikin näin varautua siihen, että ainakin vierailunsa alussa balilaiset tulisivat suhtautumaan heihin niin kuin heitä ei olisi olemassakaan. Toisin sanoen Geertzit tiesivät, etteivät
balilaiset halua ainakaan aluksi ottaa heihin minkäänlaista kontaktia. – Tällainen suhtautumistapa vieraisiin kuuluu olennaisesti balilaiseen kulttuuriin ja mm. tästä ilmiöstä Geertzeillä oli Balille saapuessaan kokemusetäistä tietoa. (emt., 413.)
Aiemmista balilaisista kertovista tutkimuksista Geertzit olivat myös saaneet lukea, että
ajan kuluessa balilaisilla on kuitenkin tapana tutustua vieraisiin. Tämä lähentyminen ja
kontaktien hakeminen saattaa tapahtua joskus päivien, joskus viikkojen ja joskus kuukausien kuluttua vieraiden saapumisesta. Mutta joskus on käynyt niin, etteivät balilaiset ole
koko ulkopuolisten vierailuaikana halunneet ottaa vieraisiin kontaktia lainkaan. (emt.)
Kun noin kymmenen päivää oli kulunut Geertzin pariskunnan saapumisesta Balille, he
eivät olleet vielä saaneet kosketusta paikallisiin. Tuolloin he saivat tietää, että kylällä järjestettäisiin kukkotappelu. Kukkotappelu kiinnosti Geertzeja, sillä jo ennen heidän Balin
tutkimusmatkaansa balilaista kulttuuria oli tutkittu paljon, mutta jostain syystä kukkotappelu ei ollut aiemmin kiinnostanut muita tutkijoita. (emt., 414–417.)
Geertzin menivät seuraamaan tuota laissa kiellettyä näytelmää. Kun tappelu oli ollut
käynnissä jonkun aikaa, paikalle saapui poliisi. Poliisin tulo ja uhitteleva käytös sai ihmiset
paniikkiin, ja he lähtivät säntäilemään pois tapahtumapaikalta. Myös Clifford ja Hildred
Geertz yhtyivät pakoon, ja joutuivat sen päätteeksi poliisin kuultaviksi. (emt., 415–416.)
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Seuraavana aamuna Geertzit saivat huomata, että kyläläisten asenne heitä kohtaan oli
muuttunut: Geertzit oli hyväksytty kukkotappelun yhteydessä tapahtuneen joukkopakoon
osallistumisen johdosta ”ystäviksi”, ja heistä oltiin nyt todella kiinnostuneita. Tämä teki
hyvää Geertzin tutkimuksille. Hän toteaakin koko kylän avautuneen heille, ja avautumisen
seurauksena Geertz pääsi erinomaisesti ”sisälle” balilaiseen elämäntapaan Balilaisten
kokemusläheisiin käsitteet avautuivat hänelle. Näin balilaisten elämäntapaan ”sisälle”
päästyään Geertzille tarjoutui mahdollisuus päästä tulkitsemaan kukkotappeluun liittyviä
kulttuurisia merkityksiä ja nyansseja. Hän pääsi laatimaan kukkotappelusta tiheää kuvausta. (emt., 415–416.)
Tiheää kuvausta kukkotappelusta laatiessaan Geertz osallistui aktiivisesti balilaiseen
elämänmenoon ylipäätään, mutta seurasi erityisesti useita kukkotappeluita ja niihin liittyviä valmisteluja. Hän halusi siis selvittää miten kukkotappelu suhteutuu balilaiseen elämänmuotoon nylipäätään. Selvitystyössä hän käytti apuna havainnointia ja keskusteluja
paikallisten kanssa. Keskustelujen avulla hän halusi erityisesti selvittää sitä, miten balilaiset itse ymmärtävät ja selittävät kukkotappelut ja niiden merkityksen itselleen ja yhteisölleen. (emt., 412–453.) Se että Geertz yritti balilaisia jututtamalla päästä perille siitä, miten
balilaiset itse tulkitsevat kukkotappelun on kunnioitettavaa. – Hän ei käyttäytynyt balilaisia
kohtaan ulkopuolisen tarkkailijan ja tulkitsijan tavoin, joka ikään kuin balilaisten itsensä
yläpuolelta muodostaa tulkinnan heidän elämänmenostaan, vaan Geertz ikään kuin tulkitsi
balilaisten kanssa yhdessä heidän yhteisöään ja tapojaan. Geertz yritti näin mielestäni ottaa
selvää siitä, mitä balilaiset itse ajattelevat olevansa ja tekevänsä. Hän ei pyrkinyt etsimään
mitään absoluuttista totuutta balilaisten ns. todellisista luonteista ja tavoista. – Voiko tutkija
enää kunnioittavammin suhtautua tutkittaviinsa?
Kukkotappelujen seuraaminen ja niihin osallistuminen on balilaisille Geertzin mielestä
eräänlaista tunnepitoista koulutusta. Balilaiset oppivat kukkotappeluissa hänen mukaansa
kulttuurinsa luonteenomaista henkeä henkilökohtaista herkkyyttä lukea omaa kulttuuriansa
ikään kuin kulttuurisena tekstinä. Geertz myös toteaa, että kun me länsimaalaiset
menemme katsomaan Macbethia oppiaksemme mitä ihminen saattaa tuntea voitettuaan
kuningaskunnan mutta menetettyään sielunsa, balilaiset menevät kukkotappeluihin saadakseen selville, mitä ihminen tuntee kun hänen kimppuunsa käydään, kun häntä uhmataan,
kun häntä loukataan jne.. (emt., 449–450.) Kukkutappelujen funktio balilaisille itselleen on
Geertzin mielestä yleensä ottaen se, että kukkotappelujen kautta balilaiset ikään kuin kertovat toisistaan tarinoita toisillensa. (emt., 417–448.)
Mutta vaikka kukkotappelut kertovat Geertzin mukaan paljon balilaisista, ne eivät hänen
mielestään kuitenkaan ole mikään ylivoimainen avain balilaiseen elämänmuotoon; kuten ei
härkätaistelukaan ole espanjalaiseen elämänmuotoon. Mutta Geertz on sitä mieltä, että sekä
kukkotappelu että härkätaistelu ovat ne synnyttäneiden elämänmuotojen tulkintoja itsestään. (emt., 452–453.)

6.2.5 Tiheän kuvauksen soveltamisesta tässä tutkimuksessa
Toteutin tiheän kuvauksen periaatetta tässä tutkimuksessa seuraavasti:
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1. Kokemusetäistä tietoa eli kokemusetäisiä käsitteitä ammensin hyväksyntää ja torjuntaa käsittelevästä tutkimus- ja teoriaperinteestä, mutta etenkin Rohnerin PAR-teoriasta.
2. Informanttieni kokemusläheisiin käsitteisiin olen saanut tuntumaa elämällä mm. oman
äidin, toisten äitien ja omien isoäitieni ja muiden isoäitien sekä ikätoverieni kanssa ja
rinnalla nyt 28 vuotta. Olen saanut tämän suomalaisen kulttuurin edustajana ns. äidinmaidossa ja isän opastuksessa perustan ymmärtää muiden suomalaisen kulttuurin
edustajien kokemusläheisiä käsitteitä ns. perustasolla.
3. Varsinaista tiheää kuvausta harjoitin haastatellessani tutkimukseni informantteja ja
analysoidessani heidän vastauksiaan hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista sekä yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä. Pyrin toisin sanoen ottamaan selvää siitä, mitä nämä tietyt suomalaisen kulttuurin edustajat eli
informanttini ajattelevat hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista
vaikutuksista sekä yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä. Tässä tiheän kuvauksen
harjoituksessa käytin apunani Kosken (Koski 1995) Gadamerin hermeneutiikasta
eksplikoimaa neliportaista analyysimenetelmää.

6.3 Geertzin ideoiden suhteesta Wittgeistenin, Weberin ja Winchin
ajatteluun sekä emic- ja etic-käsitteisiin
6.3.1 Geertz ja elämänmuoto
Geertzille kulttuuri on konteksti, jonka puitteissa tehdään merkityksellisiä tekoja. Tämä
idea on peräisin Wittgensteinin myöhäisfilosofiasta, sen yhden keskeisen käsitteen, elämänmuodon, yhdestä tulkinnasta.
Wittgenstein viittaa eksplisiittisesti elämänmuodon käsitteeseen Filosofisissa tutkimuksissa mm. seuraavasti:
On helppo kuvitella kieli, joka sisältää vain taistelukäskyjä ja -ilmoituksia. Tai kieli, jossa
on vain kysymyksiä sekä myöntämisen ja kiellon ilmaisut. Ja lukemattomia muita. – Ja kielen kuvitteleminen merkitsee elämänmuodon kuvittelemista. (Wittgenstein 1981, 32.)
Sanan ”kielipeli” on määrä tähdentää tässä sitä, että kielen puhuminen on osa toimintaa tai
elämänmuotoa. (emt., 36.)
”Sanotko siis, että ihmisten yksimielisyys ratkaisee, mikä on oikein ja mikä väärin?” –
Oikein on se, mitä ihmiset sanovat, ja yhtä mieltä he ovat kielestä. Tämä ei ole mielipiteitten, vaan elämänmuodon yhtäpitävyyttä. (emt., 146.)
Voiko vain se toivoa, joka osaa puhua? Vain se, joka hallitsee jonkin kielen käyttötavan. Toivomisen ilmiöt ovat toisin sanoen tämän monimutkaisen elämänmuodon muunnoksia. (emt.,
273.)
Voisi sanoa, että elämänmuodot ovat sitä, mikä meidän on hyväksyttävä – sitä mikä meille
on annettuna. (emt., 350.)
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Elämänmuoto on siis näiden viittausten mukaan käsitettävissä kontekstiksi, jonka puitteissa tehdään ja tapahtuu merkityksellisiä tekoja. Mutta aika ristiriitaisen ja sekavan
kuvan juuri esitetyt viittaukset antavat siitä, kuinka laaja konteksti tuo elämänmuoto
oikein on. Elämänmuodon käsitteen laajuudesta kontekstina onkin esitetty neljä tulkintaa.
Tulkinnoista suppein ajattelee elämänmuodon kuvaavan yksittäisen organismin tapaa
elää ja toimia maailmassa. Eri elämänmuotoja olisi siten yhtä monta kuin maailmassa on
organismejakin. Jokaisella ihmisellä olisi näin ajateltuna oma elämänmuotonsa. (Conway
1989, 42.)
Astetta elämänmuodon orgaanista tulkintaa laajempi näkemys on idea siitä kielipelinä.
Elämänmuoto ja kielipeli olisivat näin ollen toistensa peilikuvia. Elämänmuoto viittaisi
siten siihen toimintaan, joka antaa kielipelissä ilmeneville merkeille niiden elämän. (emt.,
43–44.)
Tulkinnat elämänmuodosta organismina ja kielipelinä ovat luettavissa elämänmuodon
kapeisiin tulkintoihin. Laajoja tulkintoja elämänmuodosta ovat kulttuurinen tulkinta ja ajatus elämänmuodosta inhimillisenä toimintana.
Kulttuurisen näkemyksen mukaan elämänmuodolla viitataan kokonaiseen kulttuuriin tai
ainakin kulttuurin osa-alueeseen. Kieli nähdään tässä ensisijaisesti sosiaalisena ilmiönä.
Kieli vaikuttaa yhteisöön, ja se myös määrittelee ne rajat, joiden puitteissa ihmiset toimivat.
(emt., 48–49.)
Ajatus siitä, että elämänmuoto tarkoittaisi ensisijaisesti yleisinhimillistä tapaa olla ja toimia maailmassa, on elämänmuotokäsitteen laajin tulkinta. Tämän tulkinnan mukaan on
olemassa yksi yleinen, kaikille ihmisille yhteinen inhimillinen elämänmuoto. (emt., 42–
49.)
Geertzin ajatus kulttuurista edustaa näkemykseni mukaan elämänmuodon kulttuurista
tulkintaa, sillä ajatteleehan Geertz kulttuurin semioottiseksi kontekstiksi, jonka puitteissa
tuotetaan merkityksellisiä tekoja. Geertz ajattelee kuten muutkin elämänmuodon käsitteen
kulttuurina näkevät, että ihmiset käsitteellistävät maailmansa aina jonkin kielen avulla.
Siten eri kulttuurien ja aikakausien välillä vallitsevat erot käsityksissä ja toimintatavoissa
pohjautuvat pitkälti näitten eri yhteisöjen käyttämiin kielellisiin järjestelmiin.

6.3.2 Geertz ja kokemusetäiset ja -läheiset käsitteet
Geertzille kokemusetäiset käsitteet merkitsevät niitä käsitteitä, jotka tutkija ammentaa tieteellisistä tutkimuksista ja teorioista. Kokemusläheiset käsitteet taas ovat niitä käsitteitä,
joita tutkittavat itse käyttävät toiminnastaan. Yleisemmin antropologiassa – kuten myös
psykologiassa, kasvatustieteissä, sosiologiassa ja psykiatriassa – tutkittavien itsensä käyttämistä käsitteistä on käytetty nimitystä emic-käsitteet ja tutkijoiden teorioista ja tutkimuksista ammentamista käsitteistä nimitystä etic-käsitteet. Tuntuukin hiukan oudolta,
miksei Geertzille ole kelvannut tiheän kuvauksen konseptiin nuo antropologiassa ja muissa käyttäytymistieteissä laajemmin käytetyt käsitteet, sillä onhan Geertz antanut kokemusetäisille ja -läheisille käsitteille saman merkityksen kuin yleensä emic- ja etic-käsitteille
on annettu. Liekö sitten Geertzistä tuntunut sana kokemus jotenkin elämänläheisemmältä
kuin sanapari emic-etic.
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Myös sen eritteleminen, mitkä käsitteet ovat lopulta kokemusetäisiä ja -läheisiä, on hiukan ongelmallista. Sillä kyllähän sosiaaliset tilanteet ja ylipäätään kokemukset aina kai joudutaan tulkitsemaan jollakin tavalla ja tasolla. Hume esimerkiksi oli sitä mieltä, että kaikki
ajattelun ainekset jotka ymmärrän käsitteiksi ovat peräisin joko ulkoisesta tai sisäisestä
havainnosta (Hume 1938, 51).
Hume jakaa elämyksemme ajatuksiin eli mielteisiin ja vaikututelmiin. Mielteet ja vaikutelmat eroavat hänen mukaansa toisistaan siinä, että mielteet ovat vähemmän eloisampia ja
voimattomampia kuin vaikutelmat. Vaikutelmilla Hume sanookin tarkoittavansa kaikkia
eloisampia elämyksiämme, joita meillä on, kun kuulemme, näemme, tunnemme,
vihaamme, rakastamme haluamme ja tahdomme. Hän on näin ollen sitä mieltä, että mielteet ovat jäljennöksiä vaikutelmista. (emt., 50.)
Geertzin valintaa käyttää konseptissaan emic- ja etic-käsitteiden sijasta kokemusetäisiä
ja läheisiä käsitteitä voi kuitenkin osaltaan puolustella sillä, että myös emic- ja etic-käsitteiden alkuperäinen merkitys ja niiden käyttö eri tutkimuksissa on ollut hiukan epäselvää
ja kirjavaa. (Ekstrand & Ekstrand 1987.) Seuraavassa taulukossa esitellään emic- ja etickäsitteiden erilaisia merkityksiä:
Taulukko 1. Emic- ja etic-käsitteiden erilaisia merkityksiä.
Etic
Käsittelee kulttuureita tai kieliä vertailevalla otteella
Luokitukset laaditaan ennen tutkimusprosessin aloittamista
Luokitukset tehdään aiemman teorian pohjalta
Ylipäätään kulttuureita vertaileva ote
Eksternaalinen ote
Tarkkailijan ote
Kriteerit systeemin ulkopuolelta
Absoluutit kriteerit
Mitattavat kriteerit
Yleiset kriteerit
Tietoa voidaan analysoida eritellen
(Pike 1967)

Emic
Käsittelee kerrallaan vain yhtä kulttuuria
Luokitukset kehitellään tutkimuksen kuluessa
Luokituksia luodaan itse
Ei kulttuureja vertailevaa otetta
Internaalinen ote
Osallistujan ote
Kriteerit systeemin sisäpuolelta
Relatiiviset kriteerit
Ei mitattavia kriteerejä
Erityiset kriteerit
Tietoa tulee analysoida huomioiden konteksti

Emic- ja etic-käsitteet on luonut kielitieteilijä Kenneth Pike, joka on johtanut ne sanoista
phonemic ja phonetic (Pike 1967, 37). Jos kyseisiä sanoja hieman analysoi, voi todeta,
että sanasta phonemic on löydettävissä käsite -ema, joka tarkoittaa ”sitä, mikä on luotu”.
Sanasta phonetic taas löytyy käsite -etes, joka tarkoittaa ”sitä, joka luo”.

6.3.3 Geertz ja käyttäytymisen syy-seuraus-suhteet
Kuten olen jo tässä tutkimuksessa aiemmin esittänyt, että Geertz on sitä mieltä, että käyttäytymisen selittäminen on yhteensopimatonta sen ymmärtämisen kanssa. Tämä on vaikuttaa hiukan ongelmalliselta näkökannalta. Esimerkiksi jo Weber vastusti kyseistä ajatusta toteamalla, että ymmärtävä selittäminen ei ole vain mahdollinen vaihtoehto, vaan
sosiaalitieteisiin itsestään selvästi kuuluvaa käytäntöä.
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Mutta vaikka Weber kannattaa myös selittämisen käyttämistä sosiaalista toimintaa tutkittaessa, hän käyttää metodologisista hahmotelmistaan nimitystä ymmärtämisen metodologia. Sosiaalinen toiminta kun on Weberin mukaan merkityksellistä toimintaa. Juuri sosiaalisen toiminnan merkityksellisyyden vuoksi voidaan sitä Weberin mukaan ymmärtää ja
siten selittää tulkiten. Weber erottaa toisistaan siten merkitysten ymmärtämisen sellaisenaan ja toiseksi selittävän ymmärtämisen. (Weber 1978, 8.)
Merkitysten ymmärtämiselle voidaan Weberin mukaan etsiä perustaa rationaalisin ja
emotionaalis-empaattisin keinoin. Rationaalinen ote merkitysten ymmärtämiseen voidaan
ottaa silloin, kun sosiaalisen toiminnan elementteihin saadaan puhtaasti intellektuaalinen
ote niiden merkitysten kontekstissa. Emotionaalis-empaattinen ote sosiaalisen toiminnan
merkityksiin puolestaan voidaan saavuttaa sympaattisen toimintaan osanottamisen kautta.
Tällöin voidaan Weberin mielestä pätevästi tarttua siihen emotionaaliseen kontekstiin,
jossa toiminta tapahtuu. (emt., 5.)
Weber lähtee siitä, että jokainen merkityksiä ymmärtämään pyrkivä tulkinta tähtää itsestäänselvyyteen ja välittömään uskottavuuteen. Tosin hän lisää, että tällaisia tulkintoja ei
voida väittää kausaalisesti luotettaviksi tulkinnoiksi. Mutta Weber pitää näitä merkityksen
ymmärtämiseen pyrkiviä tulkintoja uskottavina hypoteeseina. Kyseisten hypoteesien
todentaminen tapahtuu hänen mukaansa täyttämällä toteen tilastollisia lakeja, jotka perustuvat havaintoihin siitä, mitä tapahtuu. (emt.)
Weber siis peräänkuuluttaa sosiaalitieteisiin ymmärtämisen ohella selittävää otetta.
Mutta Weber painottaa sitä, että sosiaalitieteilijän on ensin pyrittävä ymmärtämään sosiaalisen toiminnan merkityksiä ennen kuin hän voi alkaa selittämään niitä kausaalisesti. Sosiaalisen toiminnan selittäminen ei siis ole Weberin mukaan mahdollista ilman ymmärtämistä. (emt., 9.)
Mutta kaikki käyttäytyminen ei sisällä Weberin mielestä merkityksiä. Merkityksellisestä
käyttäytymisestä Weber käyttää nimitystä toiminta. Toiminnasta voidaan Weberin mukaan
puhua ylipäätään vain silloin, kun ihminen kiinnittää käyttäytymiseensä subjektiivisen
merkityksen. Tosin pelkkä subjektiivisen merkityksen kiinnittäminen ei tee Weberin mielestä käyttäytymisestä vielä sellaista toimintaa, jota voitaisiin kutsua sosiaaliseksi toiminnaksi. Sosiaaliseksi toiminnaksi voidaan Weberin mukaan käyttäytymistä kutsua vasta silloin, kun ihmisen käyttäytymiseensä liittämä subjektiivinen merkitys on kiinnittynyt muiden käyttäytymiseen ja näin ollen myös orientoitunut muiden käyttäytymisen mukaan. Näiden Weberin tarkoittamien muiden ei välttämättä tarvitse olla tiettyjä muita ihmisiä, vaan
nämä muut saattavat olla myös tunnettuja toimijoita sellaisenaan tai ne voivat konstituoida
epämääräisen enemmistön ja olla ehkä täysin tuntemattomia yksilöinä. (Weber 1978, 4,
22.)
Weberin mukaan täytyy myös muistaa, että kun puhutaan sosiaalisen toiminnan yhteydessä merkityksestä, ei merkityksellä tarkoiteta mitään objektiivisesti korrektia asiaa tai
sellaista asiaa, joka on totta jossakin metafyysisessä mielessä. Se että sosiaalisen toiminnan
merkitys on luonteeltaan edellä mainitun kaltainen, erottaa Weberin mielestä empiiriset toimintatieteet, kuten sosiologian, logiikasta, joka etsii tosia ja vakuutettuja merkityksiä.
(emt.,4.) (Weberin mukaan hänen ymmärtävä sosiologiansa on tiede, joka haluaa ymmärtää
sosiaalista toimintaa tulkitsevasti ja siten selittää sen kulkua ja vaikutuksia syiden avulla.
Weberin sosiologia muodostaa tyyppikäsitteitä ja etsii tapahtumisen yleisiä sääntöjä.
(Weber 1978.) )
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Merkityksestä ja toiminnasta puhuttaessa täytyy Weberin mukaan myös muistaa se, että
raja merkityksellisen ja reaktiivisen käytöksen välillä on häilyvä (emt., 4). Lisäksi on otettava huomioon, että kaikenlainen avoin julkinen toiminta ei ole sosiaalista. Weber sanoo,
että julkinen toiminta ei ole sosiaalista, jos se orientoituu ainoastaan elottomien objektien
mukaan, sillä subjektiiviset asenteet konstituoivat sosiaalista toimintaa vain silloin, kun ne
ovat orientoituneet toisten käytöksen mukaan. Esimerkiksi uskonnollinen käyttäytyminen
ei ole Weberin mielestä sosiaalista, jos se on vain yksinäisen rukoilijan mietiskelyä. (emt.,
22.)
Myöskään kaiken tyyppisellä ihmisten välisellä sosiaalisella kontaktilla ei ole Weberin
mukaan sosiaalista luonnetta. Sosiaalinen toiminta rajoittuu hänen mielestään ainoastaan
tapauksiin, joissa toimijan käytös on merkityksellisesti orientoitunut muiden käytöksen
mukaan. (emt., 23.) Sosiaalinen toiminta ei siis ole identtistä sellaisen toiminnan kanssa,
joka on ainoastaan samanlaista monien henkilöiden välillä. Esimerkiksi sellainen ihmisten
käytös, jossa suuri joukko avaa sateenvarjot, koska alkaa sataa, ei ole Weberin mukaan
sosiaalista toimintaa.
Sosiaalisen toiminnan kriteerit täyttävä käyttäytyminen voi Weberin mukaan olla päämäärärationaalisesti, arvorationaalisesti, affektiivisesti tai traditionaalisesti orientoitunutta.
Sosiaalisen toiminnan ollessa määräytynyttä päämäärärationaalisesti, tavoitellaan toiminnalla rationaalisesti tulosta tai harkittua päämäärää. Keinona tuloksen tai päämäärän saavuttamiseen käytetään ulkomaailman esineiden ja muiden ihmisten käyttäytymistä koskevia odotuksia. Tällainen päämäärärationaalinen toiminta tähtää aina tarkoin rajattuun päämäärään, kuten oman edun tavoitteluun. Sosiaalisen toiminnan ollessa arvorationaalisesti
määräytynyttä, toimitaan uskoen tietoisesti tietyn toiminnan ehdottomaan itseisarvoon riippumatta tuon toiminnan seurauksista. Myös arvorationaalisen toiminnan voidaan sanoa
tähtäävän tiettyyn päämäärään, päämäärän ollessa jokin arvo tai ihanne, kuten esim. uskonnollinen vakaumus. Affektiivisesti määräytynyt sosiaalinen toiminta taas on toimimista
todellisten tunteiden tai tunnetilojen määräämänä. Affektiivisesti määräytynyttä toimintaa
voidaan kutsua vaistonvaraiseksi. Tällainen vaistojen määrittämä toiminta ei käytä toimintaa välineenä jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseksi, vaan se on toimintana itse päämäärä itselleen. Traditionaalista ollessaan sosiaalinen toiminta määräytyy sisäistetyn tottumuksen mukaan. Toiminnan ollessa traditionaalisesti määräytynyttä, toimitaan siis kuten
aina ennenkin on toimittu eli toimitaan perinteen mukaan. (Weber 1978, 24–26.)
Weber huomauttaa kuitenkin siitä, että toiminnan ollessa orientoitunutta traditionaalisesti ja / tai affketiivisesti, toiminta ei ole välttämättä sosiaalista. Eli traditionaalisesti ja /
tai affektiivisesti orientoitunut toiminta on sosiaalisen toiminnan rajatapaus. Traditionaalisesti orientoitunut toiminta on tällainen rajatapaus, koska se muistuttaa Weberin mielestä
reaktiivista matkimista tai ”sokeaa” toistoa. Affektiivisesti orientoitunut toiminta taas on
Weberin mukaan rajatapaus, koska näin orientoitunut toiminta on hänestä ainoastaan harvoin tietoista. (emt., 25.)
Weber huomauttaa myös siitä, että sosiaalinen toiminta on vain harvoin orientoitunut
puhtaasti päämäärärationaalisesti, arvorationaalisesti, affektiivisesti tai traditionaalisesti.
Sita vastoin hän on sitä mieltä, että ”todellinen” sosiaalinen toiminta orientoituu näiden
mainittujen orientaatiovaihtoehtojen (ideaalityyppien) erilaisten yhdistelmien mukaan.
(emt., 26.)
Kuten edellä esitetystä käy ilmi Geertz on siis eri linjoilla Weberin kanssa siinä kysymyksessä, voiko ihmisten sosiaalista toimintaa selittää. Geertzin edustamaa käyttäytymi-
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sen selittämisen ja ymmärtämisen yhteensopimattomuuden näkökantaa ovat edustaneet
myös eräät muut sosiaalisen toiminnan tutkimista miettineet tutkijat. Esimerkiksi Peter
Winch (Winch 1979, 89) ajattelee saman suuntaisesti sosiaalisen toiminnan ymmärtämisen
mallissaan, jonka perusteet hänkin on hakenut Wittgenstein ajattelusta.
Lyhyesti ilmaistuna Winch lähtee tuossa mallissaan siitä, että sosiaalisen toiminnan varsinainen ymmärtäminen eli harkintaan perustuva ymmärtäminen on sosiaalisten eli merkityksellisten, kontekstisidonnaisten tekojen merkitysten selvittämistä. Tekojen merkityksiä
etsitään yrittäen löytää tekojen säännönmukaisuudet.
Winch erottaa toisistaan sosiaalisen toiminnan harkintaan perustuvan ja harkinnasta riippumattoman ymmärtämisen. Winch on sitä mieltä, että sosiaalisen toiminnan harkintaan
perustuva ymmärtäminen edellyttää aina ymmärtämään pyrkijältä jonkin näköistä harkinnasta riippumatonta ymmärtämistä (emt., 87). Tällä Winch ajaa takaa sitä, että jos sosiaalisen toiminnan tutkija pyrkii ymmärtämään esimerkiksi jonkin tieteellisen alakulttuurin toimintaa, tulee tutkijalla olla jokin ennakkokäsitys siitä, millaista tuo alakulttuurin toiminta
ehkä voisi pääpiirteissään olla. Jos sosiaalisen toiminnan tutkija haluaa ymmärtää esimerkiksi jonkun opiskelijan toimintaa, täytyy hänellä olla jokin ennakkokäsitys siitä, mitä opiskelijan elämäntapa ja opiskelu toimintana yleensä pitävät sisällään.
Harkintaan perustuva sosiaalisen toiminnan ymmärtäminen puolestaan perustuu niiden
sääntöjen tuntemiselle, jotka määrittävät sen, mitä on pidettävä saman asian tekemisenä
tuon tietyn sosiaalisen elämänmuodon kontekstissa tapahtuvan sosiaalisen toiminnan puitteissa. Tässä Winch siis tukeutuu vahvasti Wittgensteinin säännön ja elämänmuodon käsitteeseen. Voisi siis sanoa, että Winchin mukaan sosiaalisen toiminnan varsinainen ymmärtäminen eli harkintaan perustuva ymmärtäminen on sosiaalisten eli merkityksellisten, kontekstisidonnaisten tekojen merkitysten selvittämistä. Tekojen merkityksiä etsitään yrittäen
löytää tekojen säännönmukaisuudet. Voidaankin todeta, että Winchin mukaan jonkin vieraskielisen lauseen ja jonkin vieraan sosiaalisen toiminnan ymmärtämistä voidaan kuvata
periaatteessa samalla tavalla.
Vaikka pidän arvossa Winchin ja Geertzin ajatuskulkuja ymmärtämisestä, kannatan kuitenkin ajatusta, että vaikka sosiaalinen todellisuus olisikin sellainen, millaiseksi Geertz sen
käsittää – eli semioottinen, monikerroksinen merkitysten konteksti – , voi sitä toki ymmärtää, mutta myös selittää. Yhdyn siten siihen Tötön esittämään näkemykseen, että kulttuurin
puitteissa tapahtuvia tekoja pyritään silloin ymmärtämään, jos tutkimuksessa haetaan vastausta mitä- ja miten- kysymyksiin; ja selittämään silloin kun vastausta haetaan miten paljon- ja miksi-kysymyksiin.
Kuten tässä raportissa on jo aiemmin Töttöön viitaten esitetty, mitä- ja miten-kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:
Mistä tässä teossa, tavassa, rituaalissa, toiminnassa, käytännössä, rakenteessa on kyse?
Miten jotkut ihmiset rakentavat identiteettinsä, suteensa toisiin, yhteisönsä ja sen rakenteen
luokittelemalla asioita, ylläpitämällä asioita, ylläpitämällä uskomuksia, rituaaleja ja käytäntöjä? Miten ihmiset uusintavat rakenteita ja käytäntöjä ymmärtämällä asiat jollain määrätavalla? Miten tämä asia on syntynyt tai kehittynyt? (Töttö 1999, 128.)

Mainitunlaiset kysymykset ovat merkitystä koskevia. Ja kyseisiä kysymyksiä pyritään
todellakin ratkomaan ymmärtäen. Mutta sosiaalitieteissä – kuten kasvatustieteessä – tulee
vastaan ja selvitellään myös kysymyksiä, jotka vaativat selitystä, vaikka perimmäisesti
niiden takana vaikuttaisikin merkityksiä vilisevä todellisuus/kulttuuri. Tällaisia selitystä
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vaativia kysymyksiä ovat – kuten on jo mainittu – nk. miten paljon- ja miksi-kysymykset. Esimerkkejä mainitunlaisista kysymyksistä ovat:
Miten yleistä jokin toiminta jossain ryhmässä on? Onko ilmiö lisääntynyt vai vähentynyt?
Millainen jokin ryhmä on rakenteeltaan johonkin toiseen verrattuna? Miten rakenne on
muuttunut? Mikä on ilmiön syy? Miksi tapahtui niin kuin tapahtui? (emt., 128.)

6.3.4 Geertzin tiheän kuvauksen ja Winchin ymmärtävän sosiologian
perusideoiden vertailua
Sekä Geertz että Winch pohjaavat menetelmälliset ideansa Wittgensteinin myöhäiskauden
ideoihin. Erityisesti Geertz ja Winch ovat soveltaneet Wittgeisteinin merkityksen, säännönseuraamisen ja elämänmuodon käsitteitä. Merkille pantavaa on myös se, että kummatkin puheen alla olevat Wittgeisteinin ajattelun soveltajat lähtevät menetelmällisissä konsepteissaan siitä, että heidän mielestään sosiaalinen todellisuus on Weberiläisittäin ”merkitysten verkko”.
Koska Geertz ja Winch ovat siis erityisesti soveltaneet Wittgensteinin merkityksen,
säännön seuraamisen ja elämänmuodon käsitteitä, kerron tässä hiukan näistä käsitteistä ja
niiden suhteutumista toisiinsa, ennen kuin vertailen Geertzin tiheän kuvauksen ja Winchin
ymmärtävän sosiologian perusideoita.
Käsitteet 'elämänmuoto' ja 'sääntö' siis kuuluvat siihen ajatusrakennelmaan, jota kutsutaan Wittgensteinin myöhäisfilosofiaksi. Yhtenä Wittgensteinin myöhäiskauden filosofian
avainteemana voidaan pitää sitä, että siinä filosofisten ongelmien luonnetta pyritään tarkastelemaan kielen kuvailun avulla. Wittgensteinhan oli sitä mieltä, että filosofia taistelee sitä
noituutta vastaan, jota varomaton kielenkäyttö aiheuttaa ymmärryksellemme (Wittgenstein
1981, 87). Tätä kuvaa mielestäni hyvin seuraava Wittgensteinin toteamus:
Filosofian tulokset ovat silkan mielettömyyden paljastamista ja ne kuhmut, jotka ymmärryksemme on saanut rynnätessään päin kielen rajaa. Nämä kuhmut saavat meidät käsittämään
tämän paljastuksen arvon. ... Filosofia ei saa millään tavoin loukata kielen tosiasiallista
käyttöä, se voi loppujen lopuksi vain kuvata sitä. Se ei näet voi myöskään perustella sitä. Se
jättää kaiken entiselleen. ... Meitä askarruttavat kysymykset syntyvät tavallaan silloin, kun
kieli käy tyhjäkäynnillä, eivät silloin kun kieli tekee työtään. (Wittgenstein 1981, 89–93.)

Myöhäisen Wittgensteinin filosofiseen vakaumukseen kuului Von Wrightin mukaan tukevasti käsitys siitä, että ihmisyksilön elämä ja siten myös kulttuurin kaikki yksilölliset
ilmaukset ovat kiinnittyneet luonteeltaan sosiaalisiin perusrakenteisiin. Näitä rakenteita
Wittgenstein kutsui elämänmuodoksi (Lebensformen). Näiden elämänmuotojen taas voidaan ajatella ilmentyvän kielipeleissä (Sprachspiele). Wittgensteinin mielipide filosofian
luonteesta liittyykin von Wrightin mukaan läheisesti Wittgensteinin näkemykseen sosiaalisesta todellisuudesta. Voidaankin todeta Wittgensteinin ajatelleen, että filosofisten
ongelmien juuret sijaitsevat kielipelien vääristymissä ja niiden epätyydyttävässä toiminnassa. Kielipelien vääristymät ja epätyydyttävä toiminta taas ovat Wittgensteinin mukaan
merkkejä siitä, että ihmisten elämäntavassa on jotakin vikaa. Intellektuaalisella tasolla
tämä näkyy Wittgensteinin mielestä epäterveissä ”ajattelutottumuksissa”, jotka läpäise-
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vät älyllisen kulttuurin. Voidaankin ajatella, että Wittgensteinin filosofinen toiminta oli
suurelta osaltaan taistelua tällaisia ajattelutottumuksia vastaan. (von Wright 1979, 16–18.)
Myöhäiskauden Wittgensteinin mukaan kieli on sidoksissa ihmisten käytännölliseen
sosiaaliseen elämään. Sanat, lauseet tai kieli sinänsä eivät tämän ajatustavan mukaan sano
mitään, vaan sanottavan tekevät ihmiset käyttämällä kieltä omiin tarpeisiinsa. Myöhäiskauden Wittgenstein ei siten näe kieltä staattisena ja viime kädessä abstraktina rakennelmana,
vaan pikemminkin muuttuvana ilmiönä, joka kietoutuu ihmiselämän tarpeisiin ja toimintaan monin eri tavoin. Wittgenstein onkin esittänyt, että sanan merkitys määräytyy, ainakin
useimmissa tapauksissa ensisijaisesti sen mukaan, miten sitä kulloinkin käytetään. Wittgenstein itse on todennut merkityksen käsitteestä seuraavaa:
Sana "merkitys" voidaan määritellä niin, että määritelmä kattaa suuren tapausten luokan –
vaikkakaan ei kaikkia sen käyttötapauksia: Sanan merkitys on sen käyttö kielessä. (Wittgenstein 1981, 49.) … Sitä miten sana toimii, ei voi arvata. Meidän on katsottava sanan soveltamista ja opittava siitä (emt., 177). Jokainen merkki näyttää yksinään kuolleelta. Mikä antaa
sille elämän? – Se elää käytössä. (emt., 237.) Sanan merkitys on se, mitä merkityksen selitys
esittää. Toisin sanoen: Jos haluat ymmärtää sanan merkitys käytön, ota selville, mitä sanotaan merkityksen selitykseksi. (emt., 237.)

Vaikka Wittgenstein sanoo, että sanan merkitys on sen käyttö kielessä, ei Wittgenstein
ainakaan Aaltolan mukaan kuitenkaan identifioi merkitystä ja sen käyttöä keskenään.
Tätä Wittgenstein-tulkintaansa Aaltola perustelee sillä, että vaikka sanojen merkityksiä
selitetään Wittgensteinin mukaan niiden käytöllä, on myös otettava huomioon, että
yhdenmukaisiksi tehtyjen käyttöjen kuvaus ei merkitse sitä, että itse käyttötavat ovat
yhdenmukaisia. Tässä tuleekin Aaltolan mukaan ottaa huomioon se, että merkityksen
käsite on myös perhe3, joka tarkoittaa tässä sitä, että kielen instrumentit, sanat ja lauseet,
merkitsevät jotakin monella eri tavalla, ja ainoa tapa tutustua osittaisiin yhtäläisyyksiin
on se, että tarkkailee niiden käyttöä kielessä. (Aaltola 1979, 10.) Wittgenstein haluaa Aaltolan mukaan sanoa, että käyttö ei tuo mieleen sanaa vastaavaa objektia. Käyttöä ei siis
voida ymmärtää ainoastaan jotakin sanaa katselemalla, vaan on huomioitava sekä kielelliset että sosiaaliset kontekstit, joissa sana esiintyy. (Aaltola 1992, 29.)
Sanoilla ei siis ole yksinkertaisesti mitään yksiselitteistä merkityssisältöä. Merkitykset
ovat pikemminkin aina kontekstisidonnaisia ilmiöitä, eli ne määräytyvät sen mukaan,
miten ja missä yhteydessä sanaa kulloinkin käytetään. Siten ei ole olemassa yksinkertaisia

3.

Wittgenstein on esittänyt, että 'kielen', 'lauseen', 'nimen' ja 'merkityksen' käsitteet ovat perheitä,
joita perheyhtäläisyydet pitävät koossa. Wittgensteinin perheyhtäläisyys viittaa Aaltolan
mukaan toisaalta eroihin ja eri vivahteisiin ja toisaalta yhteyksiin ja yleisyyksiin. Perheyhtäläisyyden käsitettä Wittgenstein valaisee viittaamalla erilaisiin peleihin. Aaltola kirjoittaa tästä
Wittgensteinia mukaillen seuraavasti: On olemassa lautapelejä, korttipelejä, pallopelejä jne.
Mikä on yhteistä niille kaikille? Meillä on taipumus ajatella, että niillä täytyy olla jokin yksi
yhteinen piirre, koska kerran kutsumme niitä jokaista 'peliksi'. Jos vertaamme tiettyjä pelejä joihinkin toisiin, huomaamme erojen lisäksi joitakin yhteisiä piirteitä niiden kesken. Seuraavaksi
voimme ottaa vertailtavaksi edellisiin joitakin muita pelejä kolmannesta ryhmästä. Tällöin huomaamme, että ryhmien kesken voi ilmetä uusia yhteisiä piirteitä, mutta aikaisempia löydettyjä
seikkoja katoaa. Kun vertailtavien joukko lisääntyy, niin havaitsemme, että emme löydä yhtä
kaikille yhteistä ominaisuutta vaan päädymme suppeampiin tai laajemmalle ulottuviin samankaltaisuuksiin ja tiettyihin suhteisiin, jotka yhdistävät pelit ryhmäksi, perheeksi. (Aaltola 1979,
10.)
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tai kontekstista riippumattomia merkityksiä, jotka voisi saada selville jonkin analyysin
avulla. Sitä vastoin sanojen merkitykset muuttuvat Wittgensteinin mielestä sen mukaan,
minkä kielipelin puitteissa niitä kulloinkin käytetään.
Myöhäis-Wittgensteinin mukaan kieltä sinänsä ei voida kuvailla yhtenäisenä kokonaisuutena. Sitä vastoin Wittgenstein on sitä mieltä, että kieltä kuvailtaessa täytyy tyytyä erilaisten kielipelien tarkastelemiseen, sillä Wittgensteinin mukaan kieli koostuu juuri kielipeleistä. Wittgenstein ei myöhäisfilosofiassaan siten pyrikään muodostamaan mitään kaiken kattavaa teoriaa kielestä. Sen sijaan hän tarkastelee kielen käyttötapoja, eli sen varsinaisia toimintatapoja eri tilanteissa. Wittgenstein on sitä mieltä, että kuvailemalla kieltä ja
sen osa-alueita, opitaan paremmin ymmärtämään sen luonnetta. Sanat siis saavat hänen
mukaansa merkityksensä nimenomaan tavasta, jolla niitä käytetään eri kielipelien puitteissa. Sanojen käyttöyhteydet taas muuttavat näiden sanojen kielioppeja4. Siten kuvailemalla arkikieltä ja tapoja, joilla sitä käytetään, voidaan Wittgensteinin mielestä kenties saavuttaa jonkinlainen yleiskatsauksellinen näkemys itse kielen luonteesta.
Kielen ymmärtäminen on Wittgensteinin mukaan sääntöjen hallitsemista. Hän korostaa,
että kyseessä oleva säännön seuraaminen on taito tai kyky, harjoitukseen perustuva käytäntö, joka opitaan sosiaalisesti yhteisössä. (Raatikainen 1997, 21.) Säännön ymmärtäminen ei todellakaan ole tulkintaa, vaan käytäntö, tapa, instituutio. Näin siis säännön ymmärtäminen tulee näkyviin siinä, mitä kutsutaan "säännön mukaan" ja "sitä vastaan toimimiseksi" (Wittgenstein 1981, 136.) Toisin sanoen säännön ymmärtämisen voi käsittää sen tietämiseksi, mikä on säännönmukaista toimintaa. Säännön seuraaminen on siis säännön
ymmärtämisen kriteeri.(Baker & Hacker 1985, 97, 102, 104.)
Kieli sääntöineen on siis Wittgensteinin mukaan yhteisöllinen ilmiö, jota voidaan
ymmärtää ainoastaan seuraamalla sen sääntöjä. Kukaan ihmisyksilö ei kykene seuraamaan
kielen sääntöjä, jollei hän ole sosiaalisesti oppinut säännön seuraamisen taitoa. Toisin
sanoen kieli ja sen ymmärtäminen ovat Wittgensteinin mukaan perinpohjin sosiaalisia ilmiöitä: yksityistä yhden ihmisen kieltä ei ole olemassa, eikä yksilö voi ymmärtää, minkään
kielen sääntöjä itsekseen pelkän intuition avulla. Yksityinen yhden ihmisen kieli olisi siis
kieli, jota ei voisi ymmärtää kukaan muu kuin itse kielen käyttäjä. Tällaisen yksityisen,
mahdottoman kielen, jota muut ihmiset eivät voisi ymmärtää, sanat viittaisivat Wittgensteinin mukaan puhujan yksityisiin, välittömiin kokemuksiin, joita muut eivät voisi tietää. Tällainen kieli olisi Wittgensteinin mukaan todellakin mahdoton, sillä kielelliset ilmaukset
eivät Wittgensteinin mielestä saa merkityksiään yksityisistä kokemuksista, vaan yhteisöllisistä kielipeleistä. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että kieleltä vaadittava julkisuus ei tarkoita sitä, että kielellä tulee välttämättä olla useita puhujia. Sitä vastoin kielellä
voi olla vain yksi puhuja, mutta ollakseen kieltä, tulee tämän yhden puhujan merkityssysteemin eli kielen olla muiden ymmärrettävissä. Toisin sanoen yhden ihmisen puhuma kieli
ei ole mahdoton yksityinen kieli, jos muut voivat ainakin periaatteessa ymmärtää tuota
kieltä. (Wittgenstein 1981,147.)
Säännöt tarvitsevat Wittgensteinin mukaan aina myös soveltamisinstituution. Ilman tällaista instituutiota säännöt riippuisivat hänen näkemyksensä mukaan ”ilmassa”. (Wittgen4.

Wittgensteinin mukaan kielioppi kertoo, minkä laatuinen olio jokin on. Sitä vastoin kielioppi ei
hänen mielestään sano, millainen kielen rakenteen on oltava. Wittgensteinin mukaan kielioppi
siis antaa ainoastaan kuvan, mutta ei millään tavoin selitä merkkien käyttöä. (Wittgenstein
1981, 220.)
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stein 1981, 185.) Säännön seuraaminen edellyttää itse säännönseuraamisesta riippumattoman taustan, jota vasten säännön seuraamista voidaan arvioida. Tällaisen taustan säännöille
tarjoaa Wittgensteinin mielestä tapa tai käytäntö. Toisin sanoen käytäntö asettaa kriteerit
säännön seuraamiselle. Käytännön asettamat kriteerit määräävät siten, mitä säännön seuraaminen tarkoittaa. (Baker & Hacker 1985, 163–164.)
Kielen säännönmukaisuus ei siis tarkoita sitä, että kieli olisi erillisten sääntöjen ohjaama
järjestelmä. Kielen käytössä ilmeneviä sääntöjä ei siis voida erottaa kielen käyttötavoista.
Kieltä ei siten voida luonnehtia luettelemalla ainoastaan sen sääntöjä.
Jotta siis voidaan puhua säännön seuraamisesta, säännön seuraamisen taustalla täytyy
olla sellaiset käytännön tarjoamat kriteerit, joiden perusteella säännön seuraaminen on
mahdollista erottaa säännön seuraamisen luulosta. Tämä taas johtaa siihen, ettei puhtaasti
yksityinen säännönseuraaminen ole mahdollista, sillä säännön seuraaminen tarvitsee julkiset kriteerit. Hieman kiistanalaista on tosin se, mitä Wittgenstein oikeastaan tarkoittaa säännön seuraamisen kriteerien julkisuudella. Wittgensteinin on näet tulkittu tarkoittavan säännön seuraamisen kriteerien julkisuudella sekä sitä, että säännön seuraaminen on mahdollista vain sikäli kun on olemassa yhteisö, joka seuraa ao. sääntöjä, että sitä, että säännön
seuraamisen kriteerit ovat periaatteessa julkisia eli että säännön seuraamisen julkisuuden
kriteeriksi riittäisi se, että joku toinenkin voi periaatteessa seurata kyseessä olevia sääntöjä.
Esimerkiksi Malcolm on sitä mieltä, että säännön seuraaminen edellyttää yhteisön olemassaolon. Hän lähtee tässä tulkinnassaan siitä, että säännön seuraaminen tai rikkominen
on mahdollista vain sikäli kun on olemassa yhteisö, jossa vallitsee selkeä yksimielisyys
siitä, mikä on säännön mukaan ja sitä vastaan toimimista. Malcolm onkin päätynyt siihen
ajatukseen, että säännön seuraaminen Wittgensteinilla on toimimista tavalla, jota yhteisö
eli saman harjoituksen saaneet ihmiset pitävät säännön seuraamisena. (Malcolm 1986,
155–156.) Tätä Malcolmin kantaa eli ns. ”yhteisötulkintaa” edustavat myös Kripke (1981),
McDowell (1984) ja Peacocke (1981).
Baker ja Hacker taas edustavat ns. "individualistista tulkintaa", jonka mukaan säännön
seuraamiseksi riittää, että säännöt ovat periaatteessa myös jonkin muun ymmärrettävissä.
Tarkemmin otettuna tämän tulkintatavan mukaan myös yksinäisen ihmisen toiminta voi
muodostaa taustan, jota vasten yksittäisiä toimia voidaan pitää säännön seuraamisena. Näin
voidaan todeta yksinäisen ihmisen seuraavan sääntöjä, jos hän toimii, kuten säännön seuraaja toimii, mikä tarkoittaa sitä, että hänen toimintansa laajempana kokonaisuutena tarkasteluna voidaan sanoa täyttävän säännön seuraamisen kriteerit. Jotta voitaisiin tietää, seuraako joku sääntöä, on siis tiedettävä, mitä sääntöjä hän seuraa ja kuinka hän toimii. Ja kun
säännöt ja käyttäytyminen tunnetaan, on mahdollista sanoa seuraako yksinäinen ihminen
sääntöjä. (Baker & Hacker 1985, 176–179, Hacker 1986, 253.) Bakerin ja Hackerin "individualistista tulkintaa" edustavat myös Budd (1989) ja McGinn (1984).
Winchin mukaan Wittgenstein painotti säännön käsitteellä juuri sitä, että toisten täytyy
periaatteessa pystyä tajuamaan kulloinkin ko. sääntö ja arvioimaan milloin sitä noudatetaan
oikein (Winch 1979b, 35). Sen arvioiminen, onko joku toiminnassaan noudattanut jotakin
sääntöä, on muiden samaa kieltä puhuvien arviointien harteilla. Samaa kieltä puhuvat,
saman harjoituksen saaneet ihmiset muodostavat näet niin sanotusti yhteisön, heidän toimintansa takana vaikuttaa sama elämänmuoto. Näin voidaan ajatella, että myös Winch kannattaa mm. Malcolmin edustamaa ”yhteisötulkintaa”.
Kuten jo aiemmin on todettu, perustuu kieli Wittgensteinin mukaan inhimilliseen elämään ja toimintaan. Toisin sanoen maailmassa eläminen ja toimiminen on Wittgensteinin
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mielestä laajin konteksti, jonka puitteissa sanat, merkit, lauseet, eleet yms. saavat merkityksensä. Tosin maailmassa toimiminen ei ole Wittgensteinin mielestä täysin mielivaltaista
"sokeaa", vaan tällä toiminnalla on tietty muoto. Wittgensteinin elämänmuodon käsite tarkoittaa juuri sitä muotoa, joka määrää toimimisen mielekkyyden ja merkityksen. Esimerkiksi Malcolm on sitä mieltä, että elämänmuoto-käsitteen merkitystä Wittgensteinin myöhäiskauden filosofiassa voi tuskin yliarvioida (Malcolm 1954, 530).
Jo aiemmin olen tässä tutkimuksessa tuonut esille, että kuten niin monet muutkin Wittgensteinin myöhäiskauden käsitteet, myös elämänmuodon käsite on saanut isältään monta
merkitystä. Elämänmuodon eri merkityksistä ja erilaisista elämänmuodon-käsitteet tulkinnoista kerroin luvussa 6.3.. Toin tuossa luvussa myös esille, että Geertz tukeutuu tiheän
kuvauksen konseptissaan elämän muodon kulttuuriseen tulkitaan. Ja myös tässä luvussa
käsiteltävänä oleva Winch tukeutuu omassa ymmärtävän sosiologian konseptissaan elämänmuodon kulttuuriseen tulkintaan.
Winch tuo mielestäni tämän kulttuuritulkintaan tukeutumisensa ilmi heti kirjansa
Yhteiskuntatieteet ja filosofia alkulehdillä lainatessaan Lessingin sanoja:
Jos todella on niin, että moraaliset toiminnot ovat sinänsä aina samanlaisia riippumatta siitä,
kuinka erilaisia ovatkin ne ajat ja yhteiskunnat, joissa ne tapahtuvat, samoja toimintoja ei
kuitenkaan aina kutsuta samoilla nimillä; ja on epäoikeudenmukaista antaa millekään toiminnolle eri nimi kuin sillä oli omana aikanaan ja oman kansansa keskuudessa. (Winch
1979b, 5.)

Kulttuurinäkemys käsittää kielen siis perimmiltään yhteisölliseksi ilmiöksi. Sanan merkityksen selittämisen ajatellaan siten olevan sanan käytön kuvailemista. Sanan käytön
kuvailemisen taas ajatellaan olevan sen sosiaalisen kanssakäymisen kuvailua, johon sana
kuuluu. (Winch 1979b, 121.) Kieli siis viittaa kulttuurinäkemyksen mukaan johonkin elämänmuotoon. Tämän näkemyksen pohjalta voidaan ajatella, että jotta voidaan kuvata kieli, on kuvattava myös käytäntö. Tällaisia käytäntöjä eli sosiaalisen kanssakäymisen muotoja eli ”yhteiskunnallisia elämänmuotoja” ovat Winchin mukaan esimerkiksi sellaiset
ilmiöt kuten tiede, taide ja uskonto.
Toisaalta Winch kutsuu myös esim. anarkistin elämäntapaa elämänmuodoksi. Hän kirjoittaa:
... Anarkistin elämäntapa on elämäntapa. Se on erotettava esim. raivopäisen mielenvikaisen
tarkoituksettomasta käyttäytymisestä. Anarkistilla on perusteensa toiminnalleen; hän nimenomaisesti välttää täsmällisiä, jäykkiä sääntöjä, jotka hallitsisivat häntä. Vaikka hän säilyttää
valinnanvapautensa, hän suorittaa kuitenkin merkittäviä valintoja: niitä ohjaa eri näkökohtien harkinta, ja hänellä saattaa olla hyvät perusteet valita yksi toimintamuoto jonkin toisen
sijasta. Ja nämä anarkistin elämänmuodon kuvauksessa olennaiset käsitteet edellyttivät
säännön käsitteen olemassaoloa. (Winch 1979b, 55–56.)

Anarkistin elämäntavan lisäksi Winch puhuu mm. munkin ja sotilaan elämäntavoista.
Näin voisi ajatella, että sen lisäksi, että Winch käsittää elämänmuodon instituutioksi, hän
myös ajattelee elämänmuodon toisaalta yhteiskunnallisesti välittyneeksi elämisen tavaksi. Eli mikä tahansa organismin olemisen tai elämisen tapa ei sinällään Winchin ajatustavan mukaan tarkoita elämänmuotoa elämäntapana. Elämänmuoto elämäntavaksi käsitettynä vaatii taakseen jonkin kulttuurin tai yhteiskunnan instituution taustaa. Toisin sanoen
munkin elämäntapa määrittyy uskonnon ja sotilaan elämäntapa maanpuolustusinstituution
kautta. Anarkistin elämäntavan taas voidaan ajatella määrittyvän esimerkiksi länsimaisen
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kulttuurin kautta. Näin voisi siis ajatella, että myös puhuessaan elämänmuodosta elämäntapana, Winch tulkitsee elämänmuodon käsitteen edelleen kulttuurisen tulkintalinjan
mukaan.
Tukeutuessaan Wittgensteinin myöhäiskauden filosofiaan sekä Geertz että Winch ajattelevat, että kieli ja kulttuuri sekä ihmisten toiminta kulttuurin puitteissa kietoutuvat
yhteen. Kielen he taas näkevät muuntuvana ilmiönä, joka toimii kulttuurin jäsenten käyttämänä viestintävälineenä, mutta joka myös itse määrittää kulttuuria ja siinä toimivien ihmisten käyttäytymistä.
Mutta palataan yleensä Winchin ja Geertzin ajattelun kuvailusta suhteessa kieleen heidän tapoihinsa mieltää ymmärtäminen. Huomion arvoista on se, että sekä Geerz että Winch
jakavat ymmärtämisen konseptinsa ns. esiymmärtämiseen ja ns. varsinaiseen ymmärtämiseen.
Geerz puhuu mielestäni ns. esiymmärryksen rakentamisesta, kun hän toteaa, että tutkijalla tulee olla hallussaan kokemusetäiset käsitteet siitä vieraasta kulttuurista, jota hän
aikoo tulkita. Ns. varsinaiseksi ymmärtämiseksi taas käsitän itse tiheän kuvauksen harjoittamisen eli vieraan kulttuurin tulkitsemisen samansuuntaisesti kuin jotakin epäselvää käsikirjoitusta tulkitaan.
Winch taas erottaa toisistaan harkinnasta riippumattoman ja harkintaan perustuvan
ymmärtämisen. Harkinnasta riippumaton ymmärtäminen merkitsee mielestäni samaa mitä
Geertz tarkoittaa kokemusetäisten käsitteiden tarjoamalla esiymmärryksellä. Eli Winchin
mukaan jotain sosiaalista toimintaa ymmärtämään pyrkivällä tutkijalla tulee olla tietty
ennakkokäsitys siitä, mitä tuo toiminta pääpiirteissään voisi pitää sisällään. Varsinaista toiminnan ymmärtämistä Winch taas kutsuu harkintaan perustuvaksi ymmärtämiseksi.
Ajattelemisen arvoinen kysymys on mielestäni se, kuinka paljon nuo geetziläiset kokemusetäiset käsitteet (tai winchiläisittäin harkinnasta riippumaton ymmärtäminen) oikein
vaikuttavat varsinaiseen tutkimuskohteen tulkintaan (varsinaiseen ymmärtämiseen). Voisi
nimittäin ajatella, että puheena oleva ”esiymmärtäminen” saattaa ehkä dominoida varsinaista tulkintaprosessia niinkin paljon, ettei tutkija pysty ikään kuin löytämään ”todella”
uusia ja ravisuttavia tulkintoja kohteestaan varsinaisen tulkintaprosessin kuluessa. Geertz
sivuaa mielestäni tätä kysymyksen asettelua toteamalla ensivaikutelmien ”sananvallasta”
seuraavaa:
…ensimmäiset vaikutelmat, juuri siitä syystä, että ne ovat ensimmäisiä vaikutelmia, ja ehkä
yhtä hyvin siitä syystä, että ne ovat vaikutelmia eikä teorioita tai koeteltuja faktoja, asettavat
kehykset havaitsemiselle ja ymmärtämiselle.
… ensivaikutelmia ei voi tutkimuksen aikana kokonaan sivuuttaa, vaan ainoastaan kritisoida, kehittää, syventää, moralisoida… (Geertz 1995, 13.)

Viitaten juuri esitettyihin Geerzin ajatuksiin, voikin todeta, että vaikka esiymmärtäminen
/ kokemusetäiset käsitteet / harkinnasta riippumaton ymmärtäminen vaikuttaakin varsinaiseen tulkintaprosessiin, tulisi tutkijan muistaa suhtautua tuohon esiymmärrykseensä
koko varsinaisen tulkintaprosessin ajan kriittisesti.

7 Haastatteluaineiston analyysista / tulkinnasta
7.1 Haastatteluaineistosta
Sukupolvikolmikon yksilöhaasttelut kestivät jokainen noin 30 minuuttia (litteroitua tekstiä yhteenä noin 9 liuskaa); apu-informanttijoukon yksilöhaastettelut puolestaan noin 20
minuuttia (litteroitua tekstiä yhteensä noin 13 liuskaa); sukupolvikolmikon ryhmähaastattelun aikana ajatuksia taas vaihdettiin puolentoista tunnin ajan (litteroitua tekstiä yhteenä
noin 10 liuskaa).
Pyrin pitämään haastattelut napakasti koossa siten, etten yllyttänyt tai päästänyt haastateltaviani polveilemaan ”kehyksistä” sivupoluille, joita olisi ollut houkuttelevasti tarjolla,
sillä tarkoituksenani ei ollut kerätä haastateltavieni ”elämänkertoja” tutkimusaiheeni viitoittamana, vaan olin kiinnostunut rajatusti heidän käsityksistään yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä sekä hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista.

7.2 “Kasvatuksen auktoriteetit” aineistosta
Tutkimuksen yksi alaongelma kysyy sitä, kuinka tutkimuksen informanttien käsitykset
1950-, 1970- ja 2000-luvun kasvatusilmapiireistä suhteutuvat tässä tutkimuksessa esiinnostettujen ”kasvatuksen auktoriteettien” käsityksiin yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä nyt sekä kolme ja viisi vuosikymmentä sitten. Näin ollen tutkimuksen empiirisenä
aineistona on haastattelumateriaalin lisäksi käytetty myös kirjallisia teoksia, oppaita ja tvohjelmia, joissa ”kasvatuksen auktoriteetit” puhuvat. Kuvaan seuraavaksi tuota aineistoa
ja perustelen tekemiäni auktoriteettivalintoja. Mutta ennen tuota kuvausta haluan kuitenkin mainita, että auktoriteettien valinnan ensisijaisin lähtökohta on ollut se, että heidän
sanottavansa todella istuu tutkimuksen olennaiseen ilmiökenttään.
1950-luku. 1950-luvun kasvatuksen auktoriteetteja tässä työssä edustavat Arvo Lehtovaara ja Matti Koskenniemi, Benjamin Spock ja L. Muderspach. Lehtovaaran ja Koskenniemen teoksen valitsin materiaaliksi tähän tutkimukseen sillä perusteella, että Lehtovaara
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ja Koskenniemi ovat aikakautensa tunnetuimpia kasvatustieteilijöitä Suomessa. Spockin
teos taas on ollut Suomessa tunnettu ja tunnustettu opas vanhempien keskuudessa vielä
vuosikymmeniä 1950-luvun jälkeenkin. Muderspachin teoksen taas olen valinnut sen
perusteella että se on ollut verrattain suosittu kasvatusopas 1950-luvulla.5 Auktoriteettien
valintaprosessiin sisältyi keskusteluja tiettyjen kasvatustieteilijöiden kanssa sekä muutaman vanhusikään yltäneen naisen kanssa. Heidän tietämyksensä ja oman harkintani perusteella päädyin mainittuihin auktoriteetteihin.
1970-luku. 1970-luvun auktoriteeteiksi valitsin käsillä olevaan tutkimukseen Lea Pulkkisen, Leena Lahden ja 1990-luvun lopussa 1970-lukua kommentoineen Merja Korhosen.
Lea Pulkkisen valitsin siksi, että hän on edustanuta 1970-luvulla ja edustaa edelleenkin
alansa tieteellistä huippua. Lahden valinnan taas ratkaisi se, että hänen työtään ”auktorisoi”
arvovaltainen Mannerheimin lastensuojeluliitto. Korhonen puolestaan tuo mielestäni selkeästi ja hyvin esille sen, millainen kasvatusilmasto Suomessa 1970-luvulla hänen käsityksensä mukaan vallitsi. 1970-luvun auktoriteettien valintaprosessin ytimenä käytin keskusteluja tiettyjen muiden kasvatustieteilijöiden sekä muutaman keski-ikäisen äidin kanssa.
Näiden keskustelujen ja oman harkintani pohjalta päädyin mainittuihin auktoriteettivalintoihin.
2000-luku. Juha Siltala, Tuula Tamminen, Liisa Keltinkangas-Järvinen ja Merja Korhonen edustavat tässä 2000-luvun auktoriteetteja. Siltalan, Tammisen ja Keltinkangas-Järvisen valitsin siitä syystä, että he ovat ottaneet tiedemaailman edustajina näkyvästi kantaa
nykyiseen kasvatusilmapiiriin. Korhosen otin tutkimukseeni mukaan sen perusteella, että
hänen varsin hyvää kuvaustaan 1990-luvun lopun kasvatusilmastosta voi mielestäni soveltaa harkiten myös vielä näin 2000-luvun alussa. 2000-luvun auktoriteettien valinnassa luotin omaan sivistykseeni kyseisellä saralla.
Sitä että 2000-luvun auktoriteetit puhuvat tässä tutkimuksessa myös tiedotusvälineiden
kautta, perustelen sillä, että nykyään televisio näyttelee huomattavasti suurempaa osaa
vakavasti otettavana informaatiolähteenä kuin 1950- ja 1970-luvuilla. Seuraavasta selviää
vielä, millaisesta materiaalista kunkin auktoriteetit ajatuksen on nostettu ylös.
1.
–
–
–

1950-luvun auktoriteetit ja heidän areenansa
Arvo Lehtovaara ja Matti Koskennieni: Kasvatuspsykologia (1958)
L. Muderspach: Koti. Yhteiskunnan tukipylväs (1953)
Benjamin Spock: Järkevää lastenhoitoa (1957)

2. 1970-luvun auktoriteetit ja heidän areenansa
– Lea Pulkkinen: Kotikasvatuksen psykologia (1977)
– Leena Lahti: Lapsiperheen ihmissuhteet ja kasvatusneuvonnan tarve. Lapsiraportti
B27:n (1978)
– 1970-lukua 1990-luvulla ruotinut Merja Korhonen: Isyyden muutos. Keski-ikäisten
miesten lapsuuskokemuk set ja oma vanhemmuus (1999)

5. Arvo Ylppö oli myös kiistatta tärkeä vaikuttaja lasten ja vanhempien elämässä 1950-luvulla.
Häntä en ole kuitenkaan valinnut auktoriteetiksi tähän tutkimukseen siitä syystä, että Ylppö keskittyi lähinnä suomalaisten lasten fyysisen terveyden kohentamiseen, ei kasvatuksen ohjaamiseen.
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3. 2000-luvun (ja 1990-luvun loppupuolen) auktoriteetit ja heidän areenansa
– Juha Siltala: opintomoniste Sosiologinen ja psykologinen minä maailmantalouden
aikana. Minuus vuorovaiku tuksen historiana ja tunnedynaamisena kokonaisuutena.
(2001)
– Tuula Tamminen TV-2:n ajankohtaisohjelma Punaisessa langassa syksyllä 2000
– Liisa Keltinkangas- Järvinen TV-2: ajankohtaisohjelma Punaisessa langassa syksyllä
2001
– Merja Korhonen: Isyyden muutos. Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma
vanhemmuus (1999)
– Arja Jokinen: Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. (1997)

7.3 Gadamerilaisesta neliportaisesta analyysimenetelmästä
Valitsin Gadamerin ajatuksiin pohjautuvan menetelmän haastatteluaineiston analysointiin
siitä syystä, että se istuu Geertzin ajatuksiin. Perustelen tätä istuvuutta sillä, että Geertz
(Geertz 1973) mieltää tulkinnallisen tutkimuksen ikään kuin kielen ja tekstien tutkimukseksi, ja gadamerilainen metodi (Koski 1995) pyrkii tulkitsemaan järkevällä ja selkeällä
tavalla tekstejä.
Gadamerilaisen hermeneutiikan mukaan tutkija ei voi koskaan saavuttaa objektiivista
tulkintaa tekstiksi ymmärrettävästä aineistosta. Tämän estää tutkijan historiallinen situaatio
ja tutkijan oma kielenkäyttö (Bleicher 1980, 2). Gadamerilainen hermeneutiikka sisältää
kuitenkin myönteisen käsityksen tulkinnan mahdollisuudesta, sillä sen mukaan tulkinta
sisältää aina uutta synnyttävän, luovan elementin (Koski 1995). Ylipäätään Gadamer
(1979, 307) korostaa hermeneutiikassaan jatkuvien, uusien ja erilaisten kriittisten ymmärtämisyritysten tärkeyttä.
Kosken (1995) Gadamerin lähtökohdista eksplikoima analyysimenetelmä sisältää neljä
vaihetta. Vaiheet ovat esillä seuraavassa.
1. vaihe: Esiymmärryksen eksplisiittinen erittely
2. vaihe: Hermeneuttinen dialogi
3. vaihe: Horisonttien sulautuminen
4. vaihe: Aktiivinen applikaatio (Koski 1995, 117–134).
Koski on eksplikoinut tämän puheena olevan tulkintametodin Gadamerin filosofiasta ja
tämä hänen eksplikaationsa on käyttökelpoinen tekstipohjaisten aineistojen analysointitapa, mutta Koski toteaa toisaalta kuitenkin, että gadamerilainen hermeneutiikka itsessään
“ei tarjoa yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia metodisia sovellusohjeita ja näyttää suorastaan kieltävän tällaisen mahdollisuuden. (Koski 1995, 27). Monet kriitikot ovatkin esittäneet, että gadamerilainen hermeneutiikka ei huomioi paljonkaan tulkittavaa tekstiä itseään, vaan rohkaisee “lukemaan tekstiin” kovin vapaasti mitä tahansa merkityksiä. Onkin
kysytty:
– Sisältyykö gadamerilaiseen hermeneutiikkaan tutkimustapa, jota voitaisiin pitää liiankin joustavana?
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– Edustaako gadamerilainen hermeneutiikka ongelmallista postmodernia tieteen-filosofiaa, jonka mukaan tutkija voi sanoa mitä tahansa?
– Sisältyykö gadamerilaiseen hermeneutiikkaan ylipäätään sellaisia aspeksteja, jotka
tekisivät siitä menetelmän? (Bubner 1981, Rosenau 1992.)
Vastaten tähän kritiikkiin Koski (1995) puolustaa ajatusta siitä, että Gadamerin hermeneuttisesta filosofiasta voidaan myös eksplikoida metodi. Hän lähtee tässä ajatuksesta,
että hermeneutiikka kykenee ylipäätään tarjoamaan kokonaisvaltaisen, luovan ja itsekriittisen ajattelu- ja työskentelytavan. Koski kirjoittaa:
Kokonaisvaltainen työskentelytapa –ajatusta painottaen voidaan mielestäni puhua myös
Gadamerin yhteydessä eräänlaisesta hermeneuttisesta menetelmästä tai ajattelutyylistä.
(emt., 28.)

Esiymmärryksen eksplisiittinen erittely (emt., 28, 118) tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii
tiedostamaan ja erittelemään esiymmärrystään tutkimusaiheesta. Tämän saman aspektin
aineiston analyysiin tuo esille toki myös Geertz. Geertziläisittäin voisi todeta, että tulkinnan ensimmäisessä vaiheessa tutkijan tulee eritellä eksplisiittisesti kokemusetäistä käsitteistöään eli teoreettisia lähtökohtiaan. On kuitenkin tuotu esille, että esiymmärrys ei ole
missään tapauksessa koskaan täysin tematisoitavissa, vaan osa siitä on ns. ei-käsitteellistä
intuitiota.
Hermeneuttisen dialogin vaiheessa (emt., 29, 119–124) eritellään itse tutkimusaineistoa.
Erittelyssä pyritään Kosken mukaan vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tulkittava teksti
ilmaisee tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olevasta asiasta. Sovellan näitä ajatuksia
omassa tutkimuksessani siten, että haen haastatteluaineisto-tekstistä vastausta tutkimusongelmiini.
Koski sanoo, että hermeneuttisen dialogin vaihe on todellakin luonteeltaan dialogi, jossa
tulkitsijan keskustelupartnerina on analysoitava teksti. Kosken mukaan tämä dialogi tapahtuu periaatteessa vastavuoroisena kysymisenä ja vastaamisena. Koski kirjoittaa:
…teksti asettaa jo pelkällä olemassaolollaan tulkitsijalle kysymyksen. Teksti nimittäin asettaa tulkitsijalle haasteen tarkistaa ja kyseenalaistaa omia tekstin käsittelemään aiheeseen x
liittyviä näkökantoja ja mielipiteitä. (emt., 119.)
…tulkitsija asettaa itse omista lähtökohdistaan kysymyksen tekstille. …tulkitsija kysyy
tekstiltä omasta horisontistaan käsin, onko asia x näin ja näin. (emt.)

Kosken mukaan kuvatunlainen kysyminen on tapa harjoittaa ns. aktiivista ei-tietämisen
asennetta. Näin ollen se on tapa ottaa vakavasti tekstin kohdistama haaste tutkijan ennakkokäsityksiin.
Horisonttien sulautumisvaiheessa (emt., 28, 124–127) muodostetaan uusi synteettinen
näkemys tutkimuksen alla olevasta aiheesta tutkijan esiymmärryksen (kokemusetäisten
käsitteiden) ja tekstin esittämän näkemyksen tuloksena. Koski tuo esille, että synteesi muodostuu tulkinnan kuluessa ikään kuin itsestään. Tässä vaiheessa pitäisi mielestäni erityisesti
varoa sitä, ettei esiymmärrys määräisi liikaa tulkintaa. Sillä kuten toin esille luvussa, jossa
vertailin Geertzin tulkitsevan etnografian ja Winchin ymmärtävän sosiologian perusideoita, ”esiymmärrys” saattaa dominoida aineiston tulkintaa niinkin paljon, ettei tutkia pysty
löytämään aineistostaan ”todella” uusia tulkintoja.
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Aktiivisen applikaation vaiheessa (emt., 28–29, 127–143) tutkijan tulee aktiivisesti pyrkiä soveltamaan hermeneuttisen dialogin ja horisonttien sulautumisen vaiheissa syntyneitä
tulkintoja ja tuloksia tilanteeseensa, elämäänsä tai toimintaansa. Koski kirjoittaa:
Gadamer palauttaa soveltamisen osaksi ymmärtämistä: hyvä tulkinta aikaansaa tulkitsijassa
ymmärryksen aiheesta x, joka usein eroaa tulkitsijan aikaisemmasta käsityksestä ja joka vaikuttaa hänen elämänasenteeseensa ja koko myöhempään elämän käyttöönsä. Gadamerilla
ymmärtäminen on aina sidoksissa praksikseen ja palaa ravitsemaan sitä. Tavallaan koko hermeneuttinen yritys perustuu applikaatioon. Gadamer näkee hermeneuttisten tieteiden nimenomaisena tehtävänä sovellutuskelpoisten totuuksien löytämisen. Applikaation käsitteeseen
liittyy ajatus hermeneutiikasta kulloistakin historiallista tilannetta puhuttelevana ja sen
ongelmiin vastauksia etsivänä toimintana, ei ikuisten totuuksien tavoitteluna. (Koski 1995,
132.)

Olen esitellyt edellä tässä tutkimuksessa käyttämäni tulkintametodin periaatteet. Seuraavaksi kerron siitä, kuinka olen soveltanut Gadamerin ajatuksiin pohjaavaa tulkintametodia tämän tutkimuksen haastatteluaineiston analyysissa. Tämä tulkintametodin soveltamisen kuvailu alkaa siis tässä luvussa jatkuen vielä luvussa 8. horisonttien sulautumisen ja
luvussa 9. aktiivisen applikaation soveltamisen kuvailun osalta.
Litteroituani haastatteluaineiston, pyrin suhtautumaan siihen Geertzin kehottamalla
tavalla, eli kuten epäselvään, mutta mielenkiintoiseen käsikirjoitukseen. Mutta ennen kuin
todella uppouduin tuon ”käsikirjoituksen” saloihin, pyrin erittelemään vielä tietoisesti ja
eksplisiittisesti esiymmärrystäni hyväksynnästä, torjunnasta ja kasvatusilmapiiristä. Toisin
sanoen kertasin tässä vaiheessa Rohnerin PAR-teoriaa.
Esiymmärryksen eksplisiittisen erittelyn jälkeen siirryin analyysiprosessin hermeneuttisen dialogin vaiheeseen. Lähdin siis selvittämään, miten haastatteluaineisto vastaa tutkimusongelmiini. Tässä selvittelytyössä haastatteluaineistoa lukiessani pyrin käymään dialogia, jossa toisaalta ”kysyin” aineistolta, onko se ikään kuin samaan mieltä hyväksynnästä
ja torjunnasta ja kasvatusilmapiiristä kuin Rohnerin teoria. Mutta etupäässä etsin aineistosta sen itsensä tarjoamia vastauksia tutkimusongelmiini. Ydininformanttijoukon eli sukupolvikolmikon yksilö- ja ryhmähaastatteluaineistosta tämä ”dialogi” tuotti ”tulokseksi”
luokituksen, jossa jaoin aineiston seuraaviin luokkiin: sukupolvikolmikon kasvatuskäsityksen lähteet; kasvatusilmapiiri silloin, kun lapset olivat pieniä; kasvatusilmapiiri nykyisin;
hyväksynnän kasvatukselliset vaikutukset; hyväksynnän oikeutus; torjunnan kasvatukselliset vaikutukset; torjunnan oikeutus.
Haastattelun sadon ”luokituksen” kävin näyttämässä kevättalvella 2001 sukupolvikolmikolle (luokitus on dokumentoitu liitteeseen). Luokitus sisältää kolmikon vastauksien
“ytimet”, ja sen tavoitteena oli ilmaista haastateltaville heidän vastautensa keskeisin ja tärkein sisältö. Luokituksen näyttökäynnillä pyrin antamaan kolmikolle mahdollisuuden heidän vielä halutessaan tarkentaa tai korjata vastuksiaan.
”Haastatteluaineiston luokituksen näyttökäynti” informanttikolmikon luo ajoittui siis
maaliskuun 2001 loppuun. Tilaisuus pidettiin vanhan rouvan luona. Osallistumaan siihen
pääsi valitettavasti vain vanha rouva ja hänen tyttärensä. Kolmikon nuorin jäsen oli sairauden vuoksi estynyt saapumaan paikalle. Isoäidillä ja hänen tyttärellään oli vastauksiinsa
vain lähinnä kosmeettista lisättävää. Isoäidin tyttärentytär sai vastaustiivistelmät äidiltään.
Myöhemmin kävi ilmi, että tyttärellä ei ollut vastauksiin lisättävää tai korjattavaa.
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Edellä mainitun vierailun jälkeen sukupolvikolmikon luo jätin hetkeksi sukupolvikolmikon vastausmateriaalin rauhaan. Sen sijaan keskityin nyt tutkimuksen apuinformanttijoukon haastatteluvastausten analyyttiseen lukemiseen samalla hermeneuttisen dialogin periaatteella kuin olin lukenut sukupolvikolmikonkin haastattelumateriaalin. Joidenkin lukukertojen jälkeen tein kyseisten haastateltavien vastuksista luokitukset. Lisäksi perehdyin
tässä vaiheessa ”kasvatuksen auktoriteetit”- materiaaliin ja kirjasin siitä ylös sitaatteja,
jotka olivat tutkimusongelmani – Miten tämän tutkimuksen informanttien käsitykset kasvatusilmapiiristä suhteutuvat 50- ja 70-lukujen sekä tiettyjen nykypäivän ”kasvatusauktoriteettien” välittämään kuvaan mainittujen vuosikymmenien kasvatusilmapiiristä?” – kannalta puhuttelevia sitaatteja.
Kun minulla sitten oli käsissäni luokitukset sekä ydininformanttikolmikon että apuinformattijoukon haastatteluvastauksista ja merkitykselliset sitaatit ”auktoriteetti-aineistosta”, siirryin aineiston analyysissa horisonttien sulautumisvaiheeseen; toisin sanoen lähdin punomaan haastattelumateriaalista ja ”kasvatuksen auktoriteetti” materiaalista ”varsinaista tulkintaa. Seuraavaksi esitän analyysin horisonttien sulautumisvaiheen jälkeiset
tulokset.

8 Tulokset
8.1 Alkusanat
Alun perin minut sysäsi tekemään käsillä olevasta aiheesta tutkimusta tiedotusvälineissä
käyty keskustelua siitä, että
– vanhemmilla ei ole aikaa lapsilleen;
– vanhemmat eivät välitä lapsistaan;
– lapset ovat levottomia ja tuntevat olonsa turvattomiksi.
Tutkimusaineistoni suo mahdollisuuden vertailla kolmen sukupolven isoäitien, äitien ja
tyttärien henkilökohtaisten äänten kautta suomalaisen yhteiskunnan kasvatusilmapiiriä ja
erityisesti hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista vallinneita ja vallitsevia käsityksiä.
Aloitan tulossadon purkamisen kuvaamalla sukupolvikolmikon käsityksiä hyväksynnän
ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista. Pyrin jäsentämään tässä
aineistoa erityisesti siten, että se kuvaisi sitä, ovatko käsitykset eri sukupolvien välillä mahdollisesti muuttuneet, ja onko muutokseen ehkä vaikuttanut muuttunut yhteiskunnallinen
ilmapiiri, vai ovatko käsitykset hyväksynnästä ja torjunnasta tutkimuksen sukupolvikolmikossa siirtyneet perintönä sukupolvelta toiselle – tai ehkä kumpaakin.
Sitten siirryn käsittelemään sitä, mitä aineiston perusteella voi sanoa nykyisestä kasvatusilmapiiristä, mitä 1970-luvun kasvatusilmapiiristä ja mitä 1950-luvun kasvatusilmapiiristä. Kuvaan kyseisten ajanjaksojen ilmapiirejä kaikkien informanttien eli sukupolvikolmikon ja muun informanttijoukon vastauksista muodostamallani kuvauksella.

8.2 Hyväksynnästä ja torjunnasta kolmessa sukupolvessa
Seuraavassa esitän tulkintoja siitä, mitä tutkimuksen sukupolvikolmikko ajattelee hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista. Pyrin vastaamaan
tässä alaluvussa osittain jo pääongelmaan, eli kysymykseen siitä,
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millaisia muutoksia on havaittavissa isoäidin, äidin ja tyttären tavassa hahmottaa kasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta.

Mutta erityisesti tästä luvusta voi mielestäni lukea vastausta kysymykseen siitä,
siirtyvätkö käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista äidiltä tyttärelle.

Käsillä oleva alaluku rakentuu siten, että käyn läpi erikseen isoäidin, äidin ja tyttären
käsityksiä. Tässä en siten kuitenkaan vielä eksplisiittisesti vertaile mainittujen kolmen
sukupolven käsityksiä, vaan vertailun vuoro on vasta seuraavassa alaluvussa.
Isoäidin, äidin ja tyttären käsitysten tulkinnassa käytän pääaosin apuna otteita Rohnerin
PAR-teoriasta ja Susanna Tamaron romaanista Seuraa sydämesi tietä. Rohnerin teoriasta
olenkin jo kertonut tämän raportin alkupuolella, mutta Tamaron teoksesta lienee aihetta
ilmaista tässä muutama lause.
Kulje sydämesi tietä -teos koostuu isoäidin monilukuisesta ”kirjeestä” tyttären-tyttärelleen. Kirjeessä isoäiti kertaa jo edesmenneen tyttärensä elämää että omaa ja tyttärentyttärensä siihen astista elämää. Hän arvio itsensä, tyttärensä ja tyttärentyttärensä välisiä suhteita ja omaa onnistumistaan tyttärensä ja tyttärentyttärensä kasvattajana. Lisäksi isoäiti
pyrkii tietoisesti mutta lempeästi ohjaamaan kirjeissään rakastamaansa tyttärentytärtään.
Pitkän kirjeensä loppupuolella isoäiti kirjoittaa:
…tunnen surua joka kerran nähdessäni hukkaan heitetyn elämän, jossa rakkauden polkua ei
ole kuljettu päästä päähän. Pidä huolta itsestäsi. Kun kasvat ihmisenä ja sinussa herää halu
korjata epäkohdat, muista että ensimmäinen vallankumous on aloitettava itsestään, ensimmäinen ja tärkein. Tuskin mikään on yhtä vaarallista kuin taistella jonkin aatteen puolesta
tuntematta itseään. (Tamaro 1997, 207.)

Kulje sydämesi tietä sopii mielestäni erinomaisesti tutkimukseeni, sillä se tulee hengeltää
hyvin lähelle Rohnerin PAR-teoriassaan esittämiä ajatuksia kasvatuksen lämpimyydestä.
En kuitenkaan väitä, että Tamaron kaunokirjallisella teoksella olisi yhtä suuri painoarvo
kuin Rohnerin PAR-teorialla hyväksynnästä ja torjunnasta puhuttaessa. Mutta lähden siitä, että Tamaron ajatukset värittävät ja tukevat tässä tutkimuksessa sopivasti Rohnerin
teoriaa.

8.2.1 Isoäidin käsityksistä
Isoäiti kertoi, että hänen kasvatuskäsitystensä lähteet nojaavat vahvasti ja voittopuolisesti
omalta äidiltä aikanaan saatuihin ohjeisiin ja siihen kokemuspohjaiseen tietoon, jonka hän
lapsuuden kodistaan ammensi. Muualta hankitulla tiedolla hän ei juuri nuorena äitinä kasvatuskäsitystään höystänyt. Ylpön hän tosin mainitsi, mutta lisäsi heti perään, että neuvolasta ei hänen muistinsa mukaan jaettu kasvatusneuvoja eikä hän lukenut myöskään kasvatusoppaita. Isoäiti totesi:
Neuvolassa vaan mitattiin ja punnittiin. Jokainen kasvatti niin kuin tykkäs. Mutta Ylpöllä oli
realistiset puheet: Kotona saa olla, miten on! Ylppö sanoi myös ettei äidin tarvitse pitää
kotia ylisiistinä.

79

8.2.2 Isoäidin tavasta käsittää hyväksynnän oikeutus
Hyväksynnän oikeutuksesta puhuttaessa isöäiti kertoi hänen ja hänen miehensä perustaman perheen ilmapiiristä ylipäätään. Hänen mielestään ilmapiiri heidän perheessään oli
lämmin mutta ei ”ylitsepursuavan” lämmin siinä mielessä, että hyväksyntää olisi osoitettu suurieleisesti. Isoäiti oli sitä mieltä, että hyväksynnän osoittamisen oikeutus riippuu
yleensä tilanteesta. Hän sanoi:
Hyväksynnän osoittaminen on oikeutettua tilanteen mukaan. Omille lapsille sen osoittaminen oli vähäeleistä; ei halailtu juurikaan. …Joskus oltiin hyvänä. Mutta lapset varmasti tiesi
että välitetään. Esimerkiksi siitä, että vanhemmilla oli huoli lapsista.
…Olin joskus liiankin huolekas lapsista. Heti kun ne katos silmistä, oli huoli missä ne on.

Arkipäiväisestä lasten hoivasta isoäiti kertoi kantaneensa perheessään suuremman vastuun kuin hänen miehensä. Hänen avioimiehensä toi perheelle leivän, ja hän itse hoiti
mielellään kotia ja lapsia. Huolta lapsistaan isoäiti osoitti miehensä kanssa asettamalle
lapsille rajoja ja kieltämällä ja nuhtelemalla tarvittaessa.
Isoäidin ilmaisemat käsitykset puheena olevasta ilmiöstä voisi tulkita ehkä hyvin tavanomaiseksi suomalaisen kulttuurin varttuneemman edustajan vastaukseksi: turhaan ei
halailla! Suomalaisissa perheissä on menneinä vuosikymmeninä ollut myös melko yleistä
se, että on ajateltu, että lapset ymmärtävät heistä johtuvat huolet ja heille osoitetut rankaisut
välittämisen ja jopa rakkauden osoituksina (ks. esim. Pulkkinen 1977). Rakkautta ei haluttu
osoittaa kehuin ja hellyyden osoituksin, etteivät lapset vain ylpistyisi, ja etteivät he luulisi
maailmaa liian lämpöiseksi ja pehmeäksi paikaksi. Tosin vuosikymmenten saatossa on
Suomessa mitä todennäköisemmin löydettävissä sukuja, joissa rakkautta on osoitettu ”valtavirtasukuja” runsaseleisemmin.
Mutta toki hyväksyntää voi hyvin osoittaa vähäeleisestikin. Vähäeleisesti ilman huolestumisia, vähäeleisesti, mutta varmasti ja lämpimästi. Rohner kirjoittaa asiasta seuraavasti:
Hyväksyvät vanhemmat todella pitävät lapsestaan, hyväksyvät hänen persoonallisuutensa ja
ovat kiinnostuneita hänen tekemisistään ja hyvinvoinnistaan. He eivät välttämättä osoita
rakkauttaan suurieleisesti, mutta he osoittavat sitä ilman ehtoja. … On myös otettava huomioon, että sellaisia vanhemmat eivät välttämättä ole lämpimiä, jotka vain rutiinin ja velvollisuuden omaisesti hoitavat lastaan. (Rohner 1975, 47–48.)

Tutkimukseni isoäiti ottaa kantaa lasten kehumiseen seuraavasti:
Omia lapsia en kyllä kehunut, vaikka nyt ymmärrän kehumisen yhtenä hyväksynnän osoituksena. Nyt lasten lapsille olen yrittänyt sellaista. Olen sanonut: ”Oletpa sievä!” ”Osasitpa
tehdä hyvin!” jne.

Isoäidin ajatukset hyväksynnän osoittamisen tavoista näyttävät siis muuttuneen ajan myötä. Ajatusten muuttumiseen on varmasti vaikuttaneet useat ”ärsykkeet”. Ajattelen, että
eräs ärsyke saattaa olla yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin tietynlainen pehmentyminen. Ennen korostettiin kuria ja järjestystä, nuhteetonta käytöstä, mutta nykyään kasvatuksen asiantuntijat melkeinpä kautta linjan julistavat tiedotusvälineissä kasvatuksen lämpimyyden aspektin tärkeyttä. Hiukan myöhemmin kuitenkin ilmenee, että yksi ”varma
ärsyke”, joka on ollut vaikuttamassa tutkimuksen isoäidin käsitysten muutokseen puheen
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alla olevassa asiassa, on hänen kokemuksensa lastensa kasvattamisesta ja kasvatuksen
tuloksista.

8.2.3 Isoäidin tavasta käsittää torjunnan oikeutus
Jos torjunnan mieltää kieltämiseksi, isoäiti totesi sen oikeutuksesta näin:
Aiheesta saa kieltää. Lapset huomaa, jos on hyvä niille, silloin ei haittaa, vaikka joskus kieltää.

Isoäiti toi myös esille, että torjunnalla on rajojen asettamisen muodossa sijansa kasvatuksessa. Hän totesi:
Rajat täytyy lapsilla olla. Ei ne muuten tiedä, miten tulee olla.

Rajoista puhuessaan isoäiti kertoi opettaneensa lapsillensa vierailutavoista alkaen, miten
tulee olla. Isoäiti totesi:
Minua on aina ärsyttänyt se, että lapset saa tehdä mitä haluaa; hyppiä ja huutaa.

Isoäidin voi mielestäni tulkita tarkoittavan, että jos vanhemmat yleensä kohtelevat lapsiaan lämmöllä, ei ole haittaa, jos joskus korottaa ääntään tai vaikka uhkailee pieniä kullannuppujaan. Rohner on todennut, että perheen kokonaisilmapiiri on tärkeämpi kuin yksittäiset käyttäytymisaktit. Rohner tuo esille, että esimerkiksi sellainen äiti, joka välillä suhtautuu lapseensa sarkastisesti, vihamielisesti ja ajattelemattomasti, mutta joka myös halailee ja esimerkiksi suutelee lastaan, kasvattaa luultavammin vähemmän häiriintyneitä lapsia kuin sellainen äiti joka voittopuolisesti vain torjuu lastaan. (Rohner 1975, 49.)
Susanna Tamaron romaanin isoäiti yhtyy myös tutkimukseni isoäidin ajatuksiin siitä, että
”aiheesta saa kieltää”:
…Rakkaus vaatii ennen kaikkea lujuutta… Jos olisin todella rakastanut häntä (tytärtään),
minun olisi pitänyt närkästyä, olla kova häntä kohtaan. Minun olisi pitänyt pakottaa hänet
toimimaan ja estää häntä toimimasta. (Tamaro 1997, 78.)

Myös Rohnerin teoriaan pohjautuvissa tutkimuksissa on havaittu, että parhaimpia kasvatustuloksia saavuttavat yleensä vanhemmat, jotka hyväksynnän ohella sopivassa määrin
myös rankaisevat lapsiaan (ks. esim Peltonen 1993). Ja Rohner on sitä mieltä, että kaiken
tyyppinen rankaisu ei todella olekaan oikeastaan torjumista. Rohner kirjoittaa:
Rankaiseminen sinänsä on torjunnan muoto vain siinä tapauksessa, että se on puhdas
ilmaisu vihamielisyydestä ja tai aggressiosta lasta kohtaan. (Rohner 1975, 45.)

Rohner siis erottaa toisistaan rankaisun, joka on tavallaan oikeutettua ja joka ei ole oikeutettua. Tosin oikeutetun, ei ainoastaan vanhemman aggressioon tai huonotuulisuuteen
perustuvan ja ei-oikeutetun eli juuri vanhemman aggressioon perustuvan rankaisun erottaminen ei ole aina helppoa. Eihän laillista ja laitonta väkivaltaakaan (esim. terrorismi
versus sota) ole aina helppo erottaa. Ja edelleen ns. oikeutuksen nimissä voi tehdä harkitusti pahoja tekoja.
Väitän, että herkkä lapsi vaistoaa sävyeron helpommin oikeutetun ja ei-oikeutetun rankaisun välillä kuin vähemmän herkempi lapsi. Herkälle lapselle soisikin hyvät copingkyvyt, jos hänen vanhempansa usein rankaisevat häntä ei-oikeutetusti. Sillä jatkuva ei-
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oikeutettu rankaisu saattaa heikentää ratkaisevasti lapsen henkistä ja sosiaalista tasa-painoa, jos lapsi ei kykene tasapainottamaan kokemaansa epäoikeutettua kohtelua copingia
käyttäen.

8.2.4 Isoäidin tavasta käsittää hyväksynnän ja torjunnan kasvatukselliset
vaikutukset
Isoäiti puhuu:
Nyt ajattelen, että hyväksynnän osoittaminen lapsille on itsetunnon kasvatusta. Liiallisen
torjunnan taas ajattelen saavan aikaan huonoa itsetuntoa aikuisiällä. Tulee liian kiltiksi.
Omilla lapsilla on huono itsetunto. Ja niin on ollut minulla ja miehellänikin huono itsetunto.
Liekö se perintövika.

Liiallisella kiltteydellä isoäiti tarkoitti sitä, että liian kiltti ihminen antaa turhan helposti
periksi muille, eikä osaa tarpeeksi rohkeasti puolustaa omia oikeuksiaan.
Rohner (1980, 1984, 6) on esittänyt tutkimuksiinsa vedoten, että useasti suvuissa kulkee
sukupolvelta toiselle perintönä joko hyväksynnän tai torjunnan ilmapiiri. Toisin sanoen hän
on havainnut, että lapsena torjuntaa kokeneet vanhemmat torjuisivat vanhempina omia lapsiaan. Ja näin torjuva ilmapiiri etenisi ikään kuin ”veren perintönä” sukupolvelta toiselle.
Mutta toisinaan tällaisilla torjuvilla suvuillakin saattaa olla onni matkassaan sillä tavoin,
että sukuun sattuu syntymään tai muuten ilmaantumaan viisas ja vahva yksilö, jolla on voimia kääntää lapsena kokemansa jatkuvanlainen torjunta ”voitoksi”. Tällaiset vahvat yksilöt
ovat yleensä onnistuneet lapsena etsimään hyväksyntää joiltakin muilta heille tärkeiltä
aikuisilta torjuvien vanhempien sijasta. Kyseisenlaiset yksilöt ovat monesti myös jo lapsena kyenneet ymmärtämään vanhempiensa torjuvaa käytöstä itselleen edullisella tavalla:
he ovat ehkä kyenneet ajattelemaan, että syy vanhempien heihin kohdistamaan jatkuvaan
torjuntaan ei ole heidän ”pahuudessaan ja kelvottomuudessaan” eikä myöskään vanhempien ”luontaisessa häijyydessä”. Sitä vastoin he ovat kyenneet ehkä käsittämään, että syy
vanhempien heihin kohdistaman torjuntaan lienee siinä, että vanhemmilla itsellään on paha
olla ja vaikeaa. Voikin todeta, että vaatii coping-kykyjä kääntää lapsena koettu torjunta vanhempana hyväksynnäksi omia lapsia kohtaan. Jotkut ihmiset tosiaan onnistuvat tässä.
Susanna Tamaron isoäitihahmo miettii asiasta seuraavasti:
Monista lajeista ei ole koskaan löydetty välimuotoja. Isoisä on sellainen, lapsi tällainen,
kahden sukupolven välissä on tapahtunut harppaus. Entäpä jos sama pätee myös ihmisen
sisäiseen elämään? Muutokset kasautuvat kuin varkain, kaikessa hiljaisuudessa, puhjetakseen jossain vaiheessa äkillisesti näkyviin. Yhtäkkiä joku murtaa ympyrän ja päättää olla
erilainen. Kohtalo, perimä, koulutus, mistä alkaa yksi, mihin päättyy toinen? Jos sitä pysähtyy miettimään edes hetkeksi, ahdistuu nopeasti mysteerin edessä, joka kietoutuu kaikkeen.
(Tamaro 1997, 54.)

Mutta kuitenkin sitä miettii…:
Onko olemassa rakoa, josta voi livahtaa kohtaloa karkuun, sitä kohtaloa, jonka alkuperäinen
ympäristö sanelee, voiko päästä karkuun sitä kaikkea, mikä siirtyy verenperintönä sukupolvelta toiselle? Kuka tietää. Voi olla, että joku sukupolvien umpinaisessa ketjussa huomaa
jossakin vaiheessa vähän korkeamman askelman ja ylettyy siihen ponnistelemalla voimi-
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ensa takaa. Ketjun katkaisemisessa, raikkaiden tuulien päästämisessä huoneeseen, siinä on
uskoakseni elämän kierron pienen pieni salaisuus. (emt., 41.)

Tieteellisillä termeillä ilmaistuna voi todeta, että Tamaron isoäitihahmo puhuu edellä juuri copingista torjunnan torjumisen keinona. Kysymys coping-kyvyistä on mielenkiintoinen kaikessa monimutkaisuudessaan ja selvittämättömyydessään. Vaikuttaisi siltä, että
coping-kyvyt ovat ne omaavalle yksilölle todellinen inhimillisten voimavarojen runsauden sarvi.
Isoäiti toi myös esille, että nyt isoäitinä ja isoisoäitinä hän on kiinnittänyt erityistä huomiota lasten lastensa itsetunnon kasvattamiseen. Isoäiti totesi:
Nyt olen lapsille ja lasten lapsille yrittänyt sellaista. Olen kehunut: ”Olet sievä! Osasitpa
tehdä hyvin!”

Toisin sanoen isoäiti kertoi haastattelussa, että hän on yrittänyt vahvistaa lastenlasten ja
lastenlastenlasten itsetuntoa ikään kuin korjatakseen sitä, että omien lasten kanssa ei
samaa huomannut. Hän sanoi toivovansa, että hänen jälkipolvensa tuntisivat itsensä
arvokkaiksi. Huomionarvoista tässä isoäidin toimintafilosofiassa on se, että hän on omaksunut sen oman elämänkokemuksensa perusteella.

8.3 Äidin käsityksistä
Sukupolvikolmikon äiti kertoi ammentaneensa kasvatuskäsityksensä myös muualta kuin
lapsuudenkodin lämmöstä. Hän toi esille, että siihen aikaan kun hänen jälkikasvunsa eli
lapsuutta, neuvolassa jaettiin myös kasvatusvalistusta. Lisäksi hän mainitsi tässä yhteydessä saamansa sairaanhoitajan kasvatusopillisen koulutuksensa ja sen mukanaan tuoman teoreettisen kasvatusopillisen tiedon. Hän totesi:
Kotoa tulee pääosa. Mutta vaikuttaneet ovat myös neuvolan ohjeet ja sairaanhoitajan kasvatusopillinen koulutus. Vaikea sanoa kujitenkin, miten neuvolan ohjeita tuli sitten käytännössä toteutettua.

8.3.1 Äidin tavasta käsittää hyväksynnän oikeutus
Sukupolvikolmikon äidin mukaan hyväksyntää voi osoittaa oikeastaan tilanteesta riippumatta. Äiti toteaa:
Hyväksyntää voi mielestäni osoittaa ihan missä tilanteessa vaan. Mutta etenkin jos on vaikeutta ja ongelmaa, niin silloin, jos on paha mieli ja vaikeaa.

Tulkitsen äidin tarkoittavan edellä esitetyllä toteamuksella, että hyväksyntä on hänen
mielestään ennen kaikkea lohdutuksen keino. Ajattelen puolestani, että hyväksynnän
osoittamisella voisi olla eri tilanteissa erilaisia tehtäviä. Sitä voi käyttää rohkaisuun,
hyvän ilmapiirin luomiseen, lohduttamiseen jne. Oletan, että tilanteesta ja tehtävästä riippuen hyväksynnän osoitusten ilmenemismuodot eroavat jonkin verran toisistaan. Joissakin tilanteissa hyväksynnän osoitukseksi riittää lempeä katse, toisessa tilanteessa päänsilitys jne. Kasvatusilmapiiri, jossa hyväksyntää käytetään ainoastaan lohduttamisen välinee-
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nä vaikuttaa melko kylmältä. Puheena oleva ilmapiiri tuntuisi tarkoittavat, että ilman
itkua ja mielipahaa lapsi ”ei pääse äidin syliin”. Tosin haluan painottaa, että tutkimuksen
sukupolvikolmikon äiti ei sanonut käyttäneensä ja käyttävänsä hyväksyntää vain ja ainoastaan lohduttamisen välineenä. Äiti toi myös esille, että hän on perheessään pyrkinyt
hyväksymään kaikki perheenjäsenet ja heidän ominaisuutensa.

8.3.2 Äidin tavasta käsittää torjunnan oikeutus
Jos rankaisu mielletään torjumiseksi, on se sukupolvikolmikon äidin mielestä oikeutettua, silloin kun lapset ovat tehneet ”tihutöitä”. Äiti toteaa:
Olen rankaissut lapsia, mutta siksi että olen välittänyt heistä. Mutta mielestäni rankaisu ei
ole torjumista, vaan merkki siitä, että välittää.

(Ylipäätään äiti piti torjunnan käsitettä ja sen merkitystä hivenen vieraana; ei oikein
hänen omaan puheeseensa istuvana.)
Äiti ilmaisi rohkeasti kantansa siitä, että rankaisu pitäisi erottaa torjunnasta. Ja erityisesti
hän painotti sitä, että etenkin sanallinen kieltäminen on tarvittaessa paikallaan.
”Se joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee”. Näin on taidettu Suomessa ajatella läpi
vuosisatojen ainakin ns. kansan keskuudessa. Eikä ajatus oikeastaan ole aivan perusteeton.
Hiukan eri tavalla muotoiltu sanan parsi – ”joka vitsaa säästää, se lasta vihaa” – , tosin asetettiin Suomessakin pannaan lainsäädännön avulla 1984 (Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta säädettiin 8.4.1983, mutta se tuli voimaan vasta vuonna 1984). Piiskat hävisivät
eteisistä, ja nykyään koivuniemen herrat aiheuttavat jo sananakin vain hilpeyttä monien
nuorten vanhempien keskuudessa. Tosin ruumiillinen kuritus muillakin menetelmillä kuin
vain tukkapöllyillä on todennäköisesti kuitenkin yhä todellisuutta monissa suomalaiskodeissa. Vuonna 1990 ilmestyneen Sariolan tutkimuksen mukaan lievää ja vakavaa väkivaltaa vanhempiensa taholta oli vielä tuolloin kokenut alla mainitun kaltainen osa suomalaislapsista:
Lievä väkivalta
Tyrkkääminen, töniminen, vihainen ravistelu: 22,8%
Tukistaminen: 65,1%
Läimäyttäminen: 24,2%
Piiskaus: 34,6%
Selkäsauna: 12,3%
Vakava väkivalta
Nyrkillä lyöminen: 3%
Jollakin esineellä lyöminen: 4,3%
Potku tai potkiminen: 3,4%
Veitsellä tai ampuma-aseella uhkaaminen 0,9%
Veitsen tai ampuma-aseen käyttäminen 0,4% (Sariola 1990.)
Lasten ruumiillisen kurituksen kieltävä laki astui siis Suomessa voimaan 1984. Virallisesti tuon lain nimi on ’Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta’. Sen ensimmäisen
luvun ensimmäisessä pykälässä todetaan seuraavasti:
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Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä.
Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti.
Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja
edistää. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983.)

8.3.3 Äidin tavasta käsittää hyväksynnän ja torjunnan kasvatukselliset
vaikutukset
Äiti puhuu:
Nyt ajattelen, että hyväksyntä on itsetunnon ja sen kehittymisen kannalta tärkeää. Hyväksyntä vaikuttaa kehitykseen. Ei hyvä jos vain silloin tällöin osoittaa hyväksyntää. Pahinta
on, jos lapsi ei saa ollenkaan hyväksyntää. Torjunta taas aiheuttaa huonoa itsetuntoa. Kun
lapset oli pieniä, en ajatellut asiaa muistaakseni oikein ollenkaan. Se oli spontaania. Ei
jotenkin osannut. Oli väsynyt, hermostunut, uupunut; ei sitä oikein muista, ehkä lapset
muistaa paremmin.

Sanoessaan, että hyväksyntä vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen, äiti tarkoitti lapsen psyykkistä, fyysistä että sosiaalista kehitystä. Tähän ajatusmalliin hän viittasi saaneensa eväitä sairaanhoitajan kasvatusopillisesta koulutuksesta. Mutta hän korosti, että
vaikka hänelle olikin jo lasten ollessa pieniä hallussaan tuo teoreettinen tieto, hän ei
muista ainakaan tietoisesti ajatelleensa ja soveltaneensa sitä arkielämässä.
Myös Rohner (1975) viittaa teoriassaan siihen, että lapsen psyykkinen ja fyysinen kehitys varsinkin varhaislapsuudessa vaatii edetäkseen hyväksyntä eli hellyyttä ja rakkautta.
Rohner viittaa tässä etenkin Bowlbyn (ks.esim. Bowlby 1957) ja tuloksiin.
Äiti toi siis esille, että torjunta aiheuttaa huonoa itsetuntoa. Myös Rohner on tuonut
tämän esille (ks. Rohner 1980).
Äiti siis ilmaisi, että
kun lapset oli pieniä, en ajatellut asiaa (hyväksynnän ja torjunnan kasvattavia vaikutuksia)
muistaakseni oikein ollenkaan. Se oli spontaania. Ei jotenkin osannut. Oli väsynyt, hermostunut, uupunut.

Tuohon äidin kommenttiin viitaten voi todeta, että ehkä onkin niin, että hyväksynnän ja
torjunnan osoittaminen tapahtuu arkielämässä ikään kuin spontaanisti. Vaikuttaisi siltä,
että varsinkin pienet vauvat herättävät niin paljon helliä tunteita, että hyväksynnän osoittaminen heitä kohtaa tulee aivan luonnostaan. Puhutaan hoivavietistä. Viime aikoina on
tosin puhuttu runsaasti siitä, että tuo vietti saattaa olla äideiltä joskus väsymyksen tai
masennuksen vuoksi kateissa. Äitien väsymyksestä on ilmestynyt mm. 1996 sosiologinen väitöskirja Väsynyt äiti – Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. Työn tekijä Eeva
Jokinen toteaa puheen alla olevassa teoksessaan äidin väsymyksestä mm. seuraavasti:
Väsyminen asettuu monelle rajalle: se on ruumiillinen kokemus ja yhdistää biologisen,
yhteiskunnallisen, kielellisen ja psyykkisen. Se toimii siltana ajassa, tilassa ja naisten kesken. …Ei voi päätellä, että kaikki tai edes useimmat suomalaiset pienten lasten äidit tuntevat väsymystä – se on kyllä mahdollista. …Väsymistään äidit eivät abstrahoi juuri lainkaan,
vaan se liitetään tiettyihin arkisiin toimiin, sattumiin ja tuntemuksiin. Toisaalta väsyminen
saa usein luonnonlain voiman (sataa, tuulee, väsyttää) tai muuttuu tilanteen subjektiksi
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(väsymys ei ota lähteekseen). …Väsymispuhe ja väsymiskirjoitus ovat äideille erittäin tärkeitä. …Väsymispuhe auttaa puhujaa löytämään muita tuntemuksia. (Jokinen 1996, 41–42.)

8.4 Tyttären käsityksistä
Sukupolvikolmikon tytär kertoi omien kasvatuskäsitystensä juontavan omasta kasvatuksesta, aikaisemmasta työstä ja yleensä matkan varrelta. Hän toi esille, että on työskennellyt aiemmin sosiaalialalla huostaanotettujen lasten parissa. Tuosta työstä hän sanoi saaneensa käsityksen ainakin siitä, miten käy lapsille, joiden kotona on paljon ongelmia.
Mutta työ oli valottanut myös sitä, kuinka vaikeistakin ongelmista voi selviytyä. Yleensä
matkan varrelta saamallaan tiedolla hän tarkoitti kokemuksiaan kasvatuksellisista tilanteista sekä tietoa, jota hän on ammentanut tiedotusvälineistä, lehtiartikkeleista ja joistakin kasvatusta käsittelevistä kirjoista. Hän mm. mainitsi lukeneensa jokin aika sitten Furmanin kirjan Koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Tytär oli siis
sukupolvikolmikosta ainut, joka mainitsi kasvatuskäsitystensä lähteeksi eksplisiittisesti
myös television kasvatusta käsittelevät ja sivuavat ohjelmat.

8.4.1 Tyttären tavasta käsittää hyväksynnän oikeutus
Tytär toi esille hyväksynnän oikeutuksesta puhuttaessa, että hyväksyntää tulisi osoittaa
lasta tukemalla. Erityisesti hän esitti, että tukea tulisi osoittaa ylipäätään niin, että vanhemmat jättäisivät turhan nalkuttamisen pois. Hän totesi:
kehutaan silloin, kun on aihetta, eikä vain sanottais kielteisistä asioista.

Tytär siis esitti, että hyväksyntää tulisi osittaa lapselle kehumalla silloin, kun hän on
kehumisen ansainnut. Kontrastiksi tyttären ajatuksille esimerkiksi Liisa Keltinkangas-Järvinen on nostanut viime aikoina esille ajatuksen siitä, että lasta tulisi korostetusti hemmotella, kasvattaa pumpulissa, suojata. Keltinkangas-Järvinen toteaa:
Mitä pitempään lasta suojellaan, sitä enemmän hänelle annetaan hänen ikänsä ja kehityskykynsä mukaisia oppimismahdollisuuksia löytää ne oikeat selviytymiskonstit, joiden avulla
hänestä tulee aikuisena vahva… (Keltinkangas-Järvinen 2001.)

Toisin sanoen tyttären ja Keltinkangas-Järvisen ajatukset poikkeavat siinä suhteessa, että
tytär asettaa hyväksynnän osoittamisen ikään kuin ehdolliseksi ja Keltinkangas-Järvinen
ehdottomaksi. Toisin sanoen tulkitsen tyttären tarkoittavat, että hyväksyntä tulee ansaita,
kun taas Keltinkangas-Järvinen painottaa sitä, että lapsi tulee hyväksyä ehdoitta.
Toisaalta tulkintaa siitä, että tytär asettaisi hyväksynnän osoittamisen tiukasti ehdolliseksi, pehmentää se, että tytär toi esille haastattelussa kantansa siitä, kuinka tärkeää hänen
käsityksensä mukaan kehujen saaminen lapsille on. Hän toi esille, että pohjimmiltaan
kaikki lapset taustasta ja teoista huolimatta ansaitsevat edes jonkun aikuisen huolenpidon
ja hyväksynnän.
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8.4.2 Tyttären tavasta käsittää torjunnan oikeutus
Tytär ei suoranaisesti ilmaissut haastatteluissa mielipidettään torjunnan oikeutuksesta.
Mutta tulkitsen hänen ajatuksensa siitä,
että ei aina vain sanottais kielteisistä asioista,

ilmaukseksi siitä, että ”lyötyä koiraa ei pitäisi lyödä”. Toisin sanoen tulkitsen tyttären tarkoittavan, että torjunta ei ole hänen mielestään oikeutettua ainakaan silloin, jos lapsen
elämä on muutenkin sillä hetkellä ”täynnä” ikäviä asioita. Tytär viittasi myös siihen, että
aikaisemmassa työssään huostaan otettujen lasten parissa hän näki läheltä miten huonoja
vaikutuksia jatkuvalla torjunnalla ja suoranaisella heitteillejätöllä on monen lapsen itsetunnolle. Hän totesi:
Ei sellaiset paljon torjuntaa kokeneet lapset osaa edes ottaa hyväksyntää vastaan.

Toteamuksellaan tytär tarkoitti sitä, että monesti heitteille jätettyjen lasten on vaikea
ymmärtää sitä, että joku haluaa pitää heistä huolta. Tytär toi myös esille, että runsaasti
torjuntaa kokeneiden lasten oli vaikea uskoa sitä, että aikuinen voi välittää heistä heidän
itsensä takia ilman ehtoja.

8.4.3 Tyttären tavasta käsittää hyväksynnän ja torjunnan
kasvatukselliset vaikutukset
Tytär sanoi, että
hyväksynnän kautta lapsi tuntee kuuluvansa perheeseen. Ja osaa sitten myös hyväksyä
muita. Jos ei ole tuntenut lapsena hyväksyntää, ei osaa antaa sitä aikuisena muille. Jos on
kokenut lapsena liikaa torjuntaa ei kykene hyväksyvän käyttäytymiseen. Saattaa hakea
hyväksyntä siten jotenkin muuten. Ehkä vähän huonojakin teitä.

Tytär toi myös esille, että hän on pääsääntöisesti aina saanut tuntea kuuluvansa perheeseensä ja laajemmaltikin sukuunsa. Erityisen merkitykselliseksi läheisekseen hän halusi
tässä yhteydessä mainita isoäitinsä, joka viisaana ja vahvana naisena on osannut tukea ja
opastaa häntä.
Tytär nosti vahvasti esille hyväksynnän vaikutukset sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tässäkin hän viittasi kokemuksiinsa aiemmasta työstään sosiaalialalla. Hän nimittäin sanoi,
että hyväksyntää vanhempiensa taholta vaille jääneet nuoret eivät hänen kokemuksensa
mukaan tunne kuuluvansa perheeseensä. Edelleen hyväksyntä vaille jääneet nuoret eivät
hänen kokemuksensa mukaan osaa antaa hyväksyntää muille.
Myös Rohner on tuonut tyttären esittämiä asioita esille. Rohner on nimittäin esittänyt,
että hyvin voimakasta torjuntaa kokeneet lapset eivät kykenisi tunneilmaisuihin tai vastaamaan toisten tunneilmaisuihin (Rohner 1986, 83). Puheena olevista lapsista saattaa myös
kasvaa emotionaalisesti eristyneitä aikuisia, jotka eivät kykene muodostamaan lämpiä ja
läheisiä ihmissuhteita avoimesti ja vapaasti (ks. emt.) Rohner on lisäksi esittänyt, että voimakasta torjuntaa kokeneet lapset saattavat muuttua vihamielisiksi, aggressiivisiksi tai passiivis-aggressivisiksi (Rohner 1975, 71–74).
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8.5 Siirtyvätkö käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja
kasvattavista vaikutuksista äidiltä tyttärelle?
Sukupolvikolmikon haastatteluaineiston tulkintojen perusteella näyttää siltä, että käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta säilyvät sukupolvesta toiseen samantapaisina. Sen sijaan eri sukupolvien puhe hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista vaikutuksista vaikuttaisi sisältävän jossain määrin eroja. Seuraavaksi vertailen vielä puheena
olevia sukupolvikolmikon jäsenten käsityksiä hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja
kasvatuksellisista vaikutuksista siten, että esitän noista käsityksistä tiivistetyt tulkintani.
Isoäidin mukaanhan hyväksynnän osoittaminen on oikeutettua tilanteen mukaan. Omille
lapsille hän sanoi osoittaneensa hyväksyntää vähäeleisesti. Mutta hän oli sitä mieltä, että
lapset varmasti tiesivät, että he miehensä kanssa välittivät heistä. Isoäidin mukaan heidän
lapsensa tiesivät vanhempiensa välittämisestä esimerkiksi siitä, että vanhemmilla oli huoli
lapsistaan.
Torjunta taas isoäidin mukaan on oikeutettua silloin, kun siihen on aihetta. Toisin sanoen
hän oli sitä mieltä, että saa lapsia kieltää aiheesta. Hän toi esille ajatuksen siitä, että jos lapsille on voittopuolisesti hyvä, ei haittaa, vaikka joskus sitten heitä kieltäisikin.
Tiivistän juuri esittämäni isoäidin ajatukset seuraavasti:
Hyväksynnän tulee isoäidin mielestä kuulua elimellisesti lasten kasvattamiseen, mutta
hyväksyntä tulee jollakin tasolla ansaita. Torjuntaa on isoäidin mukaan oikeutettua osoittaa
silloin kun on tarvetta rankaisuun.

Sukupolvikolmikon äiti lähti siitä, että hyväksyntää voi lapselle osoittaa ihan missä tilanteessa vain. Mutta erityisesti lapsi on hänen mukaansa oikeutettu hyväksyntään silloin,
jos hänellä on vaikeutta, ongelmaa ja paha mieli.
Torjunnan oikeutuksesta äiti taas totesi, että on rankaissut lapsiaan, koska on välittänyt
heistä. Hän myös ilmaisi, että hänen mielestään rankaisu ei ole kuitenkaan torjumista, vaan
merkki siitä, että välittää.
Tiivistän nämä äidin vastaukset seuraavaan tapaan:
Hyväksynnän tulee äidin mielestä kuulua elimellisesti lasten kasvattamiseen, mutta ansaittua se on etenkin silloin, kun lapsella on vaikeaa. Torjuntaa taas on äidin mielestä oikeutettua osoittaa lapselle silloin kun on rankaisun ja nuhtelun tarvetta.

Sukupolvikolmikon tytär totesi hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta puhuttaessa, että
hänen mielestään lasta tulisi kehua silloin kun on aihetta. Hän oli myös sitä mieltä, että
sanomisia ei pitäisi jättää vain kielteisistä asioista sanomiseen.
Tiivistän tyttären mielipiteen seuraavasti:
Hyväksyntää on tyttären mukaan oikeutettua osittaa silloin, kun vanhemmat ajattelevat lapsen ansaitsevan sen. Torjunnan osoittaminen on oikeutettua silloin, kun on nuhtelun tarvetta;
tosin liiallinen nuhtelu ei tee tyttären mielestä kuitenkaan lapselle hyvää.

Hyväksynnän ja torjunnan kasvattavista vaikutuksista puhuttaessa isoäiti totesi ajattelevansa nyt, että hyväksynnän osittaminen lapsille on lasten itsetunnon kasvattamista. Liiallisen torjunnan hän taas ajattelee saavan aikaan huonoa itsetuntoa. Isoäiti sanoi myös, että
jos lapsi kokee lapsena liikaa torjuntaa, hänestä kasvaa liian kiltti aikuinen.
Tiivistän puheen alla olevan isoäidin vastauksen seuraavasti:
Isoäidin mielestä hyväksyntä saa aikaan hyvää itsetuntoa ja torjunta huonoa itsetuntoa.
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Sukupolvikolmikon äiti taas toi esille, että hänen mielestään hyväksyntä vaikuttaa suotuisasti lapsen kehitykseen. Hän sanoi, että lapsen kehitykselle ei tee hyvää se, jos lapsi saa
vain silloin tällöin hyväksyntää osakseen. Mutta pahinta hänen mukaansa on se, jos lapsi
ei saa hyväksyntää osakseen lainkaan. Torjunnan äiti taas ajatteli aiheuttavan huonoa itsetuntoa.
Tiivistän näitä äidin ajatuksia seuraavasti:
Hyväksyntä vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen. Torjunta saa aikaan huonoa itsetuntoa.

Tytär taas sanoi hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista vaikutuksista puhuttaessa,
että hänen mielestään lapsi voi vasta hyväksynnän kautta tuntea kuuluvansa perheeseen.
Lisäksi hyväksynnän saannin kautta lapsi oppii myös hyväksymään muita. Edelleen tytär
toi esille, että jos ihminen on kokenut lapsena liikaa torjuntaan, hän ei kykene nuorena ja
aikuisena hyväksyvään käyttäytymiseen. Hän sanoikin, että tällaiset ihmiset hakevat
hänen käsityksensä mukaan ehkä vähän huonojakin teitä hyväksyntää.
Tiivistän tyttären vastauksen seuraavasti:
Hyväksyntä ja torjunta vaikuttavat tyttären mukaan etenkin sosiaaliseen käyttäytymiseen.
Tytär on sitä mieltä, että jos lapsi saa hyväksyntää osakseen, hän oppii hyväksymään muita
ja tuntee kuuluvansa perheeseen (ja myöhemmin aikuisena myös yhteiskuntaan). Mutta jos
lapsi kokee liikaa torjuntaa, hän saattaa tyttären mukaan oireilla esim. väkivaltaisesti, eikä
osaa muutenkaan antaa hyväksyntää muille aikuisenakaan.

Sukupolvikolmikon käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta näyttäisivät säilyneen sukupolvesta toiseen samantapaisina, kun taas puhe hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista vaikutuksista näyttäisi sisältävän enemmän eroja sukupolvien kesken. Tätä
voisi selittää osaltaan se, että käyttäytyminen tuntuisi siirtyvän usein ydintasolla melko
saman tapaisena sukupolvesta toiseen välittämättä paljon yhteiskunnallisen ajan virtauksista. Näin voisi myös olettaa, että yksilön puhe siitä, milloin hän on omassa toiminnassaan pitänyt oikeutettuna hyväksynnän ja torjunnan osoittamista lapselle, voisi ”käyttäytymisläheisyytensä” vuoksi säilyä saman tapaisena sukupolvelta toiselle. Hyväksynnän ja
torjunnan kasvatuksellisia vaikutuksia koskevien käsitysten muuttumista sukupolvesta
toiseen saattaisi puolestaan selittää se, että puhe näiden käytäntöjen kasvatuksellisista vaikutuksista on enemmän irti arkipäivän käyttäytymisen tasosta kuin puhe niiden oikeutuksesta. Voisi siis olettaa, että tällaiseen abstraktimmalla tasolla liikkuvaan puheeseen vaikuttavat enemmän kulloisenkin yhteiskunnallisen ajan aatevirtaukset ja yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri. Seuraavassa alaluvussa otetaankin tarkastelun kohteeksi kolmen
vuosikymmenen yhteiskunnalliset kasvatusilmapiirit.

8.6 Kasvatusilmapiiristä 2000-luvulla, 1970-luvulla ja 1950-luvulla
8.6.1 Johdattelua
Tässä alaluvussa pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimukseni alaongelmiin:
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–Millainen kasvatusilmapiiri tutkimuksen kaikkien informanttien mukaan vallitsee
nykyään; millainen kasvatusilmapiiri vallitsi keski-ikäisten ja vanhimpien informanttien mukaan 1970-luvulla ja millainen kasvatusilmapiiri vallitsi vanhimpien informanttien mukaan 1950-luvuilla?
–Miten tutkimuksen informanttien käsitykset yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä
suhteutuvat 1950- ja 1970-lukujen sekä nykypäivän ”kasvatuksen auktoriteettien”
välittämään kuvaan mainittujen aikakausien yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä?
–Miten yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin muutokset auttavat ymmärtämään mahdollisia sukupolvien välisiä muutoksia tutkimuksen sukupolvikolmikon isoäidin, äidin ja
tyttären tavassa hahmottaa kasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta?

8.6.2 Nykyisestä kasvatusilmapiiristä
Haastateltavat kuvasivat nykyistä kasvatusilmapiiriä hajanaiseksi ja kahtiajakaantuneeksi, leväperäiseksi ja ristiriitaiseksi. Hajanaiseksi ja ristiriitaiseksi kasvatusilmapiirin tekee
heidän mielestään se, että toisilla vanhemmilla on voimavaroja olla kyllin hyvä vanhempi, kun taas toiset ”eivät ymmärrä, mitä on olla lapsen vanhempi”. Eräs informantti totesi (katkelma edustaa yleislinjaa, joka nousi haastatteluaineistosta monen haastateltavan
näkemyksen kautta):
Tällaisten ymmärtämättömien vanhempien kasvatus vaikuttaa leväperäiseltä. He eivät
kanna vastuuta lapsistaan. Esimerkkejä vastuun kantamattomuudesta on monia: kun vanhemmat tuovat lapset päiväkotiin maanantaiaamuna menee hirveästi puuroa. Lapsilla on
likaiset vaatteet. Jotkut päiväkodit sitten pesevät vaatteita…

Mutta vaikka vanhemmat olisivatkin kyllin hyviä ja vastuuntuntoisia, heihin kohdistuu
silti paineita. Ylätason kasvatusilmapiiri vaikuttaa näet kasvatusvastaiselta. Yksi informantti kommentoi (katkelma edustaa yleislinjaa, joka nousi haastatteluaineistosta monen
haastateltavan näkemyksen kautta kautta):
Kaikki menee bisneksen ehdoilla. Vanhemmilta vaaditaan paljon, mutta heillä on vähän
aikaa lapsilleen. Ja vaikka vanhemmat ovatkin tietoisempia kuin ennen, kasvattaminen vaikuttaa vaikeammalta kuin ennen.

Lisäksi haastateltavat ottivat kantaa tiedotusvälineiden vanhempia syyllistävään otteeseen. Heidän mielestään vanhemmat syyllistyvät ehkä turhaan. – Mutta toisaalta oltiin
myös sitä mieltä, että kaikki vähän syyllistäväkin lehtikirjoittelu ei ole turhaa, sillän liian
monet vanhemmat ovat haastateltavien mielestä nykyisin sittenkin välinpitämättömiä lapsistaan. Eräs haastateltava totesikin seuraavasti (katkelma edustaa yleislinjaa, joka nousi
haastatteluaineistosta monen haastateltavan kautta):
Toisaalta nykyvanhemmat yrittää hirveästi olla hyviä vanhempia laatuaikoineen, mutta toisaalta ne on hyvin välinpitämättömiä lapsistaan; työ ajaa lasten edelle. Lisäksi minusta
nykyvanhemmat eivät luota siihen, että hyvä olo lapsen kanssa luo turvallisen kasvuympäristön kaikelle tulevalle.

Juuri kuvatunlainen kasvatusilmapiiri heijastelee mielestäni hyvin nykyisen yhteiskunnan moninaisuutta, talouspainotteisuutta, median valtaa ja ihmisten eriarvoisuutta, ja sitä
että tieto lisää tuskaa. Näen, että moninaisessa, melko lailla rahan hallitsemassa yhteis-
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kunnassa on hyvin erilaisia kasvattajia. On niitä, joilla ei ole voimavaroja ja resursseja
juurikaan paneutua kasvatuskysymyksiin ja ylipäätään lapsiin. Toisaalta taas on vanhempia, jotka ovat kovin tietoisia kasvatustavastaan. Heistä osa saattaa kokea turhaa syyllisyyttä median viestiessä huonoista vanhemmista. Ja tätä syyllistymistä ovat omiaan ruokkimaan ne median välittämät puheenvuorot, joiden esittäjinä ovat kasvatuksen asiantuntijoiksi luonnehdittavat henkilöt. Hiukan epävarmojen mutta tietoisten vanhempien saattaa
olla vaikeaa päättää, tulisiko uskoa asiantuntijoihin vain omantuntonsa ja järkensä
ääneen, jos asiantuntijan esittämät asiat ovat jollain lailla riitasoinnussa omien periaatteidensa kanssa.
Tietoisille ihmisille kasvattaminen taas tuntuu olevan nykyään vaikeaa siinä mielessä,
että vaikka he eivät lamaudukaan nykyisen moninaisen ja vaativan yhteiskunnan edessä, he
huolehtivat siitä, etteivät sittenkään ehkä osaa kasvattaa lapsiaan. Mutta on toki myös ihmisiä, jotka kaikessa tietoisuudessaan selviytyvät vanhemmuudesta hyvin ilman syyllisyyden
paniikkia. – Ei tieto lisää kaikkien tuskaa.
Haastattelujen perusteella muodostamani kuvaus nykyisestä kasvatusilmapiiristä noudattelee melko pitkälle sitä kuvaa nykyisestä kasvatusilmapiiristä, jonka olen muodostanut
viime vuosien aikana tiedotusvälineiden kautta. Kuten olen todennut, tiedotusvälineissä on
viime vuosina uutisoitu koulukiusaamisesta, lasten ja nuorten väkivallan lisääntymisestä,
yksinäisistä, nälkää näkevistä, huostaanotetuista lapsista. Nämä aiheen voisi niputtaa
vaikka seuraavanlaisen otsikon alle: ”Lasten ja vanhempien pahoinvointi Suomessa
tänään”.
Tiedotusvälineissä käyty keskustelu tuon juuri mainitun otsikon olla on onneksi kuitenkin kirvoittanut melko painaviakin kannanottoja siitä, mistä lasten pahoinvointi johtuu ja
miten sitä voisi nyt parantaa ja ennaltaehkäistä tulevaisuutta ajatellen (ks. esim. Bardy,
Salmi & Heino 2001, Kartovaara & Sauli 2000, Hermanson, Karvonen & Sauli 1998). On
esitetty, että suomalaisen yhteiskunnan tulisikin kääntää katseensa laaja-alaisesti lapsiväestön kasvuoloihin ja niitä raamittaviin tekijöihin. Yksi kyseisen keskustelun äänitorvista julkisuudessa on ollut lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen. Tammista on huolestuttanut mm. se, että monet lapset elävät nykysuomessa ns. pätkälapsuutta. Pätkälapsuudella
hän tarkoittaa sitä, että:
Ajallisesti heidän (lasten) elämänsä on täynnä pätkäihmissuhteita. Hetki ollaan täällä ja
hetki ollaan tuolla. Ihmissuhteet muuttuvat ja katkeavat. Pätkälapsuus on jotakin kuin renessanssin loppuvaiheessa, että se alkaa olla niissä pisteissä, että se ylittää liian monen lapsen
jousto- ja sietokyvyn. (Tamminen 2000.)

Tamminen viittaa siihen, että erityisen hankalaa lapselle on juuri kiintymyssuhteiden toistuva katkeaminen:
Se on tämän hetken teorian valossa erityisesti pienille lapsille hankala asia. Lapset kokevat
turvattomuutta, jos ei ole riittävän pitkiä ihmissuhteita. Se voi olla kaiken kattavaa, sisäistä
ja ulkoista: En luota elämään. En luota itseeni. En luota toiseen ihmiseen. (emt.)

Yhtenä isona syynä pätkälapsuuteen ja sitä kautta lasten pahoinvointiin Tamminen näkee
sen, että työelämän, työajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen on epäonnistunut monissa perheissä. Hän toteaa:
Kyllä työelämän, työajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen on joku sellainen, joka meidän täytyy kiireesti ruveta ottamaan työn alle. (emt.)
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Mikä sitten Tammisen mielestä on perusedellytys lapsen hyvinvoinnille? Tammisen ajatuksia tulkiten voisi todeta, että lapsen hyvinvoinnin avaimet ovat turvallinen ihminen ja
hellä hoiva. Hän ilmaisee asian seuraavasti:
Jos vanhempi rakastaa lastaan, niin silloin hänen kasvatusoppinsa voi olla hiukan sitä sun
tätä. Hienoimmallakaan kasvatusteorialla ei ole merkitystä, jos vanhempi ei välitä lapsesta.
(emt.)

Tammisen lisäksi vahvasti professori-tasolta lasten ja vanhempien pahoinvointikeskusteluun on ottanut julkisuudessa vahvasti kantaa psykohistorijoitsija Juha Siltala. Professori
Siltala on todennut kärjistäen siihen suuntaan, että Vanhemmat ovat tätä nykyä traumatisoituja lapsia, jotka eivät uskalla ottaa vastuuta (Siltala 2001). Edelleen hän on esittänyt,
että:
Aikuiset heijastavat jatkuvasti omia toiveitaan ja pelkojaan lapsiin: lasten täytyy tulla tuloskuntoisiksi aikuisten puolesta.
…Aikuiset uhraavat tuloskunnottomat lapset koettaessaan projektiivisen identifikaation keinoin vapautua ”saastuneesta verestään” eli omista torjutuista avuttomuuden, haavoittuvuuden ja vihan tunteistaan. Lapset saavat kantaa ne heidän puolestaan kun heidän kehitysmahdollisuutensa uhrataan ylisuurissa hoito- ja opetusryhmissä tai heitteillejätettynä tietokoneen
ja mikroaaltouunin viereen. Uhraaminen tapahtuu tiedostamattomasti. (Siltala 2001, 36.)

Viitaten juuri lainattuihin Juha Siltalan ajatuksiin, voidaan todeta, että selvät aikuisuuteen siirtymisen merkit ovat nykyisin hämärtyneet. Sanotaankin, että aikuisuus koostuisi
tämän päivän yhteiskunnassa enimmiltään henkilökohtaisista tuntemuksista. Tämän nähdään johtuvan siitä, että aikuisen identiteetin luominen on melko vaikeaa nykyisessä
yhteiskunnassa, jossa elämä on luonnehdittavissa melko monimutkaiseksi ja epävarmaksi. (Korhonen 1999, 55.)
Sanotaan, että elämä nykyisessä yhteiskunnassa näyttäytyy yksilöille jatkuvana koetilanteena. Yksilöiden elämä on entistä enemmän sidoksissa siihen, mitä he osaavat. Onkin
alettu ajatella, että lasta täytyy erityisesti valmentaa tähän kovaan kilpailuyhteiskuntaan.
Dencikin mukaan tämä johtaa kasvatuksessa helposti ns. investointi-ajatteluun. Toisin
sanoen lähdetään siitä, että lapseen tulee ”sijoittaa” mahdollisimman paljon mahdollisimman varhain. Kasvatustulokseksi ei riitä, että lapsi sopeutuu, on kiltti ja pärjää. Sitä vastoin
lapsesta tulee kasvattaa yksilöllisiä taitoja ja piirteitä omaava persoona. (Dencik 1989,
176–177)
Onkin esitetty, että kasvatus ei ole enää olemista, jossa lapsi varttuu elämällä arkea
aikuisten ja toisten lasten parissa. Sitä vastoin kasvatuksesta on tullut uudella tavalla tietoista toimintaa. Jos vanhemmat sukupolvet eivät pohtineet kasvatusta muusta elämästä
erillisenä tavoitteellisena toimintana, nyt vanhemmuus – ja siihen valmentaminen – liitetään lapsen kehitykseen ja tukemiseen ja sitä kautta tavoitteelliseen toimintaan. (ks. esim.
Korhonen 1999.) Nykyään puhutaankin ns. projektilapsuudesta. Projektilapsuudella tarkoitetaan sitä, että vanhemmat käsittävät lapsensa ikään kuin projektina. Projektissa ei saa tuhlata aikaa, vaan siinä tulee valmentaa lasta tuleviin tilanteisiin ja tulevaisuuteen yleensäkin.
Lasta valmennetaan erottautuvaksi yksilöksi, persoonaksi. Projektissa pyritään ajattelemaan lapsikeskeisesti siten, että vanhemmat eivät pyri olemaan lapselleen auktoriteetteja.
Vanhemmat ovat kuitenkin ikään kuin sisällä kaikessa siinä, mitä lapsi tekee. Sanotaankin,
että näin kontrolli suhteessa lapseen on muuttunut aiempaa näkymättömämmäksi. (Korhonen 1999, 51–52.)
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On aika nurinkurista, että vaikka kasvatuksen sanotaan muuttuneen nykyään aiempaa
tietoisemmaksi toiminnaksi ja lapseen tietyllä tavalla luotetaan enemmän kuin ehkä aiemmin, niin monilla vanhemmilla on entistä vähemmän aikaa olla lapsensa kanssa. Onkin
surullista, että lapsiprojekti on monille vanhemmille se projekti, johon uhrataan meneillään
olevista projekteista vähiten aikaa.
Jäsentäen nykyistä kasvatusilmapiiriä hiukan kasvatuksen tavoitteiden, menetelmien,
sisältöjen sekä vastuunkannon ja -jaon osa-alueiden suhteen, voi todeta, että tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että joillakin vanhemmilla mainitut kasvatuksen osaalueet ovat lähes täysin hukassa. Toisaalta taas toiset vanhemmat kantavat kiitettävästi vastuuta lapsistaan. Vastuunkannon kautta he myös kykenevät tervejärkisin menetelmin napakasti ohjaamaan monipuolisia tietoja ja taitoja arjesta ammentavia lapsiaan kohti tavoiteltavaa tasapainoista aikuisuutta.

8.6.3 1970-luvun kasvatusilmapiiristä
Haastateltavien mukaan ”touhu” oli erilaista kuin nykyään. Heidän mukaansa tuolloin
arvostettiin vielä vanhan kansan kasvatusta toisin kuin nykyään. Haastateltavien mielestä
sillon myös arvostettiin vanhempia lastensa kasvattajina ja auktoriteetteina. Eräs informantti totesi (katkelma edustaa yleislinjaa, joka nousi haastatteluaineistosta monen haastatelteltavan kautta):
Vanhemmat kasvattivat tuolloin lapset. Korostettiin perusturvaa. Toisaalta kuitenkin naisilla
oli paineita sijoittua työelämään. Mutta päivähoidolla ei kuitenkaan ollut niin suurta vastuuta kasvatuksesta kuin nykyään.

Mielenkiintoista mielestäni on se, että haastateltavat kertoivat, 1970-luvulla arvostetun
vanhan kansan kasvatusta. Suomessakin vaikutti tuolloin ainakin osittain ns. vapaan kasvatuksen aalto (ks. Neill 1970), mutta suomalainen vanhan kansan perinteinen kasvatusmalli on ollut hyvin ankara. Suomessahan on ajateltu, että lasten tuli oppia pelkäämään
Jumalaa ja kasvattajiaan ja tottelemaan heidän määräyksiään. Lapsen toiveisiin on perinteisesti suhtauduttu pidättyväisesti. Kasvatus keskittyi Suomessa perinteisesti ennen muuta erilaisten kieltojen esittämiseen. Lapset tuli kasvattaa kuuliaisiksi, ja menetelminä
tavoitteeseen pääsemiseksi käytettiin uhkauksia ja pelottelua. Suosituin rankaisutapa on
ollut piiskaaminen. (ks. esim. Korhonen 1999, Lehtovaara & Koskenniemi 1958.)
Tosin todettava on, että kuvatunlainen suomalainen kasvatusperinne on ollut yleinen ns.
tavallisen kansan keskuudessa. Esimerkiksi Takalan (1960) ja Pulkkisen (1977) mukaan
lasten kohtelu on ollut ylemmissä yhteiskuntaluokissa pääsääntöisesti vähemmän ankaraa.
Pulkkinen tuo myös esille, että:
Entisiä kasvatustapoja arvioitaessa on syytä huomata, että perhe oli nykyistä laajempi. Isovanhempien sekä tätien ja setien lisäksi perheeseen kuului monesti työväkeä ja lapsiakin oli
useita. Lasten läheiset ihmissuhteet olivat monipuolisempia kuin nykyisissä ydinperheissä,
mikä antoi lapsille mahdollisuuden turvautua muihin ihmisiin, jos vanhempien kohtelu oli
liian ankaraa. (Pulkkinen 1977, 28.)

Lehtovaara ja Koskenniemi (1958) tuovat esille, että lujaotteinen kasvatusajattelu alkoi
pehmetä Suomessa jo maailmansotien välisenä aikana. He kirjoittavat:
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Vuosisadan vaihteessa pidettiin lujaotteista, ehdottomaan tottelevuuteen tähtäävää käsittelyä
ainoana oikeana: ”Ken vitsaa säästää, se lastaan vihaa”. Lapsen pyrkimykset oli ajoissa
ohjattava hyväksyttäviin uomiin. Maailmansotien välivuosina tämä käsitys alkoi muuttua.
Sen sijaan, että lapsen mielihyvää ja viihtymystä aikaisemmin oli pidetty epäolennaisena
jopa epäilyttävänä seikkana, alettiin siitä nyt huolehtia. Ystävällinen ja joustava suhtautuminen lapseen – mikä aikaisemmin leimattiin hemmotteluksi – katsottiin nyt kasvatuksen
perusedellytykseksi. – Kodeissa sovellettavat menettelytavat eivät tietenkään muutu niin
nopeasti kuin kotikasvatuksen periaatteet. Perinteelliset kasvatusmenetelmät ovat vieläkin
sangen yleisiä. (Lehtovaara & Koskenniemi 1958, 142.)

Edellä esitettyjen luonnehdintojen lisäksi haastateltavat toivat 1970-luvun kasvatusilmapiiristä esille sen, että silloin ei ollut niin kiireinen elämänrytmi eikä sellaista keinotodellisuutta kuin nykyään. Eräs haastateltava totesi:
Ei silloin olisi voitu edes kuvitella tätä nykyistä keinomaailmaa peleineen ja koneineen.

Mielenkiintoista on kuitenkin mielestäni se, että haastateltavat eivät liiemmin päivitelleet
ja moralisoineet nykyistä pelikonsolien ja tietokoneiden maailmaa. He eivät esimerkiksi
esittäneet tietokoneita uhkana lasten kehitykselle.
Haastateltavat toivat myös esille, että 1970-luvulla kuunneltiin kiltisti neuvolan tätien
neuvoja. Oltiin kuuliaisia. Luettiin kasvatusoppaita. Eräs haastateltava esimerkiksi totesi:
Neuvola oli tärkeä paikka. Sieltä sai apua ja valistusta.

Eräs haastateltavista taas kertoi, kuinka hänen tyttärensä muistaa äidin lukeneen pikkuveljeä hoitaessa Benjamin Spockia. Spockiin viittasivat myös muut tutkimuksen ”keskiikäluokan” naiset.
Toisaalta haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että asiantuntijoilla ei ollut niin
suurta valtaa kasvatuksessa kuin nykyään. Eikä kasvatuksesta heidän mukaansa puhuttu
niin paljon kuin nyt. Syyksi he ajattelivat, että ehkä puhumiseen ei ollut tarvetta. Tähän liittyen haastateltavat mm. totesivat:
En muista, että lehdistössä ja televisiossa olisi juuri puhuttu kasvatusasioista.
Tuntuu siltä, että silloin oli lasten ja vanhempien asiat paremmin kuin nyt. Eikä ollut tarvetta
höykkyyttää vanhempia kasvatusasioissa.

Lea Pulkkisen 1970-luvulla esittämistä ajatuksista saa kuitenkin sen kuvan, että tarvetta
kasvatuksesta puhumiseen oli/tai ainakin olisi ollut myös tuolloin. Pulkkinen kirjoitti
teoksessaan Kotikasvatuksen psykologia, että ”nykyajan vakavampia ongelmia on kotikasvatuksen rappeutuminen” (Pulkkinen 1977, 29). Väitteensä kotikasvatuksen rappeutumisesta Pulkkinen perustaa havaintoonsa siitä, että monet vanhemmat suhtautuisivat varsin välipitämättömästi lapsiinsa. Välinpitämätön asenne kumpusi hänen mielestään tuolloin ainakin osittain vanhempien epätietoisuudesta siitä, ”miten lapsia oikein olisi demokratian hengessä kasvatettava” (emt., 29). Toisaalta hän toi myös esiin ajatuksen siitä,
että välinpitämättömyyttä lasten kasvatusta kohtaan on osaltaan myös kasvattanut äitien
ansiotyön nopea lisääntyminen. Äitien ansiotyön korostaminen taas puolestaan oli noina
vuosikymmeninä saanut ihmiset vähättelemään perheen hyväksi kotona tehtyä työtä,
johon olennaisesti liittyy lasten kasvattaminen. Pulkkinen kirjoittaa:
Äitien osallistuminen kodin ulkopuolella tuotantoelämään on aiheuttanut päivähoito-ongelman ja äitien liikarasituksen kaksinkertaisen työpäivän takia. Monellakaan nykyajan kasvattajalla ei ole ansioäitiperinnettä, joka antaisi mallit sille, miten kasvatus hoidetaan, kun van-
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hemmat ovat poissa lapsen luota tämän virkeimmän valveillaoloajan. Kun lapsi kohdataan
vain hätäisesti iltahetken aikana, jolloin sekä vanhemmat että lapsi ovat väsyneitä, ei pitkäjänteiseen kasvatukseen ole juuri edellytyksiä. Kiinnostus lapsen kokemuksia ja kehitystä
kohtaan voi näissä oloissa jäädä etäiseksi. (Pulkkinen 1977, 30.)

1970-luvulla ”meno” oli niin yhteiskunnallisesti tiedostavaa, että katsottiin, että myös
vanhempien, isien ja äitien, on tärkeämpää osallistua yhteiskunnallisiin rientoihin kodin
ulkopuolella kuin hääriä kotona isinä ja äiteinä (ks esim. Lahti 1978). Äitejä työelämään
kannusti osaltaan tuolloin myös juuri säädetty Lasten päivähoitolaki (36/ 1973). Yksi
tuon ajan nuori äiti kertoi minulle 1970-luvun kasvatusilmapiiriä kuvatessaan, että hän
katuu sitä, ettei jäänyt hoitamaan lapsiaan tuolloin kotiin, ja luopunut virastaan.
Leena Lahden laatimassa, Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisemassa lapsiraportti
B 27:ssä, joka ilmestyi vuonna 1978, kuvataan hieman samaan tyyliin seitsemänkymmentälukulaista kasvatusilmapiiriä kuin Pulkkinen kuvaa (1977). Raportissa tuodaan esille, että
tuolloin vanhempien keskuudessa oli havaittavissa turvattomuuden ja epävarmuuden tunnetta suhtautumisessa lasten kasvatukseen. Syiksi tuohon epävarmuuteen ja turvattomuuteen kasvatusasioissa Lahti esittää raportissaan:
yhteiskunnan nopean kehityksen perheille asettamia vaatimuksia;
sitä, että vanhemmat ovat epätietoisia omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kasvattajina, kun osa vastuu lasten kasvatuksesta on siirtynyt päiväkodeille ja kouluille;
voimakasta perhekoon pienentymistä;
työelämän lisääntyneitä vaatimuksia. (Lahti 1978, 3–4.)

1970-luvulle tultaessa oli vasta alkanut käänne naisten taloudelliseen itsenäistymiseen ja
emansipaatioon palkkatyön yleistymisen seurauksena. Käsitys suomalaisesta naisesta olikin tuolloin melko kaksijakoinen: moderni nainen määrittyi taloudellisen itsenäisyyden,
ammatin ja ansiotyön kautta, kun taas traditionaalista naista määrittivät kotiäitiys ja taloudellinen riippuvaisuus. Pikkulasten äitien ansiotyötä oli pidetty perinteisesti ongelmana.
Mutta 1960–70-luvun taitteessa siitä tehtiin naisten oikeus, heidän itsenäisyytensä perusta ja emansipaation ehto. Kun naiset olivat ennen joutuneet valitsemaan äitiyden ja uran
välillä, 1970-luvun alussa heille haluttiin antaa mahdollisuus työelämän ja äitiyden yhdistämiseen. (Julkunen 1994, 190–191.)
1970-luvulla kasvatuksessa vallitsi tässä ja nyt ajattelu.
Tässä ja nyt ajattelussa vanhemmat näkevät lapsen kehityksen luonnollisena tapahtumana.
Kasvatus mielletään ”olemisena” ja lapsen kanssa elämisenä. Lapsi kasvaa ja varttuu ajan
myötä ”itsestään”, niinpä kehitystä ei voi eikä pidäkään nopeuttaa. ”Lasten on saatava olla
lapsia”. Vanhemmat asettavat selviä rajoja lapselle. Säännöistä ei neuvotella eikä niitä erityisemmin perustella. Rajoista voidaan joskus erityistilanteessa antaa periksi, mutta jos näin
tapahtuu, rajat eivät siirry pysyvästi, vaan ne säilyvät ennallaan seuraavia kertoja varten.
Perheessä ei ole tapana kielellistää asioita. Vanhemmat ovat läsnä, mutta eivät sisällä lasten
tekemisissä. Aikuisilla on omat työnsä ja tehtävänsä, lapsilla omansa. Vanhemmat ovat tarvittaessa saatavilla, mutta lapsen tekemisiin puututaan lähinnä silloin, kun lapsi rikkoo asetettuja rajoja. Muutoin lapset saavat pitää oman reviirinsä, niin myös aikuiset. (Korhonen
1999, 51)

Se että kehitys nähtiin 1970-luvulla luonnollisena tapahtumana, johtui ehkä osaltaan vankasta uskosta kehityspsykologisiin ja sosialisaatioteorioihin. Kasvatuksen ammattilaisten
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koulutuksessa painotettiin tuolloin kehityspsykologiaa ja ammattilaiset taas jakoivat tietouttaan neuvoloissa ja kasvatusoppaissa sekä ohjelehtisissä.
On mielenkiintoista, että 1970-luvun kasvatusajattelua on nyt peräänkuulutettu monen
asiantuntijan suulla: toivotaan, että vanhemmat yksinkertaisesti olisivat lastensa kanssa. On
sanottu että lasten tulisi saada taas olla lapsia; heiltä itseltään ei tulisi vaatia rajojen asettamista.
Uusi lapsi- ja kasvatustutkimus on osaltaan tuonut kasvatusajatteluun ainakin osan projektilapsuuden ideoista; ainakin vaikuttaa siltä. Kuten jo aiemmin on todettu, uusi lapsi- ja
kasvatustutkimus vei ehkä osin lapsilta oikeuden olla lapsia vierittämällä heille loputtomasti vastuuta keskusteluun uskovan kasvatuskulttuurin kautta. (ks. esim. Strandell 1995).
Jos 1970-luvun kasvatusilmapiiriä peilaa hiukan kasvatuksen tavoitteiden, menetelmien, sisältöjen sekä vastuunkannon ja –jaon kautta, voi todeta, että vanhemmat ottivat silloin laajemmalla rintamalla vastuuta kasvatuksesta kuin nykyään. Yhtenä kasvatuksen tärkeänä sisältönä oli perusturvan takaaminen lapselle. Kasvatusmenetelmät olivat tuolloin
hiukan haussa. Osa vanhemmista kantoi huolta siitä, kuinka lapsia lopulta tulisi kasvattaa
ns. demokratian hengessä. Tavoitteena oli tuolloinkin kasvattaa lapsista tasapainoisia aikuisia.

8.6.4 1950-luvun kasvatusilmapiiristä
1950-luvun kasvatusilmapiiri arvosti haastateltavien mukaan kuria ja kurin pitoa.
Eräs informanteista totesikin, että:
kuri oli arvossaan. Komento se oli! Ei suuna päänä joka paikassa.
(Katkelma edustaa yleislinjaa, jota vanhinta sukupolvea edustavat haastateltavat esittivät
haastatteluissa.)

Mutta vaikka 1950-luvulla kuria ja järjestystä ja vanhempien auktoriteettia lasten kasvatuksessa arvostettiinkin, kertoi eräs informantti kuitenkin pyytäneensä joitakin kasvatustekojaan nöyrästi anteeksi kasvavilta lapsiltaan. 1950-luvun kasvatuksessa painottuivat
tiukkuuden ja kurin vastapainona myös hyvät elämykset ja kokemukset; tunnelmalliset
hetket. Eräs informanteista totesikin, että:
lapsista välitettiin suunnattomasti.
(Katkelma edustaa yleislinjaa, jota vanhinta sukupolvea edustavat haastateltavat esittivät
haastatteluissa.)

Taloudellisesti monissa perheissä oli tuolloin melko tiukkaa. Haastateltavat sanoivat, ettei
ollut varaa ostaa kalliita leikkikaluja ja vaatteita. Lasten vaatteet tehtiinkin melko pitkälle
itse, ja niitä kierrätettiin vanhemmilta tenavilta nuoremmille. Mutta lasten siistinä pitäminen oli kunnia-asia. Eräs 1950-luvulla lapsuuttansa elänyt haastateltava muisteli:
Minä muistan ainakin olleeni ylpeä vaatteistani lapsena. Niitä ei ollut paljon, mutta ne olivat
kauniita, ehjiä ja puhtaita. – Äidin tekemiä.

Haastateltavat toivat esille, että äidit kantoivat tuolloin päävastuun lasten hoivaamisesta.
Isän tehtäväksi jäi lähinnä pitää perhe leivässä ja lapset kurissa. Yksi haastateltavista
myös kertoi toisaalta, että hänen miehensä toimi lasten ja vaimonsa hauskuuttajana: hän
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kehitteli aina piristäviä pikku kisoja ja hassuja juttuja harmaiden päivien piristykseksi.
Haastateltavat totesivat mm.
Isän sana oli laki. Kyllä sitä vähän pelättiinkin.
Isä oli paljon töissä, ei se hirveesti joutanut kotona olemaan.

Äidit eivät haastateltavien mielestä tuolloin juuri valittaneet sitä että olivat kotona lasten
kanssa. Kotiäitiyttä arvostettiin vielä tuolloin. Yksi haastateltavista muisteli huvittuneena
sitä, kuinka yksi hänen – kotiäidin – tyttäristään olisi välttämättä halunnut päiväkotiin,
koska naapurin tyttö oli siellä. Eräänä päivänä äiti sitten päätti toteuttaa tyttärensä toiveen: äiti ja tytär lähtivät aamulla päiväkodille kysymään, pääsisikö tytär tutustumaan
päiväkotiin. Päiväkodista suostuttiin heidän pyyntöönsä, ja niin äiti lähti ilman tytärtään
takaisin kotiin. Kun tytär sitten hoitopäivän jälkeen oli taas kotona, totesi hän äidilleen,
että kyllä kotona on paljon mukavampaa kuin päiväkodissa.
Mielenkiintoista 1950-luvun kasvatusilmapiirikuvauksissa oli mielestäni se, että osa
haastateltavista sanoi lukeneensa melko runsaastikin kasvatusoppaita, kun taas osa ei ollut
lukenut niitä tuolloin juuri lainkaan.
Neuvolasta ei haastateltavien mukaan 1950-luvulla juuri kasvatusohjeita saanut: ”Siellä
vain mitattiin ja punnittiin”. Mutta Arvo Ylppö ajatuksineen nautti tuolloin äitien piirissä
kunnioitusta.
1950-luvun kasvatusilmapiiri edustaa sodanjälkeistä suomalaista yhteiskuntaa. Silloin
oli paljon niukkuutta, mutta toisaalta tuo aika oli täynnä uudelleen rakentamisen intoa.
Haastateltavat kuvasivat aikaa toiveikkaaksi ja tarmokkaaksi. Silloin piti taistella ja kasvattaa lapset. Eräs informanteista toi myös esille, että tämä vanhempien elämän ”tiukkuus”
vaikutti osaltaan siihen, että lapsilta vaadittiin tuolloin paljon:
Ei riittänyt, että lapsi hallitsi käyttäytymistavat ja mukautui moniin arkielämän sääntöihin.
Sen lisäksi monet vanhemmat vaativat hyvää menestystä koulussa turvatakseen näin lapsilleen paremman tulevaisuuden.
(Katkelma edustaa yleislinjaa, jota vanhimman sukupolven edustajat esittivät haastatteluissa.)

Lehtovaaran ja Koskenniemen (1958) mukaan koti oli tuolloin 1950-luvulla lapsen tärkein elämänympäristö. He olivat sitä mieltä, että ”vanhempien suhtautuminen lapseen on
tärkeämpi tekijä kuin ne ulkonaiset olosuhteet, joissa perhe elää” (Lehtovaara & Koskenniemi 1958, 150). Terveen kasvun edellytyksinä Lehtovaara ja Koskenniemi pitivät lapselle tarjottua turvallisuutta ja rakkautta. He kirjoittavat:
Jos lasta kohdellaan ystävällisen joustavasti, hän alkaa luottaa vanhempiinsa ja pitää heistä.
Tältä pohjalta heidän myöhemmin asettamansa rajoitukset voidaan sietää niiden aiheuttamatta haitallisia seurauksia, tiedostamattomia pyrkimyksiä, joita ankara kohtelu saa aikaan.
(emt., 152.)

Muderspach (1953) toteaa teoksessaan Koti, yhteiskunnan tukipylväs, että:
”kasvatuksen tulee alkaa varhain” (Muderspach 1953, 57).

Hän on sitä mieltä, että:
”lasta kohtaan ei tule olla kova tai rakkaudeton, mutta se ettei lapselle anneta kaikkea mitä
se pyytää, ei suinkaan ole merkkinä rakkaudettomuudesta.(emt., 58.)
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Muderspach tuo esille myös sen, että jo tuon ajan vanhemmilla oli kiire:
Nykyajan ihmisellä on aina kiire. Häntä ajatetaan eteenpäin. Aina on suuri määrä sellaisia
asioita, joita hänen tulisi tutkia ja joihin syventyä. Täytyy käydä näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa, katsella kaikkea ja tutustua kaikkeen, ja huveihin kulutetaan myöskin aikaa. Päivän tunnit kuluvat kaikkeen tällaiseen, eikä lapsia varten jää mitään aikaa, jolloin voitaisiin
huomioida heidän luonteensa piirteitä ja heidän taipumuksia ja tottumuksiaan. Vanhemmilla
on sen tähden useinkin vain hämärä käsitys lapsistaan. Hosutaan ja touhutaan niin monien
ongelmien kimpussa, että suurin ja tärkein unohtuu kokonaan. (emt., 60)

Myös vanhempien ”rakastavaa otetta” mietittiin tuon ajan kasvatusoppaissa. Benjamin
Spockin (1957) mukaan esimerkiksi lapsen tarve onnelliseen ja molemminpuolista huomaavaisuutta vaativaan yhteiselämään kehittyy lapsessa vähitellen, jos lapsi saa vanhemmiltaan rakkautta. Spock kirjoittaa:
Vanhemmat, joilla on luontaista itseluottamusta ja rauhallinen ja sydämellinen suhde lapsiinsa saavuttavat parhaat tulokset vähimmin vaivoin. (emt., 11.)
Rakasta lastasi ja iloitse hänestä sellaisena kuin hän on. Tämä neuvo ei ole pelkästään tunnesyiden sanelema, vaan erittäin tärkeä myös käytännöllisistä syistä. Jos lapsi hyväksytään
sellaisenaan, vaikka hän olisi ruma, kömpelö ja hidas, hänestä kehittyy itseensä luottava ja
onnellinen yksilö. (emt., 12.)

1950-luvulla ajateltiin, että perheen tuli kasvattaa lapsensa siveellisiksi ihmisiksi ja kansalaisiksi. Päävastuullinen kasvattaja oli äiti. Lastenkasvatuksen tuli olla perheen päämäärä. Ajatus perustui egoismin kieltämiseen, koska perheen ja kasvatuksen sen sisällä ajateltiin perustuvan luonnolliselle siveellisyydelle ja välittömälle rakkaudelle, joka yhdisti
ensin vanhempia ja myöhemmin vanhempia ja lapsia. (ks. esim. Lehtovaara & Koskenniemi 1958.)
Egoismin kieltäminen vaikutti varmasti kielteisesti monen tuon ajan lapsen itsetuntoon.
– Vaikka itsekkyys ei olekaan hyvä asia, oman itsensä kieltäminen on.
Katsottaessa 1950-luvun kasvatusilmapiiriä kasvatuksen tavoitteiden, menetelmien ja
sisältöjen sekä vastuunkannon ja –jaon näkökulmista, voi todeta, että tavoitteena tuon ajan
kasvatuksella oli saattaa lapsista kuuliaisia, hyviä ihmisiä. Menetelminä käytettiin usein
kurinpitoa, mutta sen vastapainona myös välittämistä. Kasvatettavien toivottiin sisäistävän
hyvät tavat ja sosiaalisen elämän pelisäännöt. Vastuu kasvatuksesta oli selvästi lasten vanhemmilla, joille oli kunnia asia kantaa vastuuta.

8.6.5 Arviota kasvatusilmapiirin muuttumisesta 1950-luvulta
nykypäivään
Edellä esitettyjen kolmen vuosikymmenen kasvatusilmapiirikuvauksista on luettavissa,
että suomalainen kasvatusilmapiiri on muuttunut haastateltavien mielestä aika tavalla.
1950-luvun kasvatusilmapiiriä haastateltavat kuvasivat kuria ja tapakasvatusta kunnioittavaksi. Lasten tuli haastateltavien mielestä todella kunnioittaa vanhempia. Äiti kantoi suurimman vastuu kasvatuksesta. Kasvatustietoutta sai harvoista kasvatusoppaista, mutta ei
juuri muualta. Vastuu lasten kasvattamisesta oli todellakin vanhemmilla. Aikaa kuvattiin
työteliääksi, mutta ei kiireiseksi.
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Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että 1970-luvulla arvostettiin vanhempia lastensa
kasvattajina ja auktoriteetteina. Sanottiin, että vanhemmat kasvattivat lapset arvostaen vanhan kansan kasvatusta. Toisaalta osa haastateltavista toi esille, että myös päivähoidolla
alkoi tuolloin olla osa kasvatusvastuusta, sillä naisia painostettiin voimalla mukaan työelämään. Silloin myös sai neuvolasta jo joitain kasvatusneuvoja ja kasvatusoppaitakin oli tarjolla jo kiitettävästi. Elämänmenoa kuvattiin staattisemmaksi ja vähemmän kiireiseksi kuin
nykyään.
Nykyistä kasvatusilmapiiriä kuvattiin hajanaiseksi, ristiriitaiseksi ja leväperäiseksi.
Sanottiin, että on paljon vanhempia, joilla ei ole aikaa ja / tai voimavaroja ottaa vastuuta
lastensa kasvattamisesta. Kiireen sanottiin painostavan aikuisia ja lapsia. Todettiin myös,
että vanhempien elämää hallitsee nykyään liikaa työelämä ja bisnes. Ja vastuu kasvattamisesta on liukunut aivan liiaksi päivähoidon ja koulun vastuulle. Ja aivan viimeisimpänä
muutoksena pidettiin keinotodellisuuden astumista lasten ja nuorten elämään. Keinotodellisuudessa nähtiin etuja ja mahdollisuuksia, mutta hiukan myös vaaroja.
Haastateltavien kasvatusilmapiirikäsitysten mukaan voisi siis todeta, että edettäessä 50luvulta nykypäivään kasvatusvastuu on yhä enemmän liukunut vanhemmilta yhteiskunnan
yleisille kasvatusinstituutioille: päivähoidolle ja koululle. Myös kiireen sanottiin vain
lisääntyneen.
Mielenkiintoista on, että 1950- ja 1970-lukujen kasvatusoppaat ja tieteelliset tuotokset
piirtävät melkoisestikin lailla haastateltavien käsityksistä poikkeavan kuvan mainittujen
aikojen kasvatusilmapiireistä. Esimerkiksi kirjallisuus piti jo 50- ja 70-lukujen elämäntapaa kiireisenä. Ja 70-luvulla jo nähtiin ongelmaksi sitä, että vastuu kasvatuksesta on liiaksi
vyörynyt kodeilta yhteiskunnan yleisille kasvatusinstituutioille. Jo viisikymmentäluvulla
alettiin kirjallisuuden mukaan suosia kasvatuksessa vähemmän autoritaarista, vähemmän
kuriin perustuvaa, pehmeämpää linjaa. Tosin on varmasti osaltaan totta, että nykyään vanhemmat ovat keskimäärin kiireisempiä kuin ennen ja että kasvatus on liukunut ajan edetessä vanhemmilta yhteiskunnalle. Esimerkiksi psykohistorioitsija Juha Siltala toteaa asiasta seuraavaa:
Tällä hetkellä aikuinen työvoima kamppailee globaalin sijoittajatalouden armoilla. Sijoittajien käytös muistuttaa alkoholisti-isän arvaamatonta oikuttelua. Työntekijä ei voi omalla
kunnollisuudellaan tehdä väkivaltaisen tyrannin käytöstä ennakoitavaksi eikä rakentaa
tämän kanssa moraalista vastavuoroisuutta. Koska aikuisia uhkaavat hengiltä kilpailuttaminen, putoaminen vakinaisesta työsuhteesta ja jatkuvat organisaatiosaneeraukset, nykykulttuuria voidaan pitää Farrelin mukaan hyvällä syyllä posttraumaattisena, traumaattisia teemoja eri yhteyksissä ilmaisevana. Koska vanhemmat vapisevat traumaattisessa transsitilassa
kaikkivaltiaan kiusaajan armoilla, he eivät voi tyynnyttelevällä äänellä lientää lapsen hätää
ja tarjota pohjaa ennakoitavalle todellisuudelle. Lapsi jää vaille turvallista tukikohtaa, josta
käsin voisi aloitteellisesti tutkia maailmaa ja kokeilla kykyjään pelkäämättä kaiken romahtavan virheliikkeestä. Yhteiskunta on vampyyrin tavoin imenyt vanhempien elinvoiman ja
niinpä he vampyyrien tavoin riistävät jälkikasvunsa elinvoimaa. (Siltala 2001, 38.)
…työura on objektiivisesti muuttunut niin vaativaksi, että aikuinen ei saavuta aikuista elämänhallintaa vaan joutuu alati epäilemään riittämättömyyttään. Mikään ei ole tarpeeksi
hyvää, pitäisi aina olla parempi. Hyperkilpailussa firman on kasvettava maailman suuremmaksi ja työntekijän ohitettava kaikki toiset saadakseen olla olemassa; muuten tulee syödyksi. Ei ole enää tarjolla keskitasoa, johon voisi kohtuullisin ponnistuksin päästä ja pysyä
siellä tyytyväisenä. Uhattu ihminen ei ole empaattinen toista kohtaan, vaan täynnä omaa
huoltaan. (emt., 41.)
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Nykyistä kasvatusilmapiiriä haastateltavat kuvasivat pitkälti saman suuntaisesti kuin ne
asiantuntijat, jotka ovat viime aikoina julkisuudessa kommentoineet nykypäivän kasvatusilmapiiriä Suomessa. Se, että nykyiset kuvaukset asiantuntijoiden ja tämän tutkimuksen haastateltavien osalta olivat niin lähellä toisiaan, vaikuttaa ”luonnolliselta”: nyt seurataan aktiivisesti tiedotusvälineitä, jotka ovat varsin voimallisesti tuoneet viime vuosina
esiin kasvatuksen rappiotilasta kertovia esimerkkejä. Sekään ei ole mielestäni kovin kummallista, että haastateltavien käsitykset menneiden aikojen kasvatusilmapiireistä eroavat
asiantuntijoiden sen aikaisista käsityksistä. Aikahan kultaa monesti muistoja ja sellaiset
asia kuin kiire ja kasvatuksen vastuullisuus ovat melko suhteellisia asioita.
Itse en luonnollisestikaan voi elämänkokemukseni perusteella kommentoida 1950luvun kasvatusilmapiiriä, enkä oikein uskottavasti 1970-luvun kasvatusilmapiiriäkään,
sillä olen syntynyt 1974. Mutta näin vajaa kolmekymmenvuotiaasta nykypäivän nuoresta
aikuisesta varsinkin eräiden 1950-luvun kasvatusoppaiden pohjavireet ja neuvot tuntuvat
hivenen sievisteleviltä, jopa huvittavilta. Esimerkiksi Muderspachin (1953) opaskirjasta
Koti – yhteiskunnan tukipylväs lukee tahtomattaankin hymyn kare huulilla. Tosin kirja tarjoaa myös tiettyjä tänäkin päivänä varteen otettavia neuvoja isille ja äideille. Seuraavasta
sitaatista ilmenevät nuo molemmat tämän päivän lukijalle Muderspachin kirjasta avautuvat
ominaisuudet (tahdoton humorismi ja varteen otettavat neuvot):
Jokaisella ihmisellä on oikeus tavoittaa omakseen onnea. Suurin onni tavataan hyvän kodin
yhteydessä. Mutta hyvään kotiin kuuluvat muutakin kuin kaunis asunto, nykyaikaiset huonekalut, terveellinen ympäristö yms. Sen määräävät paljon suuremmassa määrin kodin
siveelliset olosuhteet sekä ennen kaikkea oikean ymmärtämyksen ja todellisen rakkauden
ilmeneminen kodissa. (Muderspach 1953, 10.)

Nykyistä kasvatusilmapiiriä pystyn luotaamaan lapsettoman, nuoren kasvatustieteilijän
näkökulmasta. Mainituista lähtökohdista katsoen haluan todeta, että vaikka tiedotusvälineet suoltavat kuvauksia lasten pahoinvoinnista ja vanhempien vastuuttomuudesta, luotan siihen, että suurin osa lapsista voi hyvin ja suuri osa vanhemmista kantaa vastuuta (ks.
esim. Bardy 2001). Mutta se pistää silmään, että vaikka vastuuta kannetaankin, vaikuttaisi
siltä, että usein työ ajaa kuitenkin lasten edelle.
Nykypäivän kasvatusilmapiirissä minua harmittaa myös se, kuinka epäluuloinen yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri on vanhempien kasvatustaitoa kohtaan. Itse olen taipuvainen
ajattelemaan, että ihmiset selviävät pitkälle vanhemmuutensa tehtävissä luottamalla kasvatusasioissa sydämensä ja järkensä ääneen.
Kysymyksestä, tulisiko yhteiskunnan kasvatuksen ammattilaisineen puuttua perheiden
lasten kasvatukseen vai ei, on yhteiskunnassamme esitetty vuosien saatossa eroavia näkökantoja. Perhe on kuitenkin perinteisesti ymmärretty hyveen ja rakkauden tyyssijaksi,
johon yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet eivät ylety. On ajateltu, että perheen
jäsenet joka tapauksessa toimivat toistensa hyväksi. Oikeudet eivät oikein istu tämän ajattelutavan mukaan perheeseen, sillä oikeusfilosofisesta näkökulmasta katsoen oikeudet ovat
toisilleen vieraiden ihmisten ristiriitaisen eduntavoittelun säätelijöitä (ks. Airaksinen
1994.).
Timo Airaksinen (1994) on esittänyt, että oikeuksien tuominen perheen piiriin hajottaisi
perheen intiimien halujen ja rakkauden muodostaman yhteisyyden. Hänen mukaansa
oikeudellinen ajattelu tuo perheen sisälle sen jäsenten välisen vastakkainasettelun.
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Merja Korhonen (1999) puolestaan ottaa perheen ja muun yhteiskunnan väliseen suhteeseen kantaa seuraavasti:
Oltiinpa oikeuksien tuomisesta perheen piiriin mitä mieltä hyvänsä, joka tapauksessa on
ilmeistä, että se, mitä perheen piirissä tapahtuu, ei ole enää perheen oma asia. Vanhemmuudesta on tullut uudella tavalla julkinen asia. Kasvatus on professionaalistunut. Vanhemmat
joutuvat peilaamaan omia arvojaan, ihanteitaan ja toimintatapojaan asiantuntijoiden pyrkimyksiin. Perheen rinnalle ovat nousseet vahvoina sosialisaatioagentteina myös nuorten vertaisryhmät sekä kulttuuriteollisuuden tavara- ja idolituotanto. Voidakseen vaikuttaa lapsensa
elämisen ehtoja, vanhempien pitäisi kyetä kontrolloimaan niitä, joiden kanssa vaikuttamispyrkimykset jaetaan. (Korhonen 1999, 31.)

Eräs laajemman informanttijoukon haastateltavista totesi, että ”kasvatusilmapiiri ei ole
mikään globaalijuttu”. Voisi todella ajatella yhdeltä kannalta, että yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri näyttäytyy jokaiselle yksilölle omanlaisena. Mutta lähdin tässä tutkimuksessa siitä, että vaikka näin periaatteessa on, voi jokainen ihminen kuitenkin periaatteellisella tasolla omista lähtökohdistaan käsin määritellä ns. yleisen yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin unohtamatta kuitenkaan sitä, ettei tämä määritelmä ole mitenkään ainoa
oikea ja objektiivinen.
Kuten jo edellä esitetyistä aineiston tulkinnoista voi päätellä, tämän tutkimuksen perusteella voisi sanoa, että kasvatusilmapiiri on kokenut muutoksia. Yhteiskunnallinen tilanne
Suomessa on muuttunut moneen otteeseen ja melko suurinkin askelin viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Nämä muutokset ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet myös kasvatusilmapiiriin. 1950-luvulla elettiin sodan jälkeistä jälleen rakennuksen aikaa, 1970lukua lienee määrittelevän poliittinen aktiivisuus, nykyään taas kieritään pitkälti talouselämän mukana.
1950-luvun kasvatusilmapiiriä kuvasi neljä informanttia eli ydininformanttikolmikon
isoäiti sekä kolme hänen ikätoveriaan. Myös 1970-luvun kasvatusilmapiiriä kuvasi neljän
naisen joukko; sukupolvikolmikon äiti sekä kolme hänen ikätoveriaan. 2000-luvun kasvatusilmapiirin kuvaukseen osallistui koko ydininformanttikolmikko sekä muu yhdeksänhenkinen informanttijoukko.
1950-luvun neljä kasvatusilmapiirikuvausta olivat jokainen luonnollisesti tietyssä suhteessa omanlaisiaan, henkilökohtaisia painotuksia sisältäviä. Mutta yhteistä kuvauksille oli
se, että niissä kaikissa korostettiin sitä, että vanhemmat 1950-luvulla kantoivat vastuu kasvatuksesta; silloin ei turvauduttu asiantuntijoihin (joskin joitain kasvatusoppaita lueskeltiin), vaan pikemminkin perinteeseen ja omaan vaistoon. Lapsille pidettiin kuria ja käytöstapoja arvostettiin.
1970-luvun kasvatusilmapiirikuvausten yhteinen nimittäjä taas oli se, että silloinkin kasvatusvastuu oli pääsääntöisesti vanhemmilla. Mutta neuvolan kasvatusohjeita kuunneltiin
jo tarkasti. Yhteiskunnallinen ilmapiiri painosti äitejä töihin.
2000-luvun kasvatusilmapiirin kuvauksista nousi esiin puhe siitä, että kasvatusilmapiiri
on nykyisin ristiriitainen ja osin leväperäinen. Myös huoli siitä, etteivät vanhemmat enää
kanna tarpeeksi vastuuta lasten kasvattamisesta nousi selvästi esille.
Mielenkiintoista 2000-luvun kasvatusilmapiirikuvauksien kesken oli myös vertailla eri
sukupovien edustajien käsityksiä nykyisestä kasvatusilmapiiristä. Koko informanttijoukon
isoäiti-ikäisten vastauksissa tulee melko painokkaasti ilmi se, että he kuvaavat nykyistä
kasvatusilmapiiriä melkoisen painokkain ja kärkevin sanakääntein: ”Ilmapiiri on nykyisin
ihan karmea” ”Hurjaa menoa”. On melko vaikea sanoa, miksi he käyttävät näin painok-
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kaita sanoja nykyisen menon kuvauksissaan. Hyvin mahdollista tietysti on, että haastateltavikseni sattuivat luonteeltaan sanavalmiit rouvat. Mutta saattavat vastaukset myös huutaa
sitä, että jotain täytyisi tehdä!
50–60-vuotiaiden naisten kuvaukset nykyisestä kasvatusilmapiiristä olivat kaikkein
monipuolisimpia. Kasvatusilmapiiriä kuvattiin monesta eri näkökulmasta. Sitä kuvattiin eri
yhteiskuntaluokkia edustavien yksilöiden perspektiivistä, sekä monipuolisesti koko yhteiskunnan kannalta. Ristiriitaiselle ja repivälle kasvatusilmapiirille etsittiin syntipukkeja
esim. liiallisesta taloussuuntautumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kaksi- ja kolmekymmenvuotiaiden kasvatusilmapiirikuvauksista kuulsi mielestäni
melko selvänpuoleisesti heidän oma elämäntilanteensa: perheen perustaminen tai sen
perustamisen suunnittelu. Tätä kuvaa mielestäni hyvin se, mitä eräs haastattelemani nuori
nainen ja kahden lapsen äiti totesi:
Perheen perustamista ei nykyään yhteiskunnassa tueta; ei taloudellisesti eikä sosiaalisesti.
Lapset tuntuvat nykyään välttämättömältä pahalta: Ennen kuin niiden tekoa nykyään edes
harkitaan, tulee olla valmiina ura ja omat asunnot. Minä en sellaista ymmärrä.

8.7 Yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin ja kasvatukseen liittyvän
hyväksynnän ja torjunnan yhteyksistä eri aikakausina
Edellä olen jo käsitellyt sukupolvikolmikon käsityksiä hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista sekä tutkimuksen kaikkien informanttien haastattelujen perusteella muodostettua kuvaa 1950- ja 1970-lukujen ja nykypäivän yhteiskunnallisesta kasvatusilmapiiristä. Tässä alaluvussa tarkoituksenani on sitten yhdistää
käsitykset kasvatusilmapiirin muutoksesta ja hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja
kasvatuksellisista vaikutuksista; toisin sanoen pyrin seuraavassa vastaamaan tutkimukseni
alaongelmaan siitä, miten yhteiskunnallisen kasvatusilmapiirin muutokset auttavat
ymmärtämään sukupolvien välisiä muutoksia isoäidin, äidin ja tyttären tavassa hahmottaa kasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta.
Isoäiti ajatteli silloin, kun hänen lapsensa olivat pieniä (1950-luvulla), että hyväksyntä
on oikeutettua tilanteen mukaan. Hän osoitti hyväksyntää lapsilleen ylipäätään vähäeleisesti. Isoäiti oli tuolloin nuorena äitinä sitä mieltä, että vaikkeivat he miehensä kanssa lapsille hyväksyntää suurieleisesti esittäneetkään, heidän lapsensa kuitenkin tiesivät, että
heistä välitetään. Välittämisen lapset isoäidin mukaan vaistosivat esimerkiksi siitä, että he
huomasivat, että vanhemmilla on huoli heistä.
Torjunnasta puhuttaessa isoäiti kertoi ajatelleensa silloin, kun hänen lapsensa olivat pieniä, että aiheesta saa kieltää. Hän olikin tuolloin sitä mieltä, että jos kodissa vallitsee voittopuolisesti hyväksynnän ilmapiiri, ei haittaa, vaikka joskus lapsia kielletäänkin.
Isoäiti totesi, ettei nuorena äitinä juurikaan tullut ajatelleeksi hyväksynnän ja torjunnan
kasvattavia vaikutuksia. Isoäidin suhtautuminen hyväksyntään ja torjuntaan kasvatuksessa
lienee tuolloin noudatellut sitä linjaa, mikä monilla tavallisilla vanhemmilla oli hyväksyntään ja torjuntaan kasvatuksessa: sitä ei juurikaan ajateltu. Ja jos ajateltiin, oltiin enemmän
sitä mieltä, että pieni torjunta ei ole pahasta, mutta liiallinen hemmottelu eli hyväksyntä sitä
vastoin on. Sillä vaikka kasvatusalan julkaisuissa jo 1950-luvulla ns. hemmottelu katsottiin
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kasvatuksen perusedellytykseksi, ei kyseinen ajattelutapa vielä tavoittanut suurinta osaa
vanhemmista.
Nykyään isoäiti on kuitenkin muuttanut mielipidettään hyväksynnän kasvatuksellisista
vaikutukisista. Hän on nykyisin sitä mieltä, että lapsia tulisi juuri kehua, että heidän itsetuntonsa ja luottamuksensa vahvistuisi. Myös hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisia
vaikutuksia isoäiti on pohdiskellut viime aikoina. Nykyään hän ajatteleekin, että hyväksynnän osoittaminen lapsille on itsetunnon kasvatusta ja että liiallinen torjunta saa aikaan huonoa itsetuntoa aikuisiällä.
Se että isoäitin mielipide hyväksynnän kasvatuksellisista vaikutuksista muuttui 1950luvun ja 2000-luvun välisenä aikana, heijastelee selvästi yhteiskunnallisen kontekstin ja
kulttuurin muutosta Suomessa. 1950-luvulla kasvatuksessa luotettiin perinteisiin arvoihin:
lapsista tuli kasvattaa nöyriä ja hyvin käyttäytyviä kilttejä ihmisiä. Hyväksyntä näytettiin
mieluummin huolien kuin kehujen kautta. Leväperäiseksi ja hajanaiseksi moititun nykyisen kasvatusilmapiirin puolustukseksi voi kuitenkin todeta sen, että kasvatuksen ammattilaiset kehottavat laajalla rintamalla kehumaan ja kannustamaan lapsia (ks. esim. Tamminen
2000, Keltinkangas-Järvinen 2001).
Sukupolvikolmikon äiti ei 1970-luvulla juurikaan ajatellut tietoisesti hyväksynnän ja
torjunnan oikeutusta ja kasvatuksellisia vaikutuksia. Hän sanoi kasvattaneensa silloin ikään
kuin spontaanisti. Näin jälkeen päin hän kuitenkin analysoi omaa kasvatustoimintaansa
siten, että voi sanoa toimintansa perusteella pitäneensä lasten pieninä ollessa hyväksyntää
oikeutettua oikeastaan missä tilanteessa vain, mutta etenkin silloin, kun lapsella on paha
mieli ja vaikeaa. Ja jos torjunnan mieltää rankaisemisena, oli se äidin mielestä oikeutettua
lapsiaan kohtaan silloin, kun he olivat ansainneet rangaistuksen.
Nykyään äiti ajattelee, että hyväksynnän osoittaminen lapselle vaikuttaa suotuisasti
koko lapsen kehitykseen; niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin. Pahinta hänen mielestään on,
jos lapsi ei saa ollenkaan hyväksyntää. Torjunnan äiti taas katsoo aiheuttavan huonoa itsetuntoa.
Äidin ns. spontaani kasvatustapa lienee ollut melko yleinen 1970-luvulla, sillä sanotaanhan, että kasvatuksessa vallitsi tuolloin yleisesti ns. ”tässä ja nyt”-ajattelu. Tuossa ajattelutavassa vanhemmat näkivät lapsen kehityksen luonnollisena tapahtumana. Kasvatus miellettiin lapsen kanssa elämiseksi ja olemiseksi. Oltiin sitä mieltä, että lapsi kasvaa ja varttuu
ajan myötä ”itsestään”, ja näin ollen kehitystä ei voi nopeuttaa.
Sukupolvikolmikon tytär ajattelee, että hyväksyntää tulisi osoittaa, kun siihen on aihetta
esimerkiksi kehumalla lasta. Ja torjuntaakin hänen mielestään saa osoittaa silloin kun siihen on aihetta esim. nuhtelujen muodossa. Hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista
vaikutuksista puhuttaessa tytär toi esille, että hyväksynnän kautta lapsi tuntee kuuluvansa
perheeseen. Hän sanoi myös olevansa sitä mieltä, että jos lapsi saa osakseen hyväksyntää,
hän oppii siten osoittamaan hyväksyntää muille. Edelleen tytär totesi, että jos on kokenut
lapsena liikaa torjuntaa, ei henkilö kykene itse muita hyväksyvään käyttäytymiseen.
Hyväksyntää vaille jäänyt henkilö saattaa tyttären mukaan hakea hyväksyntää ehkä hiukan
huonojakin teitä.
Sukupolvikolmikon tyttären käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista heijastelevat mielestäni melko selvän oloisesti nykyistä tiedotusvälineissä käytyä keskustelua kasvatusilmapiiristä. Sillä onhan viime aikoina tuotu
esille torjuttujen lasten sosiopaattisia taipumuksia sekä sitä, että parhaita kasvatustuloksia
saadaan aikaan sopivalla sekoituksella rakkautta ja rajoja.
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Kuten edellä esitetystä käynee ilmi, mielestäni on havaittavissa – kun vertailee sukupolvikolmikon käsityksiä hyväksynnästä ja torjunnasta kotikasvatuksessa 1950-luvulla, 1970luvulla ja nykypäivänä –, että ns. yhteiskunnallinen kasvatusilmapiiri on vaikuttanut sukupolvikolmikon tapaan hahmottaa käsitteellisesti kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja
torjunta. Kolmikon käsityksiin on kyllä varmasti vaikuttanut myös lähinnä privaattitapahtumiin liittyvät elämänkokemukset ja suvussa kulkeva kasvatusperinne.

8.8 Tutkimuksen informanttien ja ”kasvatuksen auktoriteettien”
käsitysten vertailua
Jo edellä esitetystä voi päätellä jotakin siitä, miten informanttien käsitykset 1950- ja
1970-lukujen sekä nykyajan kasvatusilmapiireistä suhteutuvat tässä tutkimuksessa käytettyjen auktoriteettien äänien antamaan kuvaan mainittujen aikakausien kasvatusilmapiireistä. Seuraavaksi pyrin kuitenkin vielä eksplisiittisesti tarkastelemaan tätä kysymystä.
Voitaneen todeta, että tutkimukseni informantit piirtävät nykyajan kasvatus-ilmapiiristä
melko lailla samantapaista kuvaa, kuin heidän käsitystensä lomassa siteeratut ”kasvatuksen
auktoriteetit Tuula Tamminen, Liisa Keltinkangas-Järvinen, Juha Siltala ja Merja Korhonen. Tiivistetysti ilmaistuna kaikki nämä auktoriteetit ja informanttini kauhistelevat suomalaisten vanhempien välinpitämätöntä asennetta lapsiaan kohtaan ja korostavat vanhempien
ja lasten lämpöisen ja kiireettömän yhdessäolon tärkeyttä.
1970-luvun kasvatusilmapiiriä luonnehtivia auktoriteetteja tässä tutkimuksessa edustivat siis Lea Pulkkinen, Leena Lahti ja Merja Korhonen. Pulkkisen mukaan 1970-luvulla
kotikasvatus oli rappiotilassa. Vanhemmat suhtautuivat hänen mukaansa tuolloin välinpitämättömästi lapsiinsa. Pulkkinen esittää, että vanhemmat eivät tuolloin tienneet, miten lapsia tulisi demokratian hengessä kasvattaa. Edelleen Pulkkisen mukaan kotikasvatusta sabotoi tuolloin kolmekymmentä vuotta sitten äitien ansiotyön korostaminen sekä perheen
hyväksi kotona tehdyn työn vähätteleminen.
Lahti taas toi esille, että 1970-luvulla vanhempien keskuudessa oli havaittavissa turvattomuuden ja epävarmuuden tunnetta lasten kasvattamisen suhteen. Ja Pulkkisen tapaan
myös Lahti toi esille, että tuolloin työelämä kiristi lenkkiään vanhempien ympärillä.
Korhonen puolestaan toi esille, että kasvatuksessa vallitsi kolme vuosikymmentä sitten
”tässä ja nyt”-ajattelu. Tämän ajattelutavan mukaan vanhempien tuli olla tarvittaessa lasten
saatavilla, mutta lapsen tekemisiin tuli puuttua lähinnä silloin, kun lapsi rikkoi asetettuja
rajoja.
Tutkimukseni informanttien käsitykset 1970-luvun kasvatusilmapiiristä eroavat
monessa suhteessa ”kasvatuksen auktoriteettien” käsityksistä. Informantit kun olivat sitä
mieltä, että 1970-luvulla arvostettiin sekä vanhan kansan kasvatusta että vanhempia lastensa kasvattajina. Informantit esittivät myös ettei työelämä asettanut niin kovia paineita
vanhemmille kuin se nykyään asettaa. Mutta sen myös informantit toivat esille, että naisilla
oli kovia paineita sijoittua työelämään.
1950-luvun ”kasvatuksen auktoriteetista” tässä tutkimuksessa puhuivat erityisesti
Muderspach sekä Lehtovaara ja Koskenniemi. Muderspach toi 1950-luvulla esille, että
”ihmisillä on aina kiire”. Lehtovaara ja Koskenniemi taas esittivät, että 1950-luvulla per-
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heen tehtävänä oli kasvattaa lapset siveellisiksi ihmisiksi ja kansalaisiksi. Edelleen he painottivat sitä, että vanhempien tulisi kohdella lapsiaan ystävällisesti ja joustavasti. – Näin
lapsien ja vanhempien välille muodostuisi luottamuksellinen ja lämmin suhde.
Informantit eivät joka suhteessa yhtyneet 1950-luvun ”kasvatuksen auktoriteettien”
kantoihin 1950-luvun kasvatusilmapiiriä luonnehtiessaan. Ensinnäkin informantit toivat
laajalla rintamalla esille, että ei kiire tuolloin puolivuosisataa sitten juuri vanhempien kintereitä ahdistanut. Toisekseen he totesivat, että lapsia kasvatettiin enemmänkin tiukkuudella ja säännöillä kuin ystävällisesti ja joustavasti. Mutta siinä informantit yhtyivät ”kasvatuksen auktoriteettien” näkemyksiin, että perheen tehtävänä oli kasvattaa lapset siveellisiksi ihmisiksi ja kansalaisiksi.

8.9 Millaisia muutoksia on havaittavissa isoäidin, äidin ja tyttären
tavassa hahmottaa kasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta?
Tähän mennessä olen siis vastannut kaikkiin tälle tutkimukselle asettamiini alaongelmiin. Niihin vastaamalla olen implisiittisesti tullut vastanneeksi myös tutkimuksen pääongelmaan eli kysymykseen siitä, millaisia muutoksia on havaittavissa isoäidin, äidin ja
tyttären tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta. Mutta koska
vastaus tuohon pääongelmaan on ollut tähän mennessä luonteeltaan vasta implisiittinen,
pyrin seuraavaksi antamaan siihen eksplisiittisemmän tiiviin vastauksen.
Edellä olen siis jo esittänyt, että varsinaista huomionarvoista muutosta on havaittavissa
tutkimuksen sukupolvikolmikon jäsenten tavassa hahmottaa hyväksynnän ja torjunnan
kasvatukselliset vaikutukset. Tämä johtopäätökseni perustuu seuraavien tulkintojen vertailuun:
Isoäidin mielestä hyväksyntä saa aikaan hyvää itsetuntoa ja torjunta huonoa itsetuntoa.

vrt.
Äidin mukaan hyväksyntä vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen. Torjunta taas saa
aikaan hänen mielestään huonoa itsetuntoa.

vrt.
Hyväksyntä ja torjunta vaikuttavat tyttären mukaan etenkin sosiaaliseen käyttäytymiseen.
Tytär oli sitä mieltä, että jos lapsi saa hyväksyntää osakseen, hän oppii hyväksymään muita
ja tuntee kuuluvansa perheeseen (ja myöhemmin aikuisena myös yhteiskuntaan). Mutta jos
lapsi kokee liikaa torjuntaa, hän saattaa tyttären mukaan oireilla esim. väkivaltaisesti, eikä
osaa muutenkaan antaa hyväksyntää muille aikuisena.

Näistä juuri esitetyistä tulkinnoista on luettavissa, että sukupolvikolmikon isoäidin
mukaan hyväksynnän ja torjunnan kasvattavat vaikutukset ulottavat lonkeronsa etenkin
lapsen itsetuntoon. Käsityksensä hän pohjaa omaan elämänkokemukseensa. Hän on näet
sitä mieltä, että omille lapsille hänen olisi pitänyt osoittaa rohkeammin hyväksyntää esim.
kehujen muodossa, jotta heistä ei olisi tullut hivenen liian kilttejä ihmisiä.
Sukupolvikolmikon äiti taas painotti hyväksynnän kasvattavana vaikutuksena myönteisiä vaikutuksia lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen. Torjunnan kasvatuksellisena
vaikutuksena äiti taas näki oman äitinsä tapaan huonon itsetunnon kehittymisen.
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Voisi ajatella, että äidin sairaanhoitajan tutkintoon kuulunut kasvatusopillinen koulutus
on muokannut hänen ajatuksiaan sen suuntaisiksi, että hän käsittää hyväksynnän vaikuttavan myönteisesti lapsen henkiseen ja fyysiseen kehitykseen. Sillä koulutuksessa lienee
tukeuduttu hänen opiskellessaan melko vahvasti Bowlbyn ajatuksiin kiintymyssuhteesta ja
sen merkityksestä lapsen psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle. Tosin ylipäätään silloin,
kun äidin lapset olivat pieniä 1970-luvulla, Suomen kasvatus-ilmapiirissä olivat vahvahkosti vallalla kehitysteorioiden ajatukset.
Siihen äidin käsitykseen, että torjunta saa aikaan huonoa itsetuntoa lienevät vaikuttaneet
oman äidin käsitykset, kokemus ja edelleen sairaanhoitajan kasvatusopillinen koulutus.
Sukupolvikolmikon tytär taas korosti hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista vaikutuksista etenkin vaikutuksia sosiaaliseen käyttäytymiseen. Voisi ajatella, että näihin tyttären käsityksiin on saattanut vaikuttaa viime aikainen keskustelu sosiopaatin lailla käyttäytyvistä nuorista ja lapsista. Tosin vielä suurempi vaikuttaja tyttären ajatteluun lienee
ollut hänen kokemuksensa työstä sosiaalialalla.
Minusta mielenkiintoista on se, että kaikki sukupolvikolmikon jäsenet toivat esille, että
rakkaus on tärkeää, mutta heidän mielestään se on eri tavalla tärkeää lapselle. – Kuten on
jo esitetty, isoäiti korosti itsetuntoa, äiti kehitystä ja tytär sosiaalista käyttäytymistä.

9 Tähän tutkimukseen perustuva kannanotto
kasvatusilmapiirikeskusteluun
Luvussa 8 esitettyjen tutkimustulosten voitanee siis sanoa olevan Gadamerilaisen tulkintaprosessin eksplisiittisen erittelyn, hermeneuttisen dialogin ja horisonttien sulautumisen
vaiheiden tuotetta. Koski (Koski 1995) katsoo kuitenkin, että Gadamerilaiseen tulkintaprosessiin kuuluu erottamattomana osana myös aktiivisen applikaation vaihe. Kuten
todettu, aktiivisen applikaation vaiheessa tulkintaprosessin aiempien vaiheiden tuottamia
tulkintatuloksia pyritään soveltamaan relevanteissa tilanteissa ja toimissa. Tämän tutkimusraportin puitteissa toteutan aktiivisen applikaation seuraavasti: Otan tulkintaprosessin kolmen ensimmäisen vaiheen tuotoksena syntyneiden tulosten avulla kantaa siihen
keskusteluun, jota tiedotusvälineissä on käyty viime vuosina lasten ja vanhempien
pahoinvoinnista.
Käsillä oleva tutkimus ponnisti siis alkujaan osaltaan siitä keskustelusta, jota lasten ja
vanhempien pahoinvoinnista on käyty tiedotusvälineissä viime vuosina. Tuossa keskustelussa on tuotu esille, että
– vanhemmilla ei ole aikaa lapsilleen;
– vanhemmat eivät välitä lapsistaan;
– lapset ovat levottomia ja tuntevat olonsa turvattomiksi.
Myös tutkimukseni informantit pitivät nykyistä kasvatusilmapiiriä huolestuttavana. Ja
verratessaan nykyistä ”menoa” 1950- ja 70-lukujen kasvatusilmapiireihin, informantit
esittivät, että ennen ”asiat” olivat paremmin.
Olen tuonut myös esille tässä tutkimuksessa, miten nykyiset suomalaiset käyttäytymisen
ja kasvatuksen huippuasiantuntijat korjaisivat nykyistä kasvatusilmapiiriä. Yhteiskunnallisen tason korjausehdotus numero yhdeksi näyttäisi näissä ”auktoriteetti-kannanotoissa”
nousseen perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisen parantaminen. Sanotaan, ettei
työn pitäisi polkea sillä tavalla perhettä, kuin se nykyään tekee. Ns. ruohonjuuritasolla isiä
ja äitejä taas kehotetaan yksinkertaisesti viettämään kiireetöntä ja lämpöistä aikaa lastensa
seurassa.
Käsillä olevan tutkimuksen Johdanto-luvussa esitin, että iänikuiset usko, toivo ja rakkaus olisivat ydinavain nykyisen kasvatusilmapiirin parantamiseen. En toki ajattele naiivisti niin, että yhteiskunnallisilla aspekteilla, kuten työelämän organisoinnilla ei olisi vai-
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kutusta kasvatusilmapiiriin. Mutta itse olen sitä mieltä, että oli yhteiskunnallinen tilanne
sitten miten hyvä tahansa, ihmisillä ei ”mene hyvin”, jos ”ilmassa” ei ole tarpeeksi uskoa,
toivoa ja rakkautta. Lisäksi nämä elämän aspektit ovat mielestäni tavoitettavissa kaikissa
yhteiskuntaluokissa.
Mielestäni myös tämän tutkimuksen sukupolvikolmikon käsitykset hyväksynnästä ja
torjunnasta kasvatuksessa puoltavat näkemystäni erityisesti rakkauden eli hyväksynnän
hyvää tekevästä voimasta lapsille, aikuisille, ja heidän kauttansa koko yhteiskunnalle ja sen
kasvatusilmapiirille. Sukupolvikolmikon jäsenet esittivät, että heidän mukaansa lapsena
koettu hyväksyntä vaikuttaa positiivisesti lasten henkiseen hyvinvointiin ja koko kehitykseen sekä sosiaaliseen käyttäytymiseen. He toivat myös esille, että heidän mielestään
hyväksynnän positiiviset vaikutukset näkyvät aikuisenkin psyykessä ja toiminnassa ylipäätään myönteisesti.
Mutta miten käy lapsen, joka kokee, etteivät vanhemmat rakasta häntä. Tässä tutkimuksessa olen esittänyt Rohneriin viitaten, etteivät kaikki lapset voi pahoin, vaikka he kokisivatkin, että heidän vanhempansa eivät todella rakasta heitä. Tällaisilla rakkaudettomuutta
lapsuudessa kokeneilla, mutta silti tasapainoisiksi kasvaneilla ihmisillä lieneekin ollut
sisimmässään tarpeeksi voimaa, jolla he ovat kääntäneet torjuntapitoiset lapsuudenkokemukset voitoksi itselleen. He ovat oppineet selviytymään. (ks. esim. Rohner 1986.)
Kuten olen jo useampaan otteeseen tuonut tässä tutkimuksessa esille, tiedotusvälineissä
velloneen vanhempia, lapsia ja kasvatusta koskevan keskustelun perusteella voisi tehdä sellaisen päätelmän, että suomalaisilla lapsilla ja vanhemmilla menee huonosti. Tämä ei
pitäne kuitenkaan paikkaansa kaikkien lasten ja vanhempien kohdalla. Itse asiassa viime
aikoina on esitetty myös sellaisia kannanottoja, joissa alleviivataan sitä, että suurimmalla
osalla suomalaisista lapsiperheistä menee ihan hyvin. Mm. STAKES:n tutkimusprofessori
Matti Rimpelä on todennut seuraavasti:
Vanhemmuus voi erittäin hyvin pääosin. Perheillä menee hyvin. Noin 70 % lapsista voi
hyvin….Kotona on kivaa. (Rimpelä 2001.)

On myös näyttöä siitä, että kolmasosa suomalaisista lapsista voinee oikein hyvin. Niin
hyvin, että osa heistä saattaa elää parempaa lapsuutta kuin lapset koskaan ennen. (Bardy
2001, 19.) Tähän liittyen Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anneli Anttonen onkin todennut, että
olisi mukavaa, jos vanhemmuudesta ja äitiydestä puhumiseen liitettäisiin enemmän iloa ja
onnea….Nykyään puhutaan vaan niin paljon synkkyydestä ja ikävyydestä ja
syyllistämisestä. Ikään kuin me kukaan ei tehtäis mitään hyvää. (Anttonen 2001.)

10 Tutkimuksen luotettavuudesta
Kysymys laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on herättänyt keskustelua.
Jokseenkin yksimielisiä ollaan siitä, että määrällisestä tutkimuksesta tutut tutkimuksen
luotettavuuden mittarit validiteetti ja reliabiliteetti, eivät sovi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. (ks. esim. Altheide & Johnson 1994, Syrjälä 1994). Mutta siitä,
millä tavalla laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulisi sitten arvioida, on esitetty
monia näkemyksiä. Luotettavuuden ”mittareiksi” on tarjottu mm. saturaatiota, triangulaatiota sekä kommunikatiivista tai intersubjektiivista validointia.
Ideaa saturaatiosta on esitetty ratkaisuksi erityisesti laadullisen aineiston kattavuuden
ongelmaan ja kriteeriksi aineiston keräämisen ja / tai sen tulkinnan lopettamiselle (ks. Glaser & Strauss 1967). Glaserin ja Straussin mielestä saturaation käsitettä voidaan käyttää
jonkinlaisena määreenä aineiston keräämisen lopettamiselle siten, että havinnointi lopetetaan, kun uusien havaintojen yleiset piirteet näyttävät vain toistavan jo aikaisemmin saatujen havaintojen yleisluonnetta. On kuitenkin tuotu esille, että:
saturaatio ei ole perusteltu kriteeri ainakaan silloin, jos sitä sovelletaan tilanteeseen, jossa
pitää ratkaista, miten monta haastateltavaa tai havainnoitavaa ihmistä tutkimukseen otetaan
mukaan. Tällaisessa tapauksessa ei ole aikaisempien havaintojen perusteella mitään mahdollisuutta arvioida sitä, voisiko seuraava valittu haastateltava tai havainnoitava tuoda jotain
ratkaisevasti uudenlaista informaatiota. (Peltonen 1998, 70.)

Triangulaatio puolestaan tarkoittaa suppeassa merkityksessä sitä, että tutkimuksessa tulisi luotettavuuden nimissä kerätä monenlaista aineistoa, jotta kyettäisiin valottamaan tutkimuskohteen luonnetta erilaisista suunnista. Laajassa mielessä triangulaatiolla taas voidaan tarkoittaa menetelmä-, tietolähde- ja tutkijatriangulaatiota. Menetelmätriangulaatiota toteutetaan siten, että ”samaa asiaa” pyritään tutkimaan eri tekniikoilla (vaikkapa kyselylomakkeilla, haastatteluilla ja itsearviointitehtävillä). Tämän jälkeen eri tavoilla saatuja
tutkimuksia verrataan toisiinsa ja pyritään määrittämään sitä, miten paljon eri tavoilla
saadut tulokset vastaavat toisiaan. Tietolähdetriangulaatiossa puolestaan pyritään keräämään samaan tutkimuskohteeseen liittyvää tietoa erilaisista lähteistä. Usean samaan toimintakontekstiin kuuluvan ihmisen haastatteleminen on esimerkiksi eräänlaista tietolähdetriangulaatiota. Tutkijatriangulaatiolla taas tarkoitetaan sitä, että useat tutkijat keräävät,
tarkastelevat ja analysoivat tutkimuksen aineistoa, sekä esittävät siitä tulkintojaan ja keskustelevat yhdessä erilaisista tulkinnoista ja johtopäätöksistä. Jo mainittujen triangulaa-
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tiotyyppien lisäksi jotkut tutkijat ovat esittäneet käyttäneensä myös teoriatriangulaatiota.
Teoriatriangulaatiolla he tarkoittavat sitä, että aineiston tulkinnassa käytetään apuna erilaisia teorioita tai teoreettisia näkökulmia tai jopa erilaisia teoreettisia perspektiivejä eri
tieteen aloilta (ks. esim. Denzin 1978, Patton 1980, 108–109, Janesick 1994, 214–215.)
Toisaalta on myös esitetty, että triangulaatio ainakin jossain muodossa on tutkimuksen
tekemisen perusasioita, jonka tulisi ilman muuta liittyä tutkimuksen tekoon. Mutta triangulaation avulla on kuitenkin vaikea arvioida yksittäisen tutkimuksen luotettavuutta (ks.
esim. Janesick 1994).
Aiemmin olen jo maininnut että saturaation ja traiangulaation lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on pyritty arvioimaan mm. ns. kommunikatiivisen / intersubjektiivisen validioinnin avulla. Kommunikatiivisella / intersubjektiivisella validioinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkija ja informantit keskustelevat keskenään tutkijan tekemistä tulkinnoista
ja johtopäätöksistä sekä pyrkivät yhdessä arvioimaan niiden pätevyyttä (ks. esim. Karjalainen 1991).
Kommunikatiivista validiointia on kritisoitu siitä, että se jää usein informanttien arkitajunnan ja arkisen refleksiokyvyn asettamiin uomiin. Tämä johtuu siitä, että informantti on
ja toimii arjessa tietämyksen ja kompetenssin varassa, joka on hänelle usein kätkettyä ja tiedostamatonta. Tutkijalla on tosin myös osin samat ”rajoitukset” kuin informanteilla, mutta
hän eroaa informanteistaa sillä, että hänellä on tutkimuksen kannalta informanttejaan
parempi tulkintakompetenssi ja tietynlainen vapaus välittömistä toimintapakoista. Johtuen
näistä tutkijan ja informanttien erilaisista tietoisuuden tasoista tutkimuksen kannalta, tutkija ja informantit eivät useinkaan pääse ”samalle tasolle” keskustelemaan tutkijan tekemistä tulkinnoista. (ks. esim. Oevermann 1983, Karjalainen 1991.)
Seuraavaksi tarkastelen tämän tutkimuksen luotettavuutta tietolähde- ja teoriatriangulaation sekä kommunikatiivisen validioinnin käsitteiden kautta. Tarkasteluun liittyy kuitenkin se varaus, että yhdyn siihen kritiikkiin, mitä puheena oleviin luotettavuuden tarkastelutapoihin on kohdistettu.
Tietolähdetriangulaatiota voin sanoa käyttäneeni sen perusteella, että olen haastatellut
saman suvun tavallaan samaan toimintakontekstiin kuuluvia ihmisiä (sukupolvikolmikkoa). Toisaalta olen haastatteluaineiston lisäksi käyttänyt tietolähteenäni myös tiettyjä kasvatusoppaita, kaunokirjallisuutta ja tieteelliseen kirjallisuuteen lukeutuvia teoksia sekä tvohjelmia. Lisäksi olen harjoittanut tutkimuksessa luonnollisesti teoriatriangulaatiota käyttäessäni aineiston tulkinnassa apuna erilaisia teoreettisia näkökulmia. Toisaalta, jos olisin
tässä tutkimuksessa haastatellut esimerkiksi vain yhtä sukupolvikolmikon jäsentä ja edelleen käyttänyt tietolähteenäni tuon haastattelun lisäksi esimerkiksi vain kasvatusoppaita ja
analyysissa tukeutunut ainoastaan yhteen teoreettiseen näkökulmaan, olisi tutkimuksesta
muodostunut sangen erilainen kokonaisuus kuin se, mikä se nyt on. Tuon kuvitteellisen
kokonaisuuden luotettavuutta on puolestaan vaikea alkaa tässä arvioimaan ja vertaamaan
sitä tämän tutkimuksen luotettavuuteen.
Mainittujen triangulaatiomuotojen lisäksi olen harjoittanut tässä tutkimuksessa kommunikatiivista validiointia, sillä keskustelimmehan sukupolvikolmikon kanssa heidän haastatteluvastauksistaan muotoilemistani luokituksista. Ja kuten olen jo aiemmin maininnut, kolmikko oli varsin tyytyväinen tekemiini luokituksiin. Tyytyväisyys ilmeni siitä, että luettuaan huolella luokituksen, kolmikolla ei ollut siihen juuri lisättävää, poistettavaa tai korjattavaa, vaikka painotin, että he voisivat vapaasti muokata vastauksiaan.
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Lisäksi pidän tässä tutkimuksessa yhtenä luotettavuuden kriteerinä sitä, etten ole ”ikään
kuin sivussa” tarkastellut ja analysoinut sukupolvikolmikon keskinäisiä suhteita tai heidän
perheensä kasvatusilmapiiriä. Sillä näen, että tämän tyyppinen tarkastelu olisi ollut paitsi
yksityisyyttä loukkaavaa, mutta myös mahdotonta sillä aineistolla, joka minulla oli käytettävissäni.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskysymyksiä ylipäätään ruodittaessa on toisaalta
todettu, että koska laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksensa tärkein työväline,
olisi tutkija itse myös tutkimuksensa pääasiallinen luotettavuuden kriteeri ja näin ollen luotettavuuden arvioinnin tulisi koskea koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 1996,
165). Onkin esitetty, että laadullisen tutkimuksen luotettavuus osoitettaisiin parhaiten kertomalla melko yksityiskohtaisesti kaikki tutkimukseen vaikuttavat seikat. Tämäntyyppisen
luotettavuuden arvioinnin on sanottu tekevän lukijalle mahdolliseksi arvioida itsenäisesti
tutkimusta ja sen tuottamia tuloksia. (Hirsjärvi et al. 1997, 248.) Jos näitä periaatteita soveltaa tämän tutkimuksen luotettavuuden arviointiin voidaan tutkimuksen luotettavuuden ruotimiseksi esittää näkemykseni mukaan seuraavanlainen esitys.
Tutkimukseni lähti liikkeelle aidosta kiinnostuksesta selvittää hyväksynnän ja torjunnan
tilaa kasvatuksessa kolmen sukupolven osalta Tämän kiinnostuksen pohjalta olen varsin
itsenäisesti ja systemaattisesti kehittänyt tutkimuksen teoreettisen ja menetelmällisen asetelman. Myös haastattelujen sisältökysymykset pystyin mielestäni perustellusti ja loogisesti nivomaan tutkimuksen teoreettiseen ja menetelmälliseen asetelmaan. Pääainformattijoukon haastattelujen toteutuksen uskottavuutta nostaa mielestäni se, että haastattelin informantteja itse. Ja kuten aiemmin tästä tutkimusraportista on voinut lukea, myös apuinformanttijoukon yhdeksästä haastattelusta kahdessa kolmasosassa toimin itse haastattelijana.
Niihin apuinformanntijoukon haastatteluihin, joissa haastattelijana toimivat ystäväni,
annoin ”haastattelijaystävilleni” opastusta haastattelun varalle. Toisin sanoen selvitin heille
laajahkosti tutkimuksen aihetta ja ongelmanasettelua. Lisäksi keskustelin heidän kanssaan
tutkimushaastattelun toteutuksen pääperiaatteista.
Haastatteluaineiston analyysissa tukeuduin tietoisesti Geertzin ja Kosken eksplikoiman
Gadamerin ideoiden yhdistämiseen ja tämän yhdistelmän soveltamiseen, koska minun
tapaani ajatella tämän yhdistelmä ja sen soveltaminen istui hyvin. Yhdistelmä kun on
minusta selkeä ja järkevä. Lisäksi se toimi kokemukseni mukaan tämän tutkimuksen analyysissa.
Koska muodostamani analyysiyhdistelmä oli selkeä, oli aineiston analyysiprosessi
minulle sinänsä kiehtova ja antoisa kokemus. Ja mikä parasta, aineistosta nousi ylös mielenkiintoisia tuloksia. Mitä näiden tulosten luotettavuuteen tulee, voi todeta, että olen lukenut, pohtinut, analysoinut ja tulkinnut. Tosin todettava on, että jos joku toinen tutkija olisi
analysoinut aineistoani, olisi mitä todennäköisemmin ollut mahdollista, että hän olisi nostanut siitä esille hivenen erilaisia näkökulmia ja nyansseja. Mutta tässä tapauksessa analysoija olin minä positioineni.

11 Pohdinta
Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt selvittelemään yhden sukupolvikolmikon käsityksiä
kotikasvatuksen lämpimyydestä. Selvittelytyössä aineistonani oli haastattelumateriaali,
jonka tulkinnassa käytin apunani etupäässä Rohnerin teoriaa vanhempien lapsiinsa kohdistamasta hyväksynnästä ja torjunnasta. Tulkintaa värittämään käytin Susanna Tamaron
romaania Kulje sydämesi tietä. Rohnerin teorian hyödyntäminen haastatteluaineiston tulkinnassa oli ”luonnollista” siksi, että ammensin siitä myös pääosan tutkimuksen kokemusetäisistä käsitteistä. Näin analyysin tuloksista muodostui ikään kuin haastatteluaineiston
(ja kasvatuksen auktoriteetit-aineiston) kokemusläheisten ja Rohnerin teorian tarjoamien
käsitteiden synteesi.
Mutta miksi analyysin värittäjäksi tarvittiin kaunokirjallisuutta? Välttämättä sitä ei olisi
toki tarvittukaan, mutta en halunnut jättää Tamaron ajatuksia analyysista pois, koska koin
niistä hohkaavan viisauden, joka kypsyttäneen analyysiani merkittävällä tavalla. Tamaron
romaanin aihepiiri niveltyy lisäksi kokonaisuudessaan saumattomasti Rohnerin teoriaan.
Hieman kaunokirjallisuusvälitteisen analyysin / tulkinnan kohteena ollut aineisto kerättiin siis haastatteluin. Koska haastattelutilanteet ovat inhimillisiä vuorovaikutustilanteita,
niiden sisällään pitämät jännitys-, motivaatio- ja henkilökemiamomentit haastateltavan ja
haastattelijan välillä vaikuttavat vastauksiin. Haastateltava saattaa esimerkiksi antaa sellaisia vastauksia, joita hän olettaa haastattelijan odottavan, eikä sellaisia vastuksia, joita hän
itse asiassa haluaisi itse antaa. On vaikea sanoa, toteutuiko tämä ilmiö käsillä olevan tutkimuksen haastatteluissa. Mutta haastattelumateriaalia analysoidessani suhtauduin vastauksiin yksinkertaisesti vain vastauksina ryhtymättä spekuloimaan sitä, ovatko vastaukset
aitoja vai eivät.
Mutta kuinka luotettavaa on analyysini? Lähden siitä, että tulkinnan keinoin tehdyt ns.
laadulliset analyysit ovat ylipäätään aina tutkijan subjektiivisia tulkintaprosesseja ja analyysin tulokset näin ollen tulkintoja, jotka saattaisivat ratkaisevastikin muuttua, jos samaa
aineistoa tulkitsisi joku toinen tutkija.
Tutkimuksen empiiristen tehtävien lisäksi tutkimuksessa oli teoreettisen tason tavoitteena rakentaa siltaa ns. empiristisen sosialisaatiotutkimuksen ja konstruktivistisesti orientoituneen tutkimustradition välille konstruktivistisesti orientoituneen tradition suosiman
tulkinnallisen lähestymistavan välityksellä. Tukeuduin siis tulkinnalliseen tapaan kokemusetäisiä käsitteistä kartoittaessani ja eksplikoidessani Rohnerin PAR-teoriaa, joka edustaa
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vanhan empiristisen sosialisaatiotutkimuksen teoriaperinnettä. Lisäksi käytin Rohnerin
teoriaa apuna tutkimusaineiston analyysissa. Näkemykseni mukaan sillanrakennusyritykseni onnistui: sain toimivat kokemusetäiset käsitteet Rohnerin teoriasta ja PAR-teoria tuki
aineiston analyysia.
Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Näin tutkimuksen tulokset eivät ole
yleistyskelpoisia tilastollisen yleistämisen säännönmukaisuuksien puitteissa. Mutta mitä
käsillä olevan tutkimuksen tuloksilla voi tehdä? Itse lähden siitä, että tämä tutkimusraportti
on ikään kuin yksi puheenvuoro vanhemmuuden tilasta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi toivon, että ideaani sillan rakentamisesta empiristisen ja konstruktivistisen tutkimustradition yhdistämiseksi voitaisiin soveltaa tutkimuksenteon piirissä.
Mielenkiintoista olisi tutkia jatkossa määrällisellä otteella tilastomenetelmiä apuna
käyttäen sitä, mitä suomalaiset vanhemmat (isät ja äidit) yleensä ajattelevat hyväksynnän
ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista. Mielenkiintoista olisi myös
tehdä sellaista pitkittäistutkimusta, jossa seurattaisiin vanhempien kasvatuskäsityksiä esimerkiksi 20 vuoden ajan.
Kuten olen tutkimusraportin alussa tuonut esille, pidän tutkimustani muodoltaan laadullisena tapaustutkimuksena. Syrjälän ja Nummisen (1988) mukaan tapaustutkimus kohdistuu yleensä tietyssä tilanteessa olevaan yksilöön, ryhmään, instituutioon tai laajempaan
yhteisöön. Erityisenä lueteltujen kohteiden tarkastelunäkökulmana ovat asianosaisten
ihmisten näkemykset, kokemukset ja käsitykset tietystä teoista, toiminnoista tai ilmiöistä,
ja erityisesti niiden välitön merkitys osallistujille.
Tässä tutkimuksessa mielenkiintoni kohdistui siis yhteen sukupolvikolmikkoon. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia käsityksiä kolmikolla on lapselle osoitettavan
hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista.
Tapaustutkimusotetta on pyritty määrittelemään mm. kuuden sitä kuvailemaan pyrkivän
ominaisuuden avulla. Kyseiset ominaisuudet ovat
yksilöllistäminen, kokonaisvaltaisuus, monitieteisyys, luonnollisuus, vuorovaikutus, mukautuvaisuus ja arvosidonnaisuus.

Yksilöllistämisellä tarkoitetaan tässä lähinnä kolmea asiaa:
– ilmiöiden merkityksiä on tarkasteltava konteksteissaan;
– luottamus tutkimuksessa mukana olevien yksilöiden kykyyn tulkita ja merkityksellistää ilmiöitä ja tapahtumia;
– tutkimuksen lukijalla tulisi olla mahdollisuus tutkimuksen avulla pohtia omia kokemuksiaan ja oppia.
Käsillä olevasta tutkimusraportista toivottavasti heijastuu se, että olen tutkijana pyrkinyt
rohkeasti tulkitsemaan ja merkityksellistämään tutkimuksen kohteina olleita ilmiöitä niin
teorian kuin tutkimusaineiston tasolla. Lisäksi pyrin tutkimusprosessin kuluessa luottamaan parhaani mukaan haastateltavieni kykyyn merkityksellistää omia näkökulmiaan
kasvatusilmapiiristä sekä hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista
vaikutuksista. Olen myös yrittänyt muistaa, että haastateltavien käsitykset kasvatusilmapiiristä ja hyväksynnästä ja torjunnasta on sijoitettava heidän elämänpiiriinsä. Haastateltavien tulkittujakaan käsityksiä ei siis voi yleistää koskemaan esimerkiksi muiden suomalaisten isoäitien, -äitien ja -tyttärien käsityksiä. Mielenkiintoista minusta oli se, että haastateltavien käsityksen kasvatusilmapiiristä olivat sisällöltään hyvin samantapaisia. Tämän
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voisi ajatella johtuvan siitä, että viime aikoina tiedotusvälineiden välittämä kuva nykyisestä kasvatusilmapiiristä on laajalti sisäistetty ja jaettu. Kyseinen kuva kasvatusilmapiiristä pitää nykyistä kasvatusilmapiiriä karkeasti ilmaistuna leväperäisenä ja vastuuttomana verraten sitä parempaan menneeseen aikaan. Tämä kuva vaikuttaa myös haastateltavien nykyisiin käsityksiin menneiden vuosikymmenten (1950- ja 1970-lukujen) kasvatusilmapiireistä. Toisin sanoen nykyinen laajalti omaksuttu käsitys menneiden vuosikymmenten kasvatusilmapiirien paremmuudesta muokkaa ja saattaa osaltaan vääristää ns. todellista kuvaa menneiden vuosikymmenten kasvatusilmapiireistä.
Koska tämän tutkimuksen tulokset eivät ole tilastollisesti yleistämiskelpoisia, pidän tutkimuksen tärkeimpänä tehtävänä olla puheenvuorona siinä keskustelussa, jota on viime
vuosina käyty lasten pahoinvoinnista ja vanhemmuudesta. Toivon myös, että raportti tarjoaa lukijalle lisäeväitä peilata omia kokemuksiaan.
Toinen tapaustutkimusta kuvailemaan pyrkivä käsite on kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista kuvausta tutkimuskohteesta, jota
luonnehtii konkreettisuus, elävyys ja yksityiskohtaisuus. Mitä nämä kokonaisvaltaisuuden
rakennuspalikat oikeastaan tarkoittavat? Jos ensinnäkin konkreettisuus tarkoittaa sitä, että
kuvaus tulisi suorittaa mahdollisimman yleisymmärrettävästi ja selkeästi ilman turhaa tieteellistä jargonia, olen pyrkinyt omassa tutkimuksen raportoinnissa noudattamaan tätä
konkreettisuuden normia. Tavoitteenani on ollut myös kuvauksen elävyys. Tähän olen pyrkinyt mm. sillä, että olen käyttänyt tutkimusaineiston analyysissa kaunokirjallista materiaalia. Tutkimuksen yksityiskohtaisuus taas on mielestäni hyvin suhteellista ja sen määritteleminen melkoisen vaikeaa.
Monitieteiseksi tapaustutkimusta sanotaan siitä syystä, että sen puitteissa tapahtuva teoretisointi ja menetelmät ovat yleensä eri tieteenaloilta peräisin ja niiden yhdistelmiä (Walker 1983). Monitieteisyyden kriteerit tutkimukseni täyttää mielestäni siinä mielessä, että
teoreettisen viitekehykseni selkäranka eli Rohnerin PAR-teoria rakentuu ensinnäkin aineksista, jotka sisältävät ideoita psykologisista, antropologisista ja psykiatrisista teorioista lähtöisin olevia ajatuksia. Toisekseen tutkimukseni menetelmällinen johtolanka eli Geertzin
idea tiheästä kuvauksesta on kielifilosofisista, antropologisista ja psykologisista ideoista
koostuva ajatusrakennelma..
Luonnolliseksi tapaustutkimusta voisi luonnehtia siitä syystä, että sen puitteissa ilmiöitä
pyritään tutkimaan ”luonnollisissa ympäristöissä ilman mitään keinotekoisia pakotteita”.
Käytettävät tutkimusmenetelmät eivät myöskään ole kokonaan strukturoituja, ”koska tutkija on kiinnostunut siitä, miten tutkittavat itse jäsentävät omaa maailmaansa ja kokemuksiaan siitä”.
Kysymys tapaustutkimuksen luonnollisuudesta on mielestäni ylipäätään melko ongelmallinen. Voisi nimittäin kysyä, eikö tutkimuksen tekeminen aina aiheuta tiettyjä kenotekoisia järjestelyitä ja pakotteita ainakin tutkittaville. Jos esimerkiksi tutkija havainnoi jonkin tietyn ryhmän toimintaa siten, että havainnoitavat ovat siitä selvillä, voisi olettaa, että
tämä heidän tietoisuutensa jo sinänsä aiheuttaa säröjä heidän ns. normaaliin toimintaansa.
Ja tutkijan toiminta on mielestäni taas epäeettistä sellaisessa tapauksessa, että tutkittavat
eivät saa tietää että heidän toimintaansa tutkitaan. Ja silloin, kun aineiston keruu toteutetaan
haastatteluin, on kysymyksessä aina – niin keskustelunomaisena ja avoimena kun haastattelu suoritetaankin – järjestetty tilanne. Lisäksi haastattelutilanteet synnyttävät usein ainakin sosiaalisia pakotteita: haastateltava saattaa ajatella sitä, mitä haastattelija haluaa hänen
vastaavan, eikä sitä, mitä hänen mielestään itse asiassa tulisi vastata; haastattelijalle ja
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haastateltavalle muovautuvat väistämättä tietyt roolit. Totta on toki se, että tutkija on laadullisen tapaustutkimuksen raameissa työskennellessään kiinnostunut siitä, miten tutkittavat itse jäsentävät omaa maailmaansa ja kokemuksiaan siitä. Mutta nämä jäsennykset
tapahtuvat kuitenkin lopulta tietyissä tutkijan asettamissa rajoissa.
Käsillä olevan tutkimuksen aineisto kerättiin siis haastatteluin. Haastattelut toteutettiin
minun johdollani, minun määrittelemieni kysymysten ja käsitteiden puitteissa. Määrittelin
esimerkiksi haastateltavilleni ennen haastattelujen alkua, mitä tarkoitan ja mitä haluan heidän käsittävän hyväksynnän ja torjunnan käsitteillä.
Vuorovaikutuksella tapaustutkimuksen yhteydessä tarkoitetaan sitä, että tutkija ja tutkittavat ovat tutkimusaineistoa kerättäessä vuorovaikutuksessa keskenään. On myös esitetty,
että tutkijan ja tutkittavan rooli eivät olisi tapaustutkimuksessa selvästi erotettavissa toisistaan. Edelleen on tuotu esille, että tutkija niin aineiston keruussa kuin koko hankkeessakin
mukana omine subjektiivisine kokemuksineen.
On myös todettu, että mainitulla tapaustutkimuksen vuorovaikutuksisuudella voi myönteisten puolten lisäksi olla ongelmallisiakin seurauksia. Lähtökohtana on kuitenkin se, että
jokainen ihminen omistaa itseään koskevat tiedot ja hänellä on oikeus antaa tai olla antamatta niitä toisille ihmisille.
Itse olin luonnollisesti vuorovaikutuksessa haastateltavieni kanssa. Mutta olen erimieltä
siitä, että tutkijan ja tutkittavan roolit eivät olisi tapaustutkimuksessa selvästi erotettavissa
toisistaan. Tutkija on se joka tutkimusta tekee: hänellä on pyrkimys tuottaa prosessista tuotos eli tutkimusraportti; hän hakee päämäärätietoisesti vastauksia tutkimusongelmiin; hän
johtaa haastatteluja jne. Toki tutkittavatkin saattavat tutkimusprosessiin osallistuessaan
oppia ja löytää siitä jotakin uutta itselleen, mutta tämäntapainen löytäminen ja uuden oppiminen on sittenkin jotain muuta kuin systemaattista tutkimuksen tekemistä. Mutta siitä olen
samaa mieltä, että tutkija osallistuu tutkimusprosessiin omine henkilökohtaisine kokemuksineen. Voinkin todeta ajattelevani, että tämä koko tutkimushanke ja käsillä oleva tutkimusraportti kertoo jotakin minusta.
Tapaustutkimusta on kuvattu myös mukautuvaiseksi siinä mielessä, että tietoja voisi sitä
tehtäessä sanoa periaatteessa etsittävän sieltä mistä niitä voidaan saada. (Stenhouse 1985).
Tutkittavan tapauksen valintakin perustuu usein harkintaan. Harkinnan keskeisenä valintaperusteena on esim. se, onko kyseiseen tutkimuskohteeseen pääsy mahdollista.
Jouduin soveltamaan mukautuvaisuuden periaatetta omassa tutkimuksessani pakon
edessä, koska alkuperäiset suunnitelmani haastateltavan sukupolvikolmikon valinnasta
kariutuivat siihen, ettei sukupolvikolmikon hakukuulutukseen vastannut yksikään sukupolvikolmikko. Kun näin oli käynyt kerroin asiasta eräälle omassa tiedekunnassani työskentelevälle vanhemmalle tukijalle, joka lopulta löysi minulle sopivan sukupolvikolmikon.
Arvosidonnaiseksi tapaustutkimusta taas kutsutaan siinä mielessä, että tutkijan odotetaan olevan tutkimusprosessissa mukana koko persoonallisuutensa voimalla. Näin voi olettaa, että tutkijan arvomaailma on yhteydessä siihen näkemykseen, jonka hän muodostaa
tutkittavasta ilmiöstä. Tärkeänä pidetäänkin sitä, että tutkija tunnistaisi omat arvonsa ja
toisi ne esiin tutkimusraportissa. Kuten kannanotoistani on mielestäni luettavissa, olen pyrkinyt tähän varsinkin tutkimuksen analyysi- ja tulosluvuissa sekä luvussa, jossa otan tämän
tutkimuksen annin pohjalta kantaa nykyiseen kasvatusilmapiiri-keskusteluun.
Ylipäätään luonnehdin tutkimustani melko teoriapainotteiseksi, sillä erittelen ja vertailen empiiristen tutkimustehtävien lisäksi ”vanhan empiristisen sosialisaatiotutkimuksen” ja
”uuden lapsi- ja kasvatustutkimuksen” lähtökohtia, periaatteita ja taustasitoumuksia. Eri-
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tyisen uuttaluovaksi näen tutkimuksen teoreettisissa kehitelmissä Rohnerin teorian soveltamisen laadullisella otteella toteutettavaan tutkimukseen. Lisäksi käsittelen laajahkosti
Geertzin tulkinnallista lähestymistapaa ja sen teoreettisia taustasitoumuksia sekä yhteyksiä
Weberin ja Winchin tulkinnallisiin teorioihin.
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