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TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä erilaisia perhesiirtymiä elävien lasten 

näkökulmista. Perhesiirtymillä viitataan elämänkulun muutosvaiheisiin, joihin liittyy 

muutoksia myös perhesuhteissa ja uudelleen suuntautumisen haasteita. Perhesiir-

tymät toimivat konteksteina lasten yksinäisyyden tutkimiselle. Tässä tutkimuksessa 

konteksteja ovat koulun aloitusvaihe, vanhempien ero sekä pakotettu ero perheestä 

sotatilanteen vuoksi. Perhesiirtymien yksinäisyyttä ja yksinäisyyteen kietoutuvia 

perhesuhteita tutkitaan lasten yksilöllisinä merkityksenantoina.  Yksinäisyyttä lähes-

tytään arkisena ilmiönä, joka ei lähtökohtaisesti ole pelkästään sosiaalinen ongelma, 

joka tulisi ratkaista. Lähtökohtaoletuksena on ollut, että lapsilla on tietoa yksinäi-

syydestä, vaikkei yksinäisyys olisi omakohtaista. Yksinäisyyttä tarkastellaan sosiaali-

sena konstruktiona kuitenkin niin, että sillä ajatellaan olevan yhteys lasten arkisiin 

kokemuksiin. Tavoitteena on saada aiempaa hienosyisempi kuva yksinäisyydestä 

lasten kuvaamana, joten yksinäisyyttä ilmiönä ei määritelty tarkkarajaisesti etukä-

teen. 

Väitöskirja muodostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka pohjautuvat kolmeen eri 

ajankohtina eri-ikäisiltä 33 Suomessa asuvalta lapselta kerättyyn laadulliseen aineis-

toon: koulun aloitusvaihetta elävien toisluokkalaisten (n=11) ja perheestään eroon 

joutuneiden yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten (n=12) puolistruktu-

roiduista haastatteluista sekä 12–15-vuotiaiden vanhempiensa eron kokeneiden 

lasten kirjoituskilpailuteksteistä (n=10). Tutkimuksen aineistot on analysoitu aineis-

tolähtöisesti. Olennaista on se, mitä lapset yksinäisyydestä kertovat haastattelupu-

heissa ja kirjoituksissa, joissain osatutkimuksissa lisäksi miten ja miksi. 

Aineistolähtöisten empiiristen aineistojen analyysin – lasten diskurssien, kerron-

nan, tiedon ja kuvausten – pohjalta lasten yksinäisyyden merkitykset ovat moninai-

sia. Ensimmäisen osatutkimuksen mukaan lapset liittävät kerronnassaan koulun 

aloitusvaiheessa koulun jälkeisten iltapäivien yksinäisyyden erityisesti kavereiden 

puuttumiseen, perheenjäsenten, erityisesti vanhempien jäädessä toissijaiseen ase-

maan. Lapsilla on tällaisen arkipäiväisen yksinäisyyden hallintakeinoja. Toisen, van-

hempien erotilanteeseen liittyvän osatutkimuksen keskeisin tulos on, että lapset 

kirjoittavat kokevansa yksinäisyyttä symboloivaa kuulumattomuutta erityisesti suh-

teessa vanhempiin. Yksinäisyys ilmenee paitsi erotilanteessa, myös sitä edeltävästi ja 



sen jälkeen. Tätä kuulumattomuutta voivat lasten mukaan korjata paitsi lapsi ja 

vanhemmat myös muut lapselle merkitykselliset suhteet. Kolmas osatutkimus 

osoittaa, että perheestään erilleen joutuneet yksin Suomeen tulleet turvapaikanhaki-

jalapset kuvaavat kokevansa ensisijaisesti vanhempien poissaoloon kietoutuvaa 

yksinäisyyttä, mutta myös arkipäiväisempää, esimerkiksi kavereiden tilapäiseen 

puuttumiseen liittyvää yksinäisyyttä, joka on helpotettavissa tai ratkaistavissa. Nel-

jäs, yksinäisyyttä ajallisesta, turvapaikanhakijalasten asumishistorioiden näkökulmas-

ta tarkasteleva osatutkimus huomioi asuinpaikkojen vaihtumisen merkityksen tur-

vapaikanhakijalasten yksinäisyyden kokemuksille, mutta myös mahdolliset yksinäi-

syydestä selviytymisen kokemukset ajan kuluessa. Lasten kuvaamalla yksinäisyydellä 

on muuttohistoriassa omia erityisiä paikkoja ja yksinäisyys yhdistyy monenlaiseen 

vierauteen, joka kietoutuu paitsi perheen poissaoloon Suomeen tulovaiheessa myös 

vaihtuviin asuinpaikkoihin ja ihmisiin. Rakenteellisesta, kasautuvasta yksinäisyydestä 

huolimatta yksinäisyydestä selviytymistä voivat vahvistaa asuinympäristön fyysinen 

pysyvyys, arjen rutiinit ja merkitykselliset ihmissuhteet, joiden varaan tuttuutta ajan 

myötä rakennetaan. 

Tutkimustulokset tuovat esiin yksinäisyyden moninaisuuden. Lasten näkökul-

mista monen tasoisten sekä vakavuusasteeltaan ja kestoltaan erilaisten yksinäisyyk-

sien ratkaisukeinot ovat erilaisia. Lisäksi huomion arvoista on se, että yksinäisyydet 

on erotettava yksinolosta. Osatutkimuksista muodostuva kokonaisuus mahdollistaa 

erilaisissa perhesiirtymissä elävien lasten yksinäisyydelle antamien merkitysten tar-

kastelun ohella myös omakohtaisesta yksinäisyydestä kertomisen ja näiden merki-

tysten ja kokemusten kautta yksinäisten tunnistamisen muissakin perhesiirtymissä. 

Yhtä tärkeimmistä tutkimustuloksista, kuulumattomuuden käsitettä voi käyttää 

yksinäisyyden havaitsemisessa niin sosiaalityössä kuin muissa yhteiskuntatieteissä ja 

ammattialoilla. Lasten yksinäisyyden kääntöpuolena tulokset tuovat esiin lapsen 

asemoitumisen perheeseensä ja lapsille merkitykselliset suhteet. Kokonaisuus myös 

korostaa lasten näkökulmien huomioon ottamisen tärkeyttä lapsia koskevia yhteis-

kunnallisia interventioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Avainsanat: lasten yksinäisyys, kuulumattomuus, perhesiirtymät, merkitysten analyysi, lap-

silähtöisyys 



ABSTRACT 

Children´s loneliness in family transitions 

Examining children´s meaning-making 

University of Tampere, Faculty of Social Sciences, Social Work 

Doctoral thesis 2018 

The present study examines loneliness as constructed by children who are going 

through different family transitions. Family transitions refer to stages of change in 

the life course that are connected to changes in family relations and the challenges 

these present to re-orient. Family transitions are contexts for researching children´s 

loneliness. In this study, the contexts are starting school, parental divorce and 

forced separation from the family consequent on a state of war. Loneliness in fami-

ly transitions and loneliness intertwined with family relations are examined as their 

meanings for children. Loneliness is approached as an everyday phenomenon that 

is not solely a social problem. The starting point for the research was the assump-

tion that children have a knowledge of loneliness even if they have not personally 

experienced it. Although loneliness is considered a social construct, it is also linked 

to the everyday experiences of children. The aim was to gain a more detailed pic-

ture of loneliness as described by children, and hence loneliness as a phenomenon 

was not precisely defined in advance. 

The study comprises four empirical case studies based on three different quali-

tative datasets collected at different time points from 33 children of various ages 

living in Finland. The data comprise semi-structured interviews with second-grade 

schoolchildren during the transition to school (n=11) and with unaccompanied 

minors separated from their families (n=12), and of writings by children aged 12–

15 (n=10) on their experiences of parental divorce. The data were analyzed using 

different methods of data-driven qualitative analysis. The primary focus of the 

analysis is what children narrate about loneliness in interviews and in their writings, 

and, in some case studies, also how and why they tell about loneliness. 

The data-driven analysis of the children´s discourses, narratives, knowledge and 

their descriptions revealed diversity in the meanings they attributed to loneliness. 

In the first case study, which focused on after-school hours in the transition to 



school the children primarily described feelings of loneliness related to the lack of 

friends, whereas loneliness in relation to family members, especially parents, was 

secondary. The children appeared to have the resources required to manage mun-

dane loneliness of this kind. In the second case study, which focused on the post-

divorce situation, the children wrote about their experience of not belonging – here 

understood to indicate loneliness – particularly in relation to their parents. Loneli-

ness was experienced not only during but also before and after the divorce. Ac-

cording to the children, the feeling of not belonging can be redressed by 

him/herself and the child´s parents or the child´s other significant relationships. In 

the third case study, unaccompanied asylum-seeking children, separated their fami-

lies arriving in Finland described experiencing loneliness primarily in relation to the 

absence of their parents, but also told about mundane loneliness connected to the 

temporary lack of friends which the child may be able to relieve or resolve alone. 

The fourth case study, which considered loneliness from the temporal, residential 

history viewpoint of unaccompanied minors, investigated the meaning of changes 

of residence and their impact on possible experiences of loneliness and coping with 

loneliness. The children described loneliness as related to specific places and as 

linked to their multiple experiences of unfamiliarity during their history of moving 

from one place to another. These experiences were related not only to the absence 

of family on their arrival in Finland but also changes in their places of residence 

and change in the people around them. Despite experiencing structural, cumulative 

loneliness, the ability to cope with loneliness can be strengthened by the physical 

permanence of the residential environment, daily routines and meaningful relation-

ships on which the sense of familiarity is built over time. 

The empirical case studies revealed diversity in the meanings of loneliness. 

From the children´s perspectives, multilayered loneliness and the gravity and dura-

tion of loneliness require different kinds of solutions. It is also noteworthy that 

children distinguished loneliness from being alone. The empirical case studies form 

a whole that aids understanding of the meanings attributed to loneliness by chil-

dren living through different family transitions. The studies also provide insights 

into personal experiences of loneliness. The meanings and personal experiences of 

loneliness revealed by the present research can also assist in identifying lonely chil-

dren in other family transitions. One of the main research findings is that feelings 

of not belonging offer a potential tool for identifying loneliness in social work and 

other disciplines and professional domains. The results also reveal how a child 

positions him/herself in relation to his/her family and what relationships are 

meaningful for a child. The study also highlights the importance of taking chil-



dren´s viewpoints into account when planning and implementing social interven-

tions targeted to children. 

Keywords: children´s loneliness, not belonging, family transitions, analysis of meanings, 

child-centered approach 
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1 JOHDANTO 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee yksinäisyyden seuraavasti: ”yksin olo; muista 

erillinen, eristeinen, syrjäinen sijainti.” Sanakirjan toinen määritelmä on ”yksin ole-

misen kokemus”. Suomen kielessä ei ole englannin kielen tavoin sanoja, jotka teke-

vät eron toivotun (solitude) ja vastentahtoisen (loneliness) yksinolon välillä. Sanat 

menevätkin sujuvasti sekaisin, varsinkin julkisessa keskustelussa. Yksinäisyys vai-

kuttaa ilmiöltä, joka on samanaikaisesti levällään ja piilossa. Toisaalta yksinäisyyttä 

tunnistetaan monissa yhteyksissä – yksinäisyys on ikään kuin potentiaalisesti läsnä – 

mutta yksinäisyyden tavoittaminen ja arviointi ovat haastavampia. 

Itse tunnistin yksinäisyyden tehdessäni lukuvuoden koulukuraattorin työtä. Lii-

tin lasten yksinäisyyden aiemman, hallitsevan tutkimuksen tavoin lapsen vertaissuh-

teiden puuttumiseen tai vertaissuhteissa koettuihin vaikeuksiin. Tulkitsin lapsen 

yksinäiseksi, jos hänellä oli vähän sosiaalisia suhteita tai suhteet eivät olleet lasta 

tyydyttäviä. Sosiaalityössä suoranaista yksinäisyystutkimusta ei tietämykseni mukaan 

ole tehty juurikaan. Yksinäisyyttä sivuavia tutkimuksia sosiaalityössä on joitain 

(esim. Korkiamäki 2013; Törrönen & Vornanen 2002). Yksinäisyyttä on ylipäätään 

tutkittu melko vähän Suomessa ja tutkimus on ollut pääsääntöisesti kasvatustieteel-

listä tai psykologista. Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yksinäisyydestä on vähem-

män. 

Aloittaessani väitöstutkimusta yksinäisyys ei ollut ilmiönä noussut Suomessa tie-

teellisiin saati yhteiskuntapoliittisiin keskusteluihin. Viime vuosina tilanne on muut-

tunut yksinäisyyden tultua kollektiivisen tietoisuuden piiriin. Yksinäisyys ymmärre-

tään vakavaksi yksittäiseksi ihmisten hyvinvointia uhkaavaksi tekijäksi ja sosiaalisek-

si ongelmaksi (Saari 2016a), jota voitaisiin luonnehtia jopa ”ilkeäksi ongelmaksi”, 

koska sitä on vaikea määritellä täsmällisesti ja se koskettaa monia (Pösö 2005). Tätä 

kautta yksinäisyys kytkeytyy myös sosiaalityön tutkimukseen. Yksinäisyyttä koske-

vasta lisääntyneestä mielenkiinnosta ja ilmiön yhteiskunnallisen luonteen tunnista-

misesta huolimatta yksi asia on pysynyt samana: lapset eivät ole olleet juurikaan 

äänessä yksinäisyydestä keskusteltaessa. Tätä puutetta haluan väitöstutkimuksellani 

paikata. 

Tutkimuksessani tarkastelen yksinäisyyttä erilaisissa perhesiirtymissä elävien las-

ten näkökulmista. Perhesiirtymillä tarkoitan elämänkulun muutosvaiheita, joihin 
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liittyy muutoksia myös perhesuhteissa ja uudelleen suuntautumisen haasteita. Per-

hesiirtymät toimivat konteksteina lasten yksinäisyyden tutkimiselle. Perhesiirtymät 

ovat tarkoituksenmukaisia yksinäisyyden tarkasteluympäristöjä, koska yksinäisyyden 

on havaittu liittyvän tällaisiin ihmissuhdeympäristöjen muutoksiin (esim. Rubin 

1982; Terrell-Deutsch 1999, 25). Tässä tutkimuksessa lasten yksinäisyyden tarkaste-

lun konteksteja ovat koulun aloitusvaihe, vanhempien ero sekä sotatilanteen vuoksi 

perheestä eroon joutuminen. Perhesiirtymät toimivat paitsi tarttumapintoina lasten 

yksinäisyyteen myös lasten kerronnan ja yksinäisyyttä koskevien merkitysten kult-

tuurisina konteksteina. 

Tutkimuksen lähtökohtana on, ettei yksinäisyyttä voi tavoittaa asianomaisilta, 

lapsilta itseltään kysymättä (myös Hymel ym. 1999). Tämä pohjautuu sekä sosiaalis-

ten tarpeiden että kognitiivisten tarpeiden teorian kannattajien jakamaan argument-

tiin siitä, että yksinäisyys on henkilökohtainen kokemus ja se on siksi arvioitavissa 

vain henkilön itsensä näkökulmasta (Terrell-Deutsch 1999, 14; Junttila 2015, 18). 

Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on tarkastella lasten yksinäisyyttä lasten mää-

rittämänä ilmiönä, ei välttämättä saada lapsia kertomaan omasta yksinäisyydestään. 

Jo alle 3-vuotiaat lapset voivat tuntea yksinäisyyttä (Rubin 1982). Ilmiönä yksinäi-

syys on lapsille tuttu 5-vuotiaasta lähtien ja yksinäisyys käsitteenä on samanlainen 

5–7-vuotiailla lapsilla kuin aikuisilla (Cassidy & Asher 1992). 

Lähden liikkeelle näkökulmasta, joka painottaa kulloistenkin tilannetekijöiden 

merkitystä yksinäisyyden hahmottamisessa. Huolimatta siitä, että lapsuudella ja 

persoonallisuustekijöillä on merkitystä yksinäisyyttä tarkasteltaessa, nykyiset olosuh-

teet voivat olla yksinäisyyden kokemuksia voimakkaasti määrääviä (Perlman 1989, 

22–23). Yhteiskunnalliset rakenteet muokkaavat monesti ihmisten sosiaalisia suhtei-

ta ja niiden toteuttamismahdollisuuksia (esim. Cacioppo & Patrick 2008, 12, 14). 

Tilanteisiin tekijöihin kiinnittyminen tuo yksinäisyyden tarkasteluun yhteisöllisen ja 

yhteiskunnallisen tarkastelutason. Esimerkiksi yhteisössä vallitsevat kulttuurinormit 

vaikuttavat yksinolon kokemiseen ja voivat edesauttaa yksinäisyyden kokemista 

(Morrison & Smith 2018, 18–21). Lähtökohdat tulevat lähelle sosiaalisen konstruk-

tionismin näkökulmaa, joka on yksinäisyyden lähestymistapani taustana. Sosiaalises-

sa konstruktionismissa konteksti ja sosiaalisen todellisuuden merkitysvälitteisyys 

ovat keskeisiä (esim. Burr 2015; myös Uotila 2011). 

Seuraavassa, luvuissa kaksi ja kolme esittelen ne yksinäisyystutkimuksen teoriat, 

menetelmät ja lähikäsitteet sekä sosiologisen lapsuustutkimuksen ja perhesiirtymän 

näkökulmat, jotka ovat vaikuttaneet siihen, miten ja millaista yksinäisyystutkimusta 

teen. Luvussa neljä käyn läpi osatutkimusten lähtökohdat, aineistot, analyysimene-

telmät ja tulokset. Päätän luvun neljä reflektoimalla osatutkimuksiin liittyviä eettisiä 
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kysymyksiä. Päätösluvussa viisi vastaan osatutkimuksista rakentuneeseen tutkimus-

tehtävään peilaten sitä yksinäisyyden teoreettisiin tulkintoihin. Lisäksi teen johto-

päätöksiä ja arvioin tutkimuksen kokonaisuutta sekä esitän jatkotutkimusaiheita. 
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2 LASTEN YKSINÄISYYDEN TUTKIMUKSEN 
TAUSTA 

Ihmisiä pidetään luonnostaan sosiaalisina olentoina, joilla on perustavaa laatua ole-

va tarve kuulumiseen. Yksinäisyys ilmaantuu, kun tämä tarve ei toteudu. (Morrison 

& Smith 2018, 11.) Tästä syystä jokaisen ihmisen on katsottu kokevan yksinäisyyttä 

joskus elämänsä aikana, ainakin hetkellisesti. Yksinäisyys on tunnistettu ilmiönä, 

jota pidetään luonnollisena osana ihmiselämää (Asher & Paquette 2003, 75). Evo-

luution näkökulmasta tarkasteltaessa yksinäisyyden kokemus vertautuu nälän, janon 

tai kylmyyden tunteeseen, jotka saavat ihmisen etsimään ratkaisua niihin (Cacioppo 

ym. 2014, 3). Yksinäisyyden voi ajatella olevan myös sosiaalista kipua, joka suojelee 

yksilöä eristäytymiseltä samaan tapaan kuin fyysinen kipu suojaa yksilöä fyysisiltä 

vaaroilta. Sosiaalinen kipu saa ihmiset kiinnittämään huomiota sosiaalisiin suhtei-

siinsa ja vahvistamaan heikkoja tai katkenneita sidoksia. Sosiaalisen kivun (kuten 

janon ja nälän) poissaoloa pidetään normaalina tilana, jota voidaan kutsua myös 

sosiaaliseksi yhteydeksi. (Cacioppo & Patrick 2008, 7–9.) Kuitenkin vielä 1960- ja 

1970-lukujen alussa osa psykologian alan edustajista ei uskonut lasten kokevan 

yksinäisyyttä. (Rotenberg 1999, 3, 5.) 

Juho Saari mainitsee Erik Allardtin viitanneen Hyvinvoinnin ulottuvuudet -

teoksessaan (1976) yksinäisyyteen yhteisyyssuhteilla (loving), jotka muodostavat 

yhden Allardtin hyvinvointiteorian kolmesta ulottuvuudesta elintason (having) ja 

itsensä toteuttamisen (being) ohella. Allardt tarkastelee näitä ulottuvuuksia objektii-

visten ja subjektiivisten kokemusten näkökulmasta ja yhdistää yksinäisyyden erityi-

sesti ystävyyssuhteisiin, vaikka tarkasteli empiirisesti myös paikallis- ja perheyhtei-

syyttä. (Saari 2016b, 21–22.) 

Kansainvälisesti lasten yksinäisyyden tutkimuksen kasvu alkoi vasta 1980-luvun 

alussa, ja 70–80-lukujen aikuisten yksinäisyyttä käsittelevällä tutkimuksella oli mer-

kittävä vaikutus siihen. (Perlman & Landolt 1999, 326–327). Suomessa kiinnostus 

yksinäisyyteen tutkimusaiheena alkoi hiljalleen 1980- ja 1990-luvun vaihteessa, mikä 

liittyi uudenlaiseen, eripuolilla maailmaa heränneeseen kiinnostukseen ja eri tieteissä 

toimeenpantuihin tutkimushankkeisiin ja -ohjelmiin, jotka lisäsivät aiheen ymmär-

rystä. (Saari 2016b, 23.) Erityisesti kasvatustieteissä tarkasteltiin lasten yksinäisyys-
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kokemuksia (Laine 1989). Lasten yksinäisyyden teoreettiset lähestymistavat ja käy-

tetyt tutkimusmenetelmät muodostuivat aikuisten yksinäisyystutkimuksen pohjalle. 

2.1 Teoreettisia painopisteitä 

Ennen varsinaista yksinäisyyden tutkimuksen alkamista tieteellisestä näkökulmasta 

yksinäisyyttä tarkastelivat ensimmäisinä psykoanalyytikko Frieda Fromm-

Reichmann (1889–1957) ja kehityspsykologi John Bowlby (1907–1990). Fromm-

Reichmann nimesi ”todellisen yksinäisyyden” yhdeksi olennaisimmaksi tekijäksi 

mielenterveyden häiriöiden kannalta. Bowlby kehitti Fromm-Reichmannin ajattelun 

pohjalta yksinäisyydelle varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin perustuvan teoreettisen 

pohjan. Yksinäisyystutkimuksen isänä pidetty sosiologi Robert Weiss tukeutui 

Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan ja julkaisi vuonna 1973 uraauurtavan teoksen 

”Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation”. (Junttila 2016a, 

52–53.) Teoksen nimi kertoo jaosta emotionaalisen ja sosiaalisen yksinäisyyden 

välillä, mikä on yksinäisyyskirjallisuudessa vahva (Perlman 1989, 2). 

Weissin (1989, 10) mukaan emotionaalinen yksinäisyys on eroahdistusta ilman 

kohdetta. Emotionaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan myös läheisen, emotionaali-

sen suhteen puuttumista, jossa voi tuntea olonsa hyväksytyksi, pidetyksi, turvalli-

seksi ja ymmärretyksi (Terrell-Deutsch 1999, 12). Läheisen emotionaalisen suhteen 

puutteeseen liittyvä yksinäisyys – esimerkiksi puolison menetyksen seurauksena – ei 

häviä muilla perhe- ja ystävyyssuhteilla, ainoastaan uuden samantyyppisen suhteen 

avulla. Yhden perheenjäsenen läsnäolo ei korvaa toisen perheenjäsenen poissaoloa. 

Merkittävimpiä emotionaalisen yksinäisyyden vähentäjiä ovat kumppanin fyysinen 

läsnäolo ja kasvokkainen yhteys lähiperheen kanssa. (Morrison & Smith 2018, 15–

16.) Lapsilla kumppanin tilalle voi ajatella vanhemman ohella parhaan kaverin 

(myös Margalit 2010, 6). Toisaalta on nostettu esille, ettei läheinen suhde välttämät-

tä takaa emotionaalisen yksinäisyyden poissaoloa (myös Morrison & Smith 2018, 

16) – oleellista on suhteen laatu – ja että läheinen ihmissuhde voi myös rajoittaa 

mahdollisuuksia luoda muita suhteita (ks. Cacioppo & Patrick 2008, 12). 

Kun emotionaalista yksinäisyyttä ajatellaan koettavan heti läheisen ihmissuhteen 

katkettua, sosiaalisen yksinäisyyden ajatellaan kehittyvän yleensä vasta pidemmän 

ajan kuluessa (Karisto & Tiilikainen 2017, 529). Weiss antaa sosiaalisesta yksinäi-

syydestä esimerkin kuvaten pienen lapsen tilannetta, jolloin kaikki kaverit ovat pois-

sa, ja jossa tunnetaan ulkopuolisuutta, sivuun jättämistä, tylsyyttä ja levottomuutta 

(Terrell-Deutschin 1999, 12). Sosiaalista yksinäisyyttä voidaan kokea läheisestä ih-
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missuhteesta huolimatta: vakaan ja rakkautta sisältävän suhteen lisäksi ihmisillä on 

tarve tuntea itsensä osaksi laajempaa sosiaalista ryhmää. Sosiaaliseen yksinäisyyteen 

vaikuttaa se, missä määrin paikalliset ystävät ja laajempi yhteisö, mukaan lukien 

kollegat, ovat tavoitettavissa. (Morrison & Smith 2018, 15.) Lasten kohdalla kolle-

gat voinee rinnastaa koulukavereihin (ks. Asher & Paquette 2003, 76) ja muihin 

vertaisiin. Koska sosiaalinen yksinäisyys on ”omillaan oloa vaarallisessa maailmassa 

ilman liittolaisia”, tällaista yksinäisyyttä voidaan helpottaa monenlaisilla yhteisyyttä 

tarjoavilla ihmissuhteilla (Weiss 1989, 12–13). Sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistu-

minen – perustuivatpa ne yhteisiin huoliin tai mielenkiinnonkohteisiin – ja tätä 

kautta kuulumisen tunteen kohentuminen, voi helpottaa sosiaalista yksinäisyyttä 

(Margalit 2010, 7). 

Yksinäisyyden ehkäisemiseksi välttämättömät kontaktit eivät rajoitu kasvotusten 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Ei-kasvokkaisesti luodut ja ylläpidetyt suhteet ovat 

lisääntyneet merkittävästi informaatio- ja viestintäteknologian lisääntymisen myötä 

ja muuttaneet ihmisten vuorovaikutusta ja tiedon jakamista verrattuna siihen, mitä 

se oli useita sukupolvia sitten sähkeiden ja lankapuhelimen aikakaudella. Internetin 

vaikutuksista yksilön yksinäisyydelle on ristiriitaisia tutkimustuloksia, mutta yksinäi-

syyden kannalta voi olla parempi, että on edes internet-ystäviä kuin ei ystäviä lain-

kaan. (Morrison & Smith 2018, 16–17.) 

Aikuisia koskevassa yksinäisyyskirjallisuudessa hallitsevan aseman saavuttaneet 

pääteoriat – sosiaalisten tarpeiden teoria (social needs theory) ja kognitiivisten pro-

sessien teoria (cognitive processes theory) – keskittyvät yksilön yksinäisyyteen. 

Myös lasten yksinäisyyden mittaamiseen pyrkivät lähestymistavat johdettiin näistä 

teorioista. (Terrell-Deutsch 1999, 11.) Sosiaalisten tarpeiden teorian mukaan yksi-

näisyys on seurausta siitä, etteivät ihmissuhteet tyydytä luontaisia sosiaalisia tarpeita. 

Sosiaalisten tarpeiden kehys perustuu Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan, jonka mu-

kaan lapset muodostavat kiintymyssuhteen vanhempiinsa. Tämä puolestaan pide-

tään edellytyksenä myöhemmille lämpimille ja läheisille sosiaalisille suhteille. (Mor-

rison & Smith 2018, 14.) 

Kognitiivisten prosessien teorian mukaan yksinäisyys on seurausta tyytymättö-

myydestä havaittuihin sosiaalisiin suhteisiin (Terrell-Deutsch 1999, 11). Toisin sa-

noen yksinäisyyden aiheuttaa koettu ristiriita omien sosiaalisia suhteita koskevien 

tarpeiden ja toiveiden sekä todellisten, saavutettujen suhteiden välillä. Tällainen 

yksinäisyys on seurausta muutoksista yksilön todellisissa ihmissuhteissa tai muutok-

sista yksilön toivotuissa ja odotetuissa sosiaalisissa suhteissa. Esimerkkinä jälkim-

mäisestä: uudelle asuinalueelle muuttavalla lapsella voi olla ”epärealistisia” odotuk-

sia vaivattomasta ystävystymisestä. Kognitiivisten prosessien teorian määritelmän 
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voi ymmärtää sisältävän niin ihmissuhteiden määrälliset kuin laadulliset ulottuvuu-

det. Koettua ristiriitaa korostavat tutkijat esittävät, että kognitiiviset vertailut ja ar-

vioinnit ihmissuhteista perustuvat aiempaan sosiaalisten suhteiden historiaan yhtä 

paljon kuin havaintoihin toisten ihmissuhteista. (Emt. 13.)  Philip S. Morrison ja 

Rebekah Smith (2018, 15) tarkentavat, että kognitiivisten prosessien teoria – tai 

kognitiivisen ristiriidan (cognitive discrepancy) näkökulma – nojaa attribuutioteori-

aan, jonka mukaan ihmiset yrittävät ymmärtää toisten käyttäytymistä liittämällä 

heihin tunteita, uskomuksia ja aikomuksia. Se, mitä ihmiset ajattelevat itsestään ja 

toisistaan vaikuttaa siihen, miten he ovat vuorovaikutuksessa ja miten he tulkitsevat 

vuorovaikutustilanteita. Näillä on merkitystä sen kannalta, kuinka tyydyttäviä suh-

teita he luovat. (Emt. 15.) 

Sosiaalisten tarpeiden ja kognitiivisten prosessien teorioiden kannattajat jakavat 

kolme yhteistä lähtökohtaa (Terrell-Deutsch 1999, 14): 

1. Yksinäisyys johtuu yksilön sosiaalisten suhteiden puutteesta. 

2. Yksinäisyys on subjektiivinen kokemus ja sitä voidaan arvioida ainoastaan 

yksilön omasta näkökulmasta. 

3. Yksinäisyyden kokemus on epämiellyttävä ja masentava. 

Näiden lähtökohtien lisäksi: ”Yksinäisyys on suhteellisen riippumatonta todellisista 

sosiaalisista verkostoista ja fyysisistä välimatkoista – ihminen voi olla yksin olematta 

silti yksinäinen tai hän voi olla yksinäinen ollessaan muiden seurassa.” Tämä lähtö-

kohta esiintyy yleensä eri aikakausina, erilaisissa ympäristöissä ja eri tieteenalojen 

edustajien yksinäisyysmääritelmissä (myös Asher & Paquette 2003, 75). Yksin ole-

misella viitataan fyysiseen, yksinäisyydellä psyykkiseen erillisyyteen muista ihmisistä. 

Yksinolon ja yksinäisyyden voidaan ajatella kulkevan käsi kädessä erityisesti lapsilla. 

Toisaalta moni ihminen nauttii yksin olemisesta (Junttila 2015, 18–19.) 

Kognitiivisten prosessien teorian ja sosiaalisten tarpeiden teorian lisäksi yksilön 

yksinäisyyden käsitteellinen kehys, josta on kohtalainen yksimielisyys, on interak-

tionistinen teoria. Se, miten yksilö tulkitsee kulttuurisia ja tilanteisia seurauksia riip-

puu myös yksilön henkilökohtaisista ominaispiirteistä, joten kahden eri henkilön 

tulkinta yksinäisyydestä voi olla erilainen. (Morrison & Smith 2018, 14.) 

Sosiaalisten tarpeiden, kognitiivisten tarpeiden ja interaktionististen teorioiden 

lisäksi voidaan tarkastella eksistentiaalista yksinäisyyttä, yksinäisyyden aikaulottu-

vuutta tai yksinäisyyden kielteisiä ja myönteisiä muotoja (Perlman 1989, 21). Eksis-

tentiaalisella yksinäisyydellä viitataan havaintoon henkilökohtaisesta eristäytymises-

tä, joka on olemassaololle ensisijainen ja väistämätön asia, ja johon liittyy henkilö-

kohtaisen tarkoituksettomuuden, avuttomuuden, yksinäisyyden ja vapauden mene-
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tyksen tunteet. Eksistentiaalisen yksinäisyyden ohella puhutaan representatiivisesta 

yksinäisyydestä (representational loneliness). Representatiivista yksinäisyyttä pahen-

taa usein muiden läsnäolo. Tällainen yksinäisyys liittyy toiveeseen siitä, että ihmiset 

ymmärtäisivät ja pettymykseen, että mahdollisesta läheisyydestä huolimatta ihmiset 

eivät täysin ymmärrä. Sekä eksistentiaalista ja representatiivista yksinäisyyttä laukai-

sevina tekijöinä pidetään jotakin järkyttävää tapahtumaa, esimerkiksi läheisen ihmi-

sen kuolemaa tai läheisestä erossaoloa, ylipäätään väistämätöntä siirtymää elämässä. 

Molempiin liittyy aiemman tasapainoisen ja myönteisen kokemuksen menetys. 

(Margalit 2010, 7.) 

Ajallisesti luokiteltuna yksinäisyys voi olla ohimenevää, situationaalista tai kroo-

nista (Young, 1982). Ohimenevä yksinäisyys on yleisimmin esiintyvä yksinäisyyden 

muoto, jolla tarkoitetaan jokaisen ihmisen ajoittain kokemaa lyhytaikaista yksinäi-

syyden tunnetta (Laine 1989, 8). Yleisyytensä vuoksi ohimenevän yksinäisyyden voi 

hyväksyä osaksi elämää (Cacioppo & Patrick 2008, 5; Margalit 2010, 3). Situationaa-

lisesta, tilanteisesta yksinäisyydestä puhutaan, kun ihmisen elämässä tapahtuu huo-

mattava stressitilanne, esimerkiksi läheisen sosiaalisen suhteen katkeaminen (Laine 

1989, 8). Tilanteisen yksinäisyyden laukaiseva tekijä on näin ollen sama kuin eksis-

tentiaalisessa ja representatiivisessa yksinäisyyttä ja nämä tarkastelutavat tulevatkin 

lähelle toisiaan. Kroonisesta yksinäisyydestä on kyse, jos ihminen ei pysty vähintään 

kahteen vuoteen solmimaan tyydyttäviä sosiaalisia suhteita (Laine 1989, 8). Vain 

pitkään kestävää yksinäisyyttä pidetään huolestuttavana (Cacioppo & Patrick 2008, 

7). Krooniseksi ja elämänmittaiseksi kehittyessään ihmisen identiteetti alkaa raken-

tua yksinäisyyden ympärille (Saari 2016b, 25–26). Yksinäisyyttä pidetään riskinä 

myös lasten hyvinvoinnille (Margalit 2010, 2). 

Yksinäisyyden ajallisuutta voidaan tarkastella myös hieman toisella tavalla. Kun 

tarkastellaan menneen, nykyisen ja tulevan sekä eri vuorokauden-, viikon- ja vuo-

denaikojen merkitystä yksinäisyyden kokemisessa, niin ajan ja yksinäisyyden ajatel-

laan olevan sekä subjektiivisia että sosiaalisia, koska yhteiskunnalliset tunnekonven-

tiot vaikuttavat yksilöllisiin tunnekokemuksiin (Karisto & Tiilikainen 2017, 527–

528). Yksinäisen ajan ja paikan kuvaukset sisältävät tyhjyyttä, yksitoikkoisuutta ja 

tapahtumattomuutta. Aika koetaan pidempänä erityisesti silloin, kun on irtautunut 

tai irrotettu toiminnasta ja merkityksellisistä ihmissuhteista. Yksinäisyys on toden-

näköisempää iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä, kun tekeminen hiljenee, koska 

tällöin arkiset rutiinitkaan eivät voi torjua yksinäisyyttä (Emt. 529–531, 535). Lisäksi 

kevään ja kesän on todettu olevan itsensä yksinäisiksi kokeville nuorille vaikeaa 

aikaa (Mikkola 2005, 139–140). Yksinäisyys on odottamista tai odotuksia. Ongel-

mallisia odotukset ovat silloin, kun ne eivät toteudu, jolloin olo tuntuu entistäkin 
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yksinäisemmältä. Se, ettei nykyinen elämä vastaa sosiaaliselle elämälle asetettuihin 

odotuksiin herättää yksinäisyyden, mutta yksinäisyys tuntuu vielä kipeämmältä, jos 

menneisyys muistuttaa asioiden olleen paremmin ja tulevaisuuden odotukset ovat 

kaventuneet. (Karisto & Tiilikainen 2017, 530, 535.) 

Myönteisen ja kielteisen yksinäisyyden erottamisesta ollaan montaa mieltä. Da-

niel Perlman (1989, 21) pitää tätä semanttisena kysymyksenä. Myönteistä yksinäi-

syyttä pitäisi hänen mukaansa kutsua sanalla solitude, koska melkein kaikki yksinäi-

syys sisältää kielteisiä tunteita. Yksinäisyyttä seuraaviksi affektiiviksi reaktioiksi on 

nimetty surullisuus, tyhjyys ja ikävöinti (Asher & Paquette 2003, 75). Anna Kirovan 

(2003, 16–17) määritelmän mukaan solitude on lapsen sopusointua ajan, (fyysisen) 

paikan ja itsensä kanssa. Sanakirjamääritelmän mukaan solitude viittaa erossaoloon 

kaikista ihmisistä tai erillään oloon ihmisistä, joiden kanssa yleensä viettää aikaa. 

Erillään voidaan olla joko omasta toiveesta tai olosuhteista johtuen. (Merriam-

Webster Dictionary.) 

Nykyisin yksinäisyystutkijat määrittelevät yksinäisyyden jokseenkin yhtenäisesti 

kielteiseksi psyykkiseksi olotilaksi, johon liittyy ihmisen kokemaa ahdistusta sekä 

määrällisesti että laadullisesti puutteellisia ihmissuhteita (Junttila 2010; 2016a, 53; 

Cacioppo & Patrick 2008). Näin ollen Weissin määritelmä pätee edelleen huolimat-

ta siitä, että myöhemmissä tutkimuksissa sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys 

ovat saaneet uusia nimiä kuten irrallisuus ja eristäytyneisyys sosiaalisissa suhteissa. 

(Junttila 2016a, 55.) Lasten selonteot yksinäisyydestä kaverisuhteissa muistuttavat 

silmiinpistävästi aikuisten selontekoja ja sisältävät usein emotionaalisen ja sosiaali-

sen yksinäisyyden ulottuvuudet (Asher & Paquette 2003, 75–76). 

Yksinäisyys on muiden sosiaalitieteellisten käsitteiden tavoin vaikea määritellä. 

Määritelmä on kuitenkin keskeinen yksinäisyyden olemassaolon, intensiteetin ja 

yleisyyden selvittämiseksi. Yksinäisyyden tutkimuksessa on keskitytty yksilöihin, 

vaikka yksinäisyyden yleisyys vaatii tarkastelemaan yksinäisyyttä myös yhteiskunnal-

lisena ilmiönä. (Morrison & Smith 2018, 11–13.) Yksinäisyyden subjektiivisesta 

luonteesta huolimatta viittauksia yksinäisyyden yhteiskunnallisuuteen on tehty eri 

aikoina ja eri maissa (Suomessa esim. Rönkä 2017). Ensimmäisessä suomalaista 

yksinäisyystutkimusta kokoavassa teoksessa Yksinäisyys (1984) sosiaalitieteilijöitä 

edustava J.P. Roos yhdisti yksinäisyyden sosiaalisten suhteiden muutokseen. Muu-

toksella hän viittasi yhä useamman vaurastumisen mahdollistamaan yksityistymi-

seen sekä kaupungistumiseen ja sen mukanaan tuomaan riippumattomuuteen. Roos 

näki vaurastumisen kääntöpuolena lisääntyneen yksinäisyysriskin. (Saari 2016b, 21–

23.) 
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Yksinäisyyden subjektiivisuudesta ja tilannesidonnaisuudesta huolimatta yksinäi-

syys kietoutuu monenlaisiin suhteisiin, joten yksinäisyyden ymmärtäminen vaatii 

yksilön ihmissuhteiden ja yhteiskunnallisen kontekstin huomioimista. (Tiilikainen 

2016, 147.) Yksinäisyyden tehokas ehkäiseminen vaatiikin muutoksia väestötasolla 

(Morrison & Smith 2018, 13) ja yksinäisyyden lieventämisen kannalta oleellisia ovat 

elämänkulun kohdat, joissa jokapäiväinen elämä muuttuu sosiaalisine suhteineen 

(Tiilikainen 2016, 148). Jos yksinäisyys jatkuu, sillä voi olla vakavia seurauksia 

psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle, ja se voi heikentää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta (Heinrich & Gullone, 2006, 711). Tutkimuksen kohteena tulisi-

kin olla myös niiden yhteisöjen ja yhteiskuntien toiminta, joihin yksinäiset yrittävät 

liittyä (Morrison & Smith 2018, 13). 

2.2 Lasten yksinäisyyden tutkimusmenetelmiä 

Valtaosa lasten yksinäisyystutkimuksista tarkasteli 1990-luvulla sitä, miten lasten 

suhteet vertaisiin, erityisesti koulukavereihin, ennustavat yksinäisyyttä. 2000-luvulla 

lasten yksinäisyyttä on tarkasteltu myös perheessä. Monen lapsen yksinäisyys voi 

alkaa varhaisessa vaiheessa kotona. Perheympäristö voi olla lapselle emotionaalises-

ti yksinäinen paikka esimerkiksi siitä syystä, että vanhemmat eivät ole saatavilla tai 

vanhempien välillä on ristiriitoja ja vanhempien ero lisää yksinäisyyden riskiä enti-

sestään (myös Bullock 1993). Tällaista yksinäisyyttä ei välttämättä haluta paljastaa 

perheen sisällä, mutta esimerkiksi internetissä siitä voidaan kertoa nimettömästi. 

(Margalit 2010, 101–102.) Vanhempien roolin ohella sisarussuhteilla on merkitystä, 

esimerkiksi sisarusten tuki vähentää yksinäisyyden tasoa ja sisarusten tuki kompen-

soi muun perheen tai laajemman yhteisön tuen puutetta (Emt. 94–95). 

Yksinäisyyttä kokevien aikuisten kertomuksista on löydetty useita suomalaisten 

lapsuuteen ja kouluvuosiin liittyviä yksinäisyyden taustalla olevia tekijöitä. Tällaisia 

voivat olla sisarusten suuri ikäero tai vanhemman huomiosta kilpailu selvästi nuo-

remman pikkusisaruksen kanssa; vanhimman sisaruksen asema, jolloin vanhin tu-

kee nuorempia sisaruksia jääden itse ilman tukea; asuinympäristön syrjäinen sijainti; 

useat muutot, joihin liittyivät koulunvaihdot ja jotka vaikeuttivat ystävyyssuhteiden 

luomista ja ylläpitämistä; kouluvuosien ulkopuolisuuden kokemukset esimerkiksi 

perheen taustoista johtuen tai harrastusten puute paikkakunnan pienen koon vuok-

si. Näiden lisäksi menetykset, etenkin vanhemman kuolema lapsuudessa tai nuo-

ruudessa, jota on vaikea – ellei mahdoton – paikata myöhemmissä elämänvaiheissa 

uusilla ihmissuhteilla. Toisen vanhemman kuoleman jälkeen oman surun ja muista 
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perheenjäsenistä vastuunkannon vuoksi ei ole välttämättä aikaa eikä voimia ystävien 

löytämiseen. (Tiilikainen 2016, 133–136.) Jälkikäteen useimmat liittävät yksinäisty-

misensä yksittäiseen elämäntapahtumaan, kuten sairastumiseen, läheisen ihmisen 

menetykseen tai muuttoon toiselle paikkakunnalle. Nämä tapahtumat voivat osua 

periaatteessa mihin ikävaiheeseen tahansa. (Emt. 147.) 

Yksinäisyystutkimuksen kenttää ovat hallinneet psykologinen tutkimusperinne ja 

standardimittarit (Rotenberg & Hymel 1999). Aikuisten yksinäisyyden arviointiin 

käytetyt mittarit perustuvat Weissin teorian mukaiseen jakoon sosiaalisesta ja emo-

tionaalisesta yksinäisyydestä. Suomessa valtakunnallisesti parittomina vuosina to-

teutettavassa Kouluterveyskyselyssä1  yksinäisyys kokemuksen lisäksi kysytään esi-

merkiksi osallistumista koulussa ja vapaa-ajalla, eri yhteisöihin kuulumista (mm. 

perheeseen, ystävä- tai harrastusporukkaan, luokka- tai kouluyhteisöön) ja ystävien 

määrää.2 Peruskoulujen 4. ja 5. ja 8. ja 9. luokkalaisilta sekä lukioiden ja ammatillis-

ten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta kysytään varsinaista yksinäisyyden 

kokemusta kyselylomakkeen Ystävät -kohdassa kysymyksellä ”Tunnetko itsesi yksi-

näiseksi”. Samassa kohdassa 4. ja 5. luokkalaisilta kysytään ystävien määrää, muilta 

todella läheisten ystävien määrää ja sitä seurustelevatko he. Koulunkäyntiä koskien 

kaikilta kysytään välituntien yksinäisyyskokemuksista. Perhe ja asuminen -kohdassa 

kaikilta kysytään myös sitä, pystyvätkö he keskustelemaan omista asioista vanhem-

pien kanssa ja kuinka usein, ja onko perheellä riittävästi yhteistä aikaa. Lisäksi 4. ja 

5. luokkalaisilta kysytään keskustelevatko he vanhempien kanssa koulupäivästä, 

sopivatko kotiintuloajoista ulos lähtiessä, juttelevatko vanhemmat ystäviesi kanssa 

heitä tavatessaan sekä tukevatko ja kannustavatko vanhemmat. Peruskoulun 4. ja 5. 

luokkalaisilta kysytään myös kuinka usein viikossa he ovat monta tuntia yksin kou-

lupäivän jälkeen. 

Edellä mainittujen kysymysten ajattelisi mittaavan niin sosiaalista kuin emotio-

naalista yksinäisyyttä ja huomioivan yksinäisyyden suhteessa kavereihin, vanhem-

piin ja laajempiin yhteisöihin. Yksinäisyyden aihealueen tulokset vuodelta 2017 

löytyvät Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika osion alta, jonka alta löytyy aihe Ystä-

                                                   
1
 Vapaaehtoiseen, nimettömään sähköiseen kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaiset 

sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat, vuodesta 2017 alkaen myös 
perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaiset sekä heidän huoltajansa. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa seu-
rantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudes-
ta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. 
2
 Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn kyselylomakkeet löytyvät osoitteesta: 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/kyselyn-
toteuttaminen/kyselylomakkeet 
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vät ja yksinäisyys.3 Tämän aiheen alla on vain kolme indikaattoria: ei yhtään hyvää 

kaveria, vähintään yksi hyvä kaveri ja tuntee itsensä usein yksinäiseksi. Ei yhtään 

hyvää kaveria -indikaattorin pohjalta todetaan joka kymmenennen koululaisen ko-

kevan olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. Peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisista 

itsensä usein yksinäiseksi tuntevia on 2,7 %. Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 9,5 

%, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 10,4 % ja ammatillisten oppilaitosten 1. 

ja 2. vuoden opiskelijoista 10 % tuntee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvas-

ti. Aiheen Harrastukset ja vapaa-aika alta löytyy tieto, että 4. ja 5. luokkalaisista yk-

sin monta tuntia jokaisena koulupäivänä on 6 % ja 39,9 % on yksin monta tuntia 

vähintään yhtenä koulupäivänä viikossa. 

Väitöskirjassaan Hanna Uotila (2011, 22–24) kokoaa yhteen iäkkäiden ihmisten 

yksinäisyystutkimuksissa käytettyjä tutkimusmenetelmiä eritellen niiden vahvuuksia 

ja heikkouksia useisiin tutkijoihin tukeutuen. Vahvuuksien ja heikkouksien voi aja-

tella olevan samanlaisia ihmisen iästä riippumatta, ja toisaalta elämänkaaren alku- ja 

loppupäässä on samankaltaisuutta, joten hyödynnän Uotilan erittelyä. Tämän jäl-

keen tarkastelen muutamia lasten omia yksinäisyyden tulkitsemistapoja huomioivia 

tutkimuksia, jotka tulevat lähelle oman tutkimukseni lähtökohtia. 

Kvantitatiivisen yksinäisyystutkimuksen mittareita on kritisoitu useammasta 

syystä. Mittareita käytettäessä niissä tehdään oletuksia yksinäisyyden sisällöstä, yksi-

näisyydelle annetuista merkityksistä sekä yksinäisyyden ja sosiaalisten suhteiden 

välisestä yhteydestä. Yksinäisyyden käsitettä ei useinkaan mainita lainkaan mittarin 

kysymyksissä, jolloin on eettisesti ongelmallista tulkita tutkittavaa yksinäiseksi täl-

laisten kysymysten perusteella. Mittareita käytettäessä ihmisen omat yksinäisyydelle 

antamat merkitykset jäävät ulkopuolelle. (Uotila 2011, 23.) Myös Kaarina Laine 

(1989, 119) myöntää alakoululaisten yksinäisyyskokemuksia koskeneessa tutkimuk-

sessaan, ettei yksinäisyysmittarilla saada kovin monipuolista käsitystä yksinäisyys-

tuntemuksista. Toisena mittarin käytön ongelmana hän mainitsee sen, että kaikista 

aineistoista löydetään yksinäisiä, kun yksi hajontamitta keskiarvon yläpuolella riittää 

osoittamaan yksinäiseksi. Kolmanneksi yksinäisyyden mittaamisen ongelmaksi on 

tunnistettu se, että yksinäisyys on paljolti piilossa oleva ilmiö, jota voidaan mitata 

vain, jos ihmiset mieltävät itsensä yksinäisiksi (Morrison & Smith 2018, 12–13). 

Kvalitatiivisin ottein on tarkasteltu yksinäisyyden sisältöä ja sille annettuja mer-

kityksiä (myös Rönkä 2017). Näissä tutkimuksissa on haastateltu ihmisiä, jotka tun-

tevat yksinäisyyttä, ovat halukkaita keskustelemaan yksinäisyydestä tai kriteerinä on 

ollut joku muu tekijä kuten sairaus. Yksinäisyydestä on kysytty avoimien haastatte-

                                                   
3
 Aihealueen tulokset löytyvät osoitteesta: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-

perheet/tutkimustuloksia/hyvinvointi-osallisuus-ja-vapaa-aika 
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lujen tai teemahaastattelujen avulla ja yksinäisyyden tunteista on kysytty joko suo-

raan tai yksinäisyys on tullut esille muista asioista keskusteltaessa. Yksinäisyyttä 

koskevien suorien kysymysten hyvinä puolina on mainittu niiden helppokäyttöisyys 

ja hyväksyttävyys. Tulosten on nähty perustuvan ihmisen omaan arvioon yksinäi-

syydestä, ja samalla on voitu tarkastella yksinäisyyden erilaisia merkityksiä. Toisaalta 

yksinkertaisuutta on pidetty heikkoutena, koska yksinäisyydestä suoraan kysyttäessä 

osa koetusta yksinäisyydestä voi jäädä kertomatta. Yksinäisyyteen liitetystä sosiaali-

sesta stigmasta (myös Morrison & Smith 2018, 12) johtuen ihminen ei välttämättä 

halua julkisesti sanoa olevansa yksinäinen, kun taas joissain tilanteissa yksinäisyyden 

kokeminen saattaa olla sosiaalisesti hyväksyttyä. Toisin sanoen ihminen voi vastata 

kysymykseen julkisesti hyväksytyllä tavalla. (Uotila 2011, 23–24.) Erityisesti lasten 

yksinäisyyttä mitattaessa on esitetty tarve varmistaa, että yksinäisyys ymmärretään 

kysyjän tarkoittamalla tavalla (Junttila 2016a, 57). 

Suosituin tutkimusmenetelmä lasten yksinäisyyden tutkimuksessa on haastattelu. 

Täydentävänä menetelmänä on käytetty esimerkiksi piirtämistä. (Misailidi, Bonoti & 

Savva, 2011.) Väitöstutkimukseni tavoittelee lasten omia yksinäisyyden tulkitsemis-

tapoja (esim. Kirova  2003), joten keskityn tällaisista lähtökohdista tehtyihin tutki-

muksiin, joita on muutamia. Lisäksi olen kiinnostunut yksinäisyydestä tämän hetki-

senä tai aiempana kokemuksena, en yksinäisyyden mahdollisista myöhemmistä 

vaikutuksista (vrt. Qualter ym. 2010). 

Suomalaislasten yksinäisyystutkimuksen pioneerin, Kaarina Laineen kasvatustie-

teellisessä tutkimuksessa (1989) huomioidaan sekä yksinäisyyden affektiivinen että 

kognitiivinen osatekijä kuvattaessa peruskoulun tois-, neljäs- ja kuudesluokkalaisten 

yksinäisyyskokemuksia koulussa. Affektiivinen osatekijä viittaa kielteisiin emotio-

naalisiin kokemuksiin kuten eksyksissä oloon, kognitiivinen osatekijä ristiriidan 

havaitsemiseen sosiaalisissa suhteissa. Sen lisäksi, että tutkimuksessa mitattiin yksi-

näisyyden yleisyyttä ja pysyvyyttä globaalilla lapsille kehitetyllä yksinäisyysmittarilla 

(jota esikokeilun jälkeen muokattiin suomalaisille lapsille sopivaksi), yksinäisyysmit-

tausten perusteella yksinäisille ja ei-yksinäisille oppilaille tehtiin puolistrukturoidut 

yksilöhaastattelut. Haastatteluissa tarkasteltiin omaan krooniseen tai ohimenevään 

yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia. Yksinäisyysteemaan oppilas johdateltiin esittämällä 

kertomus kroonisesti yksinäisen oppilaan tilanteesta. Kertomuksen tavoitteena oli 

varmistaa oppilaan ymmärtävän, mitä yksinäisyys tarkoittaa ja palauttaa mieleen 

omia yksinäisyystuntemuksia. Lopulliseen haastatteluun valittiin sekä mittausten 

että haastattelujen perusteella selvästi yksinäiset (kroonisesti yksinäiset) ja ei-

yksinäiset (ohimenevästi yksinäiset). Oppilaiden opettajia haastattelemalla tutkittiin 

myös opettajien käsityksiä yksinäisiksi määritellyistä oppilaista. Oppilaiden käsityk-
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set itsestään olivat myönteisempiä kuin opettajien käsitykset heistä. (Emt. 43, 46, 

52, 55, 111.) 

Kun Laineen (1989) tutkimuksessa puolistrukturoidut haastattelut olivat muita 

aineistoja täydentäviä, niin Shelley Hymelin ja kumppaneiden (1999) kanadalaisten 

8–13-vuotiaiden lasten yksinäisyyskäsityksiä ja -kokemuksia käsittelevä tutkimus 

perustui pelkästään haastatteluihin. Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin monenlaisia 

lasten sosiaalisia suhteita ja näissä suhteissa esiin tulevaa yksinäisyyttä. Avoimiin 

kysymyksiin perustuvissa haastatteluissa lapsilla oli mahdollisuus määritellä yksinäi-

syys ja sellaiset asiat, jotka heidän mielestään aiheuttavat yksinäisyyskokemuksen. 

Tavoitteena oli kehitellä kuvaileva, käsitteellinen kehikko, joka selittäisi lasten yksi-

näisyyttä koskevien vastausten valikoiman, ja auttaisi ymmärtämään lasten näkö-

kulmia yksinäisyyteen. Lasten vastausten laadullisen analysoinnin tavoitteena oli 

tunnistaa toistuvia teemoja haastattelutekstistä. Tutkijoiden mukaan lapset vaikutti-

vat haastatteluissa rennoilta eikä selvää vaikeutta ilmaista yksinäisyyttä koskevia 

ajatuksia havaittu. Lapset kertoivat yksinäisyyskäsityksistään tarinoina, jotka perus-

tuivat joko konkreettisiin kokemuksiin tai mahdollisiin tapahtumiin. (Emt. 82–86.) 

Lisäksi esille tuli yksinäisyyttä herättäviä fyysisen erossa olon konteksteja ja psyko-

logisen etäisyyden konteksteja (Emt. 91–92), joihin palaan tarkemmin luvussa 4.2. 

Anna Kirova (2003) kritisoi Hymelin ja kumppaneiden tutkimusta, koska yksi-

näisyystutkimuksissa yksinäiset ovat olleet haluttomia tuomaan esille yksinäisyyt-

tään. Kirova halusi tutkimuksessaan selvittää, miten puhua lasten subjektiivisista 

yksinäisyyskokemuksista. Vastauksena hän kehitti hermeneuttis-fenomenologisesta 

näkökulmasta lautapelin. Lautapeli toimi lasten haastatteluissa keskustelua virittä-

vänä ja mahdollisti Kirovan mukaan syvemmän ymmärryksen lapsuuden yksinäi-

syyden kokemuksellisista näkökulmista sekä yksinäisyysilmiön erottamisen muista 

samantyyppisistä ilmiöistä kuten yksinolo (aloneness), myönteinen yksinäisyys (soli-

tude) ja tylsyys (boredom). 

Marcus Herz ja Philip Lalander (2017) ovat tutkineet sitä, miten yksin tulleet ja 

pysyvän oleskeluluvan Ruotsista saaneet 15–25-vuotiaat turvapaikanhakijat puhuvat 

arkipäivästään ja millaisia teemoja he liittävät yksinäisyyteen. Heidän mukaansa 

näiden lasten yksinäisyys ei johdu pelkästään siitä, että biologiset siteet ovat katken-

neet ja he ovat erossa vanhemmistaan. Heidän mukaansa yksinäisyys liittyy myös 

siihen, että yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden lapsuus eroaa ideaalina pidetystä 

lapsuudesta. He korostavat, ettei yksinäisyyden tarvitse olla haitallista ja pysyvää 

vaan yksinäisyys on kompleksista ja tilanteista. Yksinäisyyden kokemukset voidaan 

nähdä yksilön suhteena siihen sosiaaliseen järjestelmään, jossa hän elää. Yksinäisyy-
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den kokemuksiin vaikuttaa myös se millaisia mahdollisuuksia yksilöllä on vaikuttaa 

tilanteeseen ja miten järjestelmä kohtelee yksilöä. (Emt. 1064–1065.) 

Anna Reetta Rönkä (2017) on väitöskirjassaan tutkinut yksinäisyyttä nuorten 

pohjois-suomalaisten yksinäisten näkökulmasta määrällisin ja laadullisin menetel-

min. Väitöskirjansa neljännessä osatutkimuksessa hän tutkii nuorten yksinäisyyttä 

laadullisesti haastatellen 27–28-vuotiaita, jotka 15–16-vuotiaana kyselylomakkeessa 

ilmoittivat olevansa erittäin yksinäisiä. Tutkimuksen kiinnostus oli sekä menneen 

että nykyisen, moniulotteisena hahmotetun yksinäisyyden kokemuksissa. Nuorem-

pana koettu yksinäisyys näytti jatkuvan nuorena aikuisena, joskin sen intensiteetissä 

oli vaihtelua (mt. 94–95). Laadulliset ja määrälliset tulokset olivat pääosin yh-

teneväisiä, mutta ainoastaan laadullisella otteella moniulotteisesta yksinäisyydestä 

tavoitettiin elämäntapahtumien ulottuvuus, kuten muutot ja koulun vaihdokset, ja 

sosiokulttuurinen ulottuvuus, kuten yhteisön normien merkitys yksinäisyydelle (mt. 

126). 

2.3 Yksinäisyyden lähikäsitteistä 

Kuten johdannossa totesin, yksinolo ja yksinäisyys ovat käsitteitä, jotka ainakin 

julkisessa keskustelussa menevät helposti sekaisin. Toisaalta yksinolo ja yksinäisyys 

eivät ole myöskään käsitepari, jotka olisivat olemassa vain yhdessä toistensa kanssa. 

Yksinäisyyttä voi kokea ilman yksinoloa eikä yksinolo automaattisesti merkitse yk-

sinäisyyttä. Yksinolemista voi ajatella taitona, jota tarvitsevat myös lapset, ja johon 

he ovat oikeutettuja. Yksinäisyyttä on vaikeampi nähdä tällaisena taitona. Lisäksi 

yksinäisyyteen liitetään kielteisiä merkityksiä ja seurauksia, esimerkiksi paha olo ja 

ahdistus (Junttila 2016b, 154). 

Sosiaalista eristyneisyyttä pidetään objektiivisen yksinäisyyden synonyyminä. 

Objektiivinen yksinäisyys on yhteydessä sosiaalisten suhteiden määrään ja tätä tut-

kittaessa arvioidaan vuorovaikutuksen määrää eri tahoihin sekä osallistumisen mää-

rää erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. (Saari 2016c, 33.) Vapaaehtoinen, omaeh-

toinen yksinolo voi tällöin tulla ulkoapäin tulkituksi yksinäisyydeksi. Yhteisöstä 

irrottautuminen voi olla tarkoituksellista yksilöllisyyttä tai valittua osattomuutta 

(Korkiamäki 2008, 190). Erontekoa yksinäisyyden ja yksin olemisen välillä pidetään 

keskeisenä aikuismaiselle yksinäisyysilmiön ymmärtämiselle (Hymel ym. 1999, 89). 

Myös lapset ja nuoret korostavat yksin olemisen ja yksinäisyyden kokemusten välis-

tä eroa. Yksinolosta voi nauttia ja sitä voidaan usein kaivata. (Junttila 2016b, 154.) 
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Englannin kielessä solitude viittaa myönteiseen yksinäisyyteen. Suomen kielessä 

ylhäinen yksinäisyys voisi olla vastaava käsite. Yksinolo voidaan tällöin kokea 

myönteisenä, miellyttävänä ja joskus jopa toivottuna. Tavallisesti myönteistä yksi-

näisyyttä koetaan, kun ollaan tarkoituksellisesti yksin, mutta sitä voidaan kokea 

myös muiden seurassa. Kyky ja halu itsenäiseen tekemiseen saattaa nuorillakin liit-

tyä matalampaan yksinäisyyden tasoon. Eri yhteisöt ja kulttuurit suhtautuvat eri 

tavalla yksinoloon ja siihen, missä määrin yksinoloon kannustetaan ja siitä nautitaan 

ja vastaavasti kuinka paljon korostetaan sosiaalisten suhteiden merkitystä. (Margalit 

2010, 10.) Sosiaalisen yhteyden (Cacioppo & Patrick 2008, 9) lisäksi ihmisellä on 

tarve myönteiseen yksinäisyyteen, joka tarjoaa mahdollisuuden lepoon, itsereflekti-

oon tai johonkin tarkoituksenmukaiseen tekemiseen kuten opiskeluun tai harras-

tukseen. Myönteisen yksinäisyyden tilassa voi saavuttaa uutta ymmärrystä itsestään 

tai itselleen tärkeistä asioista. (Margalit 2010, 10–11.) 

Sen sijaan koetulla eli subjektiivisella yksinäisyydellä tarkoitetaan yksilön toteu-

tumatonta, tunneperustaista tarvetta hakeutua toisten ihmisten seuraan (Saari 

2016c, 33). Emotionaalinen huono-osaisuus ja psyykkinen osattomuus viittaavat 

subjektiiviseen yksinäisyyteen (sivullisuuteen). Emotionaalisella huono-osaisuudella 

tarkoitetaan koettua, sisäistä kokemusta, joka selittää esimerkiksi jatkuvaa kokemus-

ta toiseudesta. Emotionaalisen huolenpidon puute voi sen sijaan altistaa psyykkisel-

le osattomuudelle. (Törrönen & Vornanen 2002, 34–35.) Yksinäistymisen taustalla 

oleville elämäntapahtumille tai tapahtumaketjuille on yhteistä ulkopuolisuuden, 

tarpeettomuuden, joskus myös häpeän kokemukset. Näiden kokemusten myötä 

ihminen vetäytyy tai jää sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. (Tiilikainen 2016, 147.) 

Lisäksi voidaan puhua toiseudesta, jolla tarkoitetaan yksilön kokemaa erilaisuutta, 

ulkopuolisuutta, valintojen ja mahdollisuuksien rajallisuutta ja eriarvoisuutta. Toi-

seudessa keskeistä on ei-kuuluminen, johon kietoutuu esimerkiksi sosiaalisten suh-

teiden puuttuminen. (Kulmala 2006, 70, 72.) Usean ryhmän jäsenyys voi eliminoida 

osattomaksi jäämisen eli yksinäisyyden riskiä ja yksinäisyyttä voidaan vähentää vie-

railemalla erilaisissa ryhmissä (Korkiamäki 2009, 100; 2013, 144). 

Sosiaalinen eristäminen ja eristäytyminen (social isolation) tulevat myös lähelle 

yksinäisyyden käsitettä. Tälle käsitteelle luonteenomaista on yleensä merkityksellis-

ten sosiaalisten verkostojen puute. Mikäli yksilölliset sosiaaliset tarpeet eivät toteu-

du, koetaan yksinäisyyttä ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia yksilön hyvinvoinnille. 

(Meeuwesen 2006, 37.) Yksinäisyystutkimuksen traditio, joka keskittyy sosiaalisen 

verkoston ihmissuhteiden laatuun ihmisten itsensä kokemana, on tärkeä myös sosi-

aalisen eristämisen ja eristäytymisen tutkimiselle (Machielse 2006, 32). Sosiaalinen 

eristäminen tai eristäytyminen voi johtaa sosiaaliseen pois sulkemiseen (social ex-
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clusion) (Machielse 2006, 35) tai se voidaan ymmärtää yhdeksi sosiaalisen pois sul-

kemisen muodoksi (Hortulanus 2006, 137). 

Sosiaalista pois sulkemista on hankala käsitteellistää lasten ja nuorten näkökul-

masta, koska he ovat rakenteellisesti ja institutionaalisesti pois suljettuja monilta 

areenoilta. Ihmissuhteiden integraatio (interpersonal integration) – ihmissuhteissa 

oleminen ja toimiminen – tarjoaa hyödyllisen tavan tarkastella integraatiota lapsi-

keskeisestä näkökulmasta, erityisesti sijoitettujen lasten osalta mahdollistaessaan 

ystävyyssuhteisiin keskittymisen. Perhesuhteiden puute kiinnittää huomion heidän 

muihin sosiaalisiin suhteisiin kuten ystävyyssuhteisiin. Sijaishuollon kokeneet lapset 

ja nuoret ovat alttiita sosiaaliselle pois sulkemiselle puutteellisten ihmissuhteiden 

vuoksi. Tällaista lasten ja nuorten pois sulkemista voi olla muissakin olosuhteissa, 

myös perheen sisällä. Ihmissuhteisiin liittyvillä puutteilla voi olla erityinen merkitys 

lapsille ylipäätään. (Ridge & Millar 2000, 162, 164, 173–174.) 

Tiina Kirmanen (2000) on sosiaalipsykologian väitöskirjassaan tarkastellut lasten 

pelkoa ja pelon hallintaa. Kuten Kirmanen ajattelee pelosta, ajattelen yksinäisyyden 

olevan syklistä liikettä läheisyyden ja erillisyyden sekä riippuvuuden ja riippumatto-

muuden välillä, lisäksi yksinäisyyden hallintakeinot ovat erilaisia riippuen siitä mil-

laista yksinäisyys on ja mihin kontekstiin se liittyy. Yksinäisyyden käsite voidaan 

laajentaa koskemaan paitsi irrallisuuden tunnetta suhteessa merkityksellisiin ihmisiin 

myös suhteessa paikkoihin ja ihmisiin ylipäätään (Woodward 1988, 4). 
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3 YKSINÄISYYS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA JA 
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tässä väitöstutkimuksessa yksinäisyyttä lähestytään luonnollisena ihmiselämän osa-

na, johon jokaisella on jonkinlainen kosketuspinta. Ymmärrän yksinäisyyden käsit-

teen lähtökohtaisesti avoimesti ja laajasti, monia tulkintoja mahdollistavana. Toisin 

sanoen yksinäisyyttä ei määritellä etukäteen joksikin (mitattavaksi) yksiköksi eikä 

yksinäisyyttä nimetä pelkästään epämiellyttäväksi ja masentavaksi kokemukseksi. 

Olen avoin lasten yksinäisyydelle antamille tulkinnoille ja merkityksille, vaikka yksi-

näisyystutkimuksessa pääpaino on ollut yksilön (psyykkisessä) kokemuksessa sekä 

yksinäisyyden taustatekijöissä ja syissä. 

Painotan edellä esiin tulleen interaktionistisen näkökulman mukaisesti kulttuuri-

sia ja tilanteisia tekijöitä väheksymättä persoonallisia tekijöitä ja edellä mainittujen 

tekijöiden vuorovaikutusta (Morrison & Smith 2018, 14). Tällä tarkoitan kulttuuris-

ten (sosiaalisten) arvojen huomioimista yksinäisyyden kokemisessa, tunnistaen sa-

malla, että yksilö voi reagoida kulttuurisiin ja tilanteisiin tekijöihin eri tavalla paitsi 

ominaispiirteidensä myös aiempien kokemustensa pohjalta. Yksinäisyyden ohella 

tarkastellaan yksinoloa ja erontekoa näiden välillä. Osittain eronteko liittyy yksinäi-

syyden myönteisten puolten tunnistamiseen. Lisäksi huomioidaan yksinäisyyden 

ajallisuus koko kirjossaan. Ohimenevän, tilanteisen ja kroonisen yksinäisyyden ohel-

la huomiota kiinnitetään menneen, nykyisen ja tulevan sekä vuorokauden ajan mer-

kitykseen yksinäisyyden kokemisessa. Aiemman yksinäisyystutkimuksen huomioin 

lisäksi siten, että yksinäisyyttä tarkastellaan sosiaalisten suhteiden määrällisenä ja 

laadullisena puutteena. Lisäksi yksinäisyyttä tutkitaan lasten subjektiivisena koke-

muksena, hänen itsensä arvioimana. 

Interaktionistinen näkökulma on valitsemani sosiaalisen konstruktionismin lä-

hestymistavan taustalla (esim. Juhila 2004). Näin ollen tutkimuksessa ollaan kiin-

nostuneita reaalitodellisuuden yksinäisyydestä ensisijaisesti sosiaalisena konstruk-

tiona, lasten yksinäisyydelle antamista merkityksistä. Tästä syystä en ollut huolissani 

lasten mahdollisesta haluttomuudesta puhua omasta yksinäisyydestä (vrt. Kirova 

2003) tai siitä perustuivatko lasten kirjoitukset ja niiden sisältämät yksinäisyysker-

tomukset omaan kokemukseen. Kolmen osatutkimuksen puolistrukturoiduissa 

haastatteluissa yksinäisyyttä lähestyttiin avoimin, suorin kysymyksin. Yhdessä – 
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lasten kirjoituksiin pohjautuvassa – osatutkimuksessa yksinäisyys tuli esille epäsuo-

rasti. (vrt. Uotila 2011, 24.) Osatutkimuksissa yksinäisyyden merkitykset syntyivät 

lasten toiminnan (puheen ja kirjoittamisen) tuloksena perhesiirtymien tarjoamissa 

erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksen metodologisia valintoja ja kiinnikkeitä tar-

kennan seuraavissa luvuissa. 

3.1 Lapsuustutkimus lasten yksinäisyyden tavoittamisessa 

Teoreettisesti ja metodologisesti tutkimukseni kiinnittyy lasten yksinäisyyden tutki-

mukseen, lapsuustutkimuksen kenttään ja sen lapsilähtöiseen metodologiaan sekä 

perhesiirtymän käsitteeseen. Perhesiirtymän käsitteen kautta tutkimukseni leikkaa 

perhetutkimusta tarkastellessaan perhesuhteita ja niiden muutoksia lasten näkökul-

mista.  

Kuten yksinäisyystutkimuksen myös lasten tutkimisen historian valtavirta on ol-

lut psykologian ja kasvatustieteen aluetta. Tässä väitöstutkimuksessa kiinnityn sel-

laiseen sosiologiseen lapsuustutkimukseen, jonka juuret ovat sosiaalisessa konstruk-

tionismissa (Alanen 2009, 22). Lapsuus ymmärretään yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, 

ajallisesti ja paikallisesti muuttuvaksi yhteiskunnalliseksi rakenteeksi. Lapset näh-

dään aktiivisina toimijoina, esimerkiksi kykenevinä tuottamaan omaa elämäänsä 

koskevia merkityksiä. Tältä pohjalta lapsia voidaan kuulla heitä koskevissa asioissa. 

(ks. McNamee 2016, 1; Jenks 2004.) Tällaisesta lähtökohdasta yksinäisyyttä on 

mahdotonta tavoittaa kysymättä lapsilta (myös Hymel ym. 1999). Tutkimuksessani 

yksinäisyyttä lähestytään lasten arkielämään kuuluvana ilmiönä (kertoipa lapsi omas-

ta kokemuksestaan tai ei), jota ei lähtökohtaisesti pidetty ratkaisua vaativana sosiaa-

lisena ongelmana tai ongelmien aiheuttajana (myös Rotenberg & Hymel 1999). 

Kiinnostukseni suuntautuu lasten toimintaan erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. 

Sosiaalityön tutkimuksessa tällaisesta lähestymistavasta on useita esimerkkejä (Tör-

rönen 1999; Ritala-Koskinen 2001; Forsberg 2002; Strandell & Forsberg 2005; Kiili 

2006; Helavirta 2011; Forsberg & Ritala-Koskinen 2018). 

Ajattelen siis, että lapsilla on tietoa yksinäisyydestä ja lähestyn tätä ”lasten tietoa” 

(vrt. Mayall 2008, 109) yksinäisyydestä heidän sosiaalisesta asemastaan käsin. Olen 

kiinnostunut siitä, millaista tietoa eri-ikäisillä erilaisissa perhesiirtymissä elävillä lap-

silla on yksinäisyydestä. Lasten yksinäisyystiedon ohella kiinnitän huomiota heidän 

yksinäisyyskokemuksiinsa, koska hyvinvoinnista ja elämänmuutoksista ja niiden 

merkittävyydestä lapsilta itseltä kysyen on tyypillisesti liian vähän tietoa (Alanen 

2005, 166). Lasten yksinäisyystiedolla viittaan yksinäisyyteen ilmiönä, yksinäisyys-
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kokemuksilla lasten tunnistamaan yksinäisyyden tunteeseen. Lasten yksinäisyystie-

don ja -kokemusten – haastattelupuheessa tai kirjoituksissa kerrottujen – tavoitta-

minen on sidoksissa vuorovaikutukseen aikuisten kanssa. Aikuisten yhteiskunnalli-

nen valta-asema raamittaa lapsilta saatavan tiedon luonnetta. (Mayall 2008, 109–

110.) 

Sosiologisen lapsuustutkimuksen mukaisesti olen kiinnostunut siitä, mitä lapset 

kertovat yksinäisyydestä. Oleellista ei tällöin ole lasten tiedon luotettavuus tai kyky 

tuottaa tietoa vaan tutkijan taito haastatella lapsia. Tähän taitoon kuuluvat haastatel-

tavien motivointi, luottamuksellisen suhteen luominen, yhteisen kielen löytäminen 

sekä lasten haastattelun etiikka. Ensimmäinen edellytys lapsen äänen kuulemiselle 

on lapsen osallistuminen, olipa kyseessä tutkimus tai käytännön työ. Tässä tutki-

muksessa lasten motivointi ja luottamuksellisen suhteen luominen perustuivat pää-

asiallisesti tutkimuksen tarkoituksesta ja lapsilta saatavan tiedon tärkeydestä kerto-

miselle lapsille itselleen. (Ritala-Koskinen 2001, 152–160.) Tukeutumani lapsuus-

tutkimuksen mukaisesti valitsin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän, pyrin teke-

mään tutkimusta ennemmin lasten kanssa kuin lapsista sekä suhtautumaan heihin 

aktiivisina, kompetentteina sosiaalisina toimijoina haastatteluhetkellä (ks. McNamee 

2016, 42; Alldred & Burman 2005, 192). 

Lasten äänen kuulemiseksi on kehitetty lukuisia lapsiystävällisiksi nimettyjä me-

netelmiä – esimerkiksi havainnointi, valokuvaus, lyhyet kertomukset (vinjetit) ja 

monimenetelmällisyys – joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa 

(McNamee 2016, 44). Osa tutkimusprosessiani on ollut etsiä lapsisensitiivistä ai-

neistonkeruutapaa. Hyödynsin osatutkimuksissa erilaisia laadullisia aineistoja ja 

tarjosin ja sovelsin erilaisia menetelmiä, esimerkiksi valokuvausta ja havainnointia. 

Erilaiset menetelmät tarjosivat lapsille moninaisia tapoja osallistua tutkimukseen, 

auttoivat yhteisen kielen löytämisessä ja mahdollistivat erilaisten näkökulmien ta-

voittamisen lasten yksinäisyydestä. Lasten näkemykset pyrittiin saamaan esille 

avoimilla ja tarkentavilla haastattelukysymyksillä, ja tarvittaessa abstraktia yksinäi-

syyden käsitettä konkretisoitiin. Kirjoitusaineiston osalta pyrin parhaani mukaan 

ymmärtämään lapsen kerrontaa, löytämään yhteisen kielen. Osatutkimuksissa kaikki 

informaatio perustuu lasten kertomaan tai kirjoittamaan ja tätä kunnioitettiin. Las-

ten äänen kuuleminen tutkimuksessa edellyttää kuitenkin sen (esimerkiksi tilallisen) 

kontekstin huomioimista, jossa lasten ääntä on kuultu (Emt. 43.) Osatutkimusten 

erilaiset aineistonkeruukanavat tarjoavat erilaiset kontekstit ja konkreettiset tilat 

lasten äänen kuulemiselle, joihin palaan luvussa neljä esiteltyäni perhesiirtymän 

käsitteen. 
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3.2 Perhesiirtymät yksinäisyyden tarttumapintoina 

Perhetutkimusta väitöstutkimukseni leikkaa siltä osin, että yksinäisyyden käsitteen 

kautta tarkastellaan sitä, millaista lapsuus on lapsen asemasta nähtynä ja koettuna 

erilaisissa perhesiirtymissä. Perhesiirtymien kontekstissa tarkastellaan, millaisia mer-

kityksiä perheelle rakentuu lasten yksinäisyyden suunnasta. Perhe on yksi lasten 

jokapäiväisistä elämänpiireistä, joiden tutkiminen tuo näkyviin lasten ulottuvilla 

olevia mahdollisuuksia ja rajoituksia; käytäntöjä, joihin osallistumalla lapset kiinnit-

tyvät paitsi perheeseensä myös laajempaan yhteiskuntaelämään sekä toimijoina että 

toiminnan kohteina (Alanen 2005, 177). Lapset eivät voi valita vanhempiaan ja 

lasten riippuvuus vanhemmistaan on lapsuuden tosiasia (Alanen 1992, 113). Erityi-

sesti lasten valinnat ovat monin tavoin rajoitettuja ja mahdollisuudet valita ovat 

sosiaalisesti rakentuneita. Toisaalta myös lapset voivat käyttää vanhempiaan resurs-

seina ja hyödyntää näitä resursseja monin eri tavoin. (Emt. 113, 131.) 

Aiempi yksinäisyystutkimus teoretisointeineen auttoi rajaamaan kenttää, josta 

käsin lähdin tavoittamaan lasten yksinäisyyttä osatutkimuksissani. Aiemman tutki-

muksen erittelyn kautta havaitsin, ettei lasten yksinäisyyttä oltu ensisijaisesti tarkas-

teltu osana perhesuhteita. Tietyt perheiden muutos- ja ”hajoamistilanteet” oli kui-

tenkin nimetty riskiksi lapsen yksinäisyydelle (esim. Bullock 1993; Chase & Statham 

2013). Kiinnostuin lasten yksinäisyydestä perhesuhteiden kontekstissa. Vähitellen 

päädyin tarkentamaan perheiden muutostilanteet perhesiirtymän (family transitions) 

käsitteen avulla (esim. Gosselin ym. 2015). Käsitteen tausta on elämänkulun ja niin 

sanottujen normatiivisten elämänvaiheiden erittelyissä (mm. Pulkkinen 1997). Vas-

taavaa näkökulmaa on kehitetty perheen elämänkaareen. Normatiivisia siirtymiä ja 

elämänvaiheesta toiseen siirtymistä kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Esimerkiksi 

perhesiirtymät kuten lapsuuden perheestä itsenäistyminen, parisuhde, avioliitto ja 

vanhemmaksi tuleminen ovat kritiikille alttiita siinä mielessä, että elämänkulusta on 

tullut katkoksellisempaa, yksilöllistä ja joustavaa. Lisäksi perhesiirtymille annettavat 

yksilölliset merkitykset ovat moninaisia. (Tomanović & Ignjatović 2010, 27–30.) 

Perhesiirtymää koskevasta tutkimuskeskustelusta omaksuin tähän työhön erityi-

sesti uudemman perhesiirtymäkeskustelun painotuksia ja analysoin lasten yksinäi-

syyttä perhesiirtymien yhteydessä nimenomaan lasten näkökulmista (esim. Dunn 

2004; Tomanović & Ignjatović 2010). Perhesiirtymät toteutuvat ihmissuhteissa ja 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Dockett ym. 2012, 58). Ymmärrän tämän 

tarkoittavan siirtymiä niin ihmissuhdeympäristöissä – perhe ja muissa ihmissuhteis-

sa – kuin fyysisissä ympäristöissä ja näiden ympäristöjen välistä vuorovaikusta. 

Luontaista siirtymille, myös perhesiirtymille on muutos. Siirtymät ja niihin liittyvät 
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muutokset tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Siirtymiä voidaan kuvata 

myös jatkuvuutena. Yhtenä jatkuvuuden tärkeimpänä tekijänä niin lapsille kuin 

vanhemmille pidetään perhettä. (Dockett ym. 2012, 66.) Perhesiirtymät voivat läh-

tökohtaisesti olla tavanomaisia tai epätavanomaisempia, harvinaisempia. Tämän 

väitöstutkimuksen osatutkimukset edustavat molempia. Perhesiirtymät rakentuvat 

lasten kuvausten ja merkityksenannon kautta, tavanomaisista siirtymistä edetään 

traumaattisempina pidettyihin siirtymiin. 

Koska aiempi yksinäisyystutkimus oli sivuuttanut lasten yksinäisyyden nimen-

omaan tavanomaisissa perhesuhteissa, halusin tarkastella lasten yksinäisyyttä myös 

”tavallisissa” perheissä vastavetona lasten ”perheistämiselle” (familialization; esim. 

Ribbens McCarthy & Edwards 2011, 27). Perheistämisellä viittaan siihen, että las-

ten kokemukset helposti samaistuvat osaksi tavalliselta vaikuttavaa perhettä ja sen 

otaksuttuja ominaisuuksia. Usein lasten intressit ja tarpeet sisällytetään perheen 

intresseihin ja tarpeisiin (Ridge & Millar 2000, 161). Tällöin ei huomioida myöskään 

sitä, että tavallisiksi ja ongelmattomiksi oletetut perhesuhteet ovat erilaisia eri per-

heenjäsenten näkökulmista katsottuna (Demo ym. 2005, 120; Pösö 2008, 95). 

Valitsin ensimmäiseksi perhesiirtymäksi tavalliseksi mielletyn lapsen koulun aloi-

tusvaiheen. Koulun aloitusta pidetään yhtenä merkittävimpänä, niin lapsilta kuin 

vanhemmiltakin sopeutumista vaativana perhesiirtymänä. Siirtymän luonne määräy-

tyy sen mukaan, kuinka kukin vastaa näihin odotuksiin. Esimerkiksi perheen aika-

taulut ja odotukset vanhempia kohtaan muuttuvat: lasten on oltava koulussa tiettyi-

nä aikoina ja muiden perheenjäsenten aikataulut on sopeutettava tähän. Koulun 

aloitus on myös lapselle muutostilanne, ja hän voi kokea sen eri tavalla kuin muut 

perheenjäsenet. Lasten kokemuksia muokkaavat lasten perheet sekä niiden koke-

mukset ja odotukset. Lapset kokevat identiteettimuutoksen tullessaan koululaisiksi 

heidän omaksuessaan koulun kielen ja toimintatavat sekä kehittäessään uusia taito-

ja. Siirtymä kouluun tarkoittaa lisäksi muutoksia ihmissuhteissa. Lapset tapaavat 

uusia vertaisia ja aikuisia ja toisaalta aiemmat suhteet vähenevät tai katkeavat koko-

naan. Suhteet perheessäkin muuttuvat lasten etsiessä uuteen koululaisen asemaan 

sisältyvää autonomiaa ja itsenäisyyttä. (Dockett ym. 2012, 57–59.) 

Toiseksi perhesiirtymäksi valitsin yhden perheiden ’hajoamistilanteista’, van-

hempien eron, jonka on siis tunnistettu muodostavan riskin lapsen yksinäisyydelle 

(Bullock 1993, 47). Vanhempien erot ovat tavanomaistuneet ja vakiintuneet myös 

osaksi suomalaista perhe-elämää (Castrén 2009). Samalla ovat lisääntyneet lapsuu-

den perhesiirtymiin liittyvät kokemukset (Gosselin ym. 2015, 569). Erotutkimuk-

sessa mainittua lasten kokemaa yksinäisyyttä ei ole tutkittu Suomessa, ainakaan 

lasten näkökulmista. Uudempi erotutkimus korostaa, että ero on yksi lapsen elä-
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mässä tapahtuva muutos, jonka kokeminen ei ole sinällään hyvää tai pahaa, ja lapsi 

itse suhteuttaa vanhempien eron muuhun elämäänsä (Flowerdew & Neale 2003). 

Lapsen ja vanhemman suhteella on merkitystä lapsen eron kokemiseen ja molem-

mat osapuolet vaikuttavat suhteen laatuun (Dunn 2004, 226–227). Merkitystä on 

myös sillä, miten aikuiset käsittelevät eroa lasten kanssa (Moxnes 2003, 145; Maes 

ym. 2012). Lapsille on erittäin tärkeää rakentaa merkitys vanhempien eropäätökselle 

– saada vanhempien päätökselle selitys. Tärkeäksi on nähty myös se, että lapset 

otetaan huomioon perhesiirtymäprosessissa, esimerkiksi päätettäessä lapsen eron 

jälkeisistä asumisjärjestelyistä (Maes ym 2012; Dunn & Deater-Deckard 2001). 

Muutokset on ainakin selitettävä lapsille. Sopeutuminen vanhempien eroon on 

lisäksi helpompaa, jos lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa etävanhemman luona 

käymiseen (Dunn & Deater-Deckard 2001). Perhesiirtymänä vanhempien ero tar-

koittaa muutoksia monella tasolla. Lapsen on mahdollisesti omaksuttava kahden 

kodin toimintatavat, hänen ihmissuhteensa perheessä ja sen ulkopuolella muuttu-

vat, ja on pyrittävä sopeutumaan isän ja äidin erillisiin elämiin. Eroon voi liittyä 

monia muitakin muutoksia kuten vanhemman uudelleen avioituminen, sisaruspuo-

lia ja/tai muualla asuva vanhempi tai muualla asuvia sisaruksia. Eron jälkeen lapset 

etsivät aktiivisesti uusia tapoja olla ja tuntea olevansa perheessä ja luodakseen per-

heen yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Davies 2013, 186, 192.) Perheen ulkopuolisista 

suhteista on nostettu esiin kaverisuhteet, jotka voivat olla merkittävä tuki lapsen 

kohdatessa stressaavia perhemuutoksia (Dunn & Deater-Deckard 2001). 

Kolmanneksi perhesiirtymäksi (osatutkimuksiin kolme ja neljä) nimesin tilan-

teen, jossa perhe hajoaa lapsen paetessa yli kansallisvaltioiden rajojen ilman van-

hempiaan esimerkiksi sotatilaa. Etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien on 

ylipäätään todettu kokevan valtaväestöä enemmän yksinäisyyttä (Saari 2010, 125). 

Turvapaikanhakijoina he elävät instituutioissa ja yksinäisyys on yhdistetty nimen-

omaan instituutioissa eläviin lapsiin (Ridge & Millar 2000, 168, 173). Yksin tulleiden 

turvapaikanhakijalasten kohdalla menetetyt perheenjäsenet ja huoli perheenjäsenten 

turvallisuudesta ovat keskeisiä lasten yksinäisyyteen liitettyjä tekijöitä (Chase & 

Statham 2013, 226). Lapsen näkökulmasta tämä perhesiirtymä tarkoittaa edellisiä 

siirtymiä mittavampia, yhtäaikaisia muutoksia: turvapaikanhakijaidentiteetin, uuden 

kielen ja toimintatapojen omaksumista vieraassa maassa ilman perheen välitöntä 

tukea (myös Ribbens McCarthy 2013). Menetettyjä tai taakse jääneitä suhteita paik-

kaavia suhteita voi olla haastava luoda ja ylläpitää, koska turvapaikanhakijaidenti-

teettiin sisältyy väliaikaisuus eikä lapsella ole mahdollisuutta päättää missä tai kenen 

kanssa hän asuu. 
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Kuvatut perhesiirtymät ovat tutkimuksessani tarttumapintoja yksinäisyyteen ja 

ne toimivat lasten kerronnan ja yksinäisyyttä koskevien merkitysten kulttuurisina 

konteksteina. Perhesiirtymä sisältää muutoksia monella tasolla, niin identiteetin, 

ihmissuhteiden kuin ympäristöjen. Yksinäisyyden ymmärrän liittyvän niin ihmissuh-

teiden muutoksiin kuin niihin liittyviin asuinpaikkojen muutoksiin. Väistämättömät, 

elämään kuuluvat siirtymät on tunnistettu ainakin eksistentiaalista yksinäisyyttä 

laukaisevaksi tekijäksi (Margalit 2010, 7). Perhesiirtymät ja yksinäisyys kietoutuvat 

toisiinsa ihmissuhteiden ja ympäristöjen muutosten myötä. 

Tässä tutkimuksessa nojaudutaan lapsuustutkimukseen ja tarkastellaan lapsuu-

den perhesiirtymiä ja niihin liittyviä kokemuksia, erityisesti yksinäisyyden kokemuk-

sia, lapsen näkökulmista. Näkökulmana ovat lasten perheet. Lasten yksilöllinen, 

moninainen merkityksenanto perhesiirtymille huomioi erilaisten sosiaalisten kon-

tekstien, rakenteellisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutukset (Tomanović & Ignja-

tović 2010). Lapset määrittävät itse siirtymien merkityksiä itselleen. 

3.3 Tutkimuskysymykset 

Väitöskirjan tavoitteena on tuottaa uusia, tarkentuneita lasten näkökulmia perheen, 

lapsuuden ja yksinäisyyden sekä näiden suhteiden tarkasteluun sosiaalityölle rele-

vanteista näkökulmista. Tällöin tavoitteeni on nähdä lasten elämä omana erityisenä 

alueenaan perheenjäsenten elämiin nähden ja toisaalta tarkastella, missä määrin ja 

missä laajuudessa nämä elämät ovat integroituneet (ks. Alanen 1992, 117). Toisin 

sanoen tarkastelen yksinäisyyttä lapsen elämän sosiaalisilla ulottuvuuksilla. Kiinni-

tän huomiota erityisesti siihen, mikä toimii ja auttaa erilaisten elämänmuutosten 

läpikäymisessä tässä hetkessä. Yksilön, tässä tutkimuksessa lasten näkökulmien 

kautta tarkastelu laajenee yhteisöjen näkökulman kautta yhteiskunnalliseen näkö-

kulmaan. Yksinäisyyttä ja sen ratkaisuja tarkastellaan monella tasolla. 

Tarkastelen yksinäisyyttä eri-ikäisten Suomessa asuvien lasten näkökulmista. 

Edellä mainituista lähtökohdista ja tavoitteista rakentuvat väitöstutkimukseni osas-

tutkimusten tutkimuskysymykset. Neljästä osatutkimuksesta koostuvassa tutkimuk-

sessani kullakin osatutkimuksella on oma tutkimuskysymyksensä, jotka täsmentyi-

vät aineistolähtöisesti tutkimuksen edetessä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uusia 

käsitteitä yksinäisyyden ymmärtämiseen niin sosiaalityössä kuin muissa yhteiskunta-

tieteissä. Toisaalta induktiivisen tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta teoriaa 

lasten yksinäisyyden tutkimiseen. Osa tutkimusprosessia on etsiä lapsisensitiivistä 

aineistonkeruutapaa. 
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Väitöskirjakokonaisuuden kokoavaksi tutkimustehtäväksi muodostui kaikkia 

osatutkimuksia koskien se, millaisia merkityksiä erilaisissa perhesiirtymissä elävät lapset 

antavat yksinäisyydelle. Tähän kysymykseen vastaan luvussa viisi vastattuani luvussa 

neljä seuraaviin osatutkimusten tutkimuskysymyksiin (numero viittaa osatutkimuk-

seen): 

1. Millaisia merkityksiä lapset antavat yksinäisyydelle koulun aloitusvaiheessa 

koulupäivän jälkeisissä iltapäivissä? 

2. Löytyykö vanhempien eroa kuvaavista lasten kirjoituksista lasten yksinäi-

syyskerrontaa, ja jos löytyy, niin millaista? 

3. Millaista tietoa perheestään erossa olevilla turvapaikkaa Suomesta hakeneilla 

lapsilla on yksinäisyydestä elämänkokemustensa pohjalta, ja miten lapset 

asemoivat itsensä yksinäisyyteen nähden? 

4. Millaisia merkityksiä Suomeen yksintulleet turvapaikanhakijalapset antavat 

asumispolkujen perättäisille, vaihtuville asuinpaikoille ja sisältävätkö asumis-

polkujen kuvaukset kuulumattomuuden ohella kodin tunnun kokemuksia? 
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4 OSATUTKIMUKSET 

Lähestyn erilaisissa perhesiirtymissä elävien lasten yksinäisyyttä koskevaa merkityk-

senantoa osatutkimuksissa tapaustutkimuslogiikalla. Tutkimustapana tapaustutki-

mus mahdollistaa ymmärryksen lisäämisen tutkimuskohteista erilaisia laadullisia 

aineistoja ja menetelmiä käyttämällä. Aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutki-

musta (varsinkaan valitsemastani näkökulmasta) ja tutkimuskohteena on tässä ajas-

sa oleva ilmiö. Keskeisiä kysymyksiä ovat mitä ja joissain osatutkimuksissa lisäksi 

miten ja miksi. (Eriksson & Koistinen 2005, 4–5.) Yleistämisen mahdollisuuden 

olen varmistanut valitsemalla tapaukset teoreettisten ideoiden ja aiemman tutki-

muksen perusteella. (ks. Laine ym. 2008, 9–12, 30, 35.) Etenen tavanomaisten tapa-

usten kautta traumaattisiin ja erityisiin tapauksiin. Tapaukset ovat avainesimerkkejä 

lähtökohtaisesti eri luonteisista perhesiirtymistä. 

Yhteistä kaikkien osatutkimusten perhesiirtymille on se, että lapsen elämässä ta-

pahtuvat muutokset tapahtuvat omasta tahdosta riippumatta ja usein lasten tahdon 

vastaisesti. Vaikka muutokset voivat olla raskaita, kaikissa osatutkimuksissa lapset 

nähdään elämänsä aktiivisina toimijoina ja tulkitsijoina, jotka itse määrittelevät per-

hesiirtymään sisältyvät muutokset suhteessa muihin elämäntapahtumiin (esim. Ala-

nen 1992, 56; Butler ym. 2003; Flowerdew & Neale 2003; Smart 2003). Toisin sa-

noen lapset antavat yksilöllisiä, erilaisia merkityksiä perhesiirtymille ja niihin liittyvil-

le yksinäisyyden kokemuksille. 

Osatutkimukset perustuvat kolmeen aineistoon, jotka on kerätty eri ajankohtina 

eri-ikäisiltä ja erilaisissa perhesiirtymissä eläviltä Suomessa asuvilta lapsilta. Yhteen-

sä lapsia on 33. Lapset tavoitettiin erilaisten instituutioiden kautta. Ensimmäisessä 

osatutkimuksessa aineisto on kerätty koulun, toisessa osatutkimuksessa kolmannen 

sektorin järjestön, ja kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa julkisen hallin-

non alaisen perheryhmäkodin kautta. Nämä institutionaaliset aineistonhankinta-

kanavat luovat omanlaisensa kontekstit ja konkreettiset tilat lasten äänen kuulemi-

selle, joita käyn tarkemmin läpi seuraavissa alaluvuissa. Mitään aineistoa ei kerätty 

yksinomaan yksinäisyyden tutkimiseksi, vaikka ensimmäisessä ja kolmannessa ai-

neistossa yksinäisyydestä kysyttiin suoraan. Lähtökohtana oli, että elettyyn – oma-

kohtaisesti tai sivusta seuraten – päästään käsiksi kerrottuna ja kerronnan tavat ovat 

kulttuurisesti säädeltyjä. 
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Kaksi aineistoista on haastatteluaineistoja ja yksi kirjoitusaineisto. Kunkin aineis-

ton analyysi lähti liikkeelle aineistolähtöisesti. Seuraavissa luvuissa kuvaan kunkin 

osatutkimuksen erityisen teoreettis-metodologisen lähestymistavan yksinäisyyteen, 

artikkelin aineiston ja aineistonkeruun, analyysin ja tulokset. Viimeisessä alaluvussa 

käsittelen osatutkimusten eettisiä kysymyksiä. Artikkelien tutkimuskohteet, tutki-

muskysymykset, aineistot ja metodit, keskeiset tulokset sekä johtopäätökset on 

esitelty kootusti taulukossa 1. 
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Taulukko 1.  Tutkimuskohteet, tutkimuskysymykset, aineistot, metodit, keskeiset tulokset ja 
johtopäätökset. 

Tutkimuskohteet 
artikkeleittain 

Tutkimuskysymykset Aineistot ja metodit Keskeiset tulokset Lasten yksinäisyy-
den merkitykset 
erilaisissa perhe-
siirtymissä 

I Kauko, Outi (2012) 
Pienten koululaisten 
yksinäisyydelle antamat 
merkitykset arki-
iltapäivien yhteydessä 

Millaisia merkityksiä 
lapset antavat yksinäi-
syydelle koulun aloitus-
vaiheessa koulupäivän 
jälkeisissä iltapäivissä? 

I Toisluokkalaisten 
haastattelut (n=11), joita 
täydensivät erilaiset 
laadulliset menetelmät, 
esim. valokuvat, loka-
marraskuu 2004 

I Diskurssianalyysi 

Yksinäisyydellä on 
monenlaisia, eri tavoin 
painottuvia merkityk-
siä: kaverittomuuspu-
he, puhe perheen 
poissaolosta, itsenäi-
syyspuhe ja irralli-
suuspuhe. 

Lasten yksinäisyys 
on moninaista. 
Yksinäisyyden 
arkipäiväisyys ja 
väliaikaisuus sekä 
lasten yksinäisyyden 
helpotus- ja ratkai-
sukeinot painottuvat. 

II Kauko, Outi (2014) 
Lasten yksinäisyys 
vanhempien erotessa – 
näkökulmana lasten 
kuvaama kuulumatto-
muus ja siitä selviytymi-
nen 

Löytyykö vanhempien 
eroa kuvaavista lasten 
kirjoituksista lasten 
yksinäisyyskerrontaa, ja 
jos löytyy, niin millaista? 

II Vanhempien eron 
kokeneille 12–15-
vuotiaille suunnatun 
kirjoituskilpailun selviy-
tymistarinoiksi luokitellut 
tekstit (n=10), vuoden-
vaihde 2008–2009 

II Narratiivinen analyysi 

Lasten yksinäisyys-
kerronnassa painottuu 
yksinäisyyttä symbo-
loiva kuulumattomuus 
suhteessa vanhempiin. 
Pääosin kuulumatto-
muus korjaantuu tai 
kehittyy suhteessa 
vanhempiin. 

Eron jälkeinen 
yksinäisyys pää-
sääntöisesti ratkeaa 
ja lapset voivat 
jossain määrin 
vaikuttaa siihen. 
Yksinäisyyttä 
suhteessa vanhem-
piin voi olla myös 
vanhempien eroa 
edeltävästi.  

III Kauko, Outi (2015) 
Yksinäisyys alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden 
valottamana 

Millaista tietoa perhees-
tään erossa olevilla 
turvapaikkaa Suomesta 
hakeneilla lapsilla on 
yksinäisyydestä elämän-
kokemustensa pohjalta, 
ja miten lapset asemoivat 
itsensä yksinäisyyteen 
nähden? 

III Yksin tulleiden 
turvapaikanhakijalasten 
haastattelut (n=12), 
syys-marraskuu 2013 

III Yksinäisyyden 
kuvaustyypit ja lasten 
asemoituminen 

Lapset asemoituvat 
yksinäisyyteen  
intensiteetiltään 
erilaisin tavoin: 
yksinäisyys osana 
perheen poissaoloa ja 
vierasta kulttuuria, 
yksinäisyys osana 
arkipäivän tapahtumat-
tomuutta sekä vaikeas-
ti hahmottuva ja 
sanoiksi taipumaton 
yksinäisyys. 

Pitkäaikainen, 
äärimmäinen 
yksinäisyys korostuu 
suhteessa perheen-
jäseniin, eikä se ole 
lasten ratkaistavissa 
ja kokemus jää 
pääsääntöisesti 
jakamatta. Yksinäi-
syyden kanssa 
elämisen ohella on 
myös selviytymistä 
sen kanssa. 

IV Kauko, Outi & 
Forsberg, Hannele 
(2018) Housing path-
ways, not belonging and 
sense of home as 
described by unaccom-
panied minors 

Asumispolut, kuulumat-
tomuus ja kodin tuntu 
yksintulleiden turvapai-
kanhakijalasten kuvaa-
mana 

Millaisia merkityksiä 
Suomeen yksintulleet 
turvapaikanhakijalapset 
antavat asumispolkujen 
perättäisille, vaihtuville 
asuinpaikoille ja sisältä-
vätkö asumispolkujen 
kuvaukset kuulumatto-
muuden ohella kodin 
tunnun kokemuksia? 

III Yksin tulleiden 
turvapaikanhakijalasten 
haastattelut (n=12), 
syys-marraskuu 2013 

IV Asumispolut 

Yksinäisyyttä symbo-
loiva kuulumattomuus 
on vahvinta Suomeen 
tulovaiheessa, jonka 
jälkeen vaihtuviin 
asuinpaikkoihin ja 
niiden ihmisiin liittyvä 
vieraus vahvistaa 
yksinäisyyden koke-
musta. Äiti edustaa 
kodin tuntua, jota myös 
asuinpaikan ja sen 
ihmisten tuttuus voivat 
vahvistaa. 

Lähtökohtaisesti 
vahvaa yksinäisyyttä 
vahvistavat raken-
teet ja ihmisten 
toiminta niissä. 
Rakenteellisesta, 
kasautuvasta 
yksinäisyydestä 
huolimatta yksinäi-
syydestä selviyty-
mistä vahvistavat 
asuinympäristön 
fyysinen pysyvyys, 
arjen rutiinit ja 
merkittävät ihmis-
suhteet. 
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4.1 Siirtymä kouluun ja iltapäivien yksinäisyys 

Ensimmäisen osatutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli millaisia merkityksiä lapset 

antavat yksinäisyydelle koulun aloitusvaiheessa koulupäivän jälkeisissä iltapäivissä. 

Perhesiirtymällä viittaan tässä osatutkimuksessa lapsen koulun aloitusvaiheeseen ja 

vähittäin lisääntyvään itsenäistymiseen suhteessa perheeseen.4 Osatutkimuksessa 

yksinäisyyden tarkastelutavaksi tarkentui diskurssianalyysi. Tarkastelun kohteena 

olivat lasten yksinäisyyttä merkityksellistävät puhetavat, joita sama lapsi saattoi käyt-

tää monia tilanteesta riippuen. Erilaiset puhetavat kertoivat niin kulttuurisesti tarjol-

la olevista tulkintatavoista kuin lasten kokemuksistakin.  

Osatutkimuksen aineisto kerättiin 11 peruskoulun toista luokkaa käyvältä lapsel-

ta.5 Aineistonkeruulle asettamani tavoite, lapsisensitiivisen aineistonkeruutavan 

etsiminen korostui tässä osatutkimuksessa. Lasten haastattelujen tukena toimivat 

laadullisin menetelmin kerätyt rinnakkaisaineistot kuten iltapäiviä koskevat päiväkir-

jalomakkeet, valokuvat ja verkostokartat. Erilaisten aineistojen tarkoituksena oli 

selvittää lasten iltapäivien ajallista, tilallista, sosiaalista ja kokemuksellista rakennetta. 

Tutkimuksen osallistujat tavoitettiin ison suomalaisen kaupungin keskustakoulun 

kautta. Koulun myöntämän tutkimusluvan lisäksi lapsilta tarvittiin oman suostu-

muksensa ohella huoltajan kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta.6 Lapset 

osallistuivat tutkimukseen pääosin koulun oppituntien aikana, mikä saattoi moti-

voida osaa lapsista. Myös haastattelupuhetta täydentävät toiminnalliset menetelmät 

saattoivat motivoida lapsia osallistumaan.7 

                                                   
4
 Toiselle luokalle siirtyminen lisää entisestään lapsen koulun aloittamisesta (siirtymäajasta) alkanutta 

arjen itsenäisyyttä suhteessa perheenjäseniin, koska aineistonkeruuajankohtana toisluokkalaisille ei 
välttämättä pystytty tarjoamaan iltapäiväkerhotoimintaa. Näin ollen koulupäivän jälkeisiä iltapäiviä 
vietettiin aiempaa itsenäisemmin ja vapaammissa ympäristöissä. Itseasiassa jokaista kouluvuoden 
alkua voidaan pitää lapsen näkökulmasta perhesiirtymänä. Sen lisäksi, että alkusyksystä koulun alka-
essa lapset ja nuoret hakevat paikkaansa luokissa pitkän kesäloman jälkeen, suhteet perheessäkin 
muuttuvat, koska lapsen asettuessa uudestaan koululaisen rooliin nyt vuotta vanhempana, hän pyrkii 
lisäämään autonomiaansa ja itsenäisyyttään suhteessa perheeseensä. Lapsen on oltava koulussa tiet-
tyinä aikoina ja eri perheenjäsenten aikatauluja on jälleen yhteen sovitettava. Uusi kouluvuoden alku 
on näin ollen perhesiirtymä tarjoten niin mahdollisuuksia kuin haasteita. 
5
 Nämä 11 haastattelua ovat laajemman lasten iltapäivästruktuuria ja lasten sille antamia merkityksiä 

käsittelevän professori Hannele Forsbergin Suomen Akatemian akatemiatutkijan tutkimusprojektin – 
”Onks ketään kotona? Pienten koululaisten iltapäivätoiminnot” 2004–2005 – osa-aineisto. Tutki-
musprojektissa yksinäisyys oli yksi juoni. 

6 Tutkimusluvat aineistonkeruuseen koulun kautta hankittiin tutkimusprojektin puolesta. 
7
 Lisäksi lapset saivat jokaisen osallistumiskerran jälkeen tarran, mutta tätä ei mainittu tutkimuksesta 

kerrottaessa. 
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Poikavaltaiselta, vajaan 20 oppilaan 2. luokalta tutkimukseen osallistui kuusi 

poikaa ja viisi tyttöä. Lasten sosioekonomiset taustat olivat erilaisia. Heidän iltapäi-

väjärjestelyihinsä vaikuttivat erilaiset perhesuhteet, vanhempien työssäkäynti tai 

opiskelu sekä sisarusten lukujärjestykset ja päivähoitojärjestelyt. Kolmen lapsen 

vanhemmat asuivat eri osoitteissa ja kaikilla oli sisaruksia yhtä lasta lukuun ottamat-

ta. Yksi lapsista oli päivittäin iltapäiväkerhossa, muut satunnaisesti tai eivät lainkaan. 

Yksilöhaastattelut tehtiin koulun tiloissa. Tutkimusprojektin tutkimusapulaisena 

tein osan kahdenkeskisistä haastatteluista itse, osan teki projektin johtaja Hannele 

Forsberg. Yksittäiset haastattelut kestivät 30–45 minuuttia ja tekstiksi litteroituna 

tallennettua haastattelupuhetta kertyi 10–24 sivua. Molemmilla haastattelijoilla oli 

sekä pitkiä että lyhyitä haastatteluja ja haastattelut olivat luonteeltaan samantyyppi-

siä. 

Osatutkimuksessa monimenetelmällisyyden toteuttaminen tarkoitti käytännössä 

lasten tapaamisia myös ennen haastatteluja viikon ajan päiväkirjalomakkeiden täyt-

tämisen merkeissä, mikä mahdollisti luottamuksellisen suhteen rakentamisen lap-

siin. Näiden tapaamisten myötä osatutkimus oli ohuesti myös havainnointia, vaikkei 

kovin pitkäaikaista eikä osallistuvaa (vrt. McNamee 2016, 45). Yksinäisyyden otti 

lasten kanssa puheeksi haastattelija. Yksinäisyyttä lähestyttiin avoimin kysymyksin, 

joskus toisen lapsen tilanteen kautta. Yksinäisyyden sanallistamisen apuna olivat 

myös Pesäpuu ry:n Nalle-kortit.8 

Osatutkimukseni pääaineistona keskityin haastatteluihin, muut aineistot olivat 

analyysin kohteena niiltä osin kuin yksinäisyys tuli niiden kautta puheeksi haastatte-

luissa. Analysoin yksinäisyyden merkityksiä aineistolähtöisesti, lukemalla aluksi 

haastatteluja läpi moneen kertaan. Ensimmäisessä vaiheessa kiinnitin huomiota 

lasten kertomaan yksinoloon, yksin liikkumiseen, yksinäisyyteen, koulun jälkeisen 

iltapäivän rakenteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Toisessa vaiheessa keskityin haas-

tattelukatkelmakohtiin, joissa yksinäisyyttä käsiteltiin. Sama lapsi käytti moninaisia, 

keskenään ristiriitaisiakin, yksinäisyyttä koskevia puhetapoja. Diskurssianalyysi teki 

ymmärrettäväksi tämän moninaisuuden ja ristiriitaisuudet, koska ne oli mahdollista 

liittää yksilöiden hyödyntämiin kulttuurisiin näkökulmiin itseä koskevassa määritte-

lyssä (ks. Jokinen ym. 1993, 39). Erilaiset näkökulmat ovat arkipäiväinen ilmiö, ja 

jokainen näkökulma on osittainen: sekä puutteellinen että yksilöllisten ja sosiaalis-

ten tekijöiden muokkaama. Ajatukseni oli, että lasten yksinäisyyttä valottavat puhe-

tavat heijastavat käytettävissä olevien yksinäisyysdiskurssien valikoimaa, joka paljas-

                                                   
8
 Pesäpuu ry on valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamiskeskus, joka on kehittänyt lapsilähtöi-

siä toimintamalleja. Nallekortit ovat yksi Pesäpuu ry:n sovellus, jota voidaan käyttää keskustelun 
tukena, kun aiheena ovat esimerkiksi tunteet tai identiteetti. 
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taa jotain kulttuuristamme. Lasten selonteot iltapäivistään kertovat lapsille mahdol-

lisista lapsena olemisen merkityksistä. (Alldred & Burman 2005, 178–181.) 

Aineiston analyysissa tukeuduin Allredin ja Burmanin (2005) tapaan soveltaa 

diskurssianalyysia lasten tutkimiseen. Diskurssit eivät eroa toisistaan selvärajaisesti 

vaan viittaavat jatkuvasti toinen toisiinsa ja tulevat näkyväksi suhteessa toisiinsa. 

Niiden erottelun ytimenä oli se, mihin lapset yksinäisyyttä ensisijaisesti suhteuttavat 

ja miten he sitä tilanteisesti tulkitsevat. Diskurssit, merkityssysteemit rakentavat 

yksinäisyyttä ja niistä on seurauksia sille, miten lapsen asema iltapäivissä määrittyy. 

(Alldred & Burman 2005, 178–179.) Seurauksista tarkastelin lasten identiteettejä eli 

diskursseista rakentuvia erilaisia tapoja asemoida itseään (Jokinen ym. 1993, 37–39) 

ja samalla määrittää yksinäistä. Analyysia ohjasivat kysymykset siitä, mitä ja miten 

lapset yksinäisyydestä puhuvat iltapäiviensä yhteydessä, ja millaisia lapsen iltapäi-

väasemaa kuvaavia identiteettejä näin rakentuu (ks. Alasuutari 2005, 148). 

Osatutkimus tutkii tavallista suomalaislapsuutta (ks. Eskonen 2005, 36), lisäksi 

kyseessä on tavanomaisena pidetty ja tiettyyn ikään kuuluva perhesiirtymä, koulun 

alkuvaihe. Haastatteluaineistossa lapset kertoivat yksinäisyydestä konkreettisten tai 

mahdollisten tapahtumien sarjoina (myös Hymel ym. 1999, 83). Tunnistin aineis-

tosta neljä toistuvaa diskurssia, jotka luonnehtivat lasten tyypillisten kielenkäytön 

tapojen lisäksi lasten tapoja merkityksellistää iltapäiviään ja laajemminkin arkeaan. 

Nämä diskurssit nimesin kaverittomuuspuheeksi, puheeksi perheen poissaolosta, 

itsenäisyyspuheeksi ja irrallisuuspuheeksi. 

Monet lapset liittävät yksinäisyyden kavereista erossaoloon ja tätä ilmentävä ka-

verittomuuspuhe -diskurssi on aineistossani vahva. Erossaolo kavereista saattaa 

johtua kavereiden poissaolosta syystä tai toisesta tai esimerkiksi siitä, että kaveripo-

rukka jättää lapsen ulkopuolelle. Kavereiden seuraa arvostetaan iltapäivänviettopai-

kasta riippumatta. Kaverisuhteita arvostetaan myös iltapäivien ulkopuolella, lapset 

nimeävät esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttaneen kaverin parhaaksi kaverik-

si, vaikka tapaaminen on mahdollista vain harvakseltaan vanhempien myötävaiku-

tuksella. Lasten täyttämien verkostokarttojen perusteella läheisimmät kaverit, joiden 

kanssa halutaan myös viettää aikaa, olivat pääsääntöisesti samaa sukupuolta ja suu-

rin piirtein saman ikäisiä. Muut kaverit saattavat korvata näitä kavereita. Lasten 

iltapäivien tärkein viiteryhmä on vertaisjäsenyys kavereihin. Tämän vertaisidentitee-

tin kautta yksinäisyys määrittyy kaverittomaksi ja iltapäivien yksinäisyyden ratkaisu 

on kaveri. 

Muutama lapsi liittää iltapäivien yksinäisyyden myös perheenjäsenten poissa-

olon. Perheenjäseniksi lapset nimeävät verkostokartoissaan vanhemmat, sisarukset 

ja lemmikkieläimet riippumatta siitä asuvatko nämä lapsen kanssa samassa osoit-
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teessa. Puhe perheen poissaolosta -diskurssissa lapsen kotona olo ilman perheenjä-

seniä on mahdollinen lähtökohta yksinäisyydelle. Aineistossa ei tule esille jaetun 

tekemisen odotusta iltapäiväaikaan vanhempien kanssa; tietyin ehdoin sitä toivo-

taan sisarusten kanssa. Vaikka lapsi saattaa sijoittaa itsensä kotiin iltapäivisin, hän ei 

ole ensisijaiselta identiteetiltään perheenjäsen, joten verrattuna edelliseen diskurssiin 

tämä diskurssi on heikko: iltapäivien yhteydessä perheenjäsenten poissaoloon liitet-

ty yksinäisyys on toissijaista kavereiden puuttumiseen nähden. 

Itsenäisyyspuhe on kaverittomuuspuheen tavoin iltapäivien vahva diskurssi. It-

senäisyysdiskurssissa lapsi ottaa aktiivisen toimijan roolin suhteessa yksinäisyyteen. 

Hän säilyttää sekä itsellään että toisella lapsella vallan määritellä yksinäisyyttä ja 

suhteuttaa yksinäisyyttään yksinoloon. Yksinäisyyden näyttäytyessä ongelmana lap-

set joko hyväksyvät sen osaksi arkipäiväänsä tai tuovat esille käytettävissä olevia 

yksinäisyyden helpotus- ja ratkaisumahdollisuuksia. Koti näyttäytyy myös toivottu-

na yksinolon paikkana, jossa yksinoloa hyödynnetään esimerkiksi läksyjen tekoon. 

Tämä diskurssi tuo esille vähintään neutraalin, jopa myönteisen tulkinnan yksiolosta 

erotuksena kielteisestä, vastentahtoisesta yksinäisyydestä. Itsenäisyysdiskurssi luo 

lapselle kompetentin toimijan identiteettiä, joka jättää tilaa myös yksinäisen toimi-

juudelle. Iltapäivien tilanteinen yksinäisyys normalisoi yksinäisyyden ilmiöksi, joka 

on ainakin osittain lapsen hallittavissa eikä herätä erityistä huolta.  

Irrallisuuspuheeksi nimeämässäni diskurssissa yksinäisyys hahmottuu erillisyy-

deksi suhteessa kaikkiin ihmisiin. Tässä diskurssissa yksinäisyys korostuu vastentah-

toisena, pitkäaikaisena yksinolona, johon liittyy kielteinen leima. Kielteisten tuntei-

den, kuten surun, lisäksi lapset tuovat esille, että erillisyydestä voi seurata yksinäi-

syyttä. Diskurssi tuottaa yksinäisyydestä melko pysyvän kuvan ja kuvaa yksinäisen 

identiteetiltään passiivisena uhrina, kykenemättömänä muuttamaan tilannettaan. 

Myös irrallisuuspuhe -diskurssi on aineistossa vahva. Omakohtaisena kokemuksena 

lapset asemoituvat kuitenkin irrallisuuspuheen kaltaisen yksinäisyyden ulkopuolelle. 

Tässäkin diskurssissa näkyy lasten toimijuus ja kulttuurin merkitys. 

Erilaisissa diskursseissa lapset asettuvat erilaiseen suhteeseen yksinäisyyden 

kanssa. Toisaalta he näyttäytyvät erillisyyttä kaipaavina itsenäisinä toimijoina, toi-

saalta läheisyyttä merkityksellisiltä ihmisiltä kaipaavina. Tulkintani mukaan diskurs-

sit tuovat esille myös liikkeen riippumattomuuden (erillisyys) ja riippuvuuden (lä-

heisyys) välillä. Asetin käsiteparin erillisyys-läheisyys janan ääripäiksi, samoin käsi-

teparin riippumattomuus-riippuvuus. Näin muodostetut janat asetin ristikkäin toi-

siinsa nähden ja sijoitin tunnistamani diskurssit tähän nelikenttään havainnollistaak-

seni diskurssien suhdetta toisiinsa. (Kauko 2012, 226.)9 
                                                   
9 Idean kuvioon sain Tiina Kirmasen (2000) väitöskirjassaan käyttämistä käsitteistä. 
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Vahvoiksi tulkitsemissani diskursseissa, kaverittomuuspuheessa ja itsenäisyyspu-

heessa näkyy riippumattomuus. Diskurssit tuottavat lapselle sekä vahvan ver-

taisidentiteetin että itsenäisen toimijan identiteetin. Yksinäisyyden suunnasta tarkas-

teltuna läheisyyttä koetaan iltapäiväkontekstissa eri tavalla suhteessa kavereihin ja 

perheenjäseniin: yksinäisyyttä kuvataan erityisesti suhteessa kavereihin, vaikka heis-

tä muutoin ei olla samaan tapaan riippuvaisia kuin perheenjäsenistä. Iltapäivisin 

nimenomaan kavereiden puute koetaan yksinäisyyden syynä ja läheisyyttä jaetun 

tekemisen muodossa toivotaan ennen kaikkea kavereilta. Myös Hymelin ja kump-

paneiden (1999) kanadalaisia 8–13-vuotiaita koskeneessa haastattelututkimuksessa 

suhteet toisiin lapsiin olivat pääosassa yksinäisyysselonteoissa. Yksinäisyys oli tyy-

pillisesti kavereiden poissaoloa tai huolta kavereiden saatavuudesta. (Emt. 87, 89.) 

Itsenäisyyspuhe painottaa riippumattomuuden ohella erillisyyttä. Aktiivinen roo-

li suhteessa yksinäisyyteen syntyy erottamalla se yksinolosta, ja aineistossani lapset 

tekevät tämän eronteon vähintään epäsuorasti. Erontekoa yksin olon ja yksinäisyy-

den välillä on pidetty keskeisenä aikuismaiselle yksinäisyysilmiön ymmärtämiselle 

(Hymel ym. 1999, 89). Näin ollen lapsilla on kykyä ja halua olla yksin iltapäivisin 

tutussa ympäristössä kotona ja yksinoloa kuvataan välttämättömäksi tai tarkoituk-

senmukaiseksi, esimerkiksi läksyjen tekoon tai joskus vaikkapa surun tunteen käsit-

telemiseksi. Itsenäisyyspuheen voikin mieltää synonyymiksi sanalle solitude, joka 

tarkoittaa lapsen sopusointua ajan, (fyysisen) paikan ja itsensä kanssa (Kirova 2003, 

16–17). Toisaalta itsenäisyyspuhe tuo esille lasten selviytymisen erityisesti yksittäi-

sissä yksinäisyystilanteissa (ks. Eskonen 2004, 14) ja sen, että lapset hyväksyvät 

yksinäisyyden arki-iltapäiviensä osaksi.  Itsenäisyyspuheen vahva, kompetentin toi-

mijan identiteetti jättää varjoonsa kotiin liitetyn lapsen perheenjäsenidentiteetin. 

Itsenäisyyspuheen kanssa ristikkäiseen kulmaan asettuu puhe perheen poissa-

olosta. Perhediskurssi tuo esille riippuvuuden. Lasten iltapäiväkuvausten perusteella 

heillä on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa perheenjäsenten kotona oloon tai 

poissaoloon, sillä sitä säätelevät vanhempien työssäkäynti tai opiskelu sekä sisarus-

ten koulunkäynti tai päivähoitojärjestelyt. Riippuvuus vanhemmista tulee esille lap-

sen liikkumavapauden säätelyssä. Vanhemman kotonaolo laajentaa lapsen liikku-

mavapautta kotona ja sen ulkopuolella. Tavanomaisten iltapäivärajojen ylittämisestä 

voi toki neuvotella myös puhelimitse tavoitettavan vanhemman kanssa.10 Van-

hemmilla onkin merkittävä rooli sekä lapsen kaverisuhteiden mahdollistajana että 

rajoittajana. 

                                                   
10

 Kaikki lapset kertoivat tavoittavansa ainakin toisen vanhemman. 
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Myös irrallisuusdiskurssi tuo esille riippuvuusulottuvuuden. Tässä diskurssissa 

yksinäisyys ilmenee sellaisena kuin sen voi tunnistaa aikuisena tai yksinäisyyskirjalli-

suuden perusteella. Vaikka diskurssi on aineistossa vahva, siihen liittyvän omakoh-

taisen yksinäisyyden lapset kuvasivat ohimenevänä. Tällöin yksinäisyystilanne näyt-

täytyy hetkenä ilman haluttua tekemistä tai seuraa, ja tilanne on ainakin jossain mää-

rin lapsen itsensä ratkaistavissa. 

Tutkimalla lasten iltapäivien yksinäisyyttä diskurssianalyysia soveltaen nostan 

esille eri tavoin painottuvia ja keskenään ristiriitaiseen suhteeseen asettuvia näkö-

kulmia lasten yksinäisyyteen. Lasten yksinäisyydelle antamat merkitykset monipuo-

listavat koulun jälkeisten iltapäivien yksinäisyyttä koskevaa yleistävää, vanhempien 

poissaoloon liitettyä julkista huolipuhetta. Osatutkimuksen voi ymmärtää kyseen-

alaistaneen pienten koululaisten yksinäisyyden ongelmallisuuden iltapäiväkonteks-

tissa. Tässä mielessä osatutkimus määrittelee yksinäisyyttä uudelleen. Koulun aloi-

tusvaihe perhesiirtymänä muutoksineen ja jatkuvuuksineen näyttää haastattelujen 

valossa tarjoavan lapsille pääosin mahdollisuuksia, ei niinkään haasteita yksinäisyy-

den näkökulmasta tarkasteltuna. Haastattelujen pohjalta perhesuhteet ja kaverisuh-

teet ovat riittävästi läsnä ja saatavilla iltapäivisin kotoa käsin. Yksinäisyys näyttäytyy 

arkipäiväisenä ja ohimenevänä, ainakin osittain lapsen ratkaistavissa olevana. Osa-

tutkimuksessa yksinäisyyden rinnalla tarkasteltiin yksinoloa. Yksinolon ja yksinäi-

syyden suhde säilyi kiinnostuksen kohteena myös muissa osatutkimuksissa. 

4.2 Vanhempien ero ja lasten yksinäisyys 

Toisessa osatutkimuksessa lasten yksinäisyyttä tutkittiin vanhempien eron yhteydes-

sä. Tutkimuskysymyksenä oli, löytyykö vanhempien eroa kuvaavista lasten kirjoi-

tuksista lasten yksinäisyyskerrontaa, ja jos löytyy, niin millaista. Ero perhesiirtymänä 

ei kosketa kaikkia lapsia kuten esimerkiksi koulun aloittaminen, vaikka vanhempien 

erojen yleisyydestä johtuen siirtymä on lapselle melko tavanomainen Suomessa ja 

kehitys on ollut samansuuntaista vuosikymmeniä ympäri läntisen maailman 

(Castrén 2009; Davies 2013, 185; Pryor & Rodgers 2001).  Lähestymistapa yksinäi-

syyteen oli narratiivinen. Lasten kerronnassa kuulumattomuus muotoutui yksinäi-

syyden tulkinnalliseksi ja yksinäisyyttä symboloivaksi käsitteeksi. Mielenkiinnon 

kohteena olivat vallitsevat progressiiviset selviytymistarinat, joissa kuljettiin kuulu-

mattomuudesta eli yksinäisyydestä suhteessa vanhempiin kohti kuulumista eli yksi-

näisyydestä selviämistä. 
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Osatutkimus pohjautuu aineistoon, joka kerättiin Suomen Kasvatus- ja perhe-

neuvontaliitto ry:n koordinoiman ”Vetskari – Kun elämä on revennyt” -projektin11 

järjestämässä kirjoituskilpailussa vuoden 2008–2009 vaihteessa. Kirjoituskilpailu oli 

tarkoitettu vanhempiensa eron kokeneille lapsille. Kirjoituskilpailun voi aineiston-

keruutapana rinnastaa lyhyisiin kertomuksiin, koska kirjoituskilpailukutsussa (liite 1) 

esitetyt kysymykset muodostivat eräänlaisen, joskin aukkoisen, kertomuksen. Lyhy-

en kertomuksen lailla kysymykset virittivät lapsia kertomaan mitä he tekivät (tai 

kuviteltu joku tekisi) vanhempien erotilanteessa. Lyhyitä kertomuksia on usein käy-

tetty sensitiivisissä ja vaikeissa tutkimusaiheissa (McNamee 2016 46), yksinäisyyden 

ja vanhempien eron voi tällaisiksi mieltää. 

Kirjoituskilpailukutsua jaettiin Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton KAS-

PER -lehdessä ja liiton internet-sivuilla sekä Helsingin nuorisoasiainkeskuksen ja eri 

yhteistyökumppaneiden internet-sivuilla. Lisäksi kutsua välitettiin pääkaupunkiseu-

dun yläkoulujen terveystiedon ja äidinkielen opettajien sekä nuorisotalojen kautta. 

Kirjoituskilpailukutsussa mainittiin, että kirjoituksia voidaan hyödyntää paitsi pro-

jektin erotyöskentelyvälineiden kehittämistyössä myös tutkimuksessa. Hain aineis-

ton käyttöön kirjallisen tutkimusluvan Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 

ry:n toiminnanjohtajalta. 

Kilpailussa oli omat sarjat 12–15- ja 16–18-vuotiaille, joista valitsin nuorempien 

sarjan tarkastelun kohteeksi, koska siinä oli enemmän osallistujia (15). 12–15-

vuotiaiden ikäsarjan kolme parasta, palkittua12 ja Suomen Kasvatus- ja perheneu-

vontaliiton KASPER-lehdessä ja internet-sivuilla julkaistua tekstiä olivat tyttöjen 

kirjoittamia. Muiden kirjoittajien sukupuoli jää arvoitukseksi, koska sain kirjoitusai-

neiston käyttööni ilman tunnistetietoja. Kirjoittamista pidetään kuitenkin tytöille 

luonteenomaisena tapana ilmaista itseään (ks. Autonen-Vaaraniemi & Forsberg 

2015, 454), joten suurimman osan kirjoittajista voi olettaa olevan tyttöjä. 15 tekstis-

tä analyysin kohteeksi tarkentuivat 10 selviytymistarinoiksi luokittelemaani kirjoi-

tuskilpailutekstiä. 

Tutkimuksessa kiinnostus suuntautui siihen, löytyykö vanhempien eroa kuvaa-

vista lasten kirjoituksista lasten yksinäisyyskerrontaa, ja jos löytyy, niin millaista. 

Analyysin aluksi luin lasten kirjoitukset moneen kertaan läpi ja järjestin tekstit nii-

den tarjoamien vihjeiden perusteella ajalliseen järjestykseen. Pienimmän numeron 

sai kirjoitus, jossa vanhempien ero oli tapahtumassa, isoimman numeron kirjoitus, 

                                                   
11 Projektin tavoitteena oli kehittää vertaisryhmätoimintamallia vanhempiensa eron kokeneille 12–18-
vuotiaille sekä työvälineitä ja oppaita vanhempien eron käsittelyyn nuorten parissa toimiville aikuisil-
le. 

12 Molemmista ikäsarjoista palkittiin kolme parasta kirjoitusta rahapalkinnoin tai elokuvalipuin. 
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jossa vanhemmat olivat eronneet ennen päähenkilön syntymää. Intuitiivisesti ajatte-

lin ajallisuudella olevan merkitystä ja näin sain myös nimettyä tekstit numeroin. 

Yksinäisyys-termi mainittiin vain yhdessä, ikäsarjan parhaana palkitussa tekstis-

sä, joka herätti mielenkiintoni koko aineistoa kohtaan. Lähdin etsimään yksinäisyy-

den rinnakkaisilmaisuja. Lopulta tunnistin tällaiseksi kuulumattomuuden. Kuulu-

mattomuus on tulkinnallinen käsite, ei aineistojen lasten eksplisiittisesti käyttämä 

käsite (Kulmala 2006, 71). Kuulumattomuuden kuvauksiksi tulkitsin tekstikohdat, 

joissa päähenkilö esitetään havainnoijana ja ulkopuolisena (Emt. 6). Tällainen kuu-

lumattomuuden kokemus syntyi päähenkilölle esimerkiksi sellaisesta vanhempien 

välisestä riitelystä, jota päähenkilö seurasi sivusta. Tulkinta perustui tekstien koko-

naissävyyn, ei yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin. Analyysin kohteeksi rajasin päähen-

kilön kuulumattomuuskokemukset suhteessa vanhempiin, jotka kilpailun aiheen 

huomioiden olivat ymmärrettävästi keskeisiä, ja korostuivat erityisesti tekstien alku-

puolella. 

Kirjoituskilpailun tehtävänannosta teksteihin rakentui ajallinen muutosulottu-

vuus (myös Suoninen & Jokinen 2011, 40), niinpä kuulumattomuuden ajallinen 

vaihtelu teksteissä tuli tarkastelun kohteeksi. Analyysin edetessä kuulumattomuu-

den käsitepariksi asettui kuuluminen, jota pidetään ihmisen luontaisena perustar-

peena. Kuulumisella tarkoitan päähenkilön kokemaa helppouden tunnetta itsensä ja 

ympäristönsä kanssa. (May 2013, 3–4; myös Morrison & Smith 2018, 11.) Kuulu-

mattomuus ja kuuluminen ovat olemassa ainoastaan toistensa kanssa ja käsitteiden 

välinen jännite rakentaa tarinallisuutta. 

Kaikissa selviytymistarinoissa päähenkilö kuvaa kuulumattomuuttaan vanhem-

piinsa ja vanhemmat ovat niissä osa ongelmaa, mutta eivät välttämättä sen ratkai-

sua. Analyysin perustana oli emotionaalinen taso eli se, millainen merkitys tapah-

tumilla oli ulottuvuudella toivottavasta ei-toivottavaan päähenkilön esittämistä toi-

veista käsin (Hänninen & Koski-Jännes 2000, 200). Analyysin seuraavassa vaiheessa 

havaitsin vallitsevasta tarinamuodosta kaksi juonikulultaan ja tarinan arvopohjaa 

kuvaavalta metaforaltaan erilaista tarinatyyppiä (Hänninen & Koski-Jännes 2000; 

Suoninen & Jokinen 2011). Luokittelin kymmenestä tarinasta kuusi sopeutumista-

rinoiksi, neljä pohjakosketustarinoiksi. Lasten tarinoiden otsikot tukivat juonikulku-

jen mukaista luokitteluani. Sopeutumistarinatyypin tarinat oli otsikoitu neutraalisti, 

kun pohjakosketustarinatyypin otsikoissa näkyi eroon ja etenkin sen seurauksiin 

kiinnittyvä tihenevä kuulumattomuus. Nimesin sopeutumistarinat ”ajan myötä hel-

pottuva kuulumattomuus” -tarinoiksi ja pohjakosketustarinat ”yllättäen taka-alalle 

häipyvä kuulumattomuus” -tarinoiksi. 
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”Ajan myötä helpottuva kuulumattomuus” -tarinoissa tulee esille myös eroa 

edeltävää kuulumattomuutta, joka liittyy lapsen sivusta seuraamaan vanhempien 

väliseen toistuvaan ja intensiiviseen riitelyyn. Tämän lisäksi päähenkilö saattaa ko-

kea kuulumattomuutta myös suhteessa kavereihin. Osassa tarinoista samantyyppi-

nen kuulumattomuus suhteessa vanhempiin sijoittuu nimenomaan eron jälkeiseen 

tilanteeseen ja ero vaikuttaa tulleen lapselle yllätyksenä. Vanhempien välisten ristirii-

tojen ja poissaolon lisäksi kuulumattomuus kietoutuu lasten kirjoituksissa van-

hemman lapsen elämään tuomiin uusiin perheenjäseniin. Joissain tapauksissa kum-

mankin vanhemman perheessä tapahtuu tämän tyyppisiä muutoksia samanaikaisesti 

(Flowerdew & Neale 2003, 154). 

”Ajan myötä helpottuva kuulumattomuus” -tarinoissa ero kuvataan yhtenä, mo-

nia muutosprosesseja ja niihin liittyviä sopeutumisprosesseja käynnistävänä muu-

toksena elämässä (myös Flowerdew & Neale 2003). Kaikissa tarinoissa kuulumisen 

korjaantumista edesauttaa aika joko suoraan tai epäsuorasti. Näissä tarinoissa suhde 

kuulumattomuuden kokemukseen muuttuu, vaikka kuulumattomuus ei kaikilta osin 

ratkea. Kuulumisen kokemusta korjaavat vanhempien eron ja sen seurausten suh-

teuttaminen päähenkilön elämänkokonaisuuteen sekä sosiaalinen vuorovaikutus 

ajatusten ja tunteiden työstämiseksi. Kuulumattomuuden kannalta määrällistä yh-

teydenpitoa oleellisempaa lasten kerronnan perusteella on sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen laatu. Tarinoissa korostuvat tilanteinen toimijuus (Eskonen 2004, 14), selviy-

tyminen päivä kerrallaan ilman sen kummempaa tulevaisuuteen suuntautumista 

(myös Suoninen & Jokinen 2011, 54).  Tarinan opetusten esiintuominen on elämän 

konkreettisia tapahtumia keskeisempi ja tarinatyypin avainmetaforaksi voi tiivistää: 

”Tätä elämä on!” (Emt. 55). 

”Yllättäen taka-alalle häipyvä kuulumattomuus” -tarinatyypin tarinoissa käänne 

kuulumattomuudesta kuulumiseen on yllättävä ja selkeä. Tiivistyvässä kuulumatto-

muudessa, umpikujalta vaikuttavassa tilanteessa tapahtuu pysähdys, joka toimii 

myönteisenä käänteenä kohti kuulumista (myös Suoninen & Jokinen 2011, 42). 

Tarinatyypissä päähenkilö viittaa jonkinlaiseen kuulumiseen – esimerkiksi koettuun 

huolenpitoon tai yhteiseen tekemiseen – suhteessa ainakin jompaankumpaan van-

hempaan ennen eroa, ja kuulumattomuus kontrastoituu tähän kuulumisen koke-

mukseen. Selkeimmin juonikulultaan tarinatyyppiä edustavan tarinan otsikko on 

kirjoituksen sisältöä kuvaava: ”Kun elämä on revennyt, kaikki menee pieleen”. Ta-

rinoissa kuulumattomuutta kuvataan paitsi suhteessa vanhempiin myös muihin 

ihmisiin, ja kuulumattomuus voi kärjistyä itsetuhoiseksi käyttäytymiseksi, mikä on 

aiemmissa tutkimuksissa liitetty nuorten yksinäisyyteen (esim. Kangasniemi 2008, 

230–232, 235; Rönkä 2017, 86–87). Myönteiseen, yllättävään käänteeseen tarvitaan 
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niin lapsen kuin muidenkin aktiivisuutta. Tarinatyypin arvopohjaa kuvaava avain-

metafora on: ”Vaikeuksien kautta voittoon!”. Sopeutumistarinatyyppiin verrattuna 

tässä tarinatyypissä on voimakkaampi tulevaisuusorientaatio (Suoninen & Jokinen 

2011, 54–55). 

Tarkastelemalla kuulumattomuuden kautta vanhempien eroa kuvaavia 12–15-

vuotiaiden kirjoituskilpailutekstejä tavoitin lasten yksinäisyyskerrontaa suhteessa 

vanhempiin. Kuulumattomuus on sekä yksinäisyyttä symboloiva tulkinnallinen 

käsite (ks. Kulmala 2006, 63), että analyysin keskeinen tulos, joka analyysin edetessä 

sai rinnalleen erottamattomaksi käsitepariksi kuulumisen. Kuulumattomuus liittyy 

niin vanhemman määrälliseen, konkreettiseen poissaoloon (myös Smart ym. 2001, 

69) kuin laadulliseen poissaoloon (myös Kangasniemi 2008, 225), poissaolevuuteen 

tai huomiotta jäämiseen (myös Hymel ym. 1999, 90). Huomiotta jäämisen – aineis-

tossa kuvatut mitättömyyden ja unohdettuna olon – kokemukset kyseenalaistavat 

lapsen suhteen tärkeisiin ihmisiin (myös eroa edeltävissä tilanteissa). 

Valtaosassa tarinoista lapsen kuuluminen korjaantuu tai kehittyy suhteessa aina-

kin toiseen vanhempaan eikä erosta seuraa pysyvää vanhemman menetykseen liitty-

vää yksinäisyyttä (vrt. Bullock 1993, 47). Myöskään sisarussuhteen katkeamisia ja 

tähän liittyvää yksinäisyyttä ei tule lasten kerronnassa esille. Huolimatta siitä, että 

lapsen huolenpito ja huoli vanhemmistaan – vastavuoroinen huolenpito (Helavirta 

2011, 76) – herättää kuulumattomuutta myös suhteessa kavereihin, kirjoituksissa 

lapsen kuuluminen kohenee suhteessa muihin, kavereiden ohella lemmikkieläimiin 

ja läheisiin niissäkin tilanteissa, joissa vanhempien poissaolo näyttäytyy pysyvänä tai 

riittämättömänä kuulumisen kehittymiseksi (myös May 2013, 115). Vanhemman 

poissaolosta voi olla hyötyä siinä mielessä, että lapset arvioivat ihmissuhteitaan 

(Smart ym. 2001, 70, 82), jolloin aiemmat merkitykselliset suhteet voivat lähentyä 

tai syntyä uusia merkityksellisiä suhteita. 

Eroa seuraavat muutokset eivät aina tarkoita sosiaalisten suhteiden menetystä 

lapselle (Moxnes 2003, 145). Suhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu. Ai-

neistoni tukee aiemman tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan lapset jäsentävät per-

heitään merkityksellisten suhteiden – ihmissuhteiden ohella eläinsuhteiden – kautta 

(esim. Helavirta 2011, 60). Lapselle perhemuotoa tai kokoa merkityksellisempää on 

vastavuoroinen kunnioitus ja huolenpito. (Smart ym. 2001, 83). Lapsen näkökul-

masta oleellinen, mutta riittämättömästi erotutkimuksessa huomioitu tekijä, per-

hesuhteiden laatu selittää sitä, miten lapset kokevat eron seuraukset (Amato 2010, 

675). Ydinperheeseen liitetty itsestään selvä kuuluminen lapsen ja vanhemman välil-

lä kyseenalaistuu lasten kuvatessa vanhempien välisiin toistuviin ristiriitoihin kie-

toutuvaa kuulumattomuutta myös eroa edeltävästi. Olennaista yksinäisyyden ratkai-
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semisessa on lasten kuvausten pohjalta se, että lapsi löytää merkityksellisiä ihmisiä 

perheestä tai sen ulkopuolelta. Vanhempien ero perhesiirtymänä vaikuttaa lasten 

kirjoitusten pohjalta tarjoavan lapsille haasteiden ohella mahdollisuuksia yksinäisyy-

den näkökulmasta. Ero tuo näkyväksi lapsen yksinäisyyden perhesuhteissa jo ennen 

eroa ja kiinnittää huomion perhesuhteiden laatuun (myös Rönkä 2017,119). Huoli-

matta vanhemman eron jälkeisistä muutoksista valtaosassa kirjoituksissa tilanteinen 

yksinäisyys perhesuhteissa ratkeaa, jos ei perhesuhteilla niin kaverisuhteilla, ja lap-

sella on oma aktiivinen roolinsa tässä. 

Kirjoituskilpailuaineistosta oli luettavissa kuulumattomuutta paitsi suhteessa lä-

heisverkostoiksi miellettäviin perhe- ja kaverisuhteisiin myös erilaisiin instituutioi-

hin (kuten kouluun) tai kotiin, toisin sanoen suhteessa paikkoihin, mikä herätti 

tarpeen tarkastella yksinäisyyttä myös tästä näkökulmasta seuraavissa osatutkimuk-

sissa. Kuulumattomuuden käsite tuntui istuvan entistä osuvammin kolmanteen 

aineistoon, johon seuraavat osatutkimukset perustuvat. 

4.3 Pakotettu ero kotimaasta ja läheisistä – alaikäiset yksinäiset 
turvapaikanhakijat 

Kolmas osatutkimus kartoitti yksinäisyyttä alaikäisinä yksin Suomeen tulleiden tur-

vapaikanhakijoiden näkökulmasta ja vastasi tutkimuskysymykseen millaista tietoa 

perheestään erossa olevilla turvapaikkaa Suomesta hakeneilla lapsilla on yksinäisyy-

destä elämänkokemustensa pohjalta, ja miten lapset asemoivat itsensä yksinäisyy-

teen nähden. Yksinäisyys on yhdistetty erityisesti etnisiin vähemmistöihin ja maa-

hanmuuttajiin (Saari 2010, 125) ja instituutioissa eläviin lapsiin (Ridge & Millar 

2000, 168, 173), mutta tätä lapsiryhmää on tutkittu Suomessa vähän. Lähtökohtana 

oli tarkastella ”lasten tietoa” (Mayall 2008, 109) yksinäisyydestä. Tarkastelun koh-

teeksi tarkentuivat lasten yksinäisyyden kuvaukset ja se, miten lapset asemoivat 

itsensä yksinäisyyteen nähden. Perhesiirtymällä viittaan tässä ja neljännessä osatut-

kimuksessa toista osatutkimusta mittavampaan, traumaattiseen siirtymään, jota ei 

voi pitää tavanomaisena lasten paetessa yli kansallisvaltioiden rajojen ilman van-

hempiaan hakeakseen kansainvälistä suojelua toisesta valtiosta esimerkiksi lähtö-

maan sotatilan vuoksi.13 Perhesuhteiden muutoksista voi tulla myös perhesuhteiden 

menetyksiä edellistä perhesiirtymää todennäköisemmin. Lisäksi turvapaikanhakija-

lapset kokevat yhtäaikaisesti isoja muutoksia niin paikassa (ympäristössä), kulttuu-

                                                   
13 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten voi ajatella tavanomaistuvan, mistä osviittaa antoi vuonna 
2015 räjähdysmäisesti kasvanut yksintulleiden turvapaikanhakijoiden määrä Euroopassa. 
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rissa kuin sosiaalisissa suhteissa ylittäessään kansallisvaltioiden rajoja (myös Ribbens 

McCarthy 2013).14 

Aineisto kerättiin osana laajempaa lasten monipaikkaista asumista koskevaa tut-

kimusprojektia (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018).15  Yksin Suomeen tulleet tur-

vapaikanhakijalapset tavoitettiin lasten edustajien ja erään perheryhmäkodin kautta. 

Lapsen etua valvova edustaja määrätään yksintulleelle alaikäiselle turvapaikanhaki-

jalle maahantulovaiheessa käräjäoikeuden päätöksellä (Laki kansainvälistä suoje-

lua…, 2011/746, 39 ja 41 §). Perheryhmäkodissa asuvat turvapaikan tai oleskelulu-

van – ja sen myötä kuntapaikan – saaneet lapset kunnes he täyttävät 18 vuotta tai 

saavat perheensä Suomeen.16  Lähetin etukäteen sekä perheryhmäkodin johtajalle, 

että lasten edustajille tutkimussuunnitelmani. Lisäksi tapasin yhden edustajan etukä-

teen. Haastatteluun osallistuminen edellytti paitsi lapsen myös perheryhmäkodin 

johtajan ja lapsen edustajan suostumusta.17 

Aineiston keräämiseksi kävin perheryhmäkodissa viisi kertaa. Kullakin kerralla 

tein kahdesta kolmeen kahdenkeskistä haastattelua. Haastattelujen ohella vietin 

aikaa perheryhmäkodissa havainnoiden ja keskustellen vapaamuotoisesti lasten ja 

henkilökunnan kanssa. Tutkijan havainnointi oli kuitenkin lyhytaikaista eikä kovin 

osallistuvaa (vrt. McNamee 2016, 45).  Aineistonkeruun aikana pidin tutkimuspäi-

väkirjaa, johon kirjasin jälkikäteen aineistonhankintaan liittynyttä yhteydenpitoa 

sekä kullakin käynnillä esiin tulleita ja havaitsemiani asioita. Pyrin tavoittamaan 

haastateltavia useamman edustajan kautta ja eri asumisyksiköistä, mikä vaati runsas-

ta yhteydenpitoa sähköpostitse ja puhelimitse. Tästä huolimatta onnistuin saamaan 

vain yhden haastateltavan perheryhmäkodin ulkopuolelta, eräästä lastensuojelulai-

toksesta. 

                                                   

14 Perhesuhteiden ohella muutoksia tapahtuu muissakin sosiaalisissa suhteissa (Wernersjö 2015, 
463). 

15 Professori Hannele Forsbergin johtamassa, osin Alli Paasikiven Säätiön rahoittamassa, lasten 
monipaikkaista asumista koskevassa tutkimusprojektissa 2013–2017 olivat mukana yliopistonlehtorit 
Leena Autonen-Vaaraniemi ja Aino Ritala-Koskinen sekä ak. 

16 Perheryhmäkotia edeltävästi alle 16-vuotiaat turvapaikanhakijalapset asuvat ryhmäkodissa, 16–17-
vuotiaat tukiasuntolassa. Nämä asuinyksiköt vastaavat lasten päivittäisestä hoidosta, kasvatuksesta ja 
muusta huolenpidosta. Lastensuojelulaki (417/2007, 58–60 §) säätelee ryhmä- ja perheryhmäkotien 
kasvuolosuhteita ja toimitiloja, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrää sekä henkilöstön päte-
vyyttä ja lukumäärää näissä yksiköissä. Lapsi voi asua ryhmäkodin jälkeen myös yksityismajoituksessa 
sukulaisperheessä, mikäli se arvioidaan lapsen edun mukaiseksi ja perhe sitoutuu huolehtimaan lap-
sesta täysi-ikäiseksi tai kunnes lapsen vanhemmat tulevat Suomeen. Jos turvapaikkaa hakevalla tai sen 
saaneella lapsella todetaan lastensuojelun tarve, eivätkä asuinyksikön tarjoamat palvelut riitä, asumi-
nen järjestetään sijaishuoltopaikassa. 

17 Rinnastin edustajan etukäteisinformoinnin ja häneltä saadun suostumuksen huoltajan informoin-
tiin ja suostumukseen. 
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Tein 12 puolistrukturoitua, kahdenkeskistä haastattelua. Annoin haastateltavien 

mahdollisuuksien mukaan valita haastattelupaikan. Haastattelujen nauhoittamisen 

vuoksi – johon kaikki haastateltavat suostuivat – haastattelupaikan tuli kuitenkin 

olla rauhallinen ja kaikki haastattelut tehtiin sisätiloissa. Harkitsin aineiston keruussa 

valokuvauksen käyttöä haastattelun ohella, mutta käytännön syistä luovuin ajatuk-

sesta. Haastattelujen toteuttaminen lapsille tutuissa asuinympäristöissä mahdollisti 

nuorimmille lapsille myös leikkimisen haastattelun aikana. Lisäksi lapsen oli mah-

dollista näyttää tutkijalle konkreettisesti omaa asuinympäristöään ja esimerkiksi 

valokuvia tärkeistä ihmisistä. (Ritala-Koskinen 2001, 157–158.) Tarjosin nuorimmil-

le lapsille mahdollisuutta piirtämiseen haastattelun aikana motivaation ylläpitämi-

seksi, mutta kukaan lapsista ei tarttunut tähän mahdollisuuteen. 

Olin tehnyt yli puolet haastatteluista ennen kuin sain ensimmäisen tytön haastat-

telun. Valtaosa – kahdeksan – 12 haastateltavasta oli poikia, kuten valtaosa Suo-

meen yksintulleista turvapaikanhakijalapsistakin (Kaukko 2015, 31). Haastateltavat 

olivat eri maista Afrikan ja Aasian maanosista. Lähtökohtana oli tavoittaa 15 vuotta 

täyttäneitä tai sitä vanhempia haastateltavia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

asettaman itsemääräämisen ikärajan mukaisesti. Suurin osa tutkittavista oli vähin-

tään 13-vuotiaita, mutta joukkoon päätyi lisäksi muutama nuorempi lapsi.18 Haas-

tatteluhetkellä lapset olivat asuneet Suomessa vuodesta 16 vuoteen, joten suurin 

osa heistä puhui melko hyvää suomen kieltä. Yhden haastattelun tein englanniksi 

haastateltavan pyynnöstä. Haastateltavat vastaavat lähtömailtaan, sukupuoleltaan ja 

iältään Suomeen yksintulleiden turvapaikanhakijoiden valtavirtaa.19 Puolella haasta-

telluista oli vähintään kolme eri asuinpaikkaa Suomessa. Viisi haastatelluista oli 

asunut lähtömaan ja Suomen lisäksi myös muissa maissa. 

Haastatteluissa yksinäisyyttä lähestyttiin asumishistorian näkökulmasta ja yksi-

näisyys tuli puheeksi haastattelijan aloitteesta (liite 2). Haastatteluissa edettiin nyky-

hetkestä lähimenneisyyden kautta Suomeen tuloa edeltäviin vaiheisiin vain, jos 

haastateltava halusi näistä puhua (ks. Hopkins 2008, 40). Haastatellut erosivat toi-

sistaan sen suhteen kuinka tuoreessa muistissa aiemmat asuinpaikat olivat, haastat-

teluhetkellä osa oli ollut jo pitkään Suomessa. 

Aineiston analyysia osatutkimuksessa ohjasi tutkimuskysymys: millaista tietoa 

perheestään erossa olevilla turvapaikkaa Suomesta hakeneilla lapsilla on yksinäisyy-

                                                   
18

 Tutkimusprosessin aikana muutama nuorempi lapsi ilmaisi halukkuutensa osallistua haastatteluun 
enkä rajannut heitä iän perusteella tutkimuksen ulkopuolelle, jos edustaja oli antanut heille luvan 
osallistua tutkimukseen (ks. myös 4.5 Arjen etiikka tutkimusprosessissa). 

19 Suurin osa yksin tulleista turvapaikanhakijalapsista tulee Suomeen Afganistanista, Irakista tai Soma-
liasta (Lepola 2012, 8). Syyriasta yksintulleiden alaikäisten kasvava määrä alkoi näkyä Suomessa vasta 
vuonna 2015, jolloin heitä saapui 40. 
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destä elämänkokemustensa pohjalta, ja miten lapset asemoivat itsensä yksinäisyy-

teen nähden.  Yksinäisyyttä analysoitiin perhesiirtymässä, johon kytkeytyy muutok-

sia ihmissuhteissa ja asuinpaikoissa sekä identiteetissä (esim. Herz & Lalander 2017; 

Kangasniemi 2008, 173; Rubin 1982; Terrell-Deutsch 1999, 25). 

Aloitin analyysin lähilukemalla lasten yksinäisyydelle antamia merkityssisältöjä ja 

asiayhteyksiä (esim. Eskola & Suoranta 1998, 19, 50). Aineistolähtöisen analyysin 

rinnalla hyödynsin aiempaa tutkimusta (myös Rastas 2010, 77). Lasten yksinäisyy-

deksi nimeämien merkityssisältöjen lisäksi tarkastelin lasten sosiaalisia suhteita ja 

niiden mahdollisia puutteita lasten itsensä arvioimina. Tulkitsin aiemmassa tutki-

muksessa tunnistetun ihmisten ikävöinnin viittaavan yksinäisyyteen. Olin kiinnos-

tunut myös siitä, miten yksinolo jäsentyi suhteessa yksinäisyyteen. Seuraavassa vai-

heessa vertailin havaittuja merkityssisältöjä ja asiayhteyksiä toisiinsa. Toisin sanoen 

tarkastelin sitä, millaisissa asiayhteyksissä ja miten yksinäisyys lasten haastattelupu-

heessa ilmenee. Analyysin edetessä, systemaattisen aineiston läpikäynnin myötä 

aineistosta alkoi erottua kolme erilaista tapaa asemoida itseä (Forsberg 2002, 63–64) 

yksinäisyyteen nähden. 

Tyypillisimmin ja intensiteetiltään vahvimpana yksinäisyys kuvataan perheen 

poissaoloon liittyvänä. Nimesin tämän ”yksinäisyys osana perheen poissaoloa ja 

vierasta kulttuuria” - kuvaustyypiksi. Kuvaustyypissä lapset tunnistavat yksinäisyy-

den ilmiönä ja asemoivat itsensä yksinäisiksi. Ensimmäinen yksinäisyystiivistymä on 

maahantulovaiheessa, jolloin uusi ja vieras kulttuuri saa yksinäisyyden tuntumaan 

erityisen kipeältä. Tällainen yksinäisyys kuitenkin jatkuu perheen poissaolon jatku-

essa. Lapset määrittelevät perheen ydinperhekeskeisesti: perheenjäseniksi nimettiin 

äiti, isä ja sisarukset. Kaipauksen kohteena ovat vanhemmat, erityisesti äiti. Tämän 

kuvaustyypin yksinäisyys sisältää surua ja toivottomuutta, eikä yksinäisellä lapsella 

ole mahdollisuutta ratkaista yksinäisyyttään. Lasten kuvausten toinen yksinäisyystii-

vistymä sijoittuu ilta- ja yöaikaan, jolloin tekeminen ei auta yksinäisyyden yli ja yksi-

näisyyden kanssa on selvittävä konkreettisesti yksin. Yksin oleminen ylipäätään on 

haastattelujen valossa uusi, opettelua vaativa asia Suomessa. Myös oman tilanteen 

vertaaminen niiden lasten tilanteeseen, jotka asuvat vanhempiensa kanssa, vahvistaa 

yksinäisyyttä tehdessään näkyväksi vanhempien, varsinkin äidin poissaolon. Per-

hesuhteet näyttäytyvät pääsääntöisesti korvaamattomina suhteina. Tästä huolimatta 

perheenjäsenten poissaoloon liittyvä omakohtainen yksinäisyys jää jakamatta myös 

samantapaisessa tilanteessa olevien lasten kesken. 

Toinen, melko yleinen aineistosta tunnistettu tapa kuvata yksinäisyyskokemuksia 

on ”yksinäisyys osana arkipäivän tapahtumattomuutta”. Yksinäisyys kuvataan taval-

lisena, väliaikaisena ja ohimenevänä, mutta myös toistuvana. Tällainen yksinäisyys 
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liittyy arkipäivän ajoittaiseen tylsyyteen ja kavereiden puutteeseen tai poissaoloon, 

eikä ole lasten kuvausten pohjalta yhtä haavoittavaa kuin perheen poissaoloon liit-

tyvä yksinäisyys. Perheen poissaoloon liittyvään yksinäisyyteen yhdistyneenä tällai-

nenkin yksinäisyystyyppi kuitenkin syventää kipeää kokemusta. Arkipäivän tapah-

tumattomuuteen liittyvä yksinäisyys on helpotettavissa tai ratkaistavissa lapsen 

omin keinoin, esimerkiksi ihmisiin tutustumalla, kavereita saamalla tai musiikkia 

kuuntelemalla. Sen sijaan vertaissuhteiden katkeamiset tai yhteydenpidon harven-

tuminen, joita oli useimmilla haastatelluilla, lisäävät yksinäisyyttä. Esille tulivat myös 

kaverisuhteisiin sisältyvät ristiriidat ja näihin liittyvät yksinäisyyden kokemukset 

(myös Rönkä 2017, 100). Hyvien kavereiden seura ja kavereiden kanssa puhuminen 

helpottavat perheenjäsenten poissaoloon liittyvää yksinäisyyttä jossain määrin. Ih-

missuhteiden ohella eläinten mainitaan voivan helpottaa yksinäisyyttä. 

”Vaikeasti hahmottuva ja sanoiksi taipumaton yksinäisyys” oli kolmas, harvinai-

sin yksinäisyyden kuvaustyyppi. Tällainen yksinäisyys ei avaudu lapsille ilmiönä tai 

ainakaan omakohtaisena kokemuksena. Esimerkiksi lapset, jotka olivat olleet Suo-

messa melko lyhyen aikaa, eivät lähteneet keskustelemaan yksinäisyydestä edes il-

miönä. Tämä saattaa liittyä vaikeuteen kuvata abstraktia ilmiötä ilman riittävää yh-

teistä kieltä. Puhumattomuus voi ilmentää myös muistamattomuutta. Haluttomuut-

ta puhua yksinäisyydestä omakohtaisena kokemuksena ja asemoitumista yksinäisyy-

den ulkopuolelle voi selittää yksinäisyyteen yhdistetyt kielteiset kokemukset (myös 

Kirova 2003), esimerkiksi esille tuleva syrjäytyminen. 

Huolimatta lasten erilaisista taustatekijöistä, lasten asemalle sensitiivisellä lähes-

tymistavalla löydettiin uudenlaista tilannekohtaista yksinäisyystietoa, useampia yksi-

näisyyden kuvaustyyppejä. Tyypillisintä ja intensiteetiltään vahvinta on aiemmankin 

tutkimuksen havaitsema perheenjäsenten – etenkin äidin – poissaoloon paikannettu 

yksinäisyys (Eriksson 2013; Mikkonen 2002). Perheen poissaoloon liittyvä yksinäi-

syys ei ole lapsen ratkaistavissa ja tällainen omakohtainen yksinäisyys voi muodos-

tua pitkäaikaiseksi, koska omien vanhempien poissaoloa paikkaavia suhteita ei syn-

ny helposti. Toinen, melko yleinen tapa on paikantaa yksinäisyys osaksi arkipäivän 

tapahtumattomuutta. Kuvaustavassa vertaisten rooli korostuu. Arkipäiväinen, tila-

päinen yksinäisyys liitetään pääsääntöisesti kavereiden poissaoloon ja tällainen 

omakohtaiseksi yksinäisyydeksi asemoitu yksinäisyys on ratkaistavissa tai helpotet-

tavissa ainakin jossain määrin lapsen omalla toiminnalla (myös Kauko 2012). Kol-

mas, harvinaisin kuvaustapa sisältää yksinäisyyskuvausten niukkuuden ja omakoh-

taisen yksinäisyyden puutteen. Tämänkaltaisen yksinäisyyden voi ajatella liittyvän 

riittävän yhteisen kielen puutteeseen (ks. Kangasniemi 2008, 13–14, 86), muista-
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mattomuuteen tai haluttomuuteen puhua abstraktista, kielteisiin merkityksiin liite-

tystä yksinäisyydestä. 

Lapset näyttävät jäävän yksin yksinäisyytensä kanssa, vaikka perhesuhteet hah-

mottuvat lähes kaikilla lapsilla korvaamattomina suhteina. Suomalaisaikuisilta lapset 

toivovat tavallisesti perheenjäsenille asetettuja odotuksia, kuten ymmärrystä, huo-

lenpitoa, läsnäoloa ja jatkuvuutta. Omien vanhempien merkitys vahvistuu Suomes-

sa olevien aikuisten asettuessa pääsääntöisesti taustalle. Varsinkin äidit näyttävät 

olevan enemmän läsnä lapsille kuin fyysisesti saatavilla olevat aikuiset Suomessa. 

Vertaisten kanssa oleminen ja yhdessä tekeminen voi helpottaa pitkäaikaista per-

hesuhteiden poissaoloon liittyvää yksinäisyyttä, vaikka tätä yksinäisyyttä pyritään 

aktiivisesti unohtamaan ja peittämään myös vertaisilta (myös Chase & Statham 

2013, 226). Tässä mielessä vertaisten merkityksen voi ajatella korostuvan perhesuh-

teiden poissa ollessa. ”Vaikeasti hahmottuva ja sanoiksi taipumaton yksinäisyys” -

kuvaustapa saattaa liittyä siihen, että osa lapsista kokee itsensä niin yksinäiseksi ja 

ulkopuoliseksi, ettei ilmaise yksinäisyyttään (Kangasniemi 2008, 14). Tästä huoli-

matta lasten kuvaama intensiteetiltään vahvinkaan yksinäisyys ei ole pysyvä olotila, 

koska on asioita, jotka helpottavat sitä ja auttavat jatkamaan. Yksinäisyyden kanssa 

elämisen ohella Suomessa olo on myös yksinäisyydestä selviämistä. Näin ollen tur-

vapaikanhakijalapsia ei voi nähdä ainoastaan haavoittuvaisina lapsina (myös Wer-

nersjö 2012, 505). Tämän perhesiirtymän merkitystä turvapaikanhakijalapsille ar-

vioin seuraavan luvun lopuksi. 

4.4 Kotimaan ja läheisten taakse jääminen ja yksinäisyys 
ajallisesta näkökulmasta 

Neljäs osatutkimus perustuu samaan aineistoon kuin kolmas osatutkimus. Erona 

kolmanteen osatutkimukseen tässä osatutkimuksessa yksinäisyyttä tarkastellaan 

ajallisesta perspektiivistä lasten asumishistoriaa ja sen käänteitä tutkimalla sekä 

huomioidaan paikan sosiaalinen, fyysinen ja emotionaalinen ulottuvuus. Neljännes-

sä osatutkimuksessa vastaan kysymykseen millaisia merkityksiä Suomeen yksintul-

leet turvapaikanhakijalapset antavat asumispolkujen perättäisille, vaihtuville asuin-

paikoille ja sisältävätkö asumispolkujen kuvaukset kuulumattomuuden ohella kodin 

tunnun kokemuksia. Toisin sanoen tarkoituksena on tarkastella turvapaikanhakija-

lasten asumishistoriassa mahdollisesti esiintyviä kuulumattomuuden eli yksinäisyy-

den sekä kodin ja kuulumisen eli yksinäisyydestä selviytymisen kokemuksia.  
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Analyysivaiheessa kunkin haastattelun pohjalta rakennettiin lasten asumispolut 

(Clapham 2002) eli piirrettiin jana, jolle asetettiin haastatellun mainitsemat asuin-

paikat kronologisessa järjestyksessä. Visualisoinnin jälkeen lasten asumishistorioita 

vertailtiin keskenään. Haastateltujen kertoman pohjalta tunnistettiin kolme luon-

teeltaan erilaista lasten asumishistoriaa, jotka erosivat toisistaan erityisesti muutta-

misen määrissä. Lisäksi lähiluettiin alaikäisten turvapaikanhakijoiden asuinpaikoille 

antamia merkityksiä, kiinnittäen erityisesti huomiota yksinäisyyden ja yksinäisyydes-

tä selviytymisen kokemuksiin. Taustalla oli esiymmärrys siitä, että yksinäisyys kyt-

keytyy ihmissuhteiden ja asuinpaikkojen vaihtumiseen. Lisäksi tarkasteltiin yksinäi-

syydestä selviytymistä koskevia merkityssisältöjä. Näkökulma yksinäisyyteen on 

tässä osatutkimuksessa ajallinen ja lasten asumishistoriaan liittyviin käänteisiin – 

asuinpaikkoihin ja niiden ihmisten vaihtumiseen – keskittyvä. 

Aineistosta tunnistetut erilaiset asumishistoriat tulee ymmärtää haastateltavien 

kuvauksina, luonnoksellisina versioina, joista on voitu jättää jotain pois kenties siitä 

syystä, että lapset ovat unohtaneet tai haluttomia kuvaamaan menneisyyttään. Tyy-

pillisimmässä asumishistoriassa asuinpaikkojen muutoksia on maltillisesti. Lapset 

olivat kokeneet neljä muuttoa joko kansallisvaltioiden rajojen yli, maan sisällä tai 

asuinyksiköiden välillä, ja suurin osa oli saapunut suoraan Suomeen. Muutot Suo-

messa liittyivät vastaanottojärjestelmään, turvapaikkaprosessin vaiheeseen tai lapsen 

ikään. Haastatteluhetkellä osa lapsista oli asunut Suomessa neljä vuotta, osa vuo-

den. Jälkimmäiset olivat näin ollen muuttaneet tiheämmin. Toisen asumishistorian 

muodostavat usein muuttaneet lapset. Heitä on muutama. Usein muuttaneet olivat 

asuneet vähintään seitsemässä asuinpaikassa ja lähtömaan jälkeen he olivat asuneet 

vähintään yhdessä maassa ennen Suomeen tuloa. Täällä lapset olivat tavallisesti 

asuneet neljässä paikassa. Myös heidän muuttonsa Suomessa liittyivät turvapaikka-

prosessin vaiheeseen ja ikään, mutta myös perhesuhteiden muutoksiin. Kaksi haas-

tatelluista oli lähtenyt kotimaastaan vanhempien kanssa, mutta he asuivat haastatte-

luhetkellä erossa vanhemmistaan. Haastatteluhetkellä he olivat asuneet Suomessa 

vähintään kolme vuotta. Kolmas asumishistoria muodostuu pienestä määrästä lap-

sia, joilla ei ollut lainkaan muistoja muuttamisesta. Nämä lapset muistivat vain ny-

kyisen asuinpaikkansa. He ovat haastateltujen nuorimmasta päästä tai saapuneet 

Suomeen niin nuorina, etteivät muistaneet aiempia asuinpaikkoja tai olosuhteita. 

Tätä asumishistoriaa voisi kuvata sanoilla unohdettu menneisyys. 

Lasten asumishistoriat sisältävät eri määrän muuttoja. Se, mitä he pystyivät ja 

olivat halukkaita muistamaan, vaikutti myös siihen, pystyivätkö he tunnistamaan 

asumishistoriansa piirteitä. Muistamattomuus liittyy nuoreen ikään tai mahdollisesti 

menneisiin ikäviin muistoihin (myös Chase & Statham 2013, 225). Vaikka haastatel-
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lut eroavat toisistaan sen suhteen kuinka tuoreita muistot lähtömaasta ovat, asu-

mishistorioihin liitetyt merkitykset ovat luonteeltaan samantyyppisiä.  

Elämää lähtömaassa verrataan jatkuvasti tavalla tai toisella elämään Suomessa. 

Täällä eläminen koetaan turvallisena ja huolettomampana. Erityisesti asunnotto-

muus lähtömaassa luo vahvan kontrastin elämään Suomessa. Kielteisen kokemus-

ten ohella haastateltavat mainitsevat joitain hyviä asioita menneisyydestään, esimer-

kiksi perheenjäsenten läsnäolo ja iloisuus liittyvät monella muistikuvina lähtömaassa 

asumiseen. Tämän lisäksi materiaalisissa asuinolosuhteissa ei välttämättä nähty 

suurtakaan eroa kahden maan välillä. Näin ollen turvapaikanhakijalasten Suomeen 

tuloa edeltäneisiin asuinpaikkoihin liittämät merkitykset sisälsivät joitain ristiriitoja, 

mikä liittyy heidän asumistaustojensa moninaisuuteen. Lähtömaassa koetuista yksi-

näisyyskokemuksista kysyin vain yhdeltä haastateltavalta eikä hän tai muut haasta-

teltavat tuoneet esille kotimaassa koettua yksinäisyyttä. 

Kipein yksinäisyyden paikka sijoittuu erityisesti Suomeen tulovaiheeseen. Koh-

dattua vierautta kuvataan esimerkiksi uutuutena ja puhutaan mahdollisuudesta tulla 

kohdelluksi muukalaisena tai vieraana uudessa maassa. Samoista syistä aiemmissa 

turvapaikanhakijalapsia käsitelleissä tutkimuksissa vastaanottavaan maahan saapu-

misvaihetta onkin kuvattu sokkina (esim. Chase & Statham 2013, 225). 

Suomeen saapumisen jälkeen yksinäisyyttä herättäviä tekijöitä on monia, kuten 

asuinyksikön säännöt ja niiden rikkomisesta seuraavat rangaistukset (esim. kuukau-

sirahan vähennys), huolenpidon puute, rajoitetut mahdollisuudet vapaa-ajan harras-

tuksiin ja se, ettei ollut omaa huonetta. Näiden lisäksi asuinyksikössä kohdattujen 

ohjaajien epäempaattinen käyttäytyminen vahvistaa yksinäisyyden kokemusta, joka 

on lähtökohtaisesti vahva perheen poissaolon myötä (myös Chase & Statham 2013, 

226). Myös ohjaajien vaihtuvat työvuorot tuodaan esille yksinäisyyttä vahvistavina 

tekijöinä, koska ne vaikeuttavat luottamuksen rakentamista eivätkä edesauttaneet 

huolenpidon tunnetta. Kavereiden löytämisen vaikeus on yksi tekijä, joka tuodaan 

esille niin asuinyksikköä kuin asuinpaikkakuntaa koskeneena huomiona. Pahimmas-

sa tapauksessa myönteisen oleskeluluvan saaminen tarkoittaa muuton myötä sitä, 

että Suomessa oloaikana luodut mahdollisesti läheisetkin ihmissuhteet katkeavat 

lisäten yksinäisyyttä, myös suhteessa uuteen asuinpaikkaan. Asuinyksikköä laajempi 

sosiaaliseen ympäristöön liittyvä yksinäisyys yhdistetään suomalaisten käyttäytymi-

seen, joka koetaan vieraana, ja joka herättää yksinäisyyttä sekä suhteessa suomalai-

siin että Suomeen. Yksi tämän tyyppisen yksinäisyyden osaselitys on se, ettei läh-

tömaan kulttuuriin ollut riittävää kosketusta. Suomeen saapumisen jälkeen yksinäi-

syys – joka liittyy monenlaiseen vierauteen – jatkuu johtuen turvapaikanhakijalasten 
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vastaanottoon liittyvistä toistuvista asuinpaikan ja ihmisten vaihdoksista sekä puut-

tuvista ihmissuhteista. 

Yksinäisyyden rinnalla turvapaikanhakijalapset kuvaavat yksinäisyydestä selviy-

tymistä, kodin tuntua ja kotiutumista, monin tavoin. Kodin käsite on ristiriitainen ja 

kodilla on asumishistorioissa monia merkityksiä. Yhtäältä koti on nostalginen muis-

to lähtömaasta, toisaalta moni lapsi pitää nykyistä asuinpaikkaa kotina. Joillekin koti 

on ketju, joka yhdistää edellä mainitut kodit tai on jonkinlainen kahden kodin väliti-

la. Paikan lisäksi koti määritellään ydinperhesuhteiden kautta huolimatta siitä, asu-

vatko perheenjäsenet yhdessä tai onko fyysistä kotia lähtömaassa. Suurin osa haas-

tatelluista toivoo perheenyhdistämistä ja yhdessä elämistä erityisesti vanhempien 

kanssa, ja erillään asumisesta huolimatta osalla on yhteys vanhempiinsa (esimerkiksi 

puhelimitse), mikä koetaan tärkeäksi. 

Lapsille äiti edustaa korvaamatonta, läheistä ja pitkäaikaista sosiaalista suhdetta, 

joka sisältää yksinäisyydestä selviytymiselle (kodin tunnulle) ominaisia piirteitä: huo-

lenpitoa, lohdutusta ja läheisyyttä (myös Chase & Statham 2013, 226). Parhaassa 

tapauksessa läsnäolevat asuinpaikan ihmiset saattavat edistää tämänkaltaista kodin 

tuntua. Perhesuhteen kaltaiset, läheiset sosiaaliset suhteet auttavat yksinäisyydestä 

selviytymistä. Ihmisten lisäksi myös suhteet koti- ja lemmikkieläimiin voivat helpot-

taa yksinäisyyttä. Peräkkäisten kotien ohella turvapaikanhakijalapset mainitsevat 

useamman kodin olevan mahdollisia mielessä yhtä aikaa. Nykyinen koti ja muisto 

lähtömaan kodista – kronologisesti perättäiset kodit – voivat olla ajatuksissa läsnä 

samanaikaisesti. Näistä ainakin muisteltu koti sisältää yksinäisyydestä selviytymistä. 

Lisäksi Suomessa voi olla kaksi rinnakkaista kotia tai koti on näiden välitila. Tällöin 

molempiin paikkoihin voi liittyä yksinäisyydestä selviytymisen kokemuksia tai yksi-

näisyyden kokemuksia. Kodin käsite on kaiken kaikkiaan monitahoinen. Konkreet-

tisella tasolla koti on asuinpaikka menneisyydessä, nykyisyydessä tai tulevaisuudes-

sa. Yksinäisyydestä selviytyminen sisältää turvallisuuden, tuttuuden ja emotionaali-

sen ulottuvuuden, jotka liittyvät sekä asuinpaikkoihin että ihmisiin näissä paikoissa. 

Näin ollen yksinäisyydestä selviytyminen tulee lähelle kotiutumisen käsitettä. 

Suurin osa turvapaikanhakijalapsista suunnittelee tulevaisuutta Suomessa sitten, 

kun he voivat itse päättää, missä asuvat. Oleskelulupa mahdollistaa turvassa olemi-

sen lisäksi myös tulevaisuushorisontin. Kodin tekemiseen Suomessa viittaavat esi-

merkiksi haastateltavien halu oppia suomen kieltä. Yksinäisyydestä selviytymisen 

kannalta yhteinen kieli on tärkeä tekijä. Asumisen ohella suurin osa haastatelluista 

suunnittelee peruskoulun jälkeisiä opintoja ja sen jälkeen työntekoa Suomessa. Jot-

kut suunnittelevat myös oman perheen perustamista.  Kasvavan optimismin ohella 
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tulevaisuuden kodin tekeminen Suomeen, ja pyrkimys menestyä täällä opillisesti ja 

materiaalisesti, korostaa turvapaikanhakijalasten toimijuutta. 

Erilaisista asumishistorioista huolimatta asuinpaikkoihin ja niiden vaihdoksiin 

liittyvät vallitsevat yksinäisyyttä koskevat merkitykset ovat samantyyppisiä. Tunnis-

tetut asumishistoriat ovat seurausta lähtömaan työntötekijöistä ja vastaanottavan 

maan – Suomen – maahanmuuttokäytännöistä ja yksittäisten turvapaikanhakijalas-

ten näihin liittämistä merkityksistä. Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten koke-

musten kuunteleminen tarjoaa monia keinoja sekä auttamistyön että vastaanoton, ja 

siihen liittyvän huolenpidon järjestämiselle. Turvapaikanhakijalapset korostavat 

monia tekijöitä, kuten asuinympäristön fyysistä pysyvyyttä ja arjen rutiineja, joilla 

vastaanottava maa voi vähentää yksinäisyyden tunnetta ja lisätä turvallisuuden tun-

netta. Tuttuus, joka on tärkeä tekijä yksinäisyyden vähentämisessä suhteessa ihmi-

siin ja paikkaan voi kehittyä vain ajan kanssa. Merkitykselliset ihmissuhteet – ver-

taissuhteiden ohella perhesuhteiden kaltaiset suhteet vähentävät yksinäisyyskoke-

muksia. Päivittäin toistuvat rutiinit luovat tuttuutta, ennakoitavuutta ja merkitystä 

elämään. Hoidon ja huolenpidon ohella joka päiväisen elämän kannalta merkityk-

sellisiä ovat myös vapaa-ajan harrastukset ja opiskelu. Osatutkimus vahvistaa käsi-

tystä siitä, että turvapaikanhakijalasten kokemuksia voi ja pitää kuunnella, ja heitä 

tulee kohdella tavallisina ihmisinä tavallisine tarpeineen, kun mietitään, miten jat-

kossa järjestää heidän asumisensa ja siihen liittyvä huolenpito Suomessa, erityisesti 

missä määrin vastaanottojärjestelmä mahdollistaa yksinäisyydestä selviytymistä. 

Perhesiirtymänä lapsen pako yli kansallisvaltioiden rajojen ilman vanhempia tur-

vapaikan hakemiseksi toisesta valtiosta muodostuu haastattelujen pohjalta paitsi 

haasteeksi myös mahdollisuudeksi yksinäisyyden suunnasta tarkasteltuna. Yksinäi-

syyden lähtökohtana oleva erossaolo läheisistä tiivistyy Suomeen tulovaiheessa ja 

tähän erossaoloon liittyvä omakohtainen yksinäisyys jatkuu ja uhkaa muodostua 

pitkäaikaiseksi, koska yksinäisyyden kokemus jää usein jakamatta myös samassa 

tilanteessa olevien vertaisten kanssa eikä se ole lapsen ratkaistavissa. Monenlaiset ja 

tasoiset vierauden kokemukset jatkuvat, koska vastaanottojärjestelmään liittyy fyysi-

sen ympäristön ja ihmissuhteiden muutoksia eikä omien vanhempien poissaoloa 

paikkaavia merkityksellisiä, perhesuhteiden kaltaisia ihmissuhteita synny helposti. 

Vanhemmat – erityisesti äidit – ovat enemmän läsnä (mielikuvissa tai puhelimen 

välityksellä) kuin saatavilla olevat aikuiset. Perhesuhteiden ohella jatkuvuutta tarjoa-

vat kaverisuhteet ja myös näiden suhteiden merkitys korostuu. Kavereiden kanssa 

oleminen ja yhdessä tekeminen helpottavat pitkäaikaista perhesuhteiden poissa-

oloon liittyvää yksinäisyyttä. Myös turvapaikanhakijalasten melko yleisesti kuvaa-

man arkipäiväisen ja tilapäisen yksinäisyyden ratkaisuna ovat kaverit ja tällainen 
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yksinäisyys on ratkaistavissa tai helpotettavissa jossain määrin omalla toiminnalla. 

Intensiteetiltään vahvinkaan yksinäisyys ei jää pysyväksi olotilaksi, koska lapset ku-

vaavat myös yksinäisyydestä selviytymistä, mikä tulee lähelle kotiutumisen koke-

musta. Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten kokemusten pohjalta tuttuutta voi 

kehittyä huolimatta siitä, että vierauteen liittyvä yksinäisyys uhkaa kroonistua vas-

taanottojärjestelmän ja siihen liittyvien käytäntöjen vuoksi. 

4.5 Arjen etiikka tutkimusprosessissa 

Väitöstutkimuksen osatutkimusten aineistot kerättiin eri aikoina (2004, 2008–2009 

ja 2013). Muodollisia tutkimuseettisiä ohjeita noudatettiin aineistonkeruuajankoh-

dan mukaisesti. Osatutkimusten toteuttamisen ohjenuorana olivat ihmistieteisiin 

luettavien tutkimusalojen eettiset periaatteet: tutkittavien suostumus, tutkittavan 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksi-

tyisyys ja tietosuoja. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tarkoitti osallistumi-

sen vapaaehtoisuutta, lasten itsemääräämisoikeutta ja heidän informointiaan. Va-

hingoittamisen välttäminen näkyi henkisten, taloudellisten ja sosiaalisten haittojen 

välttämisenä kohtelemalla lapsia arvostavasti ja noudattamalla osajulkaisuissa kun-

nioittavaa kirjoitustapaa. Yksityisyydensuojan tärkeä tutkimuseettinen periaate 

huomioitiin tutkimusaineiston luottamuksellisuudessa, säilyttämisessä ja tutkimus-

julkaisuissa, esimerkiksi epäsuoria tunnisteita karkeistamalla ja pois jättämällä. (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4–11.) Yhdeksi lapsuudentutkimuksen ele-

mentiksi on nimetty lapsilähtöisen metodologian periaate. Tämän periaatteen on 

toteuduttava lähtien liikkeelle tutkimuskysymysten valinnasta ja aineistonkeruume-

todeista, ja jatkuen analyysia ja tulkintaa suuntaaviin käsitteisiin ja tutkimusetiik-

kaan. (Alanen 2009, 23.) Tutkimuseettisiä ohjeita ja periaatteita olennaisempaa oli 

kuitenkin arjen etiikka, toisin sanoen se, miten ratkoin eettisiä kysymyksiä tutki-

musprosessin varrella. Näiden toteutumista lukija voi arvioida edeltävien lukujen 

lisäksi tämän luvun pohjalta, jossa reflektoin aineistonkeruun etiikkaa. 

Osatutkimusten aineistot syntyivät aikuisten aloitteesta. Ensinnäkin aineistonke-

ruu lapsilta edellyttää usein aikuisten lupaa. Keräsin osatutkimusten aineistot eri 

instituutioiden kautta, joten lupaprosessit olivat monipolvisia ja portinvartijoita oli 

useita. Aineistot olivat käytännöllisesti valikoituneita siinä mielessä, että tutkijana 

olin riippuvainen aikuisten kautta ja heidän luvallaan tavoitetuista lapsista (myös 

Abrams 2010, 542). 
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Toiseksi, aineistojen sisältöön vaikutti lähtökohtaisesti se, mistä aikuiset olivat 

kiinnostuneita ja millaisia kysymyksiä he kiinnostuksen aiheestaan esittivät. Mitään 

osatutkimuksen aineistoista ei tuotettu yksinomaan yksinäisyyden tutkimista varten 

(myös Kulmala 2006, 60). Haastatteluaineistoissa yksinäisyys oli yksi teema muiden 

joukossa ja kirjoitusaineistossa yksinäisyyttä tarkasteltiin kuulumattomuuden kautta. 

Hyväksyin (aikuisen) tutkijan auktoriteettiaseman merkittävien havaintojen tulkitsi-

jana ja haastatteluaineistoissa myös kysymysten valitsijana (vrt. Kirova 2003, 3, 5). 

Haastatteluaineistoissa yksinäisyydestä kysyttiin suoraan, kirjoitusaineistossa yksi-

näisyys tuli esille epäsuorasti. Osa yksinäisyydestä saattoi jäädä kertomatta niin 

haastatteluissa kuin kirjoituksissa, koska yksinäisyydestä puhuttiin lasten ehdoilla 

eikä tarkentavien kysymysten esittäminen ollut kirjoituksissa mahdollista. Luin 

myös lasten yksinäisyydestä kertomattomuuden – sekä käsitteellisellä että kokemuk-

sellisella tasolla – lasten yksinäisyydelle antamiksi merkityksiksi. Erityisesti omakoh-

taisesta yksinäisyydestä saatettiin olla haluttomia puhumaan haastatteluissa, eikä 

yksinäisyys täydessä kirjossaan tullut esille todennäköisesti kirjoituksissakaan. 

Tästä huolimatta koen saaneeni monipuolisen kuvan lasten yksinäisyydestä eri-

laisissa perhesiirtymissä. Kolme erilaista aineistoa yhdessä antoivat yhtä aineistoa 

laajemman näkökulman lasten yksinäisyyteen. Tavoitteena oli valottaa yksinäisyyttä 

eri-ikäisten lasten näkökulmista ja erilaisten menetelmien ja aineistojen kautta. 

Vaikka lasten asema on toinen kuin aikuisten, olemuksellisesti he ovat samanlaisia 

kuin aikuiset ja heidän näkökulmansa ovat yhtä tärkeitä kuin aikuisten. Tutkimus-

julkaisuissa pyrinkin tutkittavia, lapsia kunnioittavaan kirjoitustapaan mahdollisim-

man hyvän tunnistamattomuuden ohella (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 

11). Perhesiirtymät tarjosivat erilaiset kontekstit lasten yksinäisyyden tarkasteluun. 

Toisaalta aineistojen keräyskontekstit rajoittivat sitä, keiden oli mahdollista kertoa 

yksinäisyydestä ja mitä siitä oli mahdollista sanoa tai kirjoittaa. Käyn näitä reunaeh-

toja seuraavassa läpi erikseen haastattelujen ja kirjoitusten osalta. 

Haastattelujen reunaehdot 

Ensimmäinen, kolmas ja neljäs osatutkimus pohjautuivat haastatteluihin. Haastatel-

luista 14 oli poikia, yhdeksän tyttöjä. Osatutkimusteni aineistonkeruun portinvarti-

joita olivat ensimmäisessä osatutkimuksessa koulu ja sen henkilökunta sekä lasten 

vanhemmat. Kolmannen ja neljännen osatutkimuksen aineistonkeruu edellytti las-

ten edustajien ja perheryhmäkodin johtajan lupaa. Lupakäytännöistä huolimatta 
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pyrin itse keräämieni aineistojen kohdalla kiinnittämään huomiota ihmistieteiden 

tutkimuseettisiin periaatteisiin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4–11). 

Lasten haastatteluun liittyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin pyrin vastaamaan 

monin tavoin. Mietin myös itse, keiltä lapsilta voin kysyä. Kolmannen ja neljännen 

osatutkimuksen haastateltaviksi valitsin tarkoituksella oleskeluluvan saaneita lapsia, 

jotta he eivät sekoittaisi tutkijaa turvapaikkaprosessiin liittyviin viranomaisiin (myös 

Vitus 2010, 32) tai olettaisi haastatteluun osallistumisen vaikuttavan turvapaikka-

päätökseensä. Lisäksi heidän elämäntilanteensa on vakiintuneempi verrattuna tur-

vapaikkapäätöksen odotusaikaan (esim. Wernersjö 2014, 32). Turvapaikkapäätök-

sen odotusaikana turvapaikanhakijalapset voivat olla haluttomia puhumaan isoista 

asioista kuten paosta, paluusta tai sopeutumisesta (Vitus 2010, 32). 

Lisäksi laitoksissa asuvien lasten kohdalla oli erityisen tärkeää kunnioittaa tutkit-

tavan itsemääräämisoikeutta ja noudattaa vapaaehtoisen suostumuksen periaatetta. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettaman itsemääräämisen ikärajan mukaisesti 

alle 15-vuotiaisiin kohdistuvissa tutkimuksissa eettinen ennakkoarviointi tulee pyy-

tää silloin, kun tutkimuksen toteuttamiseen ei pyydetä huoltajan suostumusta tai 

informoida häntä tutkimuksesta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4–5.) 

Kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa oli lähtökohtaisesti tarkoitus haasta-

tella 15 vuotta täyttäneitä lapsia. Koska oletin saavani tämän ikäisiä haastateltavia20, 

en pyytänyt eettistä ennakkoarviointia. Alle 15-vuotiaiden lasten osalta rinnastin 

edustajan etukäteisinformoinnin ja häneltä saadun suostumuksen huoltajan infor-

mointiin ja suostumukseen lapsen ilmaistua halukkuutensa osallistua tutkimukseen. 

Luvan kysyminen huoltajalta olisi käytännössä ollut kohtuuttoman vaikeaa tai mah-

dotonta.21 Toisaalta Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009, 5) edellyttää tutkijalta 

myös omaa arviota sen suhteen, koska huoltajan suostumus tai informointi on pe-

rusteltua ja esittää kolme poikkeusta, jolloin alle 15-vuotiaisiin kohdistuva tutkimus 

voidaan toteuttaa ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia. Yksi näistä 

on tavoiteltava tietotarve, jonka katson tutkimuksessani toteutuvan. Ensisijaisesti 

pyrin varmistamaan alaikäisen itsemääräämisoikeuden ja vapaaehtoisuuden periaat-

teiden toteutumisen myös kolmannen ja neljännen osatutkimuksen osalta. 

Lapsen haastattelemisen edellytys oli hänen edustajansa lupa, koska ajattelin lap-

sen edustajien olevan itseäni kykenevämpiä arvioimaan, keiltä voisin kysyä suostu-

musta haastatteluun. Läpi tutkimusprosessin tavoitteeni oli pitää kiinni vapaaehtoi-

suuden, suostumuksen ja luottamuksen sekä eettisen symmetrian periaatteista 

                                                   
20 Valtaosa yksin Suomeen tulleista turvapaikanhakijalapsista on ollut 14–17-vuotiaita (Helander & 
Mikkonen 2002, 11). Valtaosa haastatelluista oli lopulta 13-vuotiaita tai sitä vanhempia. 
21

 Yhden lapsen kohdalla edustaja sai lapsen vanhemmalta suullisen luvan lapsen osallistumiselle. 
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(Strandell 2010, 95–105). Kunnioitin lasten kieltäytymistä tutkimukseen osallistumi-

sesta (ks. Ritala-Koskinen 2001, 160) ja pyrin siihen, että lapset osallistuivat haastat-

teluun omilla ehdoillaan. Kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa jotkut suos-

tuivat haastateltaviksi sillä ehdolla, että Suomeen tuloa edeltävästä ajasta ei puhuta. 

Lapset käyttivät siis valtaa sen suhteen, osallistuivatko he tutkimukseen vai eivät ja 

mistä he puhuivat. 

Yksinäisyyden ja siihen kietoutuvien sosiaalisten suhteiden yksityisen luonteen 

vuoksi pidin parhaana haastatella lapsia kahden kesken (perheistä ja perheongelmis-

ta myös Ritala-Koskinen 2001, 164). Koska haastattelin lapsia heidän elämäänsä 

liittyvistä asioista ja mahdollisista sosiaalisista ongelmista, mietin etukäteen, mitä 

tutkijana voin kysyä lapsilta (ks. Ritala-Koskinen 2001, 159). Haastatteluaineistoissa 

kysyin yksinäisyydestä suoraan, esimerkiksi: ”Mitä sun mielestä on yksinäisyys?”. 

Kolmannen ja neljännen osatutkimuksen haastatteluissa etenin nykyhetkestä lähi-

menneisyyteen ja Suomeen tuloa edeltäviin, kenties sensitiivisempiin aiheisiin vain, 

jos haastateltava halusi näistä puhua (ks. Hopkins 2008, 40). 

Tutkimuksen alusta asti purin mahdollisuuksien mukaan aikuistutkijaan yhdistet-

tyä valta-asemaa suhteessa haastateltavaan lapseen. Jokaisen haastattelun alussa 

kertasin tutkimuksen tarkoituksen. Sen lisäksi kerroin lapsille, että kaikkiin kysy-

myksiin ei tarvitse vastata eikä kysymyksiin ole oikeita vastauksia sekä mahdollisuu-

desta lopettaa haastattelu koska tahansa. Annoin myös lapselle luvan esittää kysy-

myksiä. Kaikissa haastatteluaineistoissa lapset mursivatkin aikuisjohtoista haastatte-

lutilannetta omilla aloitteillaan ja kysymyksillään (ks. Forsberg 2002, 67), ja käyttivät 

mahdollisuutta vastata ”en tiedä” tai ”en muista”. Yksinäisyysteemasta puhuttiin 

sen verran kuin lapsi lähti siitä tutkijan aloitteesta puhumaan. 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa haastattelujen rinnakkaisaineistot auttoivat yh-

teisen kielen löytämisessä ja toimivat haastattelupuhetta virittävinä tuottaen moni-

ulotteisempia näkökulmia yksinäisyyteen kuin haastattelut yksinään (McNamee 

2016, 45). Se, etten käyttänyt kolmannen ja neljännen osatutkimuksen haastatteluis-

sa tulkkia vaikutti siihen, mitä lapset pystyivät yksinäisyysilmiöstä kertomaan ja mitä 

pystyin heidän kertomastaan ymmärtämään. Yhteistä kieltä yhteisen ymmärryksen 

rakentamiseen oli näin ollen rajallisesti. Toisaalta myös tulkin läsnäolo haastatteluis-

sa olisi vaikuttanut siihen, mitä lapset kertovat. Tulkkaus olisi voinut luoda tilantee-

seen esimerkiksi jännitteitä (myös Kohli & Kaukko 2017, 8) ja vaikeutta puhua 

henkilökohtaisista asioista. Varsinkin tämän haastatteluaineiston kohdalla koin luot-

tamuksellisen suhteen luomisen tutkijan ja lasten kesken olennaiseksi. (myös Ritala-

Koskinen 2001, 154.) Tästä syystä olin valmis tinkimään mahdollisesta merkitysten 

moninaisuudesta. 
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Pyrin päättämään haastattelut myönteisiin teemoihin (ks. Ritala-Koskinen 2001, 

159). Ensimmäisen osatutkimuksen haastattelut päätettiin keskustelemalla unelmail-

tapäivistä, kolmannen ja neljännen osatutkimuksen haastattelujen lopuksi keskustel-

tiin tulevaisuuden suunnitelmista. Yhdessä haastattelussa tuli esille asioita, jotka 

pakottivat pohtimaan luottamuksellisuutta: olisiko ulkopuolinen puuttuminen lap-

sen elämään tarpeen. (ks. Emt. 159). Haastattelun jälkeen olin yhteydessä haastatel-

tavaan ja päädyimme yhdessä siihen, ettei minun tarvitsisi järjestää ulkopuolista 

apua, koska asiat olivat jo järjestymässä muulla tavoin. 

Haastattelutilanteiden konteksteissa niin ensimmäisen kuin kolmannen ja nel-

jännen osatutkimuksen osalta syntyi haastateltavien ja minun vuorovaikutuksen 

tuloksena erilaisia yksinäisyyskuvauksia (Ritala-Koskinen 2001, 164–165). Anna 

Kulmala (2006, 60, 63) on kirjoittanut siitä, kuinka aineistojen kontekstit houkutte-

levat esille tietynlaista puhetta ja miten metodologiset seikat vaikuttavat siihen, 

kuinka tutkimuksen kohde näyttäytyy. Pienten koululaisten iltapäivänviettoon liitty-

vän ensimmäisen osatutkimukseni taustalla olevan tutkimusprojektin haastatteluissa 

yksinäisyys oli yksi teema muiden joukossa. Haastattelujen valossa lasten iltapäivät 

olivat mukavaa vapaa-aikaa, jonka täytti monenlainen tekeminen, ja jota kohtaan 

lapset eivät esittäneet suurempia muutostoiveita. Haastatteluissa lapset asemoivat 

itsensä itsenäisiksi perheenjäsenten jäädessä taustalle, ja toivat esille yksinäisyyden 

helpotus- tai ratkaisukeinoja ja yksinolon toivottuna tai mieluista tekemistä mahdol-

listavana asiana. Yksinäisyyden kielteiset merkitykset eivät siis tulleet tässä aineis-

tossa laajasti esille ainakaan omakohtaisena kokemuksena. Myös yksin Suomeen 

tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden haastatteluissa, joihin osatutkimukset 

kolme ja neljä perustuvat, yksinäisyys oli yksi teema muiden joukossa ja yksinäisyyt-

tä lähestyttiin asumisen kautta. Haastatteluissa perheenjäsenten ikävöinti ja heidän 

poissaoloonsa liittyvä yksinäisyys korostui ja yksinäisyyden kielteiset merkitykset 

tulivat esille myös omakohtaisina kokemuksina. 

Kirjoitukset tutkimuskonteksteina 

Vanhempiensa eron kokeneille lapsille suunnatun kirjoituskilpailun kirjoitukset 

olivat tutkimuksen kannalta luonnollinen aineisto (myös Eskonen 2005). Tutki-

museettisenä perusteluna valmiin aineiston käyttämiseen pidin sitä, että mahdolli-

sesti vaikeissa tilanteissa olevien lasten ei tarvinnut kertoa kokemuksistaan erikseen 

tutkijalle, eikä tutkimus tai tutkija vaikuttanut suoraan lapsiin (Pösö 2008, 100). 
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Toisen osatutkimuksen aineistonkeruun portinvartijoina olivat aikuiset kahdessa 

eri vaiheessa: painettujen ja sähköisten kirjoituskilpailukutsujen välittäjinä olivat 

aikuiset, esimerkiksi opettajat ja nuorisotyöntekijät, ja kirjoitusten tutkimuskäyttöä 

varten tarvitsin asiantuntija- ja kansalaisjärjestön toiminnanjohtajan kirjallisen tut-

kimusluvan. Osatutkimus oli ainoa, johon lapsen oli mahdollista osallistua ilman 

vanhemman tai tähän rinnastettavan aikuisen lupaa. Suurin osa lasten kirjoittamista 

teksteistä on sellaisia, joissa ei mainita vanhempien eroon liittyvien terapeuttisten tai 

oikeudellisten palveluiden käyttöä (myös Flowerdew & Neale 2003, 149).22 Lisäksi 

kilpailuun saattoi osallistua riippumatta siitä, kuinka kauan vanhempien erosta on 

kulunut (myös Maes ym. 2012). 

Aineistonkerääjä – Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto – motivoi lapsia 

kertomalla paitsi kirjoituskilpailun tarkoituksesta ja lapsilta saatavan tiedon tärkey-

destä, myös mahdollisuudella tarjota vertaisapua vastaavassa tilanteessa olevalle 

nuorelle sekä parhaimpien kirjoitusten julkaisemisella ja palkitsemisella. Lisäksi 

kirjoituskilpailukutsussa mainittiin kirjoitusten mahdollinen hyödyntäminen niin 

tutkimuksessa kuin Vetskari-projektin aikana kehitettävissä erotyöskentelyvälineis-

sä. Suostumuksena tutkimukseen osallistumiseen voikin pitää kirjoituskilpailukut-

suun vastaamista. Luottamuksellista suhdetta luotiin tarjoamalla mahdollisuutta 

osallistua nimettömästi tai julkaista palkittava kirjoitus nimettömästi.23 Kirjoituskil-

pailusta tiedotettiin pääkaupunkipainotteisesti, joskin kirjoituskilpailukutsu oli näh-

tävissä internetissä Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton ja sen yhteistyö-

kumppaneiden sivuilla. Tältä pohjalta kirjoittajien voi olettaa olleen pääosin pää-

kaupunkiseudulta. Todennäköisesti suurin osa kirjoittajista oli tyttöjä (ks. Autonen-

Vaaraniemi & Forsberg 2015, 454). 

Kirjoitusaineiston syntyminen vuorovaikutuksessa ja oletetun yleisön huomioi-

minen näkyi monella tavalla. Kirjoituskilpailun aihe oli henkilökohtainen ja kutsus-

sa pyydettiin kirjoittamaan omista kokemuksista. Yhtä kirjoitusta lukuun ottamatta 

kirjoitukset oli kirjoitettu yksikön ensimmäisessä persoonassa. Kolmessa tekstissä 

kirjoittaja puhutteli lukijaa suoraan joko tekstin alussa tai lopussa (ks. Kulmala 

2006, 33). Merkittävien asioiden valinnassa ohjasivat esimerkiksi kirjoituskilpailu-

kutsussa (liite 1) esitetyt vanhempien eroon liittyvät kysymykset, kuten kysymykset 

omakohtaisista tunteista, ajatuksista, pelon ja ahdistuksen aiheista, erosta selviyty-

misestä sekä eroon liittyvistä tapahtumista ja muutoksista, ja siitä oliko ero hyvä vai 

                                                   
22 Alkuvuodesta 2011 harkitsin aineistonhankintaa Tampereen perheneuvolan 1.–2. luokkalaisille 
järjestettävien eroryhmien kautta, mutta näihin ryhmiin lapsi voi osallistua vain molempien vanhem-
pien suostumuksella. 
23

 Yhteystietoja pyydettiin ainoastaan mahdollista palkitsemista varten. 
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huono asia. Tekstejä tulikin kohdella julkiseen käyttöön laadittuina tarinaversioina 

(Hänninen & Koski-Jännes 2000, 197). Huolimatta kirjoituskilpailun aiheesta ja 

kutsusta ei ole varmuutta siitä, perustuivatko kirjoitukset omaan kokemukseen. 

Osatutkimuksessa tavoitteena oli kuitenkin tarkastella lasten yksinäisyyskokemusten 

kerronnallistamista, jolloin olennaista on se, millaisista vanhempien eroon liittyvistä 

kokemuksista 12–15-vuotiaat kirjoittavat. Vaikka kirjoituskilpailun otsikon olisi 

voinut olettaa houkuttelevan dramaattisia tarinoita, suuressa osassa pysyteltiin rea-

listisen oloisissa tarinoissa (myös Mikkola 2005, 131–132). Toisessa osatutkimuk-

sessa yksinäisyys rakentui vuorovaikutuksessa lasten kirjoitusten kanssa. 

Kirjoituskilpailukutsussa yksinäisyydestä ei kysytty eksplisiittisesti, suoraan. 

Vanhempien eroa käsitelleessä lasten kirjoituskilpailuaineistossa yksinäisyys mainit-

tiin suoraan vain yhdessä tekstissä, joten yksinäisyyttä lähestyttiin yksinäisyyttä 

symboloivan kuulumattomuuden käsitteen kautta. Vaikka haastatteluissa yksinäi-

syydestä sai monivivahteisemman kuvan kuin kirjoituksista, kirjoituksista oli luetta-

vissa omakohtaisen yksinäisyyden kokemuksia ensimmäisen osatutkimuksen haas-

tattelua enemmän, ja nimenomaan perheen sisällä ehkäpä siitä syystä, että tällaisesta 

yksinäisyydestä sai kertoa nimettömästi (myös Margalit 2010, 101–102). Kirjoitus-

kilpailukonteksti houkutteli (Kulmala 2006, 60, 63) esille melko realistisia kuvauksia 

yksinäisyydestä, joka kontekstin huomioiden ymmärrettävästi keskittyi yksinäisyy-

den kuvauksiin suhteessa vanhempiin, mutta myös tällaisesta yksinäisyydestä selviy-

tymiseen. 
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5 KOKOAVA TARKASTELU 

Olen tutkimuksessani tarkastellut lasten yksinäisyyttä lähtökohtaisesti sosiaalisena 

konstruktiona. Ajattelen yksinäisyyden kuitenkin olevan lapsille todellinen asia, eikä 

ainoastaan toiminnassa, sanoissa ja puheessa ilmenevä ilmiö. Tässä mielessä liikku-

minen sosiaalisen konstruktionismin ja ontologisen realismin välillä on mahdollista 

(Vierula 2017, 46). Ymmärrän lasten kertomuksista – puhutuista ja kirjoitetuista – 

välittyvän jotain lapsen kokemasta. Subjektiivinen kokemusten todellisuus ja ker-

tomusten todellisuus eivät kuitenkaan ole samanlaisia ja kerrontatilanne vaikuttaa 

siihen millaiseksi kertomus muotoutuu. Tästä syystä lasten kertomuksia tutkittaessa 

on suhtauduttava vakavasti kontekstointiin liittyviin kysymyksiin, joita tarkastelin 

edeltävissä luvuissa. Sen lisäksi, että merkitysten tuottaminen on tilannesidonnaista, 

se on riippuvaista laajemmista yhteyksistä. (Eskonen 2005, 38–40.) Kielellä ja pu-

heella on keskeinen merkitys sosiaalisen todellisuuden ja ihmisen itseymmärryksen 

muotoutumisessa, mutta pyrin tarkastelemaan kertomuksia myös osana reaalista 

kokemusmaailmaa (Hänninen 2002, 14–15). 

Ymmärrykseni yksinäisyydestä muokkautui osatutkimus osatutkimukselta (ks. 

Kulmala 2006, 58), perhesiirtymä perhesiirtymältä. Seuraavassa teen osatutkimusten 

yhteen luentaa eritellen eroja ja yhtäläisyyksiä ja vastaan kysymykseen millaisia mer-

kityksiä erilaisissa perhesiirtymissä elävät lapset antavat yksinäisyydelle. Lisäksi pei-

laan tutkimustuloksiani yksinäisyyden teoreettisiin tulkintoihin, arvioin tutkimuksen 

kokonaisuutta ja esitän jatkotutkimusaiheita. 

5.1 Monimerkityksinen, ohimenevä ja haavoittava yksinäisyys 
perhesiirtymissä 

Yksinäisyyden monet merkitykset olivat ilmeisiä ensimmäisestä osatutkimuksesta 

lähtien. Ensimmäiseen perhesiirtymään, lasten koulun aloitusvaiheeseen kiinnittyvä 

osatutkimus osoitti, ettei lasten iltapäivien yksinäisyys ole välttämättä sitä, mitä sen 

kuvitellaan olevan. Toisen osatutkimuksen perhesiirtymässä, vanhempien erotessa 

lasten yksinäisyys – yksinäisyyden rinnakkaiskäsitteen, kuulumattomuuden kautta 

tarkasteltuna – ei välttämättä löydy sieltä, mistä sen kuvitellaan löytyvän. Kolmas ja 



 

71 

neljäs osatutkimus, joissa perhesiirtymänä oli perheen hajoaminen lapsen paetessa 

yli kansallisvaltioiden rajojen ilman vanhempiaan esimerkiksi sotatilaa, vahvistivat 

aiempien osatutkimusten esiin tuomia lasten yksinäisyyden monia merkityksiä. Ne 

osoittivat, miten asuminen ja paikka, ja näissä tapahtuvat muutokset – ihmissuhteis-

sa tapahtuvien muutosten ohella – liittyvät yksinäisyyteen ja kuulumattomuuteen. 

Huomionarvoista oli myös se, että lapset kertoivat erosta yksinolon ja yksinäisyy-

den välillä ainakin epäsuorasti. Lisäksi kaikissa perhesiirtymissä tulee esille ihmis-

suhteiden ohella lemmikkieläinten merkitys yksinäisyyden helpottajana tai peräti 

ratkaisuna ainakin lyhytaikaiseen yksinäisyyteen. 

Osatutkimusten perhesiirtymät tuovat myös esille sävyltään ja kestoltaan erilaisia 

yksinäisyyksiä. Yhtäältä lapset kertovat yksinäisyydestä, myös omana kokemuksena, 

etukäteisoletustani enemmän. Lapset kuvaavat yksinäisyyttä konkreettisina tai kuvi-

teltuina, mahdollisina kertomuksina (ks. Hymel ym. 1999, 83) ja metaforin (myös 

Rönkä 2017, 94), kuten nälän käsitteellä. Toisaalta esille tulee yksinäisyyden sanallis-

tamisen vaikeus tai haluttomuus puhua siitä myös käsitteellisellä tasolla. Lisäksi 

osatutkimusten perhesiirtymät tuovat esille myös yksinäisyyksien seuraukset. Lapset 

nimeävät yksinäisyyden seuraukset kielteisiksi kuten surullisuudeksi, tyhjyydeksi 

(jotain puuttuu) ja ikävöinniksi (myös Asher & Paquette 2003, 75) sekä eksyksissä 

oloksi (Laine 1989). Näiden ohella he kuvaavat seurauksia neutraalin arkipäiväisesti 

tai myönteisesti. Yksinäisyyden sijaan onkin perusteltua puhua yksinäisyyksistä. 

Seuraavassa etenen tunnistamastani ohimenevästä, ”kesystä” yksinäisyydestä haa-

voittavaan, ”ilkeään” yksinäisyyteen (ks. Pösö 2005). 

Ensimmäisen ja kolmannen osatutkimuksen aineistojen yksinäisyysmerkityksillä 

on yllättäviä ja kiinnostavia yhtäläisyyksiä, vaikka ne kiinnittyivät varsin erilaisiin 

perhesiirtymiin. Niin koulun aloitusvaiheen koulupäivän jälkeiseen iltapäiväkon-

tekstiin kytkeytyvistä toisluokkalaisten suomalaislasten kuin yksin tulleiden turva-

paikanhakijalasten haastatteluaineistoista löytyy arkipäiväistä, luonteeltaan väliai-

kaista, ohimenevää (Cacioppo & Patrick 2008; Laine 1989; Margalit 2010; Young 

1982), kesyä yksinäisyyttä. 

Molemmissa perhesiirtymissä tämä väliaikainen ja ohimenevä yksinäisyys liitet-

tiin pääsääntöisesti kavereiden puutteeseen tai poissaoloon. Kaverit ovat yksinäi-

syyden ensisijainen ratkaisu kertovatpa lapset yksinäisyydestä kuvitteellisena tai 

omana kokemuksena. Lyhytaikainen yksinäisyys voi olla toistuvaa, koska kaverit 

eivät ole aina saatavilla ja arki on ajoittain tylsää, mutta tällainen yksinäisyys on lap-

sen hallittavissa: ratkaistavissa tai helpotettavissa. Vastentahtoiseen kotona yksin 

oloon ja arkipäivän ajoittaiseen tylsyyteen liittyvää yksinäisyyttä voi helpottaa esi-

merkiksi musiikkia kuuntelemalla. Ensimmäisen ja kolmannen (ja neljännen) osa-
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tutkimuksen perhesiirtymät tuovat esille odotuksia ja pettymyksiä kaverisuhteita 

kohtaan. Odotukset kuitenkin painottuvat eri tavalla näissä konteksteissa ja kave-

risuhteiden merkitys yksinäisyyden kannalta on erilainen toisluokkalaisten lasten ja 

yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten tilanteesta johtuen. Toisluokkalais-

ten vanhemmat ovat saatavilla ja tavoitettavissa ainakin puhelimitse iltapäiväaikaan, 

kun taas turvapaikanhakijalasten vanhemmat eivät olleet fyysisesti saatavilla tai lain-

kaan tavoitettavissa. 

Toisen osatutkimuksen perhesiirtymässä – vanhempien erotessa – yksinäisyys 

tunnistetaan lasten kirjoituksissa kuulumattomuutena ja siitä selviytyminen kuulu-

misena. Keskeistä on kuulumattomuus suhteessa vanhempiin eli lapsen kokema 

ulkopuolisuus ja sivustaseuraajan rooli. Vanhemmat ovat osa yksinäisyyden ongel-

maa, mutta eivät välttämättä osa sen ratkaisua. Arkipäiväiseen, kesyyn yksinäisyy-

teen verrattuna tällainen yksinäisyys on haavoittavampaa ja pitkäkestoisempaa, ja 

sitä voi luonnehtia situationaaliseksi (Laine 1989; Young 1982), tilanteiseksi, jossain 

määrin myös eksistentiaaliseksi, koska lapset liittävät siihen tarkoituksettomuuden 

ja avuttomuuden tunteita (ks. Margalit 2010, 7). Tällaista kuulumattomuutta – yksi-

näisyyttä – saatetaan kirjoitusten perusteella kokea myös vanhempien eroa edeltä-

västi. Kuulumattomuuden kautta tarkasteltuna lapsen yksinäisyys suhteessa van-

hempiin kietoutuu vanhempien välisiin ratkaisemattomiin ristiriitoihin myös eroa 

edeltävästi ja kyseenalaistaa ydinperheeseen liitetyn itsestään selvän kuulumisen 

lapsen ja vanhemman välillä. Lasten kirjoituksissaan kuvaama yksinäisyys suhteessa 

vanhempaan liittyy erityisesti vanhemman laadulliseen poissaoloon (myös Rönkä 

2017, 100). 

Lapsen huolenpito ja huoli vanhemmistaan herättää yksinäisyyttä myös suhtees-

sa kavereihin, mutta vanhempien poissaolon näyttäytyessä pysyvänä, lapsen yksinäi-

syys voi ainakin helpottua muilla olemassa olevilla tai uusilla merkityksellisillä suh-

teilla. Tällaiset suhteet mahdollistavat sosiaalisen vuorovaikutuksen ajatusten ja 

tunteiden työstämiseksi, mikä yhdessä ajan kanssa helpottaa tai ratkaisee haavoitta-

vammankin yksinäisyyden. Toisaalta yksinäisyys voi ratketa myös yhtäkkisen myön-

teisen käänteen kautta. Yksinäisyys voi siis ratketa hyvin eri tahtisesti. Olennaista 

on se, että lapsi löytää itselleen merkityksellisiä ihmissuhteita. Tällaisen yksinäisyy-

den helpotus- ja ratkaisukeinot ovat näin ollen moninaisia ja osittain lapsen ulottu-

villa. Myös muiden osatutkimusten perhesiirtymissä vanhempien poissaolo mahdol-

listaa samantyyppisesti ainakin periaatteessa erityisesti kaverisuhteiden ylläpidon ja 

luomisen, joskin vanhemmat tai heidän poissaolonsa voi myös rajoittaa mahdolli-

suuksia muihin sosiaalisiin suhteisiin. 
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Ensimmäisen ja kolmannen osatutkimuksen perhesiirtymiä yhdistää arkipäiväi-

sen yksinäisyyden ohella se, että molemmissa tulee esille haavoittavaa, ”ilkeää”, 

totaalista yksinäisyyttä, joka mahdollisesti kehittyy tilanteisesta yksinäisyydestä 

krooniseksi (Laine 1989; Young 1982). Totaalisen ja pitkäkestoisen yksinäisyyden 

kuvaukset ovat hyvin samantyyppisiä koulun aloitusvaiheessa ja perheestä sodan 

vuoksi eroon jouduttaessa, vaikkakin ensimmäisessä osatutkimuksessa tällaista yk-

sinäisyyttä kuvataan käsitteellisellä tasolla, kolmannessa kokemuksellisella tasolla. 

Kolmannen ja neljännen osatutkimuksen perhesiirtymässä vanhempien poissaolo 

on lasten yksinäisyyden lähtökohta. Osalla turvapaikanhakijalapsista toinen van-

hemmista on kuollut eikä kaikilla ole tietoa vanhempien tai muidenkaan perheen-

jäsenten nykyisestä asuinpaikasta, tai edes siitä ovatko he elossa. 

Koska haavoittava yksinäisyys ei ole lasten ratkaistavissa ja perhesuhteen kaltai-

sia ihmissuhteita ei Suomessa synny helposti, yksinäisyys voi pitkittyä. Yksinäisyy-

den ratkaisemista vaikeuttaa se, että lapset pyrkivät kätkemään ja unohtamaan yksi-

näisyyden ja yksinäisyys jää jakamatta myös samassa tilanteessa olevien vertaisten 

kanssa (myös Chase & Statham 2013, 226; Kuusisto-Arponen 2016, 105). Haavoit-

tavaan yksinäisyyteen liittyvien ajatusten ja tunteiden jakaminen voisi helpottaa 

yksinäisyyttä. Tätä jakamista vaikeuttaa maahantulovaiheessa mahdollisesti yhteisen 

kielen puute ja toisessa lasten kuvauksissa esiin tulleessa ilta- ja yöaikaan sijoittuvas-

sa yksinäisyystiivistymässä se, että tähän aikaan yksinäisyyttä ei voi jakaa, vaikka 

haluaisikin. Toisaalta etenkin kolmannessa perhesiirtymässä turvapaikanhakijalapset 

kuvaavat yksinäisyyden unohtamisen selviytymisstrategiana. Se, että lapset olivat 

haluttomia puhumaan yksinäisyydestä ainakin omakohtaisena kokemuksena voi 

liittyä tähän strategiaan sen ohella, että abstraktin ilmiön käsittelyyn ei ollut haastat-

teluissa riittävästi yhteistä kieltä, ja että yksinäisyydestä puhuttiin lasten ehdoilla. 

Tässä perhesiirtymässä lähellä täysi-ikäistymistä olevien nuorten yhtenä haavoitta-

van yksinäisyyden ratkaisuyrityksenä voi ajatella olevan suunnitelmat perheenjäsen-

ten luona vierailuista ja oman perheen perustamisesta (myös Chase & Statham 

2013, 228). 

Turvapaikanhakijalapsia koskevien kolmannen ja neljännen osatutkimuksen tu-

lokset ovat osittain päällekkäisiä, vaikka osatutkimuksissa aineistoa tarkasteltiin eri 

näkökulmista. Kun kolmannessa osatutkimuksessa huomio kiinnittyi enemmän 

yksilön yksinäisyyskerrontaan, neljännessä osatutkimuksessa siirryttiin tarkastele-

maan myös yhteisöllistä ja yhteiskunnallista yksinäisyyttä. Neljännen osatutkimuk-

sen tarkastelun pohjalta kuulumattomuus ja yksinäisyys liittyvät monenlaiseen vie-

rauteen tiivistyen Suomeen tulovaiheeseen, mutta näkyen lasten asumishistorioissa 

tämän jälkeenkin. Tällaisen yksinäisyyden ratkaisuna on tuttuus, joka voi rakentua 
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vain ajan kanssa. Riittävän kauan samassa paikassa asuminen mahdollistaa arjen 

pysyvyyden ja tutun fyysisen ympäristön tuttuine rutiineineen ja ihmisineen. Merki-

tyksellinen tekeminen ja merkitykselliset ihmiset – vertaissuhteiden ohella myös 

perhesuhteiden kaltaiset suhteet – vähentävät yksinäisyyskokemuksia ja luovat tur-

vallisuutta ja emotionaalista kuulumista niin asuinpaikkoihin kuin ihmisiin. Tästä 

huolimatta saatetaan kokea ilta-aikaista yksinäisyyttä (Karisto & Tiilikainen 2017, 

531), joka kuitenkin on luonteeltaan ohimenevää. 

Kolmannen ja neljännen osatutkimuksen perhesiirtymässä tulee toisen osatut-

kimuksen perhesiirtymän tavoin esille eksistentiaaliseen yksinäisyyteen liittyvä hen-

kilökohtainen tarkoituksettomuuden ja avuttomuuden tunne (Margalit 2010, 7). 

Nämä kytkeytyvät erityisesti äidin poissaoloon ja tällaisen yksinäisyyden ratkaise-

mattomuuteen. Kolmannen ja neljännen osatutkimuksen perhesiirtymään voi tulki-

ta liittyvän myös representatiivista yksinäisyyttä, koska turvapaikanhakijalapset ver-

taavat tilannettaan niiden lasten tilanteeseen, jotka asuvat vanhempiensa kanssa ja 

kokevat, etteivät läsnäolevat ihmiset täysin ymmärrä heitä ja heidän tilannettaan 

(myös Margalit 2010, 7).  

Yksinäisyyden suunnasta tarkasteltuna ensimmäisessä osatutkimuksessa – kou-

lun aloitusvaiheen koulupäivän jälkeisissä iltapäivissä – korostuu lasten vertaisiden-

titeetti. Toisen, kolmannen ja neljännen osatutkimuksen perhesiirtymissä – van-

hempien erossa ja lapsen paetessa yli kansallisvaltioiden rajojen ilman vanhempiaan 

esimerkiksi sotatilaa – puolestaan lasten perheenjäsen identiteetti. Toisessa ja kol-

mannessa perhesiirtymässä perheenjäsen identiteetin ohella vertaisidentiteetin voi 

ajatella korostuvan siinä mielessä, että kaverit ovat joko osa perheenjäsenten pois-

saoloon liittyvän yksinäisyyden ratkaisua tai suojaavat yksinäisyydeltä tarjotessaan 

seuraa ja yhteistä tekemistä. Kavereiden puutteeseen liittyvä arkipäiväinen, kesy 

yksinäisyys kuitenkin syventää haavoittavaa yksinäisyyttä. Haavoittavan yksinäisyy-

den ensisijaisena ratkaisuna nähdään kuitenkin perheenjäsenet, etenkin vanhemmat 

ja erityisesti äidit. Myös nuoret, lähellä täysi-ikäistymistä olevat turvapaikanhakija-

pojat kaipaavat äitejään. 

5.2 Johtopäätöksiä 

Tässä tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle siitä, että lasten yksinäisyyttä on mahdoton-

ta tavoittaa kysymättä yksinäisyydestä lapsilta itseltään (ks. Hymel ym. 1999). Läh-

tökohtana oli, että elettyyn (omakohtaiseen tai sivusta seurattuun) päästään käsiksi 

kerrottuna – haastatteluissa tai kirjoituksissa – ja kerronnan tavat ovat kulttuurisesti 
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säädeltyjä. Mielenkiinto oli siinä, millaisia merkityksiä lapset yksinäisyydelle antavat 

riippumatta siitä, olivatko ne omakohtaisia. Yksinäisyyttä ei haluttu etukäteen mää-

ritellä, eikä tavoitteena ollut määritellä lapsia yksinäisiksi. Tutkittiin siis yksinäisyyt-

tä, ei yksinäisiä, vaikka laadullinen tutkimusote mahdollisti myös omakohtaisesta 

yksinäisyydestä kertomisen kautta yksinäisten tunnistamisen. Erilaisia perhesiirty-

miä edustavien aineistojen tarjoamien näkökulmien kautta oli mahdollista tarkastel-

la yksinäisyyden tilanteisia tekijöitä ja kontekstisidonnaisuutta. 

Tutkimuksen rajat on hyvä palauttaa lyhyesti mieleen ennen tulosten yhteenve-

toa. Tutkimuksen aineistot ovat valikoituneita monessa mielessä. Lapset ja heidän 

tuottamansa aineisto tavoitettiin aikuisten kautta ja heidän luvallaan ja aineistot 

syntyivät aikuisten kysymyksen asettelujen pohjalta. Lisäksi aikuinen tulkitsi aineis-

toja. Lasten tutkimukseen osallistumista heidän omilla ehdoillaan pyrittiin kuitenkin 

kunnioittamaan kaikin mahdollisin tavoin edellä esitettyjen reunaehtojen rajoissa. 

Aikuisen luvasta huolimatta lapset saivat kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai 

keskeyttää sen. Osallistuessaan he valitsivat mitä ja miten kertoivat, erityisesti yksi-

näisyydestä, joka kaikissa osatutkimuksissa oli vain yksi juoni. Yksinäisyyttä lähes-

tyttiin iltapäivänvieton, vanhempien eron, perheestä erossa olon ja asumisen kautta. 

Asetin tutkimuseettiset periaatteet merkitysten moninaisuuden edelle erityisesti 

kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa. Tutkimuksen rajoituksista huolimatta 

koen saaneeni (tutkimuksen ensisijaisen tavoitteen mukaisesti) kolmella, vaikkakin 

pienellä aineistolla monipuolisen kuvan yksinäisyydestä paitsi lasten määrittämänä 

ilmiönä myös kokemuksena. 

Väitöstutkimuksessani oleellista on se, mitä lapset yksinäisyydestä kertovat, ja 

toisaalta se mitä he eivät kerro. Lapsilla on erilaisia tapoja kertoa yksinäisyydestä 

niin haastatteluissa kuin kirjoituksissa. Lasten yksinäisyyttä voidaan lähestyä kysy-

mällä sitä suoraan lapsilta, mutta myös yksinäisyyden rinnakkaiskäsitteen, kuulumat-

tomuuden kautta, ja näin yksinäisyydestä voidaan saada hienosyisempi kuva. Osa-

tutkimusten perhesiirtymissä tulee esille niin sosiaalista, emotionaalista ja yhteis-

kunnallista tai rakenteellista kuin eksistentiaalista ja representatiivista yksinäisyyttä-

kin (esim. Margalit 2010; Morrison & Smith 2018; Weiss 1989). Lisäksi esille tulee 

ohimenevää, tilanteista ja ainakin mahdollisesti krooniseksi kehittyvää yksinäisyyttä 

(Young 1982). Tästä syystä tulisikin puhua lasten yksinäisyyksistä. 

Monimerkityksisen luonteensa vuoksi lasten yksinäisyyttä ei tule nähdä ainoas-

taan ratkaisua vaativana (sosiaalisena) ongelmana. Arkipäiväinen, kesy, omakohtai-

senakin koettu yksinäisyys on lasten hallittavissa eikä se näin ollen hallitse lasten 

elämää (ikäihmisten osalta myös Palkeinen 2007, 116). Ohimenevän, lyhytaikaisen 

yksinäisyyden voi hyväksyä osaksi myös lasten elämää (myös Cacioppo & Patrick 
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2008, 5; Margalit 2010, 3), joka on myönteistä ja tarpeellista ensinnäkin siinä mie-

lessä, että se korostaa sosiaalisten yhteyksien tarvetta. Yksinäisyyden voi ajatella 

ilmaisevan toiveen muutoksesta (Margalit 2010, 5). Tämän tyyppisen yksinäisyyden 

voi tutkimuskirjallisuuden pohjalta mieltää sosiaaliseksi yksinäisyydeksi siinä mieles-

sä, että sitä voidaan helpottaa monenlaisilla yhteisyyttä tarjoavilla ihmissuhteilla 

(Weiss 1989, 13). Tosin kavereiden puutteeseen liittyvä yksinäisyyteen liittyy myös 

emotionaalinen ulottuvuus, eikä tällaista yksinäisyyttä voi paikata kuka tahansa ka-

veri (myös Margalit 2010, 6). 

Vanhemman poissaolon ohella vanhemman poissaolevuuteen liittyvä yksinäi-

syys on arkista, kesyä yksinäisyyttä huolestuttavampaa. Vanhempien ero perhesiir-

tymänä tuo esille lapsen kuulumattomuutta – yksinäisyyttä – suhteessa vanhempaan 

myös eroa edeltävästi. Toisen osatutkimuksen keskeiset tulokset saavatkin pohti-

maan, missä on lapsen koti ja perhe paitsi vanhempien eron jälkeen myös ulkoapäin 

katsottuna ehjässä perheessä. Perheen rakenne ei näin ollen ole yksioikoisesti yksi-

näisyyttä lisäävä tai vähentävä tekijä (myös Rönkä 2017, 100, 119, 127). Läheinen 

suhde ei tutkimuskirjallisuuden pohjalta rakennu pelkästään fyysisen läsnäolon va-

raan ja karkoita luonteeltaan emotionaalista yksinäisyyttä. Huolta herättää myös se, 

että yksinäisyys, joka liittyy lapsen huoleen vanhemmistaan, laajenee myös muihin 

merkityksellisiin suhteisiin, etenkin vertaissuhteisiin. Toisaalta vanhemman poissa-

olon näyttäytyessä pysyvänä, pidempiaikaista, tilanteista, paikoin eksistentiaalista 

yksinäisyyttä korjaavat muut aiemmat tai uudet merkitykselliset suhteet (myös May 

2013, 115). Vanhemman poissaolosta voi olla hyötyäkin (myös Smart ym. 2001, 

70). 

Sen sijaan kolmannen ja neljännen osatutkimuksen perhesiirtymään liittyvissä 

kuvauksissa esille tuleva yksinäisyys on haavoittavaa – ilkeää – ja erityisesti van-

hemman poissaoloon liittyvää. Yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten 

kertoman perusteella uudessa, vieraassa kulttuuriympäristössä yksinäisyyden koke-

misessa keskeisiä ovat taakse jääneet perhesuhteet (myös Chase & Statham 2013, 

226), etenkin äidin poissaolo. Perheenyhdistämisen esteet tai mahdottomuus teke-

vät yksinäisyydestä ongelmallista odotusta (myös Herz & Lalander 2017), koska 

odotukset eivät toteudu. Olo tuntuu entistä yksinäisemmältä paitsi siksi, että tule-

vaisuuden odotukset ovat kaventuneet eikä nykyinen elämä vastaa sosiaaliselle elä-

mälle asetettuihin odotuksiin myös siksi, että menneisyys muistuttaa asioiden olleen 

paremmin. (ks. Karisto & Tiilikainen 2017, 530, 535.) Kasvokkaisen yhteyden puut-

tuessa tällaisen yksinäisyyden voi mieltää emotionaaliseksi yksinäisyydeksi (Morri-

son & Smith 2018, 15; Terrell-Deutsch 1999, 12), joka saa äärimmäisen, totaalisen 

luonteen, koska se ei ole lapsen ratkaistavissa ja tämänkaltaista yksinäisyyttä leimaa 
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sen jakamattomuus (myös Chase & Statham 2013, 226; Kuusisto-Arponen 2016, 

105). Yksi mahdollinen selitys jakamattomuudelle on se, ettei keskustelu asiasta 

muuttaisi tilannetta, joten lapset haluavat keskittyä mieluummin tulevaisuuteen (ks. 

Chase & Statham 2013, 227). Edeltävistä syistä johtuen tällainen turvapaikanhakija-

lasten yksinäisyys uhkaa kroonistua. 

Kolmannen ja neljännen osatutkimuksen perhesiirtymä kiinnittää huomion ra-

kenteiseen tai yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen yksinäisyyteen (Morrison & Smith 

2018, 13). Yhteiskunnan merkitys yksinäisyyskokemuksiin sivuutetaan usein jul-

kisuuspuheessa (Palkeinen 2007, 116), vaikka yksinäisyys sinänsä on nykyisellään 

enenevässä määrin esillä. Yhteisölliset ja yhteiskunnalliset rakenteet voivat tuottaa 

tai lisätä yksinäisyyttä. Sosiokulttuurisella ulottuvuudella kuten yhteisön normeilla ja 

vertailuilla näihin (Rönkä 2017, 99–101) voi ajatella olevan erityinen merkitys tur-

vapaikanhakijalapsille. Normista poikkeava oleminen ja tekeminen eri ulottuvuuk-

silla, kuten elämäntapahtumien, asumisen ja elämäntilanteen ulottuvuudella, vahvis-

taa yksinäisyyden kokemusta. Turvapaikanhakijalasten lapsuus eroaa monin tavoin 

ideaalina pidetystä lapsuudesta ja yksinäisyys liittyy myös tähän (Herz & Lalander 

2017, 1064). Lisäksi vastaanottojärjestelmä ei parhaalla mahdollisella tavalla turvaa 

lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseensa, esimerkiksi siihen missä ja kenen 

kanssa hän asuu. Systeemien ja rakenteiden merkitys yksinäisyyden kokemisessa on 

tunnistettu myös aiemmissa turvapaikanhakijalapsia koskeneissa tutkimuksissa 

(esim. Chase & Statham 2013, 230; Herz & Lalander 2017, 1064–1065). 

Läheisen emotionaalisen suhteen puutteeseen liittyvä yksinäisyys häviää ainoas-

taan uuden samantyyppisen suhteen avulla (Morrison & Smith 2018, 15). Suomen 

vastaanottojärjestelmä ja maahanmuuttopolitiikka ei laajamittaisesti ja järjestelmälli-

sesti pyri tarjoamaan turvapaikanhakijataustaiselle lapselle sellaisia aikuissuhteita 

Suomessa, jotka voisivat toimia vanhemman ”korvikkeena”. Näin siitä huolimatta, 

että vastaanoton lähtökohtana ei ole varmistaa perheenyhdistämistä Suomessa eikä 

perheen yhdistyminen (lähtömaassa) ole kovin realistinen tavoite, kun lapsen Suo-

meen tulon lähtökohtana on turvapaikanhakeminen. Yksinäisyys ja ikävä ovat arjes-

sa monin tavoin läsnä ja yhteydenpitovaikeudet perheeseen lisäävät entisestään 

ikävän ja yksinäisyyden tunteita (Kuusisto-Arponen 2016, 104, 106). Yksin tulleiden 

turvapaikanhakijalasten kohdalla ikävöiminen ja yksinäisyys voivat tunteina olla 

erilaisia, mutta niitä on hankala erottaa toisistaan (vrt. Junttila 2015, 22). 

Valitsemani perhesiirtymät tarjoavat esimerkkejä siitä, millaista yksinäisyyttä lap-

set näissä elämän muutosvaiheissa tuovat esille. Näiden yksinäisyysmerkitysten 

pohjalta voi yrittää tunnistaa lapsen yksinäisyyttä muissakin perhesiirtymissä. Kuu-

lumattomuus voi toimia uutena käsitteenä yksinäisyyden tavoittamisessa niin sosiaa-
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lityössä kuin yhteiskuntatieteissä laajemminkin. Sosiaalityön käytännössä tai muussa 

auttamistyössä vanhemman poissaoloon ja poissaolevuuteen kytkeytyvää lasten 

yksinäisyyttä voisi tunnistaa esimerkiksi niin kutsutusta ydinperheestä, jossa van-

hempi aloittaa matkatyön tai vanhemmalla todetaan pitkäaikaissairaus tai päihdeon-

gelma. Yhtä lailla perheidensä kanssa saapuvat turvapaikanhakijalapset voivat kokea 

yksinäisyyttä vanhemman henkisen poissaolon vuoksi. Toisessa osatutkimuksessa 

vanhemman poissaoloa korostivat myös uudet ihmissuhteet, kuten vanhemman 

puoliso tai puolisisarus. Näin ollen käytännön työssä voisi tarkastella esimerkiksi 

uusperheen lapsen mahdollisia yksinäisyyden kokemuksia. Lisäksi ydinperheestä 

voisi tunnistaa esikoislapsen mahdollisen yksinäisyyskokemuksen sisaruksen synty-

essä ainakin niissä tilanteissa, joissa fyysinen ympäristö muuttuu perheen muuttaes-

sa isompaan asuntoon tai esikoislapsen aloittaessa päivähoidon. Kolmannen ja nel-

jännen osatutkimuksen perhesiirtymän turvapaikanhakijalapsen vanhemman henki-

seen poissaoloon liittyvä yksinäisyys sen sijaan kutsuu havaitsemaan myös sellaisten 

lastensuojelun pitkäaikaisesti sijoittamien lasten yksinäisyyskokemuksia, joilla yh-

teydenpito vanhempiin on ohutta ja perheen jälleen yhdistäminen epätodennäköis-

tä. 

Edellä mainitut ovat myös mahdollisia lasten yksinäisyyden jatkotutkimusaiheita 

erityisesti perhesuhteissa. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja jatkotutkimuksen 

aiheiksi jäävät lisäksi internetin ja palvelevien puhelinten kautta luodut merkityksel-

liset ihmissuhteet, koska en väitöstutkimuksessani ollut lähtökohtaisesti kiinnostu-

nut ei-kasvokkaisesti luoduista ja ylläpidetyistä suhteista (ks. Morrison & Smith 

2018, 17). Näin ollen en tullut niistä kysyneeksi, eivätkä lapset kuvanneet sellaisia 

osatutkimuksissa.24 Jatkossa ei-kasvokkaisten yhteydenpitotapojen merkitys yksinäi-

syyden vähentämisessä on hyvä huomioida informaatio- ja viestintäteknologian 

edelleen lisääntyessä ja saadessa uusia muotoja. 

Erilaisten yksinäisyyksien ohella niin tutkimuksessa kuin käytännön työssä on 

erotettava yksinäisyydet yksinolosta. Lasten – ainakin epäsuora – eronteko yk-

sinolon ja yksinäisyyden välillä viittaa aikuismaiseen yksinäisyysilmiön ymmärtämi-

seen (Hymel ym. 1999, 89). Sosiaalisen yhteyden (Cacioppo & Patrick 2008, 9) 

ohella lapsilla vaikuttaa olevan tarve yksinoloon tai myönteiseen yksinäisyyteen 

(Margalit 2010, 10), joka tarjoaa mahdollisuuden lepoon, itsereflektioon, itsensä 

toteuttamiseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tekemiseen, vaikkapa jonkin 

                                                   
24 Internet tuli esille kasvokkain luotujen kaverisuhteiden ja puhelin perhesuhteiden yhteydenpitovä-
lineenä kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa. Vanhempiin aineistoihin pohjautuvissa – en-
simmäisessä ja toisessa – osatutkimuksissa puhelin mainittiin yhteydenpitovälineenä niin vanhempien 
kuin kavereihin kanssa. 
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asian suremiseen (myös Margalit 2010, 10–11). Yksinolon tai tämän tyyppisen yksi-

näisyyden seuraukset voivat olla myönteisiäkin (myös Cacioppo ym. 2014, 3; Hymel 

ym. 1999, 102). Kaikkien osatutkimusten tulosten pohjalta voi kysyä, tulisiko lapsel-

la olla oikeus yksinoloaikaan ja -paikkaan, ja oikeus valita ainakin jossain määrin 

kenen kanssa hän asuu tai viettää aikaansa. 

Yksinäisyyden tutkiminen erilaisissa perhesiirtymissä elävien lasten näkökulmista 

tuo esille, mitkä ihmissuhteet missäkin siirtymässä ovat lapsille merkityksellisiä, 

löytyivätpä ne perheestä tai sen ulkopuolelta, ja miten lapset asemoituvat erityisesti 

suhteessa perheeseen. Yksinäisyyden ohella perhesuhteiden laatua on vaikea arvioi-

da kysymättä lapselta itseltään. Myös lapset voivat tehdä perheestään havaintoja, 

analysoida sitä ja olosuhteita (Alanen 1992, 56). Erilaisten yksinäisyyksien kanssa 

elämisen ohella väitöstutkimukseni tuo esille lapsen toimijuuden myös toisessa 

merkityksessä: selviytymisen yksinäisyyden kanssa, ainakin tilanteisella tasolla. Myös 

aiemman lasten yksinäisyyttä koskevan tutkimuksen mukaan lapsilla on yksinäisyy-

den hallintakeinoja (esim. Margalit 2010), joten yksinäisyyden helpotus- ja ratkaisu-

keinojakin on etsittävä myös lasten näkökulmista. Lasten tarpeet ja voimavarat 

tulee huomioida rinnakkain erityyppisiä yksinäisyyksiä ratkottaessa. 

Osatutkimusten perhesiirtymien pohjalta lapsilla on tarve sekä läheiseen emo-

tionaaliseen suhteeseen, jossa voi tuntea olonsa paitsi turvalliseksi, myös hyväksy-

tyksi, pidetyksi ja ymmärretyksi että sosiaalisiin suhteisiin, joiden kautta voi tuntea 

kuuluvansa osaksi laajempaa yhteisöä (myös Terrell-Deutsch 1999, 12). Läheinen 

emotionaalinen suhde rakentuu paitsi fyysisen, ennen kaikkea henkisen läsnäolon 

varaan, rakentuipa suhde vanhempaan tai muuhun merkitykselliseen ihmiseen. Täl-

lainen suhde edellyttää huolenpidon, lohdutuksen ja läheisyyden – äitiin kohdistu-

neiden sukupuolittuneiden odotusten (myös Helavirta 2011, 73–74) – toteutumista. 

Läheinen emotionaalinen suhde ei kuitenkaan saa tarpeettomasti rajoittaa mahdolli-

suuksia muihin suhteisiin (myös Cacioppo & Patrick 2008, 12), koska sosiaaliset 

suhteet edellyttävät mahdollisuutta osallistua sosiaalisiin aktiviteetteihin – esimer-

kiksi koulunkäyntiin ja harrastuksiin – jotka mahdollistavat monenlaiset ihmissuh-

teet ja tätä kautta kuulumisen tunteen kasvamisen (myös Margalit 2010, 7). 

Yksilöllisten näkökulmien ja ratkaisuehdotusten rinnalla tuleekin tarkastella yh-

teisöjen ja yhteiskunnan merkitystä yksinäisyyskokemusten kannalta erityisesti sil-

loin, kun yksinäisyys uhkaa pitkittyä. Esimerkiksi lasten asumisen pysyvyys25 on 

                                                   
25 Suomen Akatemian rahoittama TRUST-kärkihanke (2016–2018), joka kehittää käytäntöjä yksin 
tulleiden alaikäisten tukemiseksi on antanut politiikkasuosituksen, jossa tavoitellaan pysyvyyttä nuor-
ten arkeen esimerkiksi perhesijoituksia lisäämällä ja selkeyttämällä perhesijoituksen toimintaperiaattei-
ta (Kuusisto-Arponen ym. 2017). Hämeenkyrössä toimii Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin 
koordinoima alaikäisyksikkö, jossa valtakunnallisesti uudenlainen hybriditoimintamalli pyrkii järjes-
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oleellinen lasten kuulumisen – yksinäisyydestä selviytymisen – kannalta, koska mer-

kityksellisten ihmissuhteiden rakentaminen vaatii myös aikaa ja asettumista paik-

kaan ja sen tarjoamiin ihmissuhteisiin sekä edes jonkinlaisen tulevaisuushorison-

tin.26  Edellytysten täyttyessä sosiaalinen vuorovaikutus ajatusten ja tunteiden työs-

tämiseksi on mahdollista ja ajan mittaan haavoittavampikin yksinäisyys voi ainakin 

helpottaa. Ihmissuhteiden ohella kaikkien osatutkimusten perhesiirtymissä tulee 

esille lemmikkieläinten merkitys ainakin lyhytaikaisen yksinäisyyden helpottajana tai 

peräti ratkaisuna. Kavereiden ohella läheiset, lemmikkieläimet ja läsnä olevat aikui-

set ovat se perhettä muistuttava ryhmä, jota lapset etsivät, kun oma perhe ei voi 

tarjota kuulumisen lähdettä (ks. May 2013, 114–115). Eläimet voivat olla paitsi ih-

missuhteiden korvikkeita myös itsessään merkityksellisiä läheisiä tai perheenjäseniä 

(Ritala-Koskinen 2001, 126; Helavirta 2011, 60). Lisäksi lähellä täysi-ikäistymistä 

olevilla nuorilla suunnitelmat oman perheen perustamisesta viittaavat yksinäisyydes-

tä selviytymiseen. 

Kaiken kaikkiaan yksinäisyyden tutkiminen on oikeastaan sosiaalisten yhteyksien 

tutkimista. Väitöstutkimukseni tuo esille, että niin lapset kuin yksinäisyyskin ovat 

monella tavalla piilossa perheessä ja toisaalta lapsen yksinolo suhteessa perheen-

jäseniin saatetaan ylitulkita yksinäisyydeksi. Yksinäisyys vaanii potentiaalisena vie-

raana ikään kuin kaikkialla, mutta yksinäisyyttä on tarkasteltava hienosyisemmin. 

Lasten näkökulmasta tehty tutkimus paljastaa lasten aktiiviset ja rakentavat roolit, 

joita lapsilla on jokapäiväisessä elämässään (Alanen 1992). Käänteisesti ajateltuna 

lapsen omaa elämää koskevien vaikutusmahdollisuuksien puute voi olla merkittävä 

yksinäisyyden taustatekijä (esim. Herz & Lalander 2017). Edellä mainituista syistä 

yksinäisyydestä ei kannata tehdä lapselle ongelmaa, ellei se ole sitä lapsen kannalta, 

mutta yksinäisyyden ollessa lapsen kannalta haavoittava ongelma, sitä ei voi jättää 

yksin hänen ratkaistavakseen. 
  

                                                                                                                                  
tämään niin turvapaikkaprosessin aikaisen kuin sen jälkeisen asumisen samassa yksikössä. Pelastakaa 
Lapset ry:n hanke Perhehoito kotouttaa! sen sijaan kehittää ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja 
nuorten perhehoitoa (Pelastakaa Lapset ry.). Aiemmin on pohdittu pitäisikö lapselle nimittää huoltaja 
ja vastaavatko perheryhmäkodit lasten pitkäaikaiseen tuen tarpeeseen sijaishuollon yleisen tason 
mukaisesti (Lepola 2012, 3). 
26

 Tulevaisuushorisonttia lyhentävät ja asumisen pysyvyyttä kyseenalaistavat Maahanmuuttoviraston 
turvapaikanhakijalapsille myöntämät vuoden oleskeluluvat ja 1-2 vuoden jatkoluvat. Lisäksi kielteisen 
päätöksen saaminen on mahdollista esimerkiksi siitä syystä, että hakijat ovat ehtineet täyttää 18 vuot-
ta. Alaikäiselle oleskelulupa voidaan myöntää yksilöllisestä inhimillisestä syystä, täysi-ikäisen kohdalla 
on löydettävä uusi peruste, kuten opiskelu tai työnteko. (Yle / Rautio 2018.) Lastensuojelun puolella 
perhesijoituksen vaihtoehdoksi on esitetty avoin adoptio silloin, kun lapsi selkeästi tarvitsee pitkäai-
kaista perhehoitoa. Tällöin lapsi saisi pysyvästi uuden perheen. (Lastensuojelun käsikirja 2018.) 



 

81 

KIRJALLISUUS 

Abrams, Laura S. (2010) Sampling ´Hard to Reach´ Populations in Qualitative Research: 
The Case of Incarcerated Youth, Qualitative Social Work 9 (4), 536–550. 

Alanen, Leena (1992) Modern Childhood? Exploring the ´child question´ in sociology. 
Jyväskylä: University of Jyväskylä. Institute for Educational Research, Publication 
series A. Research Reports 50. 

Alanen, Leena (2005) Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä. Teoksessa Anne Sankari & Jyrki 
Jyrkämä (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 
161–186. 

Alanen, Leena (2009) Johdatus lapsuudentutkimukseen. Teoksessa Leena Alanen & Kirsti 
Karila (toim.) Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapai-
no, 9–30. 

Alasuutari, Maarit (2005) Mikä rakentaa vuorovaikutusta lapsen haastattelussa? Teoksessa 
Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuo-
rovaikutus. Tampere: Vastapaino, 145–162. 

Allardt, Erik (1976) Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Porvoo: WSOY. 
Alldred, Pam & Burman, Erica (2005) Analysing Children´s Accounts using Discourse 

Analysis. Teoksessa Sheila Greene & Diane Hogan (toim.) Researching Children´s 
Experience. Approaches and Methods. London: Sage, 175–197. 

Amato, Paul R. (2010) Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. 
Journal of Marriage and Family 72 (3), 650–666. 

Asher, Steven R. & Paquette, Julie A. (2003) Loneliness and peer relations in childhood. 
Current Direction in Psychological Science, 12 (3), 75–78. 

Autonen-Vaaraniemi, Leena & Forsberg, Hannele (2015) Vuoroasuminen lapsuuden paik-
kakokemuksina kolmen tyyppitarinan valossa. Yhteiskuntapolitiikka 80 (5), 331-340. 

Bullock, Janis R. (1993) Children´s Loneliness and their Relationships with Family and 
Peers. Family Relations 42 (1), 46–49. 

Burr, Vivien (2015) Social Constructionism. 3. uudistettu painos. London: Routledge. 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tampere/reader.action?docID=2011179&p
pg=4. Haettu 22.5.2018. 

Butler, Ian & Scanlan, Lesley & Robinson, Margaret & Douglas, Gillian & Murch, Mervyn 
(2003) Divorcing Children: Children's Experience of their Parents' Divorce. Lon-
don: Jessica Kingsley Publishers. 

Cacioppo, John T. & Patrick, William (2008) Loneliness: Human Nature and the Need for 
Social Connection. New York: W. W. Norton & Company. 

Cacioppo, John T. & Cacioppo, Stephanie & Boomsma, Dorret I. (2014) Evolutionary 
mechanisms for loneliness. Cognition & Emotion 28 (1), 3–21. 

Cassidy, Jude & Asher, Steven R. 1992. Loneliness and peer relations in young children. 
Child Development 63 (2), 350–365. 



 

82 

Castrén, Anna-Maija (2009) Mahtuuko ero perheeseen? Perheen hajoaminen ja uusperhe 
perheenä. Teoksessa Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 
106–127. 

Chase, Elaine & Statham, June (2013) Families Left Behind: Unaccompanied Young Peo-
ple Seeking Asylum in the UK. Teoksessa Jane Ribbens McCarthy, Carol-Ann 
Hooper & Val Gillies (toim.): Family Troubles? Exploring Changes and Challenges 
in the Family Lives of Children and Young People. Bristol: Policy Press, 223–231. 

Clapham, David (2002) Housing Pathways: A Postmodern Analytical Framework. Hous-
ing, Theory and Society 19 (2), 57–68. 

Davies, Hayley (2013) Children and family transitions: contact and togetherness. Teoksessa 
Jane Ribbens McCarthy & Carol-Ann Hooper & Val Gillies (toim.) Family Trou-
bles? Exploring Changes and Challenges in the Family Lives of Children and Young 
People. Bristol: Policy Press, 185–193. 

Demo, David H. & Aquilino, William S. & Fine, Mark A. (2005) Family Composition and 
Family Transitions. Teoksessa Vern L. Bengtson (toim.) Sourcebook of Family 
Theory and Research. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 119–
122. 

Dockett, Sue & Perry, Bob & Kearney, Emma (2012) Family transitions as children start 
school. Family Matters 90 (1), 57–67. 

Dunn, Judy (2004) Understanding Children´s Family Worlds: Family Transitions and Chil-
dren´s Outcome. Merrill-Palmer Quarterly 50 (3), 224–235. 

Dunn, Judy & Deater-Deckard, Kirby (2001) Children´s views of their changing families. 
York: York Publishing Services/Joseph Rowntree Foundation. 

Eriksson, Päivi & Koistinen, Katri (2005) Monenlainen tapaustutkimus. Helsinki: Kulutta-
jatutkimuskeskus, julkaisuja 4:2005. 

Eriksson, Riitta (2013) Ensamt barn på flykt i Sverige. Siirtolaisuus – Migration 40: Supp-
lement, 3–11. 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vasta-
paino. 

Eskonen, Inkeri (2004) Lasten toimijuus perheen väkivaltatilanteissa. Nuorisotutkimus 22 
(4), 3–16. 

Eskonen, Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana: miten ja mitä lapset kertovat tera-
peuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? Acta Universitatis Tamperensis 1107.  Tam-
pere: Tampere University Press. 

Flowerdew, Jennifer & Neale, Bren (2003) Trying to Stay Apace. Children with Multiple 
Challenges in Their Post-Divorce Family Lives. Childhood 10 (2), 147–161. 

Forsberg, Hannele (2002) Lasten asiakkuudet ja kokemukset turvakodissa. Arviointitutki-
mus Lapsen aika -projektista. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto. 

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Monen kodin lapset – Lasten moni-
paikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. 

Gosselin, Julie & Babchishin, Lyzon & Romano, Elisa (2015) Family Transitions and Chil-
dren´s Well-Being During Adolescence. Journal of Divorce & Remarriage, 56 (7): 
569–589. 

Heinrich, Liesl M. & Gullone, Eleonora (2006) The clinical significance of loneliness: A 
literature review. Clinical Psychology Review, 26, 695–718. 

Helander, Reetta & Mikkonen, Anna (2002) Ikävä äitiä… Ilman huoltajaa tulleet pakolais-
lapset Suomessa. Väestöntutkimuslaitoksen katsauksia E 13/2002. Helsinki: Väestö-
liitto. 



 

83 

Helavirta, Susanna (2011) Lapset hyvinvointitiedon tuottajina. Acta Universitatis 
Tamperensis 1669. Tampere: Tampere University Press. 

Herz, Marcus & Lallander, Philip (2017) Being alone or becoming lonely? The complexity 
of portraying 'unaccompanied children' as being alone in Sweden. Journal of Youth 
Studies 20 (8), 1062–1076. 

Hopkins, Peter (2008) Ethical issues in research with unaccompanied asylum-seeking chil-
dren. Children´s Geographies 6 (1), 37–48. 

Hortulanus, Roelof (2006) Societal participation and social isolation. Teoksessa Roelof 
Hortulanus, Anja Machielse & Ludwien Meeuwesen (toim.) Social isolation in mod-
ern society. London: Routledge, 137–155. 

Hymel, Shelley & Tarulli, Donato & Hayden Thompson, Laura & Terrell-Deutsch, Bever-
ley (1999) Loneliness through the Eyes of Children. Teoksessa Ken J. Rotenberg & 
Shelley Hymel (toim.) Loneliness in Childhood and Adolescence. Cambridge: Uni-
versity Press, 80–106. 

Hänninen, Vilma & Koski-Jännes, Anja (2000) Vapautumisen tarinat. Teoksessa Anja Kos-
ki-Jännes (toim.) Miten riippuvuus voitetaan. Helsinki: Otava, 197–226. 

Hänninen, Vilma (2002) Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Acta Universitatis Tamperensis 
696. 5. painos. Tampere: Tampereen yliopisto.  

Jenks, Chris (2004) Constructing Childhood Sociologically. Teoksessa Mary Jane Kehily 
(toim.) An Introduction to Childhood Studies. Maidenhead: Open University Press, 
77–95. 

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampe-
re: Vastapaino. 

Juhila, Kirsi (2004) Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus - historiaa ja nykysuuntauksia. 
Janus 12 (2), 155–183.  

Junttila, Niina (2010) Social Competence and Loneliness during the school years: Issues in 
Assesment, Interrelations and Intergenerational Transmission. Annales Universitatis 
Turkuensis B 325. Turku: Turun yliopisto.  

Junttila, Niina (2015) Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi cop. 
Junttila, Niina (2016a) Yksinäisyyden ulottuvuudet. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksinäis-

ten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 52–69. 
Junttila, Niina (2016b) Lasten ja nuorten yksinäisyys. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksinäis-

ten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 149–163. 
Kangasniemi, Jukka (2008) Yksinäisyyden kokemisen avainkomponentit Yleisradion teksti-

television Nuorten palstan kirjoituksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
Karisto, Antti & Tiilikainen, Elisa (2017) Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka 82 (5), 

527–537. 
Kaukko, Mervi (2015) Participation in and beyond liminalities. Action research with unac-

companied asylum-seeking girls. Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum 
socialium.  Oulu: Oulun yliopisto. 

Kauko, Outi (2012) Pienten koululaisten yksinäisyydelle antamat merkitykset arki-
iltapäivien yhteydessä. Janus 20 (3), 216–230. 

Kiili, Johanna (2006) Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumises-
ta. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväsky-
län yliopisto. 

Kirmanen, Tiina (2000) Lapsi ja pelko. Sosiaalipsykologinen tutkimus 5–6-vuotiaiden lasten 
peloista ja pelon hallinnasta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 78. 
Kuopio: Kuopion yliopisto. 



 

84 

Kirova, Anna (2003) Accessing Children´s Experiences of Loneliness through Conversati-
on. Field Methods 15 (1), 3–24. 

Kohli, Ravi K. S. & Kaukko, Mervi (2017) The Management of Time and Waiting by Un-
accompanied Asylum-Seeking Girls in Finland. Journal of Refugees Studies 
https://doi.org/10.1093/jrs/fex040. Haettu 5.1.2018. 

Korkiamäki, Riikka (2008) Surffailua arjessa. Tila, aika ja vuorovaikutus nuorten yhteisöllis-
tä kuulumista jäsentämässä. Teoksessa Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka 
Korkiamäki & Suvi Raitakari (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiak-
kaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus, 173–192. 

Korkiamäki, Riikka (2009) ”Kaljaporukoita” vai ”ihan tavallisii koviksii” – osallisuus ver-
taisryhmässä nuorten määrittelyn kohteena. Teoksessa Suvi Raitakari & Elina Viro-
kannas (toim.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Helsinki: Nuorisotutkimus-
verkosto / Nuorisotutkimusseura julkaisuja 96, 83–105. 

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. 
Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura julkaisuja 137. Tampere Univer-
sity Press Acta Electronica Universitatis Tamperensis, 1307. 

Kouluterveyskysely (2017) https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely. Haettu 8.2.2018. 

Kulmala, Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. Tam-
pere: Tampere University Press. 

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016) Perheettömiksi suojellut: yksin tulleiden alaikäisten 
oikeus perheeseen. Teoksessa Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tii-
likainen (toim.) Perheenyhdistäminen: kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? 
Tampere: Vastapaino, 89–109. 

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Tuominen, Jaakko 
(2017) Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan monipuolisia 
ratkaisuja. http://www.transculturaltrust.net/wp-content/uploads/2017/05/Yksin-
tulleiden-maahanmuuttajanuorten-asumisen-ratkaisut-2017.pdf. Haettu 20.5.2018. 

Laine, Kaarina (1989) Yksinäisyyden kokeminen peruskoulun ala-asteella. Julkaisusarja A 
137. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. 

Laine, Markus & Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (2008) Tapaustutkimuksen käytäntö ja 
teoria. Teoksessa Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (toim.) Tapaus-
tutkimuksen taito, 2. painos. Helsinki: Gaudeamus, 9–38. 

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta 
ja auttamisesta (2011/746). 

Lastensuojelulaki (2007/417). 
Lastensuojelun käsikirja (2018) Avoimen adoption merkitys lastensuojelussa. 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-
kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/avoimen-adoption-merkitys-
lastensuojelussa. Haettu 20.5.2018. 

Lepola, Outi (2012) Ei omainen eikä viranomainen – Selvitys ilman huoltajaa Suomeen 
tulleiden lasten edustajajärjestelmästä. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. 

Machielse, Anja (2006) Theories on social contacts and social isolation. Teoksessa Roelof 
Hortulanus, Anja Machielse & Ludwien Meeuwesen (toim.) Social isolation in mod-
ern society. London: Routledge, 13–36. 

Maes, Sofie DJ & De Mol, Jan & Buysse, Ann (2012) Children´s experiences and meaning 
construction on parental divorce: A focus group study. Childhood 19 (2), 266–279. 



 

85 

Margalit, Malka (2010) Lonely Children and Adolescents. Self-perceptions, Social Exclu-
sion, and Hope. New York: Springer. 

May, Vanessa (2013) Connecting Self to Society. Belonging in a Changing World. Basing-
stoke: Palgrave Macmillan. 

Mayall, Berry (2008) Conversations with Children: Working with Generational Issues. Teo-
ksessa Pia Christensen & Allison James (toim.) Research with Children. Perspectives 
and Practices. New York: Routledge, 109–124. 

McNamee, Sally (2016) The social study of childhood. An introduction. London: Palgrave. 
Meeuwesen, Ludwien (2006) A typology of social comtacts. Teoksessa Roelof Hortulanus, 

Anja Machielse & Ludwien Meeuwesen (toim.) Social isolation in modern society. 
London: Routledge, 37–59. 

Merriam-Webster Dictionary (2018) https://www.merriam-webster.com/. Haettu 
26.4.2018. 

Mikkola, Henna (2005) Yksinäisyyden verho ympärillä ihmisten ohi kuljen –
Yksinäisyyskertomukset Sukupolvien unta -kirjoituskilpailuaineistossa. Teoksessa 
Kimmo Jokinen (toim.) Yksinäisten sanat. Kirjoituksia omasta tilasta, erillisyydestä 
ja yksinolosta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 129–187. 

Mikkonen, Anna (2002) Yksin saapuneet pakolaislapset – ”Paljon puuttuu, kun isä puuttuu, 
mutta ihan kaikki puuttuu, kun äiti puuttuu”. Siirtolaisuus – Migration 29 (1), 14–30. 

Misailidi, Olousia & Bonoti, Fotini & Savva Georgia (2011) Representations of loneliness 
in children´s drawings. Childhood 19 (4), 523–538. 

Morrison, Philip S. & Smith, Rebekah (2018) Loneliness: an overview. Teoksessa Olivia 
Sagan & Eric D. Miller (toim.) Narratives of loneliness: multidisciplinary perspec-
tives from the 21st century. Abingdon: Routledge, 11–25. 

Moxnes, Kari (2003) Risk Factors in Divorce: Perceptions by the Children Involved. 
Childhood 10 (2), 131–146. 

Palkeinen, Hanna (2007) Yksinäisyys ja vanhuus – erottamaton parivaljakko? Janus 15 (2), 
104–117. 

Pelastakaa Lapset ry. Yksin maahan tulleen lapsen sijaisvanhemmuus. Haettu 21.3.2018. 
Perlman, Daniel (1989) Further Reflection on the Present State of Loneliness Research. 

Teoksessa Mohammadreza Hojat & Rick Crandall (toim.) Loneliness: Theory, Re-
search, and Applications. Newbury Park: sage, 17–26. 

Perlman, Daniel & Landolt, Monica A. (1999) Examination of Loneliness in Children-
Adolescents and in Adults: Two Solitudes or Unified Enterprise? Teoksessa Ken J. 
Rotenberg & Shelley Hymel (toim.) Loneliness in Childhood and Adolescence. 
Cambridge: Cambridge University Press, 325–347. 

Pryor, J. & Rodgers, B. (2001) Children in changing families: Life after parental separation. 
Oxford: Blackwell. 

Pulkkinen, Lea (1997) Lapsesta aikuiseksi. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 
Pösö, Tarja (2005) Ilkeät ongelmat, hyvät käytännöt. Teoksessa Riitta Haverinen & Sirpa 

Andersson (toim.) FinSoc 2/2005: Sosiaalialan menetelmien arviointi. 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77518/Finsoc2_2005.pdf?sequenc
e=1. Haettu 7.3.2018. 

Pösö, Tarja (2008) Kiistanalaiset perhesuhteet ja tutkimisen moraali. Teoksessa Marianne 
Notko & Eija Sevon (toim.) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Palmenia, 93–107. 

Qualter, Pamela & Brown, Stephen L. & Munn, Penny & Rotenberg, Ken J. (2010) Child-
hood loneliness as a predictor of adolescent depressive symptoms: an 8-year longi-
tudinal study. European Child & Adolescent Psychiatry 19 (6), 493–501. 



 

86 

Rastas, Anna (2010) Haastatteluaineistojen monet tehtävät etnografisessa tutkimuksessa. 
64–89. Teoksessa Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.): 
Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 64–89. 

Ribbens McCarthy, Jane (2013) Introduction to part four: Troubles and transitions across 
space and culture. Teoksessa Jane Ribbens McCarthy, Carol-Ann Hooper & Val 
Gillies (toim.): Family Troubles? Exploring Changes and Challenges in the Family 
Lives of Children and Young People. Bristol: Policy Press, 195–198. 

Ribbens McCarthy, Jane & Edwards, Rosalind (2011) Key Concepts in Family Studies. 
London: Sage. 

Ridge, Tess & Millar, Jane (2000) Excluding Children: Autonomy, Friendship and the Ex-
perience of the Care System. Social Policy & Administration, 34 (2), 160–175. 

Ritala-Koskinen, Aino (2001) Mikä on lapsen perhe? – tulkintoja lasten perhesuhteista. 
Väestöliitto D 38 2001. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos. 

Roos, J. P. (1984) Aiheuttaako elämäntapamme yksinäisyyttä? Teoksessa Kalle Achté & 
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Liite 2 

 

HAASTATTELURUNKO (kolmas aineisto) 

Esittely, riittävään tietoon perustuvan vapaaehtoisen osallistumisen varmistaminen 

(mitä tutkimuksella tarkoitetaan; tutkimuksen aiheen kuvaus; haluatko osallistua 

tutkimukseen?) 

ikä, etunimi ja tutkimusraportissa mahdollisesti käytettävä nimimerkki 

(mistä ja milloin olet tullut Suomeen?) 

haastattelun nauhoittamisesta sopiminen 

arvio haastatteluajasta / mahdollisuus taukoihin 

mahdollisuus piirtämiseen haastattelun aikana 

 

Nykyhetki / ”Asumisviiva”: millaisissa paikoissa olet asunut? 

asuminen (materiaalinen ympäristö) 

missä ja miten asut nyt? (yksityiset/julkiset tilat, muu asuinympäristö) 

kuinka kauan olet asunut nykyisessä paikassa? 

mitä ajattelet nykyisestä asumisestasi? 

mitä asumiseesi liittyy / kuuluu? 

miten voit vaikuttaa asumiseesi? mistä voit päättää? asumispaikassasi / asumispai-

kasta muuttamisessa? mitä voit tehdä asuinpaikassasi? / et voi tehdä asuinpaikassa-

si? mitä haluaisit tehdä? 
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mistä paikoista pidät / et pidä? mitä niihin liittyy? 

mitkä paikat ovat sinulle tärkeitä /mieluisia? mikä niistä tekee tärkeitä / mieluisia? 

 (mikä on koti; miltä koti näyttää?) 

asuminen ja ihmissuhteet (sosiaalinen ympäristö) 

kenen kanssa asut; kenen kanssa olet tekemisissä päivittäin asuinpaikassasi? millä 

tavalla? 

entä sen ulkopuolella? 

ketkä ovat sinulle läheisiä / tärkeitä ihmisiä? miten olet heidän kanssaan tekemisissä 

/ pidät yhteyttä heihin? 

mitä ajattelet ihmissuhteistasi? (esim. määrä, laatu, muutokset) 

kaipaatko jotain ihmistä/ihmissuhdetta? 

koetko yksinäisyyttä? 

mitä teet, kun tunnet itsesi yksinäiseksi? 

arki (materiaalinen ja sosiaalinen ympäristö) 

millainen on tavallinen arkipäiväsi aamusta iltaan (kerro yhdestä, mistä tahansa 

päivästäsi heräämisestä nukkumaanmenoon) 

esim. mitä teet, kenen kanssa; missä vietät aikaa ja kuinka paljon; mihin menet ja 

keitä tapaat, missä liikut, kenen kanssa? 

mikä sinulle on tärkeää? 
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Lähimenneisyys (Suomeen tulo) 

asuminen, muuttaminen ja ihmissuhteet (materiaalinen ja sosiaalinen ympäristö) 

mihin Suomessa tulit? 

mitä tapahtui? missä asuit, keitä tapasit? 

odotukset ja ensivaikutelmat 

mitä sitten tapahtui; miten asiat etenivät? 

montako kertaa olet muuttanut Suomessa? 

millaisia muutot ovat olleet? 

missä paikoissa olet asunut? (paikkakunnat, asumismuodot) 

millaisia asuinpaikat ovat olleet? 

mitä ajattelet paikasta toiseen muuttamisesta? 

millaisia asioita eri paikkoihin ja muuttamiseen on liittynyt? 

mikä on muuttunut? esim. kaupungin, koulun ja kaveripiirin / muiden ihmissuhtei-

den vaihtumisia? 

mikä ei ole muuttunut: mikä on säilynyt / pysynyt samanlaisena? 

millaisia ihmissuhteita sinulla on ollut Suomeen tulon jälkeen? millaisia ne ovat nyt? 

mitä ajattelet ihmissuhteistasi? (esim. määrä, laatu, muutokset) 

oletko kaivannut joitain ihmissuhteita, kokenut yksinäisyyttä? 

mitä teet, kun tunnet itsesi yksinäiseksi? 
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Aiempi elämänhistoria (ennen Suomeen tuloa) VAIN JOS LAPSI/NUORI HALU-

AA PUHUA 

miten asuit lähtömaassasi? millaista asuminen oli lähtömaassasi? 

montako kertaa olet muuttanut ennen Suomeen tuloa? 

millaisia muutot ovat olleet? 

millaisissa paikoissa / missä maissa olet asunut? 

millaista asuminen on näissä paikoissa / maissa ollut? 

millaisia asioita eri paikkoihin ja muuttamiseen on liittynyt? 

mikä on muuttunut? esim. kaupungin, koulun ja kaveripiirin / muiden ihmissuhtei-

den vaihtumisia? 

mikä ei ole muuttunut: mikä on säilynyt / pysynyt samanlaisena? 

millaisia ihmissuhteita sinulla oli ennen Suomeen tuloa? millaisia ne ovat nyt? (esim. 

määrä, laatu, muutokset)  

Tulevaisuus 

mitä tiedät tulevasta asumisestasi? 

miten ja missä haluaisit asua? kenen kanssa? 

mihin olet tyytyväinen ja mitä toivot tulevaisuudelta? 

millaisia neuvoja haluaisit antaa vastaavassa tilanteessa oleville nuorille omien ko-

kemuksiesi pohjalta? 

entä mitä haluaisit sanoa aikuisille kokemustesi valossa? 

Haluaisitko sanoa / lisätä / poistaa / korjata / kysyä jotain? 
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Tiivistelmä

PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE 
ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN 
YHTEYDESSÄ

Outi Kauko: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Janus vol. 20 (3) 2012, 216–230

outi.kauko@uta.fi 

Artikkelissa1 tarkastellaan yksinäisyyttä lasten näkökulmista heidän arkielämässään. Toisluok-
kalaisten toiminnallisia haastatteluja analysoidaan aineistolähtöisesti diskurssianalyysia sovelta-
en. Analyysin kohteena ovat lasten yksinäisyydelle antamat merkitykset koulupäivän jälkeisissä 
iltapäivissä. Analyysin tuloksena tunnistettiin neljä yksinäisyyttä eri tavoin merkityksellistävää 
diskurssia: kaverittomuuspuhe, puhe perheen poissaolosta, itsenäisyyspuhe ja irrallisuuspuhe. 
Näiden yksinäisyysdiskurssien valikoima rakentaa lapselle erilaisia identiteettejä, keskenään 
ristiriitaisiakin näkökulmia yksinäisyyteen. Diskurssit ja niiden erilaiset painotukset moni-
puolistavat julkisuudessa esillä ollutta huolipainottunutta kuvaa lasten iltapäivien yksinoloon 
liitetystä yksinäisyydestä. 

Tilastoihin perustuen on esitetty, 
että Suomessa noin joka viides yli 

15-vuotias kokee yksinäisyyttä säännöl-
lisesti. Määrällisesti arvioiden yksinäisiä 
on yhtä paljon kuin köyhiä. (Saari 2010, 
140.) Yksinäisyyttä on silti tutkittu hyvin 
vähän Suomessa (Kangasniemi 2008, 14) 
ja valtaosa tutkimuksesta on kohdistunut 
nuorten tai vanhusten yksinäisyyteen 
(Saari 2010, 30). Erityisen vähän yksi-
näisyystutkimusta on tehty yhteiskun-
tatieteellisestä saati sosiaalityön tai lasten 
näkökulmista.

Tutkimustiedon puutteesta huolimatta 
julkisessa keskustelussa on esitetty huoli 
lasten yksinolosta ja siihen liitetystä yksi-
näisyydestä sekä pahoinvoinnin kasvusta 
(ks. Pohjola 2006, 390). Lapsiasiavaltuu-
tettu on vuoden 2011 toimintasuun-
nitelmassaan esittänyt huolensa lasten 

ja nuorten kokemasta yksinäisyydestä 
(Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimin-
tasuunnitelma 2011, 6). Hänen mukaan-
sa suomalaisten lasten elämään tarvitaan 
enemmän aikuisten läsnäoloa ja vähem-
män yksinäisyyttä (Lapsiasiavaltuutetun 
toimisto 2011, 4). Myös Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten 
puhelimen ja netin vuosiraportissa 2010 
yksinäisyys nostetaan eri-ikäisiä tyttö-
jä ja poikia yhdistäväksi yhteydenoton 
aiheeksi. 43 411 yhteydenotosta noin 
kymmenen prosenttia liittyi yksinäisyy-
den ja ulkopuolisuuden kokemuksiin. 
Alakouluikäisten yhteydenotoissa yksin 
vietetyt iltapäivät tulivat esille aikuisen 
kaipuuna, tekemisen puutteena ja jos-
kus yksinolon aiheuttamina turhaumina 
ja pelkoina. (Puusniekka ym. 2011, 6, 9, 
13.)
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Aikuiset ovat nimenneet ja määritelleet 
yksinäisyyden myös lapsuutta ja lapsia 
koskevaksi (ks. Rotenberg & Hymel 
1999). Yksinäisyystutkimuksen infor-
mantteina lapsia on kuitenkin vähän 
lukuunottamatta yksinäisyysmittareiden 
valmiisiin väittämiin vastaamista (esim. 
Junttila 2010). Tässä artikkelissa kysyn, 
millaisia merkityksiä lapset antavat yk-
sinäisyydelle koulupäivän jälkeisissä ilta-
päivissä. Aineistona ovat 11 peruskoulun 
toista luokkaa käyvän lapsen iltapäiväku-
vaukset2. Tutkimusaiheeni sisältyi lasten 
iltapäivästruktuuria ja heidän sille anta-
mia merkityksiä käsittelevään tutkimus-
projektiin yhtenä juonena. Diskurssiana-
lyysia soveltavan analyysin kohteena ovat 
keskustelukatkelmat, joissa yksinäisyyttä 
kuvataan.

Artikkelin aluksi käyn lyhyesti läpi lasten 
yksinäisyyden tutkimusta oman näkö-
kulmani taustaksi. Tämän jälkeen kuvaan 
aineistoa ja metodia ja esittelen analyysin 
tuloksia. Lopuksi kokoan yhteen keskei-
set tulokset ja peilaan niitä julkiseen kes-
kusteluun sekä aiempaan lasten näkökul-
mista tehtyyn yksinäisyystutkimukseen.

YKSINÄISYYSTUTKIMUKSEN LYHYT HISTORIA

Sekä akateemisen että muun kirjallisuu-
den perusteella yksinäisyys on luonnol-
linen osa ihmiselämää. Yksinäisyys on 
ilmiö, joka on tunnistettu, ja jota on tut-
kittu monissa maissa. Jokainen ihminen 
kokee joskus elämänsä aikana yksinäi-
syyttä, ainakin hetkittäin. Yksinäisyyden 
perustana pidetään ihmisen universaa-
lia kuulumisen tarvetta, perustarvet-
ta sosiaalisiin suhteisiin. Vielä 1960- ja 
1970-lukujen alussa jotkut psykologian 
alan edustajat eivät kuitenkaan uskoneet 
lasten kokevan yksinäisyyttä. (Rotenberg 

1999, 3, 5.) Uskomus sai aikuisten yksi-
näisyyden tutkijoiden joukossa hallitse-
van aseman Harry S. Sullivanin (1953) ja 
Robert S. Weissin (1973) vaikutuksesta 
(Perlman & Landolt 1999, 326).

Huomattava yksinäisyyttä käsittelevien 
julkaisujen määrän lisääntyminen alkoi 
1970-luvulla. 70-luvun alkua voidaankin 
kutsua yksinäisyystutkimuksen nykyai-
kakauden aluksi. 1970- ja 1980-lukujen 
aikuisten yksinäisyyttä käsittelevällä tut-
kimuksella on ollut merkittävä vaiku-
tus lasten yksinäisyyden tutkimukseen, 
jonka voimakas kasvu alkoi 1980-lu-
vun alusta. (Perlman & Landolt 1999, 
326–327.) Aikuisia koskevassa kirjal-
lisuudessa on kaksi hallitsevan aseman 
saavuttanutta pääteoriaa yksinäisyydestä: 
sosiaalisten tarpeiden teoria (social needs 
theory) ja kognitiivisten prosessien teo-
ria (cognitive processes theory). Myös 
lasten yksinäisyyden mittaamiseen pyr-
kivät lähestymistavat on johdettu näistä 
teorioista. Sosiaalisten tarpeiden teori-
an ja kognitiivisten prosessien teorian 
kannattajat jakavat kolme argumenttia: 
1) yksinäisyys johtuu yksilön sosiaalis-
ten suhteiden vajeesta, 2) yksinäisyys on 
subjektiivinen kokemus ja sitä voidaan 
arvioida ainoastaan yksilön omasta nä-
kökulmasta ja 3) yksinäisyyden kokemus 
on epämiellyttävä ja masentava (Terrell-
Deutsch 1999, 11, 14).

Vaikka hallitsevat teoriat ovat peräi-
sin aikuisten ja nuorten tutkimuksista, 
uudempien tutkimusten mukaan teo-
riat ovat sovellettavissa lapsiin. (Terrell-
Deutsch 1999, 14.) Suurin osa lasten 
yksinäisyystutkimuksesta on kehittynyt 
vertaissuhteita ja vertaisten torjumista 
käsittelevän kirjallisuuden sivuhaarana 
(Hymel ym. 1999, 81), joten aineistoja on 
kerätty paljon kouluympäristössä (Perl-

03_12.indd   21703_12.indd   217 26.9.2012   15:48:5326.9.2012   15:48:53



artikkelit

218

man & Landolt 1999, 345). Yksinäisyys-
tutkimuksissa käytetyt metodit ovat ol-
leet kvantitatiivisia ja kyselypainotteisia. 
Yksinäisyystutkimuksen metodologiaan 
perehtynyt Jukka Kangasniemi (1994) 
toteaa, että empiirisessä yksinäisyystut-
kimuksessa hallitseva lähestymistapa on 
ollut psykologisoiva. Muutamissa lasten 
yksinäisyyttä käsittelevissä aiemmissa 
tutkimuksissa on pyritty huomioimaan 
lasten omat yksinäisyyden tulkitsemisen 
tai kokemisen tavat. Esimerkiksi Kaarina 
Laine (1989) on tutkinut alakouluikäis-
ten yksinäisyyttä koulussa haastattele-
malla lapsia. Yksinäisyyden mittaamisesta 
liikkeelle lähtevissä puolistrukturoiduissa 
haastatteluissa hän jäljitti lasten omaan 
yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia (Laine 
1989, 46, 52, 119). 

Ken J. Rotenberg ja Shelley Hymel 
(1999) haastavat kirjassaan uudenlaiseen 
ajattelutapaan: yksinäisyyttä kokevat lap-
set siinä missä aikuisetkin. Rotenberg ja 
Hymel toivovat perusteellisen lasten ja 
nuorten yksinäisyyden teorian ja tutki-
muksen tarkastelun tasapainottavan nä-
kökulmaa, josta yksinäisyyttä on aiem-
min käsitelty. He käsittelevät myös joitain 
yksinäisyyden positiivisia seurauk sia.

SOSIOKULTTUURISTA YKSINÄISYYTTÄ 
TAVOITTAMASSA

Kaikilla kulttuureilla on yhteisiä uni-
versaaleja merkityksenantoja (Moilanen 
& Räihä 2001, 45) ja yksinäisyys on 
yleinen, ellei universaali ilmiö (Roten-
berg 1999, 3). Aiemmat lapsia koskevat 
tutkimukset ovat kuitenkin sivuuttaneet 
yksinäisyyden kontekstin kuvaamisen 
(ks. Kangasniemi 2008, 15). Tartun tähän 
tutkimukselliseen aukkoon lähtiessäni 
tavoittamaan lasten yksinäisyydelle an-

tamia merkityksiä heidän arki-iltapäi-
vissään. Keskeisenä kiinnostuksen koh-
teenani on se, miten yksinäisyys näkyy 
lasten iltapäivissä heidän itsensä kuvaa-
mana (ks. Bäcklund-Kajanmaa 2004, 3). 
Pyrkimyksenä ei siis ole määrittää, onko 
lapsi yksinäinen vai ei. Tutkimusta teh-
dessäni kävi yhä ilmeisemmäksi, ettei 
yksinäisyyttä voi ymmärtää irrallaan siitä 
tilanteesta, jossa se ilmenee, ei myöskään 
tilanteesta tehdystä tulkinnasta.

Lähestyn vähän tutkittua aihetta kysy-
mällä yksinäisyydestä asianosaisilta, lap-
silta itseltään kuten Hymel ja kumppanit 
(1999) tekivät tutkiessaan 8–13-vuoti-
aiden kanadalaisten yksinäisyyskäsityk-
siä ja -kokemuksia. Sosiologisen lap-
suustutkimuksen (mm. James ym. 2001; 
Jenks 2004) mukaisesti ymmärrän lapset 
aktiivisiksi toimijoiksi (Alldred & Bur-
man 2005, 192), jotka kykenevät tuot-
tamaan merkityksellistä tietoa. Uskon 
haastattelumenetelmän mahdollistavan 
yksinäisyyden tavoittamisen tutkimuk-
sen kohteeksi. Lähtökohtaisesti hyväksyn 
(aikuisen) tutkijan auktoriteettiaseman 
paitsi kysymysten valitsijana myös mer-
kittävien havaintojen tulkitsijana. (vrt. 
Kirova 2003, 3, 5.)

Painotan sosiaalipsykologian näkökul-
man mukaisesti tilanteisia tekijöitä (ks. 
Perlman 1989, 22–23) ja kiinnitän huo-
mioni siihen, miten olemassa olevat 
ympäröivän yhteisön reunaehdot muo-
vaavat lasten sosiaalisia suhteita ja yk-
sinäisyyttä koskevaa merkityksenantoa 
iltapäivisin. Etsin lasten merkityksenan-
toja ajattelematta niiden olevan puhtaasti 
subjektiivisia (Moilanen & Räihä 2001, 
45). Tarkastelen näitä yksinäisyyden saa-
mia merkityksiä diskurssianalyyttisesta 
näkökulmasta. Diskursseilla tarkoitan 
kommunikaatiossa tuotettuja lasten yk-
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sinäisyyttä määrittäviä merkitysraken-
teita. Paikannan merkitykset yksilöiden 
selonteoista, joihin oletan suodattuvan 
lapsuutta koskevia kulttuurisia yksinäi-
syyden merkityksellistämisen tapoja. 
(Alldred & Burman 2005, 175, 178.) 
Tavoitteeni on saada mahdollisimman 
moniulotteinen kuva lasten yksinäisyyttä 
koskevista merkityksistä edellä esittämis-
täni lähtökohdista.

AINEISTO JA METODI

Tutkimusaineistona ovat 11 peruskou-
lun toista luokkaa käyvän – viiden ty-
tön ja kuuden pojan – ääninauhoitetut 
ja tekstiksi litteroidut haastattelut, joiden 
tuottamisen tukena toimivat lapsilta laa-
dullisin menetelmin kerätyt aineistot. 
Erilaisten aineistojen – iltapäiviä kos-
kevien päiväkirjalomakkeiden, valoku-
vauksen, verkostokarttojen piirtämisen 
ja haastattelujen – ideana oli valottaa 
lasten iltapäivien ajallista, tilallista, sosiaa-
lista ja kokemuksellista rakennetta. Tut-
kimusaiheeni sisältyi laajempaan tutki-
musprojektiin yhtenä juonena ja toimin 
projektissa tutkimusapulaisena osallis-
tuen aineiston keräämiseen. Tapasimme 
ennen kahdenkeskisiä haastatteluja lap-
sia viikon ajan päiväkirjalomakkeiden 
täyttämisen merkeissä, mikä mahdollisti 
luottamuksellisen suhteen rakentamisen 
tutkijan ja lasten välille. Aineisto kerättiin 
ison suomalaisen kaupungin keskusta-
koulun kautta loka-marraskuussa 2004.

Lasten haastatteluun liitetyt tutkimus-
eettiset kysymykset huomioitiin aineis-
ton keruussa monin tavoin tutkimuslu-
vista lähtien (ks. Ritala-Koskinen 2001, 
75–76). Tutkimuspyynnön esitimme 
kakkosluokalla oleville oppilaille syys-
kuun lopussa. Lasten motivoimiseksi 

kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta 
sekä korostettiin lasten tiedon tärkeyttä 
ja tutkimukseen osallistumisen vapaaeh-
toisuutta. Vajaan 20 oppilaan luokasta va-
paaehtoisia ilmoittautui heti kymmen-
kunta. Tutkimuslupalomake annettiin 
kaikille oppilaille kotiin vietäväksi.

Tutkimukseen osallistuneiden 11 lapsen 
sosioekonomiset taustat olivat erilaisia. 
Lasten iltapäiväjärjestelyihin ja yksinolo-
määrään kotona vaikuttivat erilaiset per-
hesuhteet ja vanhempien työssäkäynti 
(työajat mukaan lukien) sekä sisarusten 
lukujärjestykset ja päivähoitojärjestelyt. 
Kolmen lapsen vanhemmat asuivat eri 
osoitteissa ja yhtä lasta lukuun ottamatta 
kaikilla oli yksi tai useampi sisarus. Vain 
yksi haastatelluista oli kokopäiväisesti 
iltapäiväkerhossa, loput satunnaisesti tai 
eivät lainkaan. Myös kertomisvilkkau-
deltaan lapset olivat erilaisia ja aktiivisuus 
vaihteli haastattelun sisällä. Molemmilla 
aineiston keruuseen osallistuneilla tutki-
joilla oli sekä lyhyitä että pitkiä haastat-
teluja, ja haastattelujen läpilukemisen pe-
rusteella haastattelut olivat luonteeltaan 
hyvin samantyyppisiä. Yksittäiset haastat-
telut kestivät puolesta tunnista kolmeen 
varttiin ja olivat tekstiksi litteroituina 
pituudeltaan kymmenestä sivusta 24 si-
vuun.
 
Aikuishaastattelijaan usein liitettävää 
auktoriteettiroolia (ks. Ritala-Koskinen 
2001, 73; Lallukka 2003, 84) pyrittiin 
lieventämään kertomalla lapselle haas-
tattelun aluksi, ettei kysymyksiin ole oi-
keita vastauksia, kaikkiin kysymyksiin ei 
ole pakko vastata, ja että myös tutkijalle 
saa esittää kysymyksiä. Haastatteluja lu-
kiessa huomaan tehneeni johdattelevia 
kysymyksiä tai liian nopeita tulkinto-
ja. Tästä huolimatta auktoriteettiroo-
lin lievenemistä voi tavoittaa sellaisissa 
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haastattelukohdissa, joissa lapsi ei lähde 
haastattelijan johdattelemaan suuntaan, 
vaan päinvastoin korjaa haastattelijan tul-
kintaa. Lisäksi lapset mursivat aikuisjoh-
toista haastattelutilannetta omilla aloit-
teillaan ja kysymyksillään (ks. Forsberg 
2002, 67), ja käyttivät mahdollisuutta 
vastata ”en tiedä” tai ”en muista”. Lapset 
käyttivät valtaa sen suhteen mitä ja mi-
ten he tutkijan valitsemista aiheista, yk-
sinäisyys mukaan lukien, puhuivat. ”En 
tiedä” -vaihtoehdon tarjoaminen haastoi 
myös vallalla olevaa tietämisen pakkoa 
(ks. myös Helavirta 2007, 31).

Yksinäisyyden sisältöä ei määritelty etu-
käteen, vaan yksinäisyyteen tartuttiin 
avoimin kysymyksin. Lapsilla oletettiin 
olevan asiantuntemusta yksinäisyydes-
tä iltapäiväarkensa pohjalta (vrt. Laine 
1989, 52–54). Kaikki lapset vastasivat 
yksinäisyyttä koskeviin kysymyksiin 
riippumatta siitä, kertoivatko he oma-
kohtaisesta yksinäisyydestä. Yksinäisyyt-
tä saatettiin lähestyä myös toisen lapsen 
tilanteen kautta. Viiden lapsen haastatte-
lussa yksinäisyydestä puhuttiin Pesäpuu 
ry:n Nallekorttien avulla4. Lapsia pyy-
dettiin valitsemaan Nallekorttien kuvis-
ta nallet, jotka kuvaavat yksinäisyyttä tai 
yksinäistä. 

Analyysissa lähestyin yksinäisyyden mer-
kityksiä aineistolähtöisesti. Kokonaisia 
haastatteluja lukemalla muodostin käsi-
tyksen lasten iltapäivistä. Niiden valossa 
lasten iltapäivät näyttäytyvät mukavak-
si vapaa-ajaksi, jonka täyttää monen-
lainen tekeminen, ja johon lapset eivät 
kohdistaneet suurempia muutostoiveita. 
Ensimmäisessä vaiheessa poimin haastat-
telutekstistä kohdat, joissa käsiteltiin yk-
sinoloa, yksin liikkumista, yksinäisyyttä, 
iltapäivärakennetta ja sosiaalisia suhteita. 
Monien haastattelutekstien läpilukujen 

jälkeen keskityin keskustelukatkelmiin, 
joissa käsiteltiin yksinäisyyttä.

Päädyin diskurssianalyysin käyttöön, 
koska se teki ymmärrettäviksi saman 
lapsen käyttämät moninaiset, keskenään 
ristiriitaisetkin yksinäisyyttä koskevat 
puhetavat. Diskurssianalyysissa yksilön 
moninaiset ja mahdollisesti ristiriitaiset 
puhetavat liitetään yksilöiden hyödyntä-
miin kulttuurisiin näkökulmiin itsemää-
rittelyssä (ks. Jokinen ym. 1993, 39). Eri-
laiset näkökulmat nähdään arkielämän 
jokapäiväisinä ilmiöinä, ja jokaista niistä 
kohdellaan osittaisena, sekä puutteellise-
na että yksilöllisten ja sosiaalisten tekijöi-
den muokkaamina (Alldred & Burman 
2005, 178–179).

Sosiaalisen konstruktionismin, tai laajem-
min post-strukturalistisen, ja feministisen 
lähestymistavan vaikutteiden mukaisesti 
kiinnitän huomiota lapsuuden kulttuu-
risiin konstruktioihin yhdessä sen kans-
sa, mitä yksittäiset lapset sanovat. Näen 
lasten yksinäisyyttä valottavien puheta-
pojen heijastavan käytettävissä olevien 
yksinäisyysdiskurssien valikoimaa, joka 
paljastaa jotain nykyisestä kulttuuristam-
me.  Ajattelen, että lasten selonteot ilta-
päivistään kertovat lapsille mahdollisista 
lapsena olemisen merkityksistä. (Alldred 
& Burman 2005, 178–181.)

Analyysissani tukeudun pitkälti Pam 
Alldredin ja Erica Burmanin (2005) ta-
paan soveltaa diskurssianalyysia lasten 
tutkimiseen. Diskurssit eivät selvärajai-
sesti eroa toisistaan, kuten aineisto-ot-
teet paljastavat, vaan jatkuvasti viittaa-
vat toinen toisiinsa ja tulevat näkyviksi 
suhteessa toisiinsa. Diskurssien erottelun 
ytimenä on se, mihin lapset yksinäisyyt-
tä ensisijaisesti suhteuttavat ja miten he 
sitä tilanteisesti tulkitsevat. Kuten edellä 
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totesin, diskursseilla tarkoitan merkitys-
systeemejä, jotka rakentavat kohdettaan 
(yksinäisyyttä) ja luovat seurauksia sille, 
miten lapsen asema iltapäivissä määrit-
tyy. (Alldred & Burman 2005, 178–179.) 
Seurauksista tarkastelen lasten identi-
teettejä, joilla tarkoitan tässä yhteydessä 
vaihtoehtoisissa diskursseissa rakentuvia 
erilaisia tapoja asemoida itseään (Jokinen 
ym. 1993, 37–39) ja samalla määrittää 
yksinäistä.  Haastattelupuheen analyysia 
ohjasivat kysymykset siitä, mitä ja mi-
ten lapset yksinäisyydestä puhuvat ilta-
päiviensä yhteydessä, ja millaisia lapsen 
iltapäiväasemaa kuvaavia identiteettejä 
näin rakentuu (ks. Alasuutari 2005, 148). 
Jatkossa käytän puhetavan käsitettä osin 
rinnakkain diskurssin käsitteen kanssa.

LASTEN YKSINÄISYYTTÄ 
VALOTTAVAT DISKURSSIT

Lapset kertoivat yksinäisyydestä konk-
reettisten tapahtumien sarjoina tai hy-
poteettisina tapahtumina (ks. Hymel ym. 
1999, 83). Tunnistin aineistosta neljä dis-
kurssia, jotka toistuvat useilla lapsilla ja 
luonnehtivat paitsi haastattelutilanteessa 
tyypillisiä kielenkäytön tapoja myös las-
ten tapoja merkityksellistää iltapäiviään 
ja laajemminkin arkeaan. Nimesin dis-
kurssit kaverittomuuspuheeksi, puheeksi 
perheen poissaolosta, itsenäisyyspuheeksi 
ja irrallisuuspuheeksi.

KAVERITTOMUUSPUHE

Monet lapset liittävät yksinäisyyden ka-
vereiden poissaoloon. Kaverittomuuspu-
heeksi nimeämäni diskurssi oli haastatte-
luissa vahva.

T5: Mitä sun mielestä on yksinäisyys?

Mari: Sellanen, että tuntuu esim jos Han-
na ja Elina (naapuruston kaverit/ok) on 
koko ajan kaksin. (   ) Mutkun ei. (   )  En 
mä oo koskaan tuntenut (itseäni yksinäi-
seksi/ok).

Mari kuvaa yksinäisyyden mahdolliseksi 
sellaisessa tilanteessa, jossa tietyt kaverit 
jättävät hänet ryhmän ulkopuolelle. Mari 
kertoo tilanteesta, jossa kolme lasta muo-
dostaa kaveriryhmän, ja jolla on ajoittain 
taipumus järjestäytyä pariksi ja jättää yksi 
ulkopuolelle, kolmanneksi pyöräksi. 

Myös Petri liittää yksinäisyyden kaverei-
den poissaoloon: 

T: Tiedäksä mistä yksinäisyys vois johtua?
Petri: No, siitä vaikka, jos ei oo ollu kah-
teen päivään kavereitten kaa tai sitten jos 
on yksin kotona.

Petri antaa ajallisen arvion kysymykseen 
yksinäisyyden edellytyksistä: kaksi päivää 
ilman kavereita voisi edeltää yksinäisyyt-
tä. Petri kuvaa myös toisen hypoteettisen 
yksinäisyystilanteen, yksinolon kotona. 
Aiemmin haastattelussa Petri kertoo, et-
tei ole oikeastaan koskaan yksin iltapäi-
visin vaan yleensä kavereiden kanssa.

Liisa sen sijaan kuvaa seuraavassa suoraan 
myös omakohtaista yksinäisyyttä:

T: Ooksä tuntenut ittes joskus yksinäi-
seks?
Liisa: Joo.
T: Millanen tunne se on?
L: Tyhmä tunne. Se on niinku semmo-
nen, ei oo kavereita. Sillon mä oon surul-
linen, sillon mä oon koirien kanssa.

Liisa kertoo omakohtaisen yksinäisyy-
den olevan negatiivinen tunne ja tarken-
taa yksinäisyyden tilanteeksi, jossa ei ole 
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kavereita ja johon liittyy surullisuuden 
tunne. Vastauksesta voi tulkita, ettei per-
heen koirien tarjoama seura korvaa ka-
vereita ja poista kavereiden poissaolosta 
johtuvaa yksinäisyyttä, vaikka se voi hel-
pottaa yksinäisyyttä ja Liisan siihen liit-
tämää surullisuutta.

Kaverittomuuspuheessa iltapäivät näyt-
täytyvät vapaa-aikana, jossa kavereiden 
seuraa arvostetaan iltapäivänviettopai-
kasta riippumatta. Aineistossa kaveri-
suhteiden arvostuksesta myös iltapäivien 
ulkopuolella kertoo se, että useampi lapsi 
nimesi parhaaksi kaverikseen kaverin, 
joka muuttamisen myötä asui toisessa 
kaupunginosassa tai toisella paikkakun-
nalla. Kasvanut fyysinen välimatka ei au-
tomaattisesti katkaissut ystävyyssuhdetta 
tai vähentänyt ystävyyssuhteen arvoa, 
kun tapaaminen vaikka vain harvaksel-
taan (usein vanhempien myötävaikutuk-
sella) oli mahdollista. Myös helsinkiläis-
ten 3.–6.-luokkalaisten arkea tutkinut 
Elina Stenvall (2009, 29) toteaa kaverei-
den tuntuvan täyttävän kaikki tärkeiksi 
koetut alueet lasten elämässä.

Kaverit eivät ole ketä tahansa, vaikka 
heitä ei yksinäisyydestä keskusteltaessa 
olisi nimetty. Lasten täyttämien verkos-
tokarttojen perusteella läheisimmät ka-
verit, joiden kanssa mieluiten vietetään 
aikaa, ovat pääsääntöisesti samaa suku-
puolta ja suurin piirtein samanikäisiä. 
Muut kaverit voivat korvata tärkeimpiä 
kavereita. Moni lapsista sisällyttää kaverit 
myös unelmailtapäiväkuvauksiinsa. Mo-
nia mieleisiä iltapäivätekemisiä tehdään 
mieluummin yhdessä kaverin kanssa 
kuin yksin ja osa tekemisistä edellyt-
tää kavereita. Vertaisjäsenyys kavereihin 
näyttää tärkeimmältä viiteryhmältä las-
ten iltapäivässä. Vertaisidentiteetin kautta 
hahmotettuna yksinäinen määrittyy kaverit-

tomaksi ja iltapäivien yksinäisyyden ratkaisu 
on kaveri.

PUHE PERHEEN POISSAOLOSTA

Muutaman kerran lapset liittävät yksi-
näisyyden myös perheenjäsenten pois-
saoloon. Perheenjäseniin sisällytin lasten 
verkostokarttoja kunnioittaen vanhem-
pien ja sisarusten lisäksi lemmikkieläi-
met. Kaikki lapset nimesivät vanhemmat 
ja sisarukset perheenjäseniksi riippumat-
ta siitä, asuivatko he lapsen kanssa samas-
sa osoitteessa. Puhetavassa kotona olo 
ilman perheenjäseniä on yksinäisyyden 
määritelmä tai ainakin mahdollinen yk-
sinäisyyden lähtökohta.
 

T: Mitäs se yksinäisyys sun mielestä on, 
jos joku on yksinäinen? Se on vähän vai-
kee sanoo, eikö oo?
Tiina: No, musta yksinäinen on semmos-
ta, jos on vaikka yksin kotona ja (   ) äiti 
ja isi on jossain muualla (   ) käymässä.
T: Niin, eikä oo kavereita.
Tiina: Niin. (   ) Ja on vähän niinku tylsää.

Tiina tunnistaa yksinäisyyden ensisijai-
sesti mahdolliseksi seuraukseksi vanhem-
pien väliaikaisesta kotoa poissaolosta. 
Hän kuitenkin hyväksyy myös tutkijan 
tarjoaman aiemmin haastattelussa ilmi 
tulleen kavereiden poissaolon yksinäi-
syyttä aiheuttavana negatiivissävytteisenä 
tilanteena.

Myös Kalle tuo esille vanhemman pois-
saoloon liittyvän samantyyppisen mah-
dollisen yksinäisyystilanteen ystävänsä 
kautta:

T: Tunnek sä muuten ketään semmosia 
lapsia, jonka sä arvelisit, että ois yksinäi-
nen iltapäivällä?
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Kalle: En arvele ketään.
T: Et arvele ketään. Kaikki…
K: Paitsi Mika, kun sen äiti tulee myö-
hään kotiin, ni se syö ehkä ruuaks jotain 
pitsaa.
T: Aijaa. Niin se tulee niin myöhään, et 
silloin arvelisit, että saattais olla yksinäi-
nen.
K: Mm.

Kallen lainaus viittaa vanhemman pois-
saolon venyvän iltapäivästä iltaan asti. 

Seuraavassa aineisto-otteessa puhuva 
Mika tunnistaa perheenjäsenen tilapäi-
seen poissaoloon liittyvän joskus yksi-
näisyyttä:

T: Mitä sun mielestä on yksinäisyys?
Mika: Mm. Ai, kun mä oon yksin koto-
na?
T: Mm. Tuntuuk susta sillon yksinäiseltä?
M: No, välillä tuntuu. Ei ihan aina. No, 
viikossa aina vä-, jo-johonkin viikkona 
tuntuu, mutta ei ihan kaikkina päivinä.
T: Mjoo. Minkälainen se olo sitte on?
M: No, ihan sillai kun ei oo mitään teke-
mistä, mää haluaisin, että mun pikkuveli 
jo tulis.

Mikan haastattelun pohjalta odotetuim-
maksi perheenjäseneksi tarkentuu van-
hemman mukana kotiin tuleva sisarus. 
Toisessa haastattelukohdassa Mika ker-
too leikkivänsä pikkuveljensä kanssa, 
jakavansa yhteistä mieleistä tekemistä. 
Toisaalla haastattelussa Mika tuo esil-
le toivovansa myös äidin aikaisempaa 
kotiintuloa iltapäivisin. Mikan mukaan 
tämä ei kuitenkaan tarkoita yhteistä te-
kemistä äidin kanssa vaan mahdollisuutta 
laajempaan tekemisvalikoimaan kotona 
sekä laajempaa liikkumavapautta kodin 
ulkopuolella yksin tai kavereiden kanssa.

Yksinäisyyden mahdollisuus yhdistet-
tynä perheenjäsenten poissaoloon tuli 
esille ainoastaan edellä esitetyissä otteissa. 
Lasten haastatteluissa ei tule esille jaetun 
tekemisen odotusta vanhempien kanssa 
iltapäiväaikaan. Tietyin ehdoin jaettua 
tekemistä toivottiin vain sisarusten kans-
sa. Aineiston perusteella perheenjäsenten 
poissaoloon liitettävä yksinäisyys on il-
tapäivien yhteydessä toissijaista kaverei-
den poissaoloon nähden. Tässä suhteessa 
puhe perheen poissaolosta on heikko diskurs-
si; lapsi saattaa sijoittaa itsensä iltapäivisin 
kotiin, mutta ei ensisijaisesti identiteetiltään 
perheenjäsenenä.

ITSENÄISYYSPUHE

Itsenäisyyspuheeksi nimesin puheen, 
jossa lapsi ottaa aktiivisen toimijan roo-
lin suhteessa yksinäisyyteen. Lapsi mää-
rittelee itse yksinäisyyttään suhteuttaen 
sitä yksinoloon ylipäätään mainitsematta 
keitä ihmisiä ilman ollaan. Itsenäisyys-
puhe tuo esille myönteisen tai vähin-
tään neutraalin tulkinnan yksinolosta, 
erotuksena kielteisestä yksinäisyydestä. 
Yksinäisyyden näyttäytyessä ongelmana 
lapset tuovat esille monia käytettävis-
sään olevia ratkaisumahdollisuuksia tai 
hyväksyvät yksinäisyyden osaksi arki-
päiväänsä. Tällainen puhe toistui useasti 
lasten haastattelupuheessa ja määrittelen 
sen kaverittomuuspuheen tavoin vah-
vaksi diskurssiksi.

T: Vaikuttaak se johonkin, jos joku on 
yksinäinen?
Heidi: Jos mä haluan olla yksin, ni sillon 
mä en oo yksinäinen.
T: Joo. Mut sillon, jos ei haluais olla yk-
sin ja joutuu olemaan, niin sillon voi olla 
yksinäinen?
H: Eiku, sillon on yksinäinen.
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Heidi tekee selkeän eron yksinäisyy-
den ja yksinolon välillä. Yksinäisyys ei 
kuulu valittuun vaan vastentahtoiseen 
yksinoloon. Liisa tekee samantyyppisen 
erottelun:

T: Miltä susta tuntuu olla yksin?
Liisa: Joskus se on kivaa, joskus taas mä 
meen pyytää, et ”voitsä olla mun kanssa” 
(esittää pyytävää ääntä/ok).
T: No, millon se on kivaa?
L: Sillon, kun mä oon surullinen ja ha-
luun olla yksin. Sillon kun mä haluun 
olla yksin.

Liisa kuvaa yksinolon ja yksinäisyyden 
välisen eron epäsuorasti kertoessaan 
myönteisestä ja kielteisestä yksinolosta, 
mikä on muidenkin lasten vastauksissa 
tyypillisempi eronteon tapa. Otteen lo-
pussa Liisa painottaa itse valittua yksi-
noloa, jonka yhtenä motiivina hän tuo 
esille surullisuuden, vaikka aiemmassa 
haastattelukohdassa hän on liittänyt su-
rullisuuden yksinäisyyteen. Otteen en-
simmäisessä vastauksessa Liisa sen sijaan 
lähtee ratkaisemaan vastentahtoista yk-
sinoloa toimimalla ja esittää pyynnön 
”voitsä olla mun kanssa” kaverille. Liisan 
vastaus on samantyyppinen kuin lasten 
vastaukset kysymykseen, mitä voi tehdä, 
jos on yksinäinen. Kaveriin yhteyden-
oton lisäksi lapset luettelevat pitkän lis-
tan itsenäistä tavallista iltapäivätekemistä, 
jolla yksinäisyyttä voidaan ainakin hel-
pottaa kotona. Tekemisinä tuodaan esiin 
muun muassa syöminen, piirtäminen, 
pelaaminen ja television katselu. Lapset 
keksivät mielekästä tekemistä myös sil-
loin, kun joutuvat olemaan yksin omasta 
tahdostaan riippumatta. Koti on myös 
toivotun yksinolon paikka, jossa lapset 
hyödyntävät yksinoloa esimerkiksi läk-
syjä tekemällä.

Itsenäisyyspuheeksi tulkitsen myös sel-
laisen puheen, jossa omalle yksinäisyy-
delle ei anneta merkittävää asemaa.

T: Mitäs yksinäisyydestä voi seurata?
Heikki: No, …en mä tiedä oikein.
T: Miten se vois vaikuttaa?
H: No,…
T: Tai mihin se vois vaikuttaa?
H:…no, en mä tiedä.
T: Joo, se on aika…
H: Ei se sillai vaikuta muista päivistä, se 
iltapäivä.
T: Mitä? Ei se?
H: Ei se oikein vaihu muihin, muista 
päivistä ollenkaan. Se vaan kaikista lyhy-
emmäks, mutta mites mää tuohon muuta 
keksi.
T: Niin, et vaikka olis yksinäinen, ni se 
ei oo välttämättä huonompi tai parempi 
päivä ku joku semmonen päivä, ku ei oo 
yksinäinen. Niinkö?
H: Niin.
T: Et se ei oo niin kauheen suuri juttu?
H: Mm.

Omakohtainen yksinäisyys ei määritä 
päivää muita päiviä huonommaksi tai 
paremmaksi, Heikin sanoin ”ei se oikein 
vaihu muihin”. Itsenäisyyspuheessa lap-
si säilyttää yksinäisyyden määrittelyval-
lan itsellään tai jättää sen myös toiselle 
lapselle. Esimerkiksi paljon yksin olevaa 
kaveria ei tällöin yksioikoisesti nimetä 
yksinäiseksi, vaikka tilanne tunnistetaan 
mahdolliseksi yksinäisyyttä aiheutta-
vaksi tilanteeksi. Yksinäisyyden määrittely 
itsenäisyyspuheena luo lapsen identiteettiä 
kompetentin toimijan näkökulmasta. Määri-
tys jättää tilaa myös yksinäisen toimijuudel-
le. Iltapäivien yksinäisyyden tilanteisuus 
normalisoi yksinäisyyden arkipäiväiseksi 
ilmiöksi, joka on ainakin osittain lapsen 
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itsensä hallittavissa, eikä herätä erityistä 
huolta.

IRRALLISUUSPUHE

Irrallisuuspuheeksi nimesin puheen, jos-
sa yksinäisyys hahmottuu erillisyydeksi 
suhteessa nimeämättömiin tai useisiin 
nimettyihin toisiin ihmisiin. Irrallisuus-
puheessa yksinäisyys korostuu vastentah-
toisena yksinolona, johon liittyy nega-
tiivinen leima paitsi tilanteesta myös sen 
seurauksista lapselle.

T: Minkälainen vois olla yksinäinen ih-
minen tai toinen lapsi tai?
Heidi: Sillein ettei sillä oo ainuttakaan 
kaveria tai jotain vastaavaa. Eikä kukaan 
koskaan oo sen kaa.
…
T: Millanen se yksinäisyyden tunne vois 
olla? Mulla on täs tämmösiä nallekortte-
ja, jos nää helpottaa sen hahmottamista, 
miltä semmonen yksinäinen voi näyttää?
H: Jotenkin vähän hylätyltä.

Heidi tarjoaa yksinäisen ulkoiseksi tun-
tomerkiksi kaikenlaisten ihmissuhtei-
den poissaoloa, jonka voi tulkita epä-
mieluisaksi ja pitkäaikaiseksi tilanteeksi 
– toisin kuin itsenäisyyspuheessa esite-
tyn väliaikaisen yksinäisyyden. Vaikka 
haastattelukysymys edellyttää yksinäisen 
tunnistamista ulkoapäin, Heidi kuvaa 
yksinäistä ensin yksilön suunnasta, sitten 
laajemman yhteisön ja nimeämättömien 
muiden suunnasta. Heidin toisessa laina-
uksessa ulkoinen havainto yksinäisestä 
lapsesta tarkentuu Nallekorteilla hylä-
tyksi.

Seuraavassa lainauksessa Heikin oma-
kohtainen yksinäisyyskuvaus jää tarkem-
min tallentumatta. Yksinäisyystilanteen 

epämieluisuutta kuvaavat tunteet tarken-
tuvat kuitenkin Nallekorttien avulla.

T: Ooksä tuntenut oloas joskus yksinäi-
seksi? (edellä keskusteltu yksinolosta ko-
tona iltapäivisin/ok)
Heikki: No, oon mä jotenkin. (nauhan 
vaihto/ok)
T: Niin, yksinäisyys ei oo oikein kivaa.
H: Ei.
T: Osaat sä, mulla on tämmösii nallekort-
teja, odota…Miltä se vois, mitä se yksi-
näisyys vois olla, voisko näistä nalleista 
joku kuvata sitä, miltä sillon tuntuu?
H: Hm. …ehkä joku tämä.
T: Nalle on kääntänyt selän.
H: Tai sitten tältä. Vähäsen niinku. Ei se 
oo kauheen kivaa.
T: Minkänäkönen nalle sun mielestä tos-
sa on?
H: No, sellanen itkee vähän.
T: Joo. Se on jotenkin surullinen.
H: Mm.
T: Entäs tää nalle sitten, joka on kääntä-
nyt selkänsä?
T: Miltä siitä tuntuu?
H: No, sil on vähän. Ei se ainakaan voi 
mököttää, koska tää näyttää ihan sil-
tä niinku se mököttäis (osoittaa jotain 
muuta nallea/ok). Tällä on vaan jotain 
niin surua.

Heikin valitseman toisen Nallekortin, 
itkevän näköisen nallen kohdalla Heik-
ki hyväksyy tutkijan nallesta tekemän 
tulkinnan ”jotenkin surullinen”. Tämän 
jälkeen Heikki nimeää myös ensimmäi-
sen valitsemansa, selän kääntäneen nallen 
tunnetilaksi surun. Irrallisuuspuheessa 
paitsi yksinäisyys myös sen seuraukset 
nimetään kielteisiksi:

T: Mitä siitä vois seurata, jos on yksinäi-
nen?
Liisa: Murhetta.
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T: Oisko muuta?
L: Yksinäisyyttä.
---
T: Mitäs siitä yksinäisyydestä vois seurata?
Kalle: Tylsää.

Yksinäinen hahmottuu haastattelulai-
nauksissa hylätyksi, surulliseksi tai ve-
täytyneeksi. Yksinäisen vetäytyminen, 
konkreettisena kuvauksena selän kään-
täminen eivät ole tulkittavissa yksinäi-
syydestä pois pyrkiväksi aktiivisuudeksi. 
Se, että yksinäisyydestä seuraa murheen 
lisäksi yksinäisyyttä vihjaa yksinäisyyden 
voivan jatkua pitkäänkin. Irrallisuuspuhe 
tuottaa yksinäisyydestä melko pysyvän ku-
van ja kuvaa yksinäisen identiteetiltään pas-
siivisena uhrina, kykenemättömänä muutta-
maan tilannettaan. Kaverittomuuspuheen 

ja itsenäisyyspuheen tavoin irrallisuuspu-
he on aineistossa vahva.

YKSINÄISYYTTÄ PAIKANTAVIEN 
PUHETAPOJEN SEURAUKSET

Oletukseni mukaisesti lapsilla on asian-
tuntemusta yksinäisyydestä ja he puhu-
vat yksinäisyydestä, myös omakohtai-
sesta yksinäisyydestä etukäteisoletustani 
enemmän. Erilaisissa diskursseissa lapset 
asettautuvat erilaiseen suhteeseen yk-
sinäisyyden kanssa: toisaalta erillisyyttä 
kaipaaviksi itsenäisiksi toimijoiksi, toi-
saalta läheisyyttä tietyiltä merkitykselli-
siltä ihmisiltä kaipaaviksi. Tulkitsen, että 
diskurssit tuovat näin esille myös liik-
keen riippumattomuuden (erillisyys) ja 
riippuvuuden (läheisyys) välillä. Tiina 

Kuvio 1. Yksinäisyyttä valottavien diskurssien sijoittuminen janoilla erillisyys-lähei-
syys ja riippumattomuus-riippuvuus.

 

Irrallisuuspuhe 

Kaverittomuuspuhe 

Puhe perheen 
poissaolosta 

ERILLISYYS

RIIPPUMATTOMUUS 

LÄHEISYYS 

RIIPPUVUUS 

Itsenäisyyspuhe 
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Kirmasen (2000) tapaan ymmärrän yksi-
näisyyden sykliseksi liikkeeksi läheisyy-
den ja erillisyyden välillä. Tätä aineistosta 
tunnistamieni ja nimeämieni diskurssien 
suhdetta toisiinsa havainnollistaa kuvio 
1. Kuviossa olen sijoittanut käsiteparien 
erillisyys-läheisyys ja riippumattomuus-
riippuvuus välille piirretyt janat ristik-
käin toistensa kanssa6.

Riippumattomuus näkyy erityisesti ai-
neistossa vahvoiksi tulkitsemissani kave-
rittomuuspuheessa ja itsenäisyyspuheessa. 
Diskurssit tuottavat yhtäältä vahvan ver-
taisidentiteetin, toisaalta vahvan itsenäisen 
toimijan identiteetin. Lasten täyttämien 
verkostokarttojen perusteella iltapäivien 
yhteydessä läheisyyttä koetaan suhtees-
sa kavereihin ja perheenjäseniin, mutta 
yksinäisyyden suunnasta tarkasteltuna 
eri tavalla: lapset kuvaavat yksinäisyyttä 
erityisesti suhteessa kavereihin, perheen-
jäsenten asettuessa taustalle. Kavereista 
ei olla samalla tavalla riippuvaisia kuin 
perheenjäsenistä, mutta iltapäivisin ni-
menomaan kaverittomuus koetaan yk-
sinäisyyden syynä ja läheisyyttä jaetun 
tekemisen muodossa toivotaan ennen 
kaikkea kavereilta. Iltapäivien vieton yh-
teydessä lasten asettamat odotukset kave-
risuhteita kohtaan ovat kovemmat kuin 
perhesuhteita kohtaan, joten niissä myös 
petytään useammin. Myös Hymelin ja 
kumppaneiden (1999) 8–13-vuotiaita 
kanadalaislapsia koskeneessa haastattelu-
tutkimuksessa suhteet toisiin lapsiin olivat 
pääosassa yksinäisyysselonteoissa. Yksinäi-
syys määriteltiin tyypillisesti kavereiden 
poissaoloksi tai huoleksi kavereiden saata-
vuudesta. (Hymel ym. 1999, 87, 89.)

Toinen vahva diskurssi, itsenäisyyspuhe 
tuo esille itsenäisen toimijan identiteetin, 
joka painottaa riippumattomuuden ohel-
la erillisyyttä. Aktiivinen rooli suhteessa 

yksinäisyyteen syntyy erottamalla se yk-
sinolosta. Erontekoa pidetään keskeisenä 
aikuismaiselle yksinäisyysilmiön ymmär-
tämiselle (Hymel ym. 1999, 89), ja aineis-
tossani kaikki lapset tekevät eron ainakin 
epäsuorasti. Myös Stenvallin (2009, 41) 
tutkimuksessa korostuu yksinolon ja yk-
sinäisyyden ero: yli puolet niistä lapsista, 
jotka olivat yksin, eivät tunteneet oloaan 
yksinäisiksi. Oman aineistoni perusteella 
lapsilla on kykyä ja halua yksinoloon il-
tapäivien yhteydessä. Yksinoloa kuvataan 
välttämättömänä tai tarkoituksenmukai-
sena esimerkiksi läksyjen teon tai surun 
tunteen käsittelemiseksi. Sari Bäcklund-
Kajanmaakin (2004, 72–73) toteaa tutki-
miensa 3. luokkalaisten mainitsevan aine-
kirjoituksissaan (yksinäisyyden tuottajaksi 
pelätyn) yksinolon enemmän toiveena 
kuin todellisena iltapäivänviettotapana.

Itsenäisyyspuheen voi mieltää synonyy-
miksi englanninkieliselle sanalle solitude, 
joka Anna Kirovan (2003, 16–17) mää-
ritelmän mukaan on lapsen sopusointua 
ajan, (fyysisen) paikan ja itsensä kanssa. Li-
säksi lapset tuovat puheessa esille itsenäi-
sen selviytymisen, erityisesti yksittäisten 
yksinäisyystilanteiden tasolla (ks. Eskonen 
2004, 14) tai hyväksyvät yksinäisyyden 
ohimenevänä ilmiönä osaksi arki-iltapäi-
viään. Vaikka lapset nimeävät valituksi tai 
toivotuksi yksinolon paikaksi tutun ym-
päristön, kodin, niin itsenäisyyspuheen 
vahva, kompetentin toimijan identiteetti 
jättää varjoonsa kotiin liitetyn perheenjä-
senidentiteetin.

Riippuvuus näkyy itsenäisyyspuheen 
kanssa ristikkäiseen kulmaan asettuvas-
sa puheessa perheen poissaolosta. Lap-
set eivät iltapäiväkuvauksissaan tuoneet 
esille juurikaan mahdollisuutta vaikut-
taa perheenjäsenten kotona oloon tai 
poissaoloon, sitä säätelivät erityisesti 
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vanhempien työssäkäynti ja sisarusten 
lukujärjestykset tai päivähoitojärjestelyt. 
Yksinolon voi ajatella edustavan myös 
lapselle tietynlaista vapautta, itsenäisyyt-
tä tai yksityisyyttä, jota kaivataan eten-
kin suhteessa vanhempiin, sisaruksiin tai 
molempiin. Iltapäiväaikainen riippuvuus 
suhteessa vanhempiin tulee haastatteluissa 
esille lapsen iltapäivien (myös niiden ulko-
puolisen) liikkumavapauden määrittelijä-
nä. Vanhemman kotonaolo laajentaa lapsen 
liikkumavapautta kotona ja sen ulkopuo-
lella. Muussa tapauksessa tavanomaisten 
iltapäivärajojen ylittämisestä saattoi neu-
votella myös puhelimitse tavoitettavan 
vanhemman kanssa (kaikki lapset kertoivat 
tavoittavansa ainakin toisen vanhemman 
myös työpäivän aikana). Vanhemmilla on-
kin merkittävä rooli niin kaverisuhteiden 
mahdollistajana kuin rajoittajana.

Riippuvuusulottuvuus painottuu myös ir-
rallisuuspuheessa, jossa yksinäisyys ilmenee 
sellaisena kuin sen voi toisinaan tunnis-
taa aikuisena tai yksinäisyyskirjallisuuden 
(tutkimus- kuin muunkin kirjallisuuden) 
perusteella. Tällöin lapset tulkitsevat yksi-
näisyystilanteen ja sen seuraukset negatii-
visesti. Vaikka irrallisuuspuhe on aineistossa 
vahva diskurssi, lapset kuvaavat omakohtai-
sen yksinäisyystilanteen ohimenevänä. Yk-
sinäisyystilanne kuvataan hetkenä, jolloin 
ei ole mielekästä tekemistä tai toivottua 
seuraa, ja joka on ainakin jossain määrin 
ratkaistavissa omalla toiminnalla.

PÄÄTÄNTÄ

Tarkastelemalla lasten iltapäiväkuvaus-
ten yksinäisyyttä koskevaa puhetta dis-
kurssianalyysia soveltaen olen nostanut 
esille useamman erilaisen sekä eri tavoin 
painottuvan ja keskenään ristiriitaiseen 
suhteeseen asettuvan lasten yksinäisyyt-

tä valottavan näkökulman. Lapsuustut-
kimuksena työni sijoittuu normaalia 
lapsuutta ja tavallisia lapsia koskevaan 
tutkimukseen (ks. Eskonen 2005, 36) 
kertoen suuressa suomalaisessa kaupun-
gissa asuville toisluokkalaisille mahdol-
lisista yksinäisyysmerkityksistä koulun 
jälkeisissä iltapäivissään. Pienen tapaus-
tutkimusaineiston kautta syntyvä kuva 
lasten yksinäisyydelle antamista merki-
tyksistä monipuolistaa lasten iltapäivien 
yksinäisyyttä koskevaa yleistävää, van-
hempien poissaoloon liitettyä julkista 
huolipuhetta.

Selkeimmin huolipuhetta haastavat haas-
tattelupuhetta hallitsevat kaverittomuus- 
ja itsenäisyyspuhe, joissa lapset asemoivat 
itsensä sekä läheisyyttä kavereilta kaipaa-
viksi että itsenäisiksi toimijoiksi. Julkisen 
puheen huoli kohdistuu nimenomaan 
lasten yksinoloon kotona ilman vanhem-
pia, ja siitä seuraavaan yksinäisyyteen. Ai-
neistoni ei juuri jaa tätä näkökantaa, sillä 
puhe perheen poissaolosta on neljästä 
tunnistamastani diskurssista heikoin (ks. 
myös Stenvall 2009, 41). Irrallisuuspu-
heessa hetkellisenä, tilanteisena ja lievänä 
näyttäytyvä yksinäisyys ei myöskään hal-
litse lapsen elämää iltapäivisin julkisuus-
puheen antaman kuvan mukaisesti (ks. 
myös Palkeinen 2007, 116). 

Riippumattomuuden korostuminen ai-
neistossa kertonee iltapäivien luonteesta 
lasten vapaa-aikana, jonka ehdoista lapset 
haluavat päättää tai ainakin neuvotella. 
Tulosten pohjalta voisi kysyä, tulisiko lap-
sella olla oikeus yksinoloaikaan ja -paik-
kaan iltapäivisin, ja oikeus valita kenen 
kanssa iltapäiviään viettää. Yksinäisyyttä ei 
tulisi nähdä vain ratkaisua vaativana on-
gelmana, tai ainakin ratkaisuja tulee etsiä 
julkista huolipuhetta moninaisemmista 
näkökulmista. Kuten lasten yksinäisyy-
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den kokemuksista kiinnostuneet Hymel 
ja kumppanit (1999, 102) toteavat, ei ole 
itsestään selvää, että yksinäisyyskokemuk-
sen seuraukset ovat haitallisia. Omassa 
aineistossani lapset kertovat esimerkiksi 
monia sellaisia tapoja helpottaa tai hallita 
yksinäisyyttä, joiden tulkitsen mahdollis-
tavan myös itsensä toteuttamisen.

VIITTEET

1 Väitöskirjani osatutkimusta on rahoittanut 
Perhetutkimuksen tohtoriohjelma (aik. Perhe-
tutkimuksen tutkijakoulu).
2 Aineisto on kerätty Suomen Akatemian ra-
hoittamassa Hannele Forsbergin projektissa 
”Onks ketään kotona? Pienten koululaisten 
iltapäivätoiminnot” 2004–2005.
3 Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaa-
misen keskus Pesäpuu ry on kehittänyt lap-
silähtöisiä toimintamalleja. Nallekortteja voi 
käyttää keskustelun tukena, kun aiheena ovat 
esimerkiksi tunteet tai identiteetti.
4 T tarkoittaa tutkijaa, lasten nimet on muutettu.
5 Idean kuvioon sain Kirmasen (2000) väitös-
kirjassaan käyttämistä käsitteistä.
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T utkimuksessani vanhempien ero 
on lasten yksinäisyyden tutki-
misen lähtökohtainen konteksti. 
Eron myötä ydinperheen oletettu 

yhteenkuuluminen purkautuu (Castrén 2009, 
114) ja ero tekee suhteiden katkeamiset tai 
muutokset näkyviksi ulkopuolisellekin tar-
kastelulle (Alanen 1992, 95; Smart & Neale 
& Wade 2001, 18). Artikkelissa olen kiin-
nostunut siitä, löytyykö vanhempien eroa 
kuvaavista lasten kirjoituksista lasten yksi-

Lasten yksinäisyys vanhempien 
erotessa  
– näkökulmana lasten kuvaama 
kuulumattomuus ja siitä selviytyminen

Outi Kauko

Suomessa noin 30 000 alaikäistä lasta tai nuorta kokee vuosittain joko 
avioliitossa tai avoliitossa eläneiden vanhempiensa eron. Määrä on Euroopan 
korkeimpia. (Kartovaara 2007, 93.) Erojen yleisyydestä huolimatta niiden 
merkitystä lapsille on tutkittu meillä varsin vähän. Olemassa olevassa 
tutkimuksessa ovat painottuneet eron jälkeiset tilanteet ja lasten asema 
eroriitojen käytännöissä (Ritala-Koskinen 2001; Linnavuori 2007; Karttunen 
2010). Tässä artikkelissa

1
 mielenkiinto kohdistuu lasten mahdolliseen 

yksinäisyyteen vanhempien erotessa. Yksinäisyyttä ja vanhempien eroa 
yhdistävät suhteiden katkeamiset. On esitetty, että vanhemman avioerosta 
johtuva menetys aiheuttaa lapselle usein enemmän yksinäisyyttä kuin 
vanhemman kuolema. Väite perustuu siihen, että lapset tulkitsevat usein 
eron vanhempien valinnaksi. Kuolema ei ole sen sijaan yleensä kenenkään 
vastuulla.  (Bullock 1993, 47.)

Asiasanat: lasten yksinäisyys, vanhempien ero, kuulumattomuus, kerrotut kokemukset

näisyyskerrontaa, ja jos löytyy, niin millaista. 
Aineistona ovat lapsille suunnatun kirjoitus-
kilpailun myötä syntyneet 12–15-vuotiaiden 
kirjoitukset. Artikkelin aluksi käyn läpi aiem-
paa vanhempien eroon ja lasten yksinäisyy-
teen liittyvää tutkimusta ja paikannan oman 
näkökulmani aiheeseen. Sen jälkeen esittelen 
aineiston ja analyysin sekä empiiriset tulok-
set. Lopuksi suhteutan tuloksiani aiempaan 
tutkimukseen.
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Lapsen näkökulma av(i)oeroa 
ja yksinäisyyttä koskevassa 
tutkimuksessa

Ero kyseenalaistaa yhteenkuulumisen ja lä-
heisyyden itsestäänselvyyden ja mahdollistaa 
perhesuhteiden muutosten tarkastelun myös 
lasten näkökulmasta (esim. Smart ym. 2001, 
18). Huolimatta siitä, että perhettä pidetään 
pitkäkestoisena ja vahvojen sidosten yhteisö-
nä, kaikissa perheissä vaikuttavat irrallisuus ja 
pyrkimys etäisyydenottoon (Jallinoja 2009, 
14–15). Kaisa Ketokiven (2010) mukaan 
suhteiden kestokyky tulee koetelluksi eri-
tyisesti ”haavoittavissa tapahtumissa”, joissa 
läheissuhteet järjestyvät uudelleen sekä käy-
tännössä että kokemusmaailmassa.

Valtaosa aiemmasta erotutkimuksesta on 
keskittynyt ongelmiin, joita vanhempien ero 
aiheuttaa lapsille (Flowerdew & Neale 2003, 
147–148). Ero on mielletty ongelmien syyksi, 
ja lapsen ja vanhemman ero on ymmärretty 
riskiksi lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnil-
le. Tutkimus on ollut luonteeltaan mittaa-
vaa ja selittävää. Informaation lähteinä ovat 
olleet tyypillisesti aikuiset: ammattilaiset ja 
vanhemmat tai jo aikuistuneet lapset, joil-
la on omakohtaista kokemusta vanhempien 
erosta. (Smart 2003, 123–125.) Yhtenä eron 
aiheuttamana ongelmana on nähty lasten 
yksinäisyys ja lasten ulkopuolisuuden koke-
mukset muuttuvissa perhesuhteissa (esim. 
Hancock 1980; Timmons ym. 2011). Esi-
merkiksi Emily Hancock (1980) toteaa, että 
perherakenteen purkautuminen muodostaa 
erityisesti lapsille merkityskriisin, jossa omaa 
paikkaa ja kuulumista joudutaan pohtimaan.

Uudemmassa erotutkimuksessa on hankit-
tu tietoa myös lapsilta ja täydennetty aiempaa 
tutkimusta ymmärtävillä ja kuvailevilla tut-
kimusotteilla. Tämän tutkimuksen mukaan 
ero on yksi lapsen elämässä tapahtuva muu-
tos, jonka kokeminen sinällään ei ole hyvää 

tai pahaa (Flowerdew & Neale 2003). Siitä 
huolimatta, että uudemmat erotutkimukset 
vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia sen 
suhteen, että ero on suurimmalle osalle lap-
sista (kuten aikuisistakin) raskas, uusi lähes-
tymistapa nostaa esille sen, etteivät kärsimys 
ja hämmennys liity välttämättä itse eroon. 
Merkitystä on myös sillä, miten aikuiset käsit-
televät eroa lasten kanssa (Moxnes 2003, 145; 
Maes & De Mol & Buysse 2012, 277–278). 
Lisäksi yksi vaikeimmista asioista lapselle ovat 
vanhempien väliset ristiriidat, etenkin jos 
ne koskevat lasta. Huomionkohteeksi ovat 
nousseet lasten kokemukset ihmissuhteiden 
laadusta ja se, ettei ero välttämättä ratkai-
se vaan voi pitkittää ristiriitoja vanhempien 
välillä. Vaikka eroon ei suhtauduta kevyesti, 
lapset nähdään elämäntilanteensa aktiivisi-
na toimijoina ja tulkitsijoina. (Smart 2003, 
125–127.; myös Butler ym. 2003, 9). Tästä 
asemasta käsin lapsi määrittelee vanhempien 
eron suhteessa muihin elämänsä tapahtumiin 
(Flowerdew & Neale 2003, 148–149).

Myös uudemmassa erotutkimuksessa las-
ten kokema yksinäisyys tulee esille mainin-
toina. Kanadalaistutkijat, Shelley Hymel ja 
kumppanit (1999, 89–95), jotka ovat tutki-
neet lasten kokemaa yksinäisyyttä yleisesti 
tuovat esiin, että lasten yksinäisyysselonteot 
tietyissä erityistilanteissa – esimerkiksi avio-
erosta johtuvassa vanhemman menetyksessä 
– korostavat erityisesti perhesuhteiden osuutta 
yksinäisyydelle. Vanhempien erossa lapset 
liittävät yksinäisyyden tunteen fyysiseen eros-
saoloon ja psykologiseen etäisyyteen. Lapsen 
näkökulmasta ero tarkoittaa sitä, ettei lapsi voi 
pitää perhesiteitä annettuna.  Eron jälkeen 
lapsi joutuu rakentamaan suhteensa uudel-
leen erillään asuviin vanhempiinsa. (Smart 
ym. 2001, 67–68, 84.) Perhettä ei tällöin 
määritellä niinkään jaetun asumisen vaan 
jaettujen ihmissuhteiden perusteella (Moxnes 
2003). Myös eroon kietoutuva muuttaminen, 
joko toisen vanhemman tai lapsen, on yksinäi-
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syystutkimuksissa tunnistettu yhdeksi lapsen 
yksinäisyyttä edeltäväksi tilannetekijäksi. Lap-
sen muuttaessa toisen vanhempansa mukana 
muuttamisesta voi seurata koulunvaihto ja 
ystävyyssuhteiden menetyksiä. Tällöin suhteet 
uusiin kavereihin ja aiempiin kavereihin on 
rakennettava uudella tavalla. (Kangasniemi 
2008, 173, 208; Terrell-Deutsch 1999, 25.)

Kiinnityn tarkastelussani sellaiseen eroa 
ja yksinäisyyttä käsittelevään tutkimuk-
seen, jossa näitä ilmiöitä tarkastellaan lasten 
näkökulmista. Tutkimussuuntauksessa eroa 
tai yksinäisyyttä ei pidetä lähtökohtaisesti 
pelkästään ratkaisua vaativana sosiaalisena 
ongelmana tai ongelmien aiheuttajana (esim. 
Smart ym. 2001; Flowerded & Neale 2003; 
Rotenberg & Hymel 1999; Kauko 2012). 
Joan B. Kellyn (2003, 249) tavoin ajattelen, 
etteivät raskaat muistot – liittyivät ne sitten 
eroon tai yksinäisyyteen – tarkoita sitä, ettei 
lapsi voisi tuntea ja toimia kompetentisti 
tässä hetkessä. Kielteiset kokemukset sinänsä 
ovat osa tavallista elämää, eikä lasten elämä 
ole niistä vapaa. Vaikka suurin osa aiemmis-
ta tutkimuksista pitää eroa lähtökohtaisesti 
stressaavana muutoksena, lapset reagoivat 
siihen eri tavoin (Hetherington 2003, 217).

Erolla viittaan artikkelissani kokonaisuu-
teen, joka käsittää vanhempien parisuhteen 
päättymisen ja sen seuraukset (Butler ym. 
2003, 9). En tee eroa avio- ja avoerojen välil-
lä, koska aineistoni ei sitä tee, enkä pidä sitä 
lapsen näkökulmasta merkityksellisenä (myös 
Linnavuori 2007, 10). Lapsi-käsitteellä viit-
taan artikkelissani lapsi–vanhempi-suhteeseen 
ja lakiperusteisesti alaikäiseen.

Lasten kirjoituskilpailutekstit 
aineistona
Aineistonani ovat Suomen Kasvatus- ja perhe-
neuvontaliitto ry:n koordinoiman ”Vetska-
ri – Kun elämä on revennyt” -projektin

2
 

(2007–2010) järjestämän kirjoituskilpailun 
tekstit ikäsarjasta 12–15-vuotiaat. Vuoden 
vaihteessa 2008–2009 otsikolla ”Kun elämä 
on revennyt” järjestetty kilpailu oli suun-
nattu 12–18-vuotiaille, joiden vanhemmat 
olivat eronneet. Kilpailussa oli kaksi ikä-
sarjaa, 12–15-vuotiaat ja 16–18-vuotiaat, 
joista molemmista palkittiin kolme parasta. 
Kirjoituskilpailukutsu oli Kasvatus- ja per-
heneuvontaliiton Kasper-lehdessä ja liiton 
omilla internet-sivuilla sekä Helsingin nuo-
risoasiainkeskuksen ja eri yhteistyökumppa-
neiden internetsivuilla. Lisäksi kilpailukutsua 
välitettiin pääkaupunkiseudun yläkoulujen 
terveystiedon ja äidinkielen opettajien sekä 
nuorisotalojen kautta.

Valmis aineisto oli suhteellisen helposti 
saatavissa

3
. Aineiston vahvuutena on se, että 

lapsi on voinut kirjoittaa ilman vanhemman 
lupaa. Lisäksi kilpailuun on voinut osallistua 
riippumatta siitä, kuinka kauan vanhempien 
erosta on kulunut (myös Maes ym. 2012, 
269). Aineistossa on myös sellaisia tekstejä, 
joissa ei mainita terapeuttisten tai juridisten 
palveluiden käyttöä vanhempien eroon liit-
tyen (myös Flowerdew & Neale 2003, 149).

Suurin osa kilpailuun osallistuneista 
teksteistä, 15 kappaletta, oli 12–15-vuotiai-
den kirjoittamia. Näiden tekstien kopiot 
sain käyttööni ilman tunnistetietoja. Kaikki 
ikäsarjassa palkitut tekstit olivat kuitenkin 
tyttöjen kirjoittamia

4
. Tekstien pituus vaih-

teli vajaasta sivusta kolmeen sivuun. Neljä 
kirjoittajaa käytti kirjoituskilpailun otsikkoa, 
yksi kirjoittaja oli täydentänyt tätä otsikkoa, 
seitsemän kirjoittajaa oli itse otsikoinut kir-
joituksensa ja kolme kirjoittajaa oli jättänyt 
kirjoituksensa otsikoimatta. Yhtä kirjoittajaa 
lukuun ottamatta kaikki kirjoittavat yksikön 
ensimmäisessä persoonassa.

Järjestin saamani tekstikopiot niiden tar-
joamien vihjeiden perusteella ajalliseen järjes-
tykseen sen suhteen kuinka kauan vanhem-
pien erosta oli kulunut. Tekstissä numero 1  
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vanhempien ero on tapahtumassa oleva asia, 
tekstissä 15 vanhemmat olivat eronneet ennen 
kirjoittajan syntymää. Näiden ajallisten ääri-
päiden väliin sijoitin loput tekstit. Intuitiivi-
sesti ajattelin ajallisuudella olevan merkitystä, 
mutta motiivi oli myös käytännöllinen: näin 
sain järjestettyä ja nimettyä tekstit numeroin. 

Aineiston syntyminen vuorovaikutuk-
sessa, oletettu yleisö huomioiden, näkyy ai-
neistossa erityisen selvästi kolmessa tekstissä, 
joissa kirjoittaja tekstin alussa tai lopussa pu-
huttelee lukijaa suoraan (ks. Kulmala 2006, 
33). Tekstejä tuleekin kohdella julkiseen käyt-
töön laadittuina tarinaversioina (Hänninen 
& Koski-Jännes 2000, 197). Merkittävien 
asioiden valinnassa ovat ohjanneet monet 
asiat, kuten kirjoituskilpailukutsussa esitetyt 
vanhempien eroon liittyvät kysymykset. Ky-
symykset koskivat vanhempien eroon liittyviä 
omakohtaisia tunteita, ajatuksia, pelon ja 
ahdistuksen aiheita, erosta selviytymistä sekä 
eroon liittyviä tapahtumia ja muutoksia, ja 
sitä oliko ero hyvä vai huono asia.

Vaikka kirjoituskilpailun otsikon itses-
sään olisi voinut odottaa houkuttelevan dra-
maattisia tarinoita, suuressa osassa pysyteltiin 
realistisen oloisissa tarinoissa (myös Mikkola 
2005, 131–132). Kirjoituskilpailun aihe oli 
henkilökohtainen ja kutsussa pyydettiin kir-
joittamaan omista kokemuksista. Tästä huo-
limatta ei ole varmuutta siitä, perustuvatko 
tekstit omaan kokemukseen. Tämän artikke-
lin tavoitteena on kuitenkin tarkastella lasten 
yksinäisyyskokemuksen kerronnallistamista, 
joten olennaista on se, millaisista vanhempien 
eroon liittyvistä kokemuksista 12–15-vuotiaat 
kirjoittavat. Lähtökohtana on, että elettyyn 
(omakohtaisesti tai sivusta seuraten) päästään 
käsiksi kerrottuna ja kerronnan tavat ovat 
myös kulttuurisesti säädeltyjä. Käyttäessäni 
jatkossa kokemus-sanaa viittaan kerrottuun 
kokemukseen.

Kuulumattomuus 
yksinäisyyden symbolina
Yksinäisyys-termi mainittiin lopulta vain 
yhdessä tekstissä: ”Isän elämä ja äidin elä-
mä, sitten minä siinä välissä, jossain yksi-
näisyydessä. Minun on vain totuttava tähän 
uuteen, revenneeseen elämään.” Ja myöhem-
min samassa tekstissä: ”Viikko isällä oli yk-
sinäinen ja täynnä vatsalihaksia ja nälkää.” 
Tämä ikäsarjan parhaana palkittu teksti oli 
alun perin herättänyt mielenkiintoni koko 
aineistoa kohtaan.

Jatkoin etsimällä yksinäisyyden rinnak-
kaiskäsitteitä. Tunnistin aineistosta Jukka 
Kangasniemen (2008) käyttämistä yksinäi-
syyskategorioista yksinäisyyden ihmissuhteis-
sa, jonka lopulta nimesin kuulumattomuu-
deksi. Kuulumattomuuden kuvauksiksi olen 
tulkinnut tekstien ne kohdat, joissa päähenki-
löä kuvataan havainnoijana ja ulkopuolisena 
(Kulmala 2006, 6). Kirjoituskilpailun aiheen 
huomioiden ei ole yllättävää, että aineistossa 
keskeisiä ovat päähenkilön kuulumattomuus-
kokemukset suhteessa vanhempiin

5
. Olen 

tulkinnut tällaisen kuulumattomuuden ko-
kemuksen syntyvän päähenkilölle esimerkiksi 
sellaisen vanhempien riitelyn seurauksena, 
jota päähenkilö seuraa ulkopuolelta. Tulkinta 
perustuu tekstien kokonaissävyyn, ei yksit-
täisiin sanoihin tai lauseisiin. Rajaan nämä 
kokemukset analyysini kohteeksi. Päähenki-
lön kuulumattomuuskokemukset suhteessa 
vanhempiin korostuivat erityisesti tekstien 
alkupuolella.

Kiinnostukseni kohteena on kuulumatto-
muuden ajassa tapahtuva vaihtelu teksteissä. 
Ajallinen muutosulottuvuus on sisäänraken-
nettu teksteihin jo kirjoituskilpailukutsun 
tehtävänannon kautta (myös Suoninen & 
Jokinen 2011, 40). Analyysin edetessä kuulu-
mattomuuden erottamattomaksi käsitepariksi 
asettui kuuluminen. Kuulumisella tarkoitan 
päähenkilön kokemaa helppouden tunnetta 
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itsensä ja ympäristönsä kanssa. Kuulumista 
pidetään perustarpeena ja luonteeltaan it-
sestään selvänä, mutta sosiaalisten voimien 
muokkaamana. Vaikka ihmisten ei ajateltaisi 
luonnostaan kuuluvan perheeseensä, perheen 
oletetaan olevan kuulumisen keskeinen lähde, 
ja ihmiset pyrkivät etsimään vaihtoehtoisia 
perhettä muistuttavia ryhmiä silloin, kun 
oma perhe ei tarjoa kuulumisen lähdettä (May 
2013, 3–4, 114–115.)  Kuulumattomuus ja 
kuuluminen ovat siis olemassa vain yhdessä 
toistensa kanssa samaan tapaan kuin Riitta 
Jallinojan (2009) käyttämät käsitteet vieras ja 
yhteisyys perhettä käsittelevässä tarkastelussa. 
Kuulumattomuus ja kuuluminen ilmentävät 
kuitenkin osuvammin tarkastelukohdettani 
lapsen yksinäisyyttä perheen sisällä, lapsi-
vanhempi -suhteessa.

Jännitteisessä suhteessa toisiinsa nähden 
olevat käsitteet rakentavat tarinallisuutta. 
Narratiivisista lähtökohdista onkin usein 
tarkasteltu elämänmuutoksia, jotka ovat 
tapahtuneet ”päähenkilön” omasta tahdos-
ta riippumatta ja usein sen vastaisesti. Ko-
kemusten muokkaaminen tarinaksi auttaa 
ihmistä sopeutumaan hänet yllättäneeseen 
tapahtumaan. (Hänninen & Koski-Jännes 
2000, 202.) Vanhempien ero ja sen seuraukset 
ovat lapselle tämänkaltaisia elämänmuutoksia 
ja kokemuksia.

Tästä huolimatta luokittelin narratiiviai-
neistoni 15 tekstistä kymmenen progressii-
visiksi selviytymistarinoiksi (Gergen & Ger-
gen 1983). Näissä tarinoissa kuljetaan kuu-
lumattomuudesta kohti kuulumista tekstien 
loppua kohden mentäessä. Rajaudun tässä 
artikkelissa tarkastelemaan vain tätä aineistoni 
vallitsevaa tarinamuotoa lasten yksinäisyyden 
ja sen väistymisen ilmentäjänä

6
. Vallitsevaan 

tarina muotoon keskittymistä perustelen edel-
lä esittämilläni teoreettisilla kiinnikkeillä. Se 
tuo esille lapsen näkökulmasta ne tekijät, jot-
ka ovat toimineet ja auttaneet vanhempien  
erotilanteessa. Näin rajaus tekee oikeutta 

myös ”Vetskari – Kun elämä on revennyt” 
-projektille, jonka tavoitteena oli kehittää 
12–18-vuotiail le suunnattua eroauttamistyötä.

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa 
merkitsin ne tekstien kohdat, joissa päähen-
kilö kuvaa kuulumattomuutta suhteessa van-
hempiin. Kaikissa teksteissä vanhemmat ovat 
osa kuulumattomuuden ongelmaa, mutta 
eivät välttämättä osa sen ratkaisua. Analyysin 
perustana oli emotionaalinen taso: se, millai-
nen merkitys tapahtumilla oli ulottuvuudel-
la toivottavasta ei-toivottavaan päähenkilön 
näkökulmasta (Hänninen & Koski-Jännes 
(2000, 200). 

Toisin sanoen tarkastelin tapahtumia 
päähenkilön toiveista käsin. Analyysin toi-
sessa vaiheessa tunnistin vallitsevan tarina-
muodon sisältä kaksi juonikulultaan erilaista 
tarinatyyppiä, jotka erotti toisistaan myös 
tarinan arvopohjaa kuvaava avainmetafora 
(Hänninen & Koski-Jännes 2000; Suoni-
nen & Jokinen 2011). Kymmenestä tarinasta 
kuusi oli luonteeltaan sopeutumistarinoita, 
neljä pohjakosketustarinoita. Molemmista 
tarinatyypeistä voi kuitenkin paikantaa van-
hempien eroon ja etenkin sen seurauksiin 
kiinnittyvää tihenevää kuulumattomuutta. 
Juonikulkujen mukaista luokitteluani tukivat 
tarinoiden otsikot. Sopeutumistarinatyypin 
tarinat oli otsikoitu neutraalisti, esimerkiksi 
”Ero”. Pohjakosketustarinatyypin otsikoissa 
näkyi kirjoituskilpailuotsikon suuntaava vai-
kutus. Kaksi palkituista tarinoista lukeutui 
jälkimmäiseen tarinatyyppiin.

Seuraavissa tulosluvuissa tuon tarinatyyp-
pien kautta esille keskeisiä päähenkilön kuu-
lumattomuuden ja kuulumisen kokemuksia, 
esimerkkejä niin lapsen kuulumattomuudesta 
ja kuulumisesta suhteessa vanhempiin kuin 
kuulumisesta lapsen merkitykselliseksi koke-
miin muihin ihmisiin, yhdessä tapauksessa 
myös lemmikkieläimeen. Seuraan tekstien 
narratiivista rakennetta. Tekstin numero ot-
teiden lopussa erottelee kirjoittajat toisistaan

7
.
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Ajan myötä helpottuva 
kuulumattomuus
Näissä teksteissä (4, 6, 9, 11, 13 ja 15) kuulu-
mattomuus korjaantuu ja kuuluminen kasvaa 
vähitellen. Nimesin nämä Ajan myötä helpot-
tuva kuulumattomuus -tarinoiksi. Tarinoista 
kolme kuvasi paitsi eron jälkeistä myös eroa 
edeltävää kuulumattomuutta – tarinassa yh-
deksän seuraavasti: ”Iskä ei tullut enää joka yö 
kotiin ja ne (vanhemmat) riiteli tosi paljon. 
Aina kun ne huusi toisilleen mä pistin kädet 
korville ja koetin ajatella jotain hyvää.”

Eroa edeltävä kuulumattomuus liittyy niin 
tässä kuin kahdessa muussakin tarinatyypin 
tarinassa vanhempien väliseen toistuvaan ja 
intensiiviseen riitelyyn, jota päähenkilö seu-
raa osattomana sivusta. Vaikka kuulumisen 
esteenä ennen eroa olleen riitelyn voi tul-
kita vähenevän eron myötä, ero ei ratkaise 
päähenkilön kuulumattomuutta suhteessa 
kumpaankaan vanhempaan.

Mä en voinut kuvitella kuinka me pärjätään ilman 
isää. Joka kerta kun tulin koulusta kotiin, äiti oli 
nukkumassa. Ei se hymyillyt enää. Ei se jaksanut 
huolehtia musta enää. En mäkään enää hymyillyt. 
Elämä oli oikeasti revennyt. (…) Toivoin, että joku 
päivä iskä ajaisi mun ohi ja pyytäisi anteeksi kaikesta 
ja tulisi takaisin. Mutta ei niin käynyt. (9)

Päähenkilön toiveista ja tarpeista huolimat-
ta hänellä ei ole kummankaan vanhemman 
kanssa vuorovaikutusta eron jälkeen. Päähen-
kilön toimijuus on vain havainnointia kotona 
ja isän odottamista. Tämäntyyppinen eron 
jälkeinen kuulumattomuus suhteessa isään ja 
äitiin näyttäytyy myös muissa kirjoituksissa:

Se oli joulukuun ensimmäinen päivä, eropaperit 
tulivat käyttöön. Se oli loppu, vanhempani ero-
sivat. En voinut sille mitään. Tuntui tosi pahalta 
ajatella, ettei isä tulisikaan aina illalla ovesta si-
sään. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kauheita 
vanhempieni välillä. (…) En ollut enää kovinkaan 
läheinen ystävieni kanssa ja hekin huomasivat sen. 

Päiväni kulutin kotona äitini vieressä ja ulos meno 
ei tullut mieleenkään (…), sillä tiesin, että äitini 
halusi minun olevan kotona.

Minulla on isää joka päivä ikävä ja ajattelen aina 
mitä se tekee iltaisin. Ajattelen myös niitä onnen 
aikoja, kun ei tarvinnut joka viikonloppu mennä 
isälle ja puhua puhelimessa joka ilta, kun kaiken 
olisi voinut sanoa ”livenä”. (6) 

Päähenkilö kirjoittaa itsensä ulkopuolisek-
si suhteessa isän nykyiseen elämään. Äiti 
on fyysisesti lähellä, vieressä, mutta hänen 
kanssaan päähenkilö ei keskustele. Lisäksi 
päähenkilö kuvaa etääntyneensä ystävistään 
sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemisen 
myötä. Omaa kuulumisen tarvetta suhteessa 
vanhempiinsa päähenkilö tuo sen sijaan esille 
paitsi ikävöimällä isää myös kantamalla huolta 
molemmista vanhemmistaan.

Lopuissa tarinatyypin tarinoissa kuulu-
mattomuus suhteessa vanhempiin näyttäytyy 
samantyyppisenä, mutta sijoittuu nimen-
omaan eron jälkeiseen tilanteeseen. Näissä 
kirjoituksissa vanhempien eron voi tulkita tul-
leen kirjoittajalle yllätyksenä. Näin voi käydä 
erojen yleisyydestä ja omien vanhempien eroa 
edeltäneestä jatkuvasta riitelystä huolimatta:

Nykyään suuri osa pareista eroaa, näin kävi myös 
minun vanhempieni kohdalla. (…) Vaikka van-
hempani tappelivat kaiken aikaa, ei siihen pystynyt 
mitenkään varautumaan. Ei sitä pienenä kauheasti 
edes tajunnut, ainahan ne oli huutanut ja tapellut, 
miksi se nyt sitten yhtäkkiä alkoi haitata. (…)

En voi sanoa muistavani mitään suurellisia 
hyvästejä tai tunnepurkauksia. Iskä vaan oli poissa. 
Nähtiin me sitä kuitenkin monta kertaa viikossa ja 
puhuttiin puhelimessa. Tuli erilainen perspektiivi 
muutenkin siihen yhdessäoloon, nyt se oli jännit-
tävämpää ja hauskempaa, kun tiesi, että iskällä 
tehtäisiin aina jotain kivaa ja erilaista.

Vaikken pahemmin toivonutkaan vanhempien 
yhteen paluuta, niin kyllä se alkuun tuntui siltä, 
että elämä oli jotenkin vähän tyhjempää. Vaikka 
tiesin monien muidenkin vanhempien eronneen, 
niin olihan se ihan eri asia omalla kohdalla, ei sitä 
vaan voinut tajuta. Pelottavinta oli, että yhtäkkiä 
ne vihasivat toisiaan kokopäiväisesti, tuntui, ettei 
se koskaan loppuisi. Ennen ne sentään sopivat, 
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ennemmin tai myöhemmin. Tappelu jatkui aikansa, 
sillä isä asui melko lähellä ja tuli haastamaan riitaa, 
ainoa vaan, että nyt se huusi meillekin. (11)

Eron jälkeen vanhempien välisen vuorovai-
kutuksen laatu huononee entisestään ja pää-
henkilö kuvaa riitelyn laajenevan myös isän 
ja lasten (päähenkilön sekä tämän sisarusten) 
väliseksi isän yksisuuntaiseksi huutamiseksi. 
Toisaalta isän asuminen melko lähellä mah-
dollistaa myös päähenkilön osallisuuden isän 
elämään, tiheät tapaamiset puhelinyhtey-
denpidon ohella. Eron myötä päähenkilön 
(ja sisarusten) ja isän välinen vuorovaikutus 
on parempaa kuin ennen eroa. Kuulumisen 
kannalta määrällistä yhteydenpitoa – johon 
myös riitelyn voi laskea – oleellisempana 
näyttäytyykin sosiaalisen vuorovaikutuksen 
laatu. Yksinäisyyden kokemiseen on havaittu 
vaikuttavan paitsi ihmissuhteiden määrälliset, 
myös laadulliset muutokset (Kangasniemi 
2008, 208).

Vanhempien välisten ristiriitojen ja van-
hempien poissaolon lisäksi kuulumattomuus 
voi kietoutua uusiin perheenjäseniin: 

Heillä kummallakin on omat kumppanit, ja lisäksi 
he ovat saaneet lapset tänä kesänä. Kun kuulin 
asiasta, olin samalla iloinen, mutta myös surulli-
nen. Olen nimittäin ollut kolmetoista vuotta ainoa 
lapsi, ja nyt samana kesänä sain kaksi pikkuveljeä. 
Minun on ollut vaikeaa sopeutua elämään kahden 
lapsen kanssa, vaikka toista en näekään paljon. Koin 
myös yhdessä vaiheessa, että vanhempani tavallaan 
unohtaisivat minut, koska heillä oli omat lapset, 
ja minä tavallaan olin jo niin ”iso”, ettei minusta 
tarvitsisi enää paljon huolehtia. (15)

Päähenkilö kuvaa ulkopuolisuutta suhtees-
sa pitkään päähenkilön elämässä olleisiin 
vanhempien uusiin kumppaneihin (van-
hempien ero tapahtunut ennen päähenkilön 
syntymää), joka kulminoituu uudempaan 
muutokseen, vanhempien ja näiden uusien  
kumppaneiden muodostaman perheen vah-
vistamaan yhteiseen lapseen. Päähenkilö 

kokee joutuvansa kilpailemaan molempien 
vanhempiensa huomiosta ja huolenpidosta 
sekä asemastaan vanhempiensa erillisissä elä-
missä, kun molempien vanhempien perheis-
sä tapahtuu samanaikaisesti isoja muutoksia 
(myös Flowerdew & Neale 2003, 154). Odo-
tus tasavertaisesta kohtelusta ja odotuksen 
vastainen sivuutetuksi tulon kokemus selittä-
vät päähenkilön ulkopuolisuuden kokemusta 
(Ritala-Koskinen 2001, 162–163).

Edellisessä otteessa sanapari ”yhdessä vai-
heessa” viittaa tiettyyn aikaan. Kaikissa tari-
noissa kuulumisen korjaantumista edesaut-
tavana tekijänä mainitaankin aika joko epä-
suorasti tai suoraan. Tarinassa 11 seuraavasti: 
”Kyllä se (tappelu) sitten ajan saatossa laimeni 
ja jotenkin monetkin padot alkoi purkaantua 
mitä enemmän aika kului ja asiasta juteltiin.” 
Kuulumisen palautumiseen tai syntymiseen 
tarvitaan myös sosiaalista vuorovaikutusta 
ajatusten ja tunteiden työstämiseksi.

Neljässä tarinassa kuuluminen suhteessa 
ainakin toiseen vanhempaan lisääntyy. Näissä 
tarinoissa päähenkilö on ajan kanssa ainakin 
jossain määrin hyväksynyt vanhempien eron 
mukanaan tuomat muutokset tai löytänyt 
muutoksista hyviä puolia. Parhaimman esi-
merkin tästä tarjoaa seuraava tarina, jossa 
vanhempien erosta on kulunut ainakin kah-
deksan vuotta:

Kun erosta oli kulunut noin kaksi vuotta, isä löysi 
uuden naisystävän Terhin. Aluksi Terhi kävi meil-
lä useasti, ja kun olimme tottuneet häneen, hän 
muutti meille. Terhillä oli kissa ja koira, jotka myös 
muuttivat meille. Aluksi jännitti, kun Terhi muutti 
meille, mutta siihen tottui nopeasti. Äitikin löysi 
uuden miehen vähän isän jälkeen. Ero oli tavallaan 
hyvä asia, koska en olisi muuten tutustunut Terhiin 
ja Erkkiin (vanhempien uusiin kumppaneihin). Ja 
tiedän, että isäni ja äitini suhteesta ei välttämättä 
olisi tullut mitään, koska he eivät enää rakastaneet 
toisiaan. Ero oli raskas, mutta kestin sen koska olin 
vielä niin pieni enkä ymmärtänyt kaikkea. Kun olin 
tottunut siihen, että he asuivat erillään, ja ymmärsin 
mitä ero tarkoitti, ei se tuntunut enää pahalta, ja 
näinhän kumpaakin aina vuoroviikoin. (13)
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Otteessa korostuu päähenkilön tottuminen 
ajan kanssa eroa seuranneisiin muutoksiin 
yksi kerrallaan, vaikka ne aluksi herättävät 
kuulumattomuuden kokemuksen tai sen 
uhkan. Päähenkilö tunnistaa vanhempien 
erilliset elämät, jota konkretisoivat ensin 
vanhempien erillään asuminen, myöhemmin 
vanhempien uudet kumppanit ja päähenkilön 
arvio vanhempien välisen rakkauden loppu-
misesta. Ajan oloon päähenkilö on löytänyt 
paikkansa, osallisuuden ja ’sisäpuolella’ olon 
molempien vanhempien elämissä. Tässä ta-
rinassa ’sisäpuolella’ oloa ovat vahvistaneet 
myös asumiseen liittyvät järjestelyt, vuoro-
asuminen. Lisäksi päähenkilön positiivinen 
suhtautuminen vanhempien uusiin kump-
paneihin kertoo hänen hyväksyneen uudet 
aikuiset (Ritala-Koskinen 2001, 128), ainakin 
aikuisen ystävän asemaan (Smart ym. 2001, 
48) ja elämäänsä kuuluviksi. 

Kahdessa tarinassa kuulumisen korjaantu-
mista ajan kanssa kuvataan suhteessa muihin 
kuin vanhempiin:

Mä tajusin, et ne haavat vaan pitää ommella kiinni 
ajan kanssa. Mut arvet jää. (…) En luota enää mie-
hiin ollenkaan. Oon seurustellut mun poikaystävän 
kanssa jo kaksi kuukautta, enkä vieläkään luota 
täysin siihen. Se on huono juttu. Ero on aina kova 
paikka, mutta läheisten tuella siitä voi jopa selvitä. 
Päivä kerrallaan, pitää vaan muistaa, että koko elämä 
ei saa kaatua eroon. (9)

Viikot vierivät eteenpäin, joskus menin viikonlop-
puisin isälleni, kouluni sujui tavalliseen tapaan … 
Joulu meni ja nyt on vuosi 2009. Elämäni on täysin 
muuttunut, ehkä parempaan suuntaan, kavereita 
on tullut lisää ja alan olemaan tavallisempi, vielä 
herkkä, mutta samalla kova. En ajattele enää usein 
tätä, mitä minulle tapahtui, mutta nyt tiedän … 
Kaikki muuttuu … Jopa minä ... (…) Ikävöin isää-
ni, mutta jatkan eteenpäin, paras ystäväni muuttaa 
… Mutta silti on jatkettava, joka päivä herättävä 
karuun todellisuuteen … Vain yksi saa minut ole-
maan onnellinen ja se on eläin, eläin, joka myytiin 
pois, kun erosimme, en näe sitä enää koskaan … 
mutta rakastan sitä maailmassa eniten, kissaani 
Tikrua, jonka elämä muuttui kuukaudessa. Mutta 

nyt, jatkan eteenpäin, ja taistelen, jos joskus näkisin 
oman kollini Tikrun? (4)

Ylemmässä otteessa tarkemmin nimeämättö-
mien läheisten tarjoama sosiaalinen vuorovai-
kutus on palauttanut päähenkilön osallisuu-
den omaan elämäänsä, vaikka ero ja isän pois-
lähtö ovat jättäneet epäluottamuksen miessu-
kupuolta kohtaan. Myös 13–16-vuotiaiden 
yksinäisyyden tunnetta arvioimaan pyrkineen 
tutkimuksen mukaan vanhempien antama 
huono malli ihmissuhdetaidoissa voi estää lap-
sen sosiaalisissa suhteissa tarvitsemien kykyjen 
kehittymistä, esimerkiksi aloitteen tekotaitoa 
ja kahdenkeskiseen suhteeseen ryhtymistä 
(de Minzi & Sacchi 2004, 707). Alemmassa 
otteessa päähenkilön oman elämän jatka-
mista ja siihen osallistumista on vahvistanut 
erityisesti menetetty lemmikkieläin, ja toive 
sen jälleennäkemisestä. Lisäksi päähenkilön 
’sisällä’ oloa omassa täysin uudessa, ehkä pa-
remmassa elämässä konkretisoi maininta sii-
tä, että kavereita on tullut lisää. Huolimatta 
siitä, että kuulumattomuus suhteessa isään ei 
ratkea, on molemmissa tarinoissa muita kuu-
lumista korjaavia toimijoita, jotka auttavat 
päähenkilöä suhteuttamaan eron seurauksia 
päähenkilön elämänkokonaisuuteen, ja elä-
män jatkamisessa päivä kerrallaan.

Tarinoissa ero näyttäytyy yhtenä, monia 
muita muutosprosesseja ja niihin liittyviä so-
peutumisprosesseja käynnistävänä muutokse-
na elämässä (myös Flowerdew & Neale 2003). 
Näissä tarinoissa kuulumattomuus ei kaikilta 
osin ratkea, mutta suhde kuulumattomuuden 
kokemukseen muuttuu. Kuulumisen lisäänty-
miseen liittyy keskeisesti vanhempien eron ja 
sen seurausten suhteuttaminen päähenkilön 
elämänkokonaisuuteen. Kokonaisuuteen 
kietoutuvat paitsi vuorovaikutuksen para-
neminen ajan kanssa, myös käytännön toi-
menpiteiksi laskettavat vanhempien läsnäoloa 
mahdollistavat asiat, esimerkiksi päähenkilön 
asumiseen liittyvät ratkaisut. Tarinoissa ko-
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rostuu tilanteinen toimijuus (Eskonen 2004, 
14), selviytyminen päivä kerrallaan tässä ja 
nyt ilman sen kummempaa tulevaisuuteen 
suuntautumista (myös Suoninen & Jokinen 
2011, 54). Kuten tarinan 15 lopuksi todetaan: 
”Tällä hetkellä olen tyytyväinen elämääni, 
enkä muuttaisi sitä.” Elämän konkreettisia 
tapahtumia keskeisempiä ovat tarinan ope-
tusten esiintuominen. Tarinatyypin avain-
metaforaksi voikin tiivistää: ”Tätä elämä on!” 
(Suoninen & Jokinen 2011, 55).

Yllättäen taka-alalle häipyvä 
kuulumattomuus
Neljä kirjoituksista (2, 3, 5 ja 8) oli luonteel-
taan pohjakosketustarinoita. Nimesin nämä 
Yhtäkkiä taka-alalle häipyvä kuulumattomuus 
-tarinoiksi. Tyypillistä näille tarinoille on yl-
lättävä selkeä käänne kuulumattomuudesta 
kuulumiseen. Tiivistyvästä kuulumattomuu-
desta, umpikujalta vaikuttavassa tilanteessa 
tapahtuu syystä tai toisesta pysähdys, joka 
toimii myönteisenä käänteenä kohti kuulu-
mista (myös Suoninen & Jokinen 2011, 42).

Erona edelliseen tarinatyyppiin päähen-
kilö viittaa kaikissa neljässä tarinassa edes 
jonkinlaiseen kuulumiseen suhteessa vanhem-
piin tai ainakin toiseen vanhempaan ennen 
eroa. Kuuluminen liittyy joko päähenkilön 
1) positiiviseen kokemukseen toistuvasta, 
jaetusta tekemisestä yhdessä molempien 
vanhempien kanssa, 2) vanhempien väli-
seen rakkauteen, johon päähenkilö kokee 
sisältyvänsä, 3) koet tuun huolenpitoon tai  
4) liit toutumiseen äidin kanssa van-
hempien välisessä riitatilanteessa. Näin 
kuulumattomuus kontrastoituu suhteessa 
eroa edeltävään kuulumisen kokemukseen.

Juonikulultaan selkeimmin tätä tarina-
tyyppiä edustava tarina on otsikoitu kirjoi-
tuksen sisältöä kuvaavasti ”Kun elämä on 
revennyt, kaikki menee pieleen”. Otetta on 

edeltänyt päähenkilön lapsuuteen ajoittuva 
kuulumiskuvaus suhteessa vanhempiin.

Kun olen kasvanut vanhemmaksi, niin heille (van-
hemmille) tulee todella usein riitoja. Kerran heille 
tuli todella iso riita, mutta en tiennyt mitään, kun 
tulin vasta silloin koulusta kotiin. (…) Isillä ja 
äidillä oli todella pelottavat kasvot sillä hetkellä. 
Isäni lähestyi äitiä ja nosti häneen kätensä, sitten 
he alkoivat tapella ja kinastella. Minä en tiennyt, 
mitä minun pitäisi tehdä, joten minä huusin heille 
– lopettakaa! Sen päivän jälkeen he täyttivät paperin 
ja halusivat erota toisistaan. Sen jälkeen minun piti 
asua äidin kanssa ja isä lähti ulkomaille, koska hän 
halusi aloittaa uuden elämän siellä. Minulla oli 
todella iso ikävä isääni. Ja äitini itki todella paljon, 
koska häntä suututti ja hän oli tullut hulluksi, 
joten sen jälkeen hän meni tien yli samalla, kun oli 
miettimässä sitä asiaa. Auto lähestyi häntä ja auto 
piippasi, mutta hän ei kuullut mitään, joten hän 
joutui auto-onnettomuuteen. Ja sen jälkeen minulla 
ei ollut enää äitiä. Isäni ei tiennyt mitään tästä 
asiasta. Sitten minun piti mennä tädille asumaan 
ja he olivat myös eronneet. Siitä lähtien yöllä (…) 
en saanut unta noin kahteen kuukauteen. Minua 
itketti joka päivä ja mietin sitä asiaa koko ajan. (3)

Päähenkilön kuulumattomuus suhteessa 
vanhempiin liittyy eron jälkeiseen edellises-
sä tarinatyypissäkin esille tulleeseen isän ja 
äidin poissaoloon: isän konkreettiseen pois-
saoloon ulkomaille lähdön myötä ja äidin 
poissaolevuuteen ”hulluksi tulon” myötä. 
Äidin kuolema auto-onnettomuudessa konk-
retisoi äidinkin poissaolon eikä päähenkilön 
osallisuus isän elämässä palaudu tapahtuneen 
myötä tai kehity suhteessa tätiin tämän luona 
asumalla. Tapahtumia seuraavat päähenkilön 
pitkäkestoinen unettomuus, päivittäinen it-
kuisuus ja tapahtumien ajatuksia hallitseva 
asema viittaavat siihen, että päähenkilön osal-
lisuus on pelkkää oman tilanteen havainnoin-
tia ja ulkopuolisuutta myös suhteessa muihin.

Vaikka päähenkilö on eron seurausten 
myötä menettänyt molemmat vanhempansa, 
eikä hän koe olevansa ’sisäpuolella’ tädin per-
heessä, kuulumattomuus korjaantuu yllät-
täen:
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Opettajani kysyi minulta, mikä sinulla on, kun sinä 
nykyään saat todella huonon numeron (kokeista)? 
Niin minä vastasin ja aloin itkemään samalla (…), 
että minun vanhempani ovat eronneet ja äitini kuoli 
toissapäivänä, nyt minulla ei ole enää perhettä. 
Mutta pari kuukautta sitten löysin kaksi todella 
hyvää kaveria. He osasivat todella hyvin lohduttaa 
ihmisiä, erityisesti jos vanhemmat ovat eronneet, 
koska heidän vanhempansa olivat myös eronneet. 
Siitä lähtien aloin oppimaan kuin isäni. Eli aloitin 
uuden elämän ja aloin keskittymään enemmän 
oppimiseen. (3)

Käännettä pohjustavana pysähdyksenä, ys-
tävien löytämistä edeltävänä tapahtumana 
päähenkilö kuvaa opettajan heikentyneeseen 
koulumenestykseen liittyvän huolenilmauk-
sen. Kuulumisen korjaantuminen suhteessa 
vertaisiin, saman kokeneisiin kavereihin on 
vaatinut myös päähenkilön aktiivisuutta: kor-
vaavien läheissuhteiden etsimistä. Käänteen 
myötä päähenkilö omaksuu uuden, isän mal-
lin mukaisen ajattelutavan, jossa keskitytään 
menneisyyden sijasta tulevaisuuteen. Opet-
tajan päähenkilön elämään sisälle tulo ikään 
kuin mahdollistaa päähenkilön osallisuuden 
ja sitä kautta olemisen ’sisäpuolella’ paitsi 
kavereiden elämässä myös omassa uudessa 
elämässä.

Ennen eroa alkava kuulumattomuus tii-
vistyy myös seuraavassa tarinassa vanhempien 
eron jälkeen. Tarina on kirjoitettu otsikolla 
”Vanhempi ero – Tarina, jonka päähenkilö 
on Heidi”:

3.10.2007
Hei taas päiväkirja!
Äiti ja isä riitelevät jatkuvasti. (…) Tässä 
kaikessa hulinassa he ovat unohtaneet minut! 
En saanut eilenkään syödä kouluruuan jälkeen 
yhtään. Keittiössä on nääs huuto päällä ympäri 
vuorokauden. (…)
Kaksi kuukautta kului, ja vanhemmat erosivat. 
Heidi muutti äidilleen. Heidin oli vaikea hyväk-
syä päätös, ettei näkisi isäänsä kuin joka toinen 
viikonloppu, joten hänen ajatuksensa muuttuivat 
itsetuhoiseksi. Heidi aloitti tupakoinnin, vaikka ei 
yhtään pitänyt sen mausta. Se vain helpotti hänen 

oloaan. Minni (ystävä) ei halunnut olla Heidin 
kanssa, koska hän poltti tupakkaa. Kahdessa vuo-
dessa hän kasvoi röyhkeäksi, sulkeutuneeksi juoppo-
tupakoitsijaksi. (8)

Otteessa vanhempien välinen riitely luo Hei-
dille ulkopuolisuuden kokemuksen jo ennen 
eroa. Vanhempien eron jälkeen Heidin osal-
lisuus on vain yritystä sopeutua vanhempien 
tekemiin asumista ja isän tapaamista koske-
viin päätöksiin. Näiden päätösten seuraukset 
– ensin itsetuhoiset ajatukset, sitten itsetu-
hoinen käyttäytyminen – ovat tulkittavissa 
aktiiviseksi toiminnaksi, osallisuudeksi omas-
sa elämässä, joka kuitenkin syventää Heidin 
ulkopuolisuutta myös suhteessa kavereihin. 
Nuorten yksinäisyyteen onkin aiemmissa 
tutkimuksissa toisinaan liitetty myös itsetu-
hoinen käyttäytyminen, joka ilmeni toisessa 
tämän tarinatyypin tarinassa syömishäiriönä 
(esim. Kangasniemi 2008, 230–232, 235).

Totaalisesta ulkopuolisuudesta huolimatta 
tähänkin tarinaan tulee yllättäen käänne:

Pian Heidi pääsi vieroitushoitoon.
Kului puolisen vuotta, että Heidi muuttui omaksi 
itsekseen.
Heidi oli ylpeä itsestään. Isä muutti 50 m päähän 
hänestä, ja hän pääsi tapaamaan isäänsä joka päivä. 
Loppu . (8)

Heidin vieroitushoitoon pääsyn voi tulkita 
ulkopuoliseksi (kenties lastensuojeluviran-
omaisten tekemäksi) pysäytykseksi, mut-
ta myös Heidin osallisuudeksi. Käänteenä 
toimivan hoidon seurauksena Heidi pääsee 
uudella tavalla osalliseksi sekä omaan elä-
määnsä että isänsä elämään isän lähelle muut-
tamisen myötä.

Lopuissa kahdessa tarinassa (2 ja 5) positii-
vista käännettä kuulumattomuudesta kuulu-
miseen ovat edesauttaneet paitsi päähenkilön 
toistuvat yritykset muuttaa vanhemman 
käyttäytymistä, myös äidin ystävän antama 
tuki äidille, ja vanhempien oma aktiivisuus 
suhteensa muuttamisessa. Jälkimmäisessä tari-
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nassa päähenkilön osallisuus on korjaantunut 
myös suhteessa kavereiden elämään.

Tarinatyypin arvopohjaa kuvaavaksi 
avainmetaforaksi voi tiivistää: ”Vaikeuksien 
kautta voittoon!”. Tässä tarinatyypissä on 
myös edeltävää tarinatyyppiä voimakkaampi 
tulevaisuusorientaatio (Suoninen & Jokinen 
2011, 54–55). Kuten tarinassa viisi päähenki-
lö tiivistää: ”Sen päivän jälkeen, kun vanhem-
pani sopivat riitansa, pystyin taas nauttimaan 
elämästä.”

Lasten yksinäisyys 
muuttuvissa perhesuhteissa
Tässä artikkelissa olen lähestynyt kuulumatto-
muuden kautta sitä, millaista lasten yksinäisyys-
kerrontaa suhteessa vanhempiin voi tavoittaa 
vanhempien eroa kuvaavista 12–15-vuotiai-
den kirjoituskilpailuteksteistä. Empiirisestä 
aineistosta tunnistamani analyyttinen käsite, 
yksinäisyyttä symboloiva kuulumattomuus, 
on myös lasten kirjoitettujen kokemusten 
tulkintaan keskittyneen analyysin keskeinen 
tulos. Kuulumattomuuden ajallisen vaihtelun 
tarkastelu narratiiviaineistossa toi analyysin 
edetessä kuulumattomuuden erottamat-
tomaksi käsitepariksi kuulumisen. Se on 
jännitteisessä suhteessa kuulumattomuuden 
kanssa rakentaen tarinallisuutta.

Valtaosa tarinoista oli progressiivisia, kuu-
lumattomuudesta kohti kuulumista kulkevia. 
Rajasin tarkastelun kohteeksi nämä tarinat 
riippumatta siitä, syntyikö kuulumista suh-
teessa vanhempiin vai muihin ihmisiin (yh-
dessä tapauksessa myös lemmikkieläimeen). 
Valtaosassa tarinoista lapsen kuuluminen 
korjaantui tai kehittyi suhteessa ainakin toi-
seen vanhempaan eikä av(i)oerosta seurannut 
pysyvää (ja konkreettista) vanhemman me-
netystä ja siihen liittyvää yksinäisyyttä (vrt. 
Bullock 1993, 47). Aineistossa ei tullut esille 
myöskään yhtään sisarussuhteen katkeamista.

Tässä mielessä eroa seuraaviin muutoksiin 
sopeutuminen ei aina tarkoita lapselle sosi-
aalisten suhteiden menetystä (Moxnes 2003, 
145). Sen sijaan lapset kirjoittivat toistuvasti 
vanhempien välisiin ratkaisemattomiin risti-
riitoihin kietoutuvasta kuulumattomuudesta 
myös eroa edeltävästi. Näin he kyseenalaistivat 
ydinperheeseen liitetyn itsestään selvän kuu-
lumisen lapsen ja vanhemman välillä. Eron 
seurauksiksi mielletyt ongelmat tulivatkin 
aineistossa esille eroa edeltävinä (myös Het-
herington 2003, 225–226). Lapset kirjoittivat 
tasapuolisesta kuulumattomuuden kokemuk-
sesta molempiin vanhempiin nähden ristirii-
tojen ilmenemisajasta riippumatta. Kirjoitettu 
kokemus saa vastakaikua Paul R. Amatonin 
(2010, 657) tärkeäksi nostamasta, mutta riit-
tämättömästi erotutkimuksessa huomioi dusta 
tekijästä, perhesuhteiden laadusta, joka se-
littää sitä, miten lapset kokevat eron seu-
raukset. Myös Kangasniemen (2008, 225) 
tutkimuksessa nuorten yksinäisyys suhteessa 
omiin vanhempiin oli useimmiten laadullista, 
vaikka useimpien vanhemmat eivät olleet 
eronneet (tai kuolleet), ja yksinäisyys liittyi 
muun muassa vanhempien antamaan huo-
noon malliin tai vanhempien keskinäiseen 
väkivaltaan. Edellä mainittu seikka herättää 
kysymyksen siitä, mitä muita lasten yksinäi-
syyttä luovia tilanteita perheessä on kenties 
tunnistamatta.

Lapsen näkökulmasta kerrottu kuulumat-
tomuuden kokemus suhteessa vanhempiin ei 
kiinnity itse eroon vaan sen syihin tai seura-
uksiin. Erosta seurasi kuitenkin liikettä lapsen 
läheissuhteissa, aluksi yleensä etääntymistä 
vanhemmista. Eron jälkeen kuulumattomuus 
kiinnittyy vanhempien paitsi määrälliseen, 
erityisesti laadulliseen poissaoloon tavalla tai 
toisella. Carol Smartin ja kumppaneiden 
(2001, 69) mukaan lasten vanhempisuhtei-
den uudelleen määrittelyn ydin on poissa-
olon kokemus. Toisen vanhemman luona olo 
tarkoittaa erossa oloa toisesta vanhemmasta, 
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kuten tekstissä 13 päähenkilö asian ilmaisee: 
”Elämäni muuttui siltä osin, että en nähnyt 
joka päivä isää, kun olin äidillä, ja toisin päin.”

Säännöllisistä tapaamisista huolimatta 
myös omassa aineistossani lapset kirjoittivat 
ikävöivänsä sitä vanhempaansa, josta olivat 
erillään. Eron jälkeen konkreettinen fyysinen 
poissaolo yhdistettiin yleensä etävanhempaan, 
aineiston kaikissa teksteissä isään. Vanhem-
man fyysisestä läsnäolosta huolimatta lapsen 
kertoma kuulumattomuuden kokemus liittyi 
huolenpidotta ja huomiotta jäämiseen joko 
siitä syystä, että vanhemmalla ei ollut lainkaan 
voimavaroja (pitää huolta edes itsestään) tai 
voimavarat ja huomio suuntautuivat toisaalle. 
Ensiksi mainitun tyyppinen poissaolevuus 
yhdistettiin aineistossani äitiin, toiseksi mai-
nittu isään. Tämä kertoo vanhemmuuteen 
liitetyistä normatiivisista, sukupuolittuneista 
odotuksista.

Hymelin ja tutkijakumppaneiden (1999, 
90–92) jäsennystä mukaillen fyysisen eros-
sa olon konteksteista aineistossa tulivat esille 
väliaikainen poissaolo (temporary absence) ja 
paikaltaan siirtyminen (dislocation) yksinäi-
syyden lähteinä. Osalla lapsista väliaikaista 
vanhemman poissaoloon liittyvää määrällistä 
ja laadullista yksinäisyyttä tutussa ympäristössä, 
kotona, oli jo ennen eroa. Lapsen paikaltaan 
siirtymisen kokemus tarkoittaa tutusta ihmis-
suhdeasetelmasta uuteen asetelmaan siirtymis-
tä. Sopeutuminen uuteen ihmissuhdeympä-
ristöön (ja mahdollisen muuton myötä myös 
fyysiseen ympäristöön) edellyttää sosiaalista 
integraatiota ja sopeutumisaikana lapsi saattaa 
olla ilman seuraa, jonka seurauksena hän on 
altis yksinäisyysjaksolle. (Hymel ym. 1999, 
91–92.) Omaehtoista vetäytymistä ei kuiten-
kaan välttämättä tulkita yksinäisyydeksi. 

Psykologisen etäisyyden viidestä yksinäi-
syyslähteenä olevasta kontekstista aineistos-
sani tulivat esille erityisesti huomiotta jäämi-
nen (being ignored), hylkäämisen (rejection) ja 
pois sulkemisen (exclusion) ohella. Huomiotta 

jäämisen kategoria sisältää tilanteet, joissa 
lapsi kokee jäävänsä ilman itselleen tärkei-
den ihmisten huomiota tai huolenpitoa (not 
attended). Olipa tämä tarkoituksellista tai 
ei, lapsi tulkitsee sen negatiivisesti ja kokee 
yksinäisyyttä, koska huomiotta jääminen 
kyseenalaistaa hänen suhteensa tärkeisiin ih-
misiin. (Hymel ym. 1999, 92–95.) Näissä 
– niin eroa edeltävissä kuin eron jälkeisissä –  
tilanteissa lapset kirjoittivat myös omassa ai-
neistossani tuntevansa itsensä mitättömäksi 
tai unohdetuksi. Kahdessa aineistoni tarinas-
sa lapsi saattoi eron jälkeen kokea tulleensa 
vanhempansa hylkäämäksi (myös Smart ym. 
2001, 70) ja vanhemman elämästä poissulje-
tuksi. Suurimmassa osassa tarinoita kerrottu 
poissulkemisen kokemus oli kuitenkin väli-
aikainen ja liittyi vanhemman väliaikaiseen 
poissaoloon.

Kuulumattomuudeksi tulkitsemani tilan-
ne jättää päähenkilön yksin omaksi huolen-
pitäjäkseen tai kääntää huolenpitosuhteen 
normaaliin lapsuuteen oletetun vastaiseksi, 
kun lapsi ottaa hoivaajan rooliin suhteessa 
vanhempaansa. Lapsen näkökulmaa esiin nos-
tavissa tutkimuksissa (esim. Helavirta 2011, 
64, 76) on tullut esille oletus huolenpidon 
vastavuoroisuudesta: aikuisten kuuluu pitää 
huolta lapsista, mutta myös lasten kuuluu 
pitää huolta aikuisista silloin, kun he eivät 
jaksa, ehdi tai pysty. Vastavuoroisella kunnioi-
tuksella ja huolen pidolla on lapselle enemmän 
merkitystä kuin perhemuodolla tai koolla. Ero 
voi saada lapset arvostamaan aiempaa enem-
män vanhempaansa ja huomioimaan heidän 
tunteitaan. (Smart ym. 2001, 57, 65, 83.) 
Myös omassa aineistossani lapset kirjoittivat 
tarjoavansa esimerkiksi seuraa vanhemmalle 
tai toimivansa vanhempien välisten konflik-
tien sovittelijoina.

Monille lapsille ero tarkoittikin mah-
dollisuutta tai vaatimusta laajentaa omaa 
riippumattomuutta ja itsenäisyyttä (myös 
Smart ym. 2001, 83). Oman aineistoni va-
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lossa kuulumattomuus, joka liittyi lapsen 
huolenpitoon tai huoleen vanhemmistaan, 
rajoitti kuulumista myös muihin merkityk-
sellisiin suhteisiin, joista esille tulivat kave-
risuhteet. Toisaalta niissä tarinoissa, joissa 
vanhemman poissaolo näyttäytyi pysyvänä tai 
läsnäolo riittämättömänä kuulumisen kehit-
tymiseksi, päähenkilön kuuluminen koheni 
suhteessa muihin: kavereihin, lemmikkieläi-
meen tai läheisiin (myös May 2013, 115). 
Tässä mielessä kuulumattomuus suhteessa 
vanhempiin voi paitsi rajoittaa myös mah-
dollistaa lapsen kuulumista suhteessa muihin 
joko lähentäen aiempia tai synnyttäen uusia 
suhteita. Vanhemman poissaolosta voi olla 
hyötyäkin (Smart ym. 2001, 70). Myös Adi 
Sharabin ja kumppaneiden (2012, 82–83)  
lasten yksinäisyyden ja perheulottuvuuksien 
suhdetta valottava tutkimus on osoittanut 
perheen yhtenäisyyden olevan yksinäisyydeltä 
suojaava tekijä, mutta toi samalla esille lapsen 
mahdollisuuden kehittää henkilökohtaisia 
vahvuuksiaan myös kiinteässä (rigid) perhees-
sä, joka ei ole tarjonnut tukea.

Myös E. Mavis Hetheringtonin (2003, 
234) tulos siitä, että suurin osa ero- ja uus-
perheiden lapsista selviytyy tai jopa hyötyy 
uudesta elämäntilanteestaan saa sisällöllistä 
valaistusta aineistostani. Tarinoista kolmessa 
lapsi kirjoittaa tilanteesta, jossa hänen piti 
opetella elämään vieraiden ihmisten kans-
sa, yhdessä näistä paitsi vanhempien uusien 
kumppaneiden myös uusien puolisisarusten 
kanssa. Näissä tarinoissa uudet perheenjäse-
net herättivät hetkellistä yksinäisyyttä, joskus 
toistuvasti. Kuulumisen kokemus suhteessa 
vanhempien lastensa elämään tuomiin uu-
siin ihmisiin, aikuisiin ja lapsiin edellyttää 
näiden asettamista positiiviseen tai vähintään 
neutraaliin valoon, vaikka lapsi ei hyväksyisi 
heitä täysivaltaisiksi perheenjäseniksi. Suh-
teiden määrää olennaisempaa on kuitenkin 
suhteiden laatu. Aineistoni tukee aiemman 
tutkimuksen tuloksia siitä, että lapset jäsen-

tävät perheitään merkityksellisten suhteiden 
kautta, ihmissuhteiden ohella eläinsuhteiden 
kautta (esim. Helavirta 2011, 60).

Aineistossani on sekä sellaisia lasten kir-
joituksia, joissa vanhempien eron kerrotaan 
tapahtuneen äskettäin että kirjoituksia, joissa 
vanhempien erosta on kulunut useita vuosia. 
Aineiston valossa lasten kuuluminen voi ko-
hentua hyvin eri tahtisesti – pikku hiljaa tai 
nimetyn käänteen kautta. Lisäksi kuulumis-
ta voi kehittyä monenlaista – ei kuitenkaan 
kehen tahansa vaan lapselle merkityksellisiin 
ihmisiin, löytyivät he sitten perheestä tai sen 
ulkopuolelta.

Viitteet
1 Väitöskirjani osatutkimusta on rahoittanut Perhe

tutkimuksen tohtoriohjelma.
2 Projektissa kehitettiin vanhempiensa eron ko

keneille 12–18vuotiaille vertaisryhmätoiminta
mallia sekä nuorten parissa toimiville aikuisille 
työvälineitä ja oppaita vanhempien eron käsit
telyyn.

3 Kirjoituskutsussa mainittiin, että kirjoituksia voi
daan hyödyntää sekä projektin erotyöskentely
välineiden kehittämistyössä että tutkimuksessa. 
Aineiston käytöstä on kirjallinen tutkimuslupa 
Suomen Kasvatus ja perheneuvontaliitto ry:n 
kanssa.

4 Kirjoittajan yhteystiedot pyydettiin mahdollista 
palkitsemista varten. Palkitut kirjoitukset jul
kaistiin nimettöminä sekä liiton lehdessä että 
internetsivuilla.

5 Läheisverkostoiksi miellettävien perhe ja 
kaverisuhteiden lisäksi kuulumattomuuteen 
viitataan suhteessa erilaisiin instituutioihin (esim. 
kouluun) tai kotiin.

6 Tarkastelun ulkopuolelle jäävät viisi tekstiä ovat 
sisällöllisesti, yksinäisyyskuvauksiltaan samankal
taisia kuin tässä tarkastellut tekstit. Analysoimis
tani teksteistä ne eroavat siinä, että niissä kuulu
mattomuudelle ei esitetä positiivista ratkaisua.

7 Olen muuttanut otteissa esiintyvät nimet tun
nistamisen välttämiseksi. Lisäksi olen korjannut 
kirjoitusvirheitä sekä selventänyt ja tiivistänyt 
aineistootteita luettavuuden nimissä. Selvennyk
set ovat sulkeissa ja poistetut jaksot on merkitty 
sulkeissa olevin pistein.
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Ilman huoltajaa Suomeen tulleet turvapaikkaa hakevat lapset ovat määrällisesti 
pieni ja vähän tutkittu ryhmä. Suurin osa heistä tulee maista, joissa on pitkään ollut 
aseellisia konflikteja, joten he ovat menettäneet suurimman osan ihmissuhteistaan. 
Tutkimukseen haastatellut 12 lasta kuvaavat, millaista heidän yksinäisyytensä on.

Yksinäisyys alaikäisten turvapaikan- 
hakijoiden valottamana
OUTI KAUKO

Ilman huoltajaa Suomeen tulleet turvapaikkaa ha-
kevat lapset ovat erityinen ja vähän tutkittu ul-
komaalaistaustainen ryhmä. Vuonna 2014 turva-
paikkaa haki 196 alaikäistä. Hakijamäärä ja su-
kupuolijakauma (poikia noin 80 %) ovat pysy-
neet viime vuosina samansuuntaisina. (Maahan-
muuttovirasto 2014) Suurin osa näistä lapsista tu-
lee Suomeen maista, joissa on pitkään ollut aseelli-
sia konflikteja, kuten Somaliasta, Afganistanista ja 
Irakista (Lepola 2012, 8). Lapset ovat menettäneet 
huoltajansa tai joutuneet heistä eroon lähtömaas-
saan tai matkalla turvallisempaan maahan. Lisäk-
si he ovat menettäneet suurimman osan muista-
kin ihmissuhteistaan. Lapset elävät erityisessä elä-
mäntilanteessa, jossa turvapaikkapäätöstä odote-
taan vieraassa maassa ilman vanhempia ja tietoa 
turvapaikkaprosessin kestosta tai lopputuloksesta. 
Kansainvälisessä tutkimuksessa nämä lapset ku-
vataan erityisen haavoittuvassa asemassa oleviksi. 
Myös lasten yksinäisyys tuodaan usein esille. Tut-
kimusta turvapaikanhakijalasten näkökulmasta on 
kuitenkin vähän.

Tässä artikkelissa kysyn, millaista tietoa turva-
paikkaa Suomesta hakeneilla lapsilla on yksinäi-
syydestä elämänkokemustensa pohjalta ja miten 
lapset asemoivat itsensä yksinäisyyteen nähden. 
Lähtökohtani on sosiaalitieteellinen lapsuuden-

tutkimus, joka korostaa sekä lapsen aktiivista toi-
mijuutta että lapsuuden erityistä aikuisvälitteistä 
yhteiskunnallista asemaa. Aineistona ovat oleske-
luluvan Suomesta saaneiden lasten haastattelut.

Suomalaisessa yhteiskuntapoliittisessa keskus-
telussa yksinäisyys on nostettu viime aikoina tär-
keäksi ihmisten hyvinvointia uhkaavaksi ja hyvin-
vointitutkimuksessa huomiota kaipaavaksi teki-
jäksi (Saari 2010, 140). Keskustelun pääpaino on 
ollut aikuisissa. Yksinäisyys on myös lasten hyvin-
vointia koskeva kysymys ja sitä on tärkeä tutkia 
lasten omasta näkökulmasta. 

Turvapaikkaprosessin vaihe ja hakijan ikä sekä 
se, että asuinyksiköitä perustetaan ja lakkautetaan 
turvapaikanhakijalasten määrää seuraillen, luovat 
väliaikaisuutta ja muutoksia lapsen elämäntilan-
teeseen. Alkuvaiheen transit-yksiköt pääkaupun-
kiseudulla ovat usein lasten asuinpaikkoja kunnes 
poliisi ja maahanmuuttovirasto ovat tehneet heille 
turvapaikkapuhuttelut. Näitä seuraavat ryhmäko-
dit, tukiasuntolat (16–17-vuotiaille) tai vastaan-
ottokeskukset (täysi-ikäistyneille). (Lepola 2012, 
8, 80.) Turvapaikan tai oleskeluluvan myötä lap-
set saavat kuntapaikan jostain Suomen kunnas-
ta, joka yleensä sijoittaa lapset kunnassa sijaitse-
vaan perheryhmäkotiin (Euroopan muuttoliike-
verkosto 2010, 47). Siellä asutaan kunnes lapsi 
täyttää 18 vuotta tai hänen perheensä tulee Suo-
meen. Lapsen etua valvomaan määrätään edusta-
ja käräjäoikeuden päätöksellä maahantulovaihees-
sa (Laki kansainvälistä suojelua ..., 2011/746, 41. 
§). Edustajajärjestelmän ajateltiin tuovan pysy-

Artikkeli on väitöskirjani osatutkimus, jota on rahoittanut 
Perhetutkimuksen tohtoriohjelma. Valtakunnallista ja mo-
nitieteistä tohtoriohjelmaa koordinoi Jyväskylän yliopisto 
ja sen Perhetutkimuskeskus.
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vyyttä lapsille ajaksi, jonka he ovat maassa ilman 
huoltajaa, mutta lasten asuinpaikkojen muutok-
set merkitsevät usein edustajan vaihdoksia (Lepo-
la 2012, 80). Jatkuva oleskelulupapäätös (ns. A-lu-
pa) mahdollistaa lapsen perheenjäsenille, huolta-
jille ja heidän mukanaan alaikäisille naimattomil-
le sisaruksille oleskeluluvan hakemisen Suomes-
ta (Ulkomaalaislaki 2004/301, 37.–38. §). Tur-
vapaikkaprosessin tavoin perheenyhdistämispro-
sessi sisältää monia vaiheita, odotusta ja epävar-
muutta (Mikkonen 2013, 22). Esimerkkinä mai-
nittakoon ulkomaalaislain perheenyhdistämistä 
koskeneet tiukennukset (2012), mikä lisäsi kiel-
teisten päätösten määrää ja lasten odotusajan ja 
väliaikaisiksi tarkoitettujen edustamissuhteiden ja 
perheryhmäkodissa asumisen pitkittymistä (Lepo-
la 2012, 100).

Kun puhun artikkelissa turvapaikanhakijalap-
sista, tarkoitan ilman huoltajaa maahan tulleita 
alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Yksinkertaisuuden 
vuoksi kutsun heitä myös lapsiksi, koska kaikki 
ovat olleet alaikäisiä maahan saapuessaan. Seuraa-
vassa käyn läpi aiempaa turvapaikanhakijalasten 
yksinäisyyteen liittyvää tutkimusta. Pääpaino on 
tutkimuksissa, joissa lapset ovat informantteina. 
Tämän jälkeen kiteytän oman käsitteellisen tulo-
kulmani sekä esittelen aineiston ja analyysin. Tä-
tä seuraavat empiiriset tulokset ja tulosten suh-
teuttaminen aiempaan tutkimukseen sekä johto-
päätökset.

Menetykset turvapaikanhakijalasten 
yksinäisyyden taustana

Kansainvälinen tutkimus kuvaa turvapaikanhaki-
jalasten tilannetta toistuvasti menetysten, juuret-
tomuuden, läheisistä erossa olon ja trauman kaut-
ta (Wernersjö 2012, 495). Brittitutkimuksen mu-
kaan kasautuva menetyksen tunne koostuu per-
heestä, ystävistä ja yhteisöstä erossaolosta, rakkai-
den ihmisten kuolemista tai katoamisista sekä ai-
emmin eletyn turvallisen elämän ikävöinnistä. 
Lapset tuntevat yksinäisyyttä, irrallisuutta ja eris-
tyneisyyttä perheenjäsenten menetysten takia tai 
huolehtiessaan siitä, ovatko perheenjäsenet elos-
sa tai turvassa. Maastalähdön taustalla on erias-
teisia väkivallan tai sen uhan kokemuksia, mut-
ta myös matkalla saatetaan kohdata samantapaisia 
kokemuksia, joita ei mielellään muistella. (Chase 
& Statham 2013, 224–226.) Pakotetusta maahan-
muutosta voi puhua siinä mielessä, että lapsilla ei 

ole valinnanvaraa milloin, miten, minne ja kenen 
kanssa he lähtevät (myös Helander & Mikkonen 
2002, 48–49).

Myös 11–19-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden 
sosiaalisia verkostoja, arkea ja asumista Suomes-
sa tarkastellut Anna Mikkonen (2001, 164) mai-
nitsee osan lapsista kokevan yksinäisyyttä. Ruot-
sissa tehty selvitys antaa synkemmän kuvan: Afri-
kan maista tulleiden nuorten suurin ongelma vas-
taanottavassa maassa on yksinäisyys. Se liittyy per-
heen, äidin ja suvun tuen sekä sosiaalisten suh-
teiden niukkuuteen (Sharifan Holma 1996, 14–
16). Ruotsissa 2000-luvulla turvapaikanhakijalas-
ten tilannetta tutkineen Riitta Erikssonin (2013, 
5) mukaan yksi lasten kertomuksissa toistuva ja 
keskeinen teema oli yksinäisyys ja erityisesti äi-
din ikävöinti.

Kanadalaistutkijoiden mukaan erityistilanteis-
sa perhesuhteiden merkitys yksinäisyydelle koros-
tuu. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi syystä tai 
toisesta tapahtuneet vanhempien menetykset. Pai-
kaltaan siirtyminen ja menetys kuvaavat ilmeisim-
min kansallisvaltioiden rajoja ylittäneiden turva-
paikanhakijalasten tilannetta. Siirtyminen tutus-
ta ympäristöstä uuteen fyysiseen ja ihmissuhde-
ympäristöön edellyttää aikaa vievää sosiaalista in-
tegraatiota, ja sopeutumisaikana lapsi saattaa olla 
yksin, minkä seurauksena hän on altis yksinäisyy-
delle. Paikaltaan siirtymiseen voi liittyä myös tär-
keiden ihmissuhteiden menetyksiä, ihmissuhtei-
den katkeamisia tai laadullisia muutoksia niissä. 
(Hymel & al. 1999, 90–91.)

Yksinäisyyttä on tuotu esille myös symbolisesti 
paikattomuuden, kuulumattomuuden ja koditto-
muuden käsitteiden kautta. Menetetyn paikan ti-
lalle ei välttämättä löydy uutta asettumisen paik-
kaa Suomesta. Luonteeltaan väliaikaiseen turvapai-
kanhakijastatukseen liittyy epävarmuus ja turvatto-
muus, jotka vähentävät todennäköisyyttä, että ”ko-
tiutuminen” onnistuu (Fox O´Mahony & Sweeney 
2010, 291). Pakotettu maahanmuutto saa Suomes-
sa jatkokseen pakotettua maassa muuttoa, joka liit-
tyy enemmän alaikäisyksiköiden hallinnon eriyttä-
miseen kuin alaikäisen tarpeisiin. Asuinpaikka ja 
sen muutokset vaikuttavat lapsen koko arkeen, esi-
merkiksi lapsen koulutusmahdollisuuksiin ja sosi-
aalisiin suhteisiin. (Lepola 2012, 3, 83.)

Yksi keskeisimpiä turvapaikanhakijalasten ti-
lannetta kuvaavia teemoja on ero läheisistä (Wer-
nersjö 2012, 496). Perheen lisäksi lasten kohdal-
la murtuu myös kodin itsestäänselvyys. Liikkees-
sä oleva lapsuus eroaa merkittävällä tavalla länsi-
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maalaisesta lapsuuden ideaalista, jonka ajatellaan 
toteutuvan parhaiten maantieteellistä ja emotio-
naalista pysyvyyttä ja turvallisuutta edustavan ko-
din ja perheen kautta (Ní Laoire & al. 2010, 156; 
Bak 2013, 24; Stryker & Yngvesson 2013, 299).

Poissa kotoa oleminen ja erossa olo perheestä 
tarkoittavat monenlaisia muutoksia, joita kotona, 
perheensä luona asuvilla lapsilla ei ole (Cashmo-
re 2014, 323). Tällaisia ovat kotoa lähteminen ja 
asuminen erillään biologisista vanhemmista, muu-
tokset arkirutiineissa sekä koti-, koulu- ja asuin-
ympäristöissä, kaverisuhteiden menetykset, useat 
muutot ja epävarmuus. Muutokset ovat saman-
tapaisia kuin kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lap-
silla. Lisäksi turvapaikanhakijalasten on usein sel-
viydyttävä ympäristössä, joka on maantieteellises-
ti, kulttuurisesti ja kielellisesti kaukana kotoa. Ver-
rattuna muihin maahanmuuttajalapsiin heillä on 
todennäköisemmin takanaan isompia muutoksia. 
(Goodnow 2014, 339.) Vastaanottavassa maas-
sa lapsia yhdistävät paitsi maan olosuhteet myös 
erossaolokokemus perheestä (Wernersjö 2012, 
496, 499). Kulttuurista, traditiosta, uskonnosta 
tai kansallisuudesta riippumatta perheen katso-
taan tarjoavan yhteisyyttä, turvallisuutta, hyväk-
syntää ja tukea epävarmassa, muuttuvassa ja glo-
baalissa ympäristössä. Perheen tuki (taloudellinen, 
sosiaalinen ja emotionaalinen) on erityisen tärkeä 
sosiaalisesti riippuvaisille perheenjäsenille kuten 
lapsille. (Stepien 2008, 165, 169–170.)

Kohti lasten tietoa yksinäisyydestä

Tukeudun tarkastelussani brittiläisen lapsuusso-
siologin Berry Mayallin (2000) käsitteeseen las-
ten tiedosta. Mayall (mt., 120) määrittelee lasten 
tiedon pohjautuvan heidän kokemuksiinsa lapsi-
na. Lasten kokemusten – kuten yksinäisyyskoke-
musten – tavoittaminen on kuitenkin sidoksissa 
vuorovaikutukseen aikuisten kanssa. Aikuisten yh-
teiskunnallinen valta-asema raamittaa lapsilta saa-
tavan tiedon luonnetta. (Mt., 120–122.) Lähes-
tyn lasten tietoa Mayallin ohjeistamana heidän 
omalta paikaltaan, sosiaalisesta asemastaan käsin. 
Yksinäisyyden ymmärrän arkipäiväiseksi ilmiök-
si, joka monin tavoin liittyy niin ihmissuhteisiin 
kuin asuinpaikkojen vaihtumiseen (Kauko 2012; 
2014). Turvapaikanhakijalasten tieto yksinäisyy-
destä tulee täten ymmärtää lasten toiminnassa – 
tässä tapauksessa puheessa ja vuorovaikutuksessa 
aikuisen (tutkijan) kanssa – rakentuneena turva-

paikkaprosessiin ja sitä edeltäviin kokemuksiin 
kietoutuvana ilmiönä.

Aineisto koostuu 12:n iältään 5–18-vuotiaan 
turvapaikanhakijalapsen1 puolistrukturoidusta 
haastattelusta. Haastatteluteemat käsittelivät asu-
mista sekä materiaalisena että sosiaalisena (ihmis-
suhteiden) ympäristönä, arkea ja Suomeen saa-
pumista sekä mahdollisuuksien mukaan elämää 
ennen Suomeen saapumista. Yksinäisyys sisältyi 
edellä mainittuihin teemoihin ja yleensä se tuli 
puheeksi tutkijan aloitteesta. Aineistonkeruu on 
toteutettu suomalaisia eettisiä ohjeita noudatta-
en (Kuula 2011), ja se on osa lasten monipaik-
kaista asumista koskevaa tutkimushanketta (Fors-
berg & al. 2014). Eettiset ratkaisut vaativat kui-
tenkin monenlaista konkreettista räätälöintiä tut-
kimusprosessin kuluessa (Strandell 2010), kuten 
jatkossa käy ilmi.

Päätin haastatella vain oleskeluluvan Suomesta 
saaneita lapsia, jotta he eivät sekoittaisi minua tur-
vapaikkaprosessiin liittyviin viranomaisiin (myös 
Vitus 2010, 32) tai olettaisi haastatteluun osallis-
tumisen vaikuttavan turvapaikkapäätökseensä. Li-
säksi heidän elämäntilanteensa on vakiintuneem-
pi verrattuna turvapaikkapäätöksen odotusaikaan. 
Kathrine Vituksen (2010, 32) mukaan turvapai-
kanhakijalapset voivat olla haluttomia puhumaan 
isoista asioista – paosta, turvapaikasta tai hylkää-
västä päätöksestä, paluusta tai sopeutumisesta – 
turvapaikkapäätöksen odotusaikana.

Vietin muutaman päivän kentällä, eräässä per-
heryhmäkodissa, jonka kautta tavoitin valtaosan 
haastateltavista. Pääosa ajasta kului havainnoiden 
ja vapaamuotoisesti keskustellen lasten ja henkilö-
kunnan kanssa. Vältin kaikenlaista painostamista 
rekrytoidessani haastateltavia, vaikka edustajat ja 
perheryhmäkodin työntekijät tekivätkin aloittei-
ta haastateltavien saamiseksi. Kerroin tutkimuk-
sesta itse lapsille. Osa lapsista oli heti halukkaita 
haastatteluun, osa antoi suostumuksensa haastat-
teluun myöhempänä ajankohtana, ja jotkut halu-
sivat miettiä osallistumistaan. Osa suostui haasta-
teltavaksi sillä ehdolla, että Suomeen tuloa edel-
tävästä ajasta ei puhuta. Vain muutama lapsista 
kieltäytyi osallistumasta. Näin pyrin pitämään 
kiinni Harriet Strandellin (2010, 95–105) esiin 

1  Lähtökohtana oli tavoittaa yksin tulleita alaikäisiä tur-
vapaikanhakijoita, mutta aineistossa on mukana pari van-
hempansa kanssa tullutta. Haastatteluhetkellä hekin asui-
vat erillään vanhemmistaan. Lisäksi yksi haastatelluista oli 
saavuttanut täysi-ikäisyyden.
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nostamista vapaaehtoisuuden, suostumuksen 
ja luottamuksen sekä eettisen symmetrian 
periaatteista.

Haastattelin lapset, jotka halusivat osallistua 
tutkimukseen ja joiden edustajat antoivat lisäksi 
suostumuksensa osallistumiselle. Haastatteluhet-
kellä, syksyllä 2013, lapset olivat asuneet Suomes-
sa vuodesta 16 vuoteen.2 Puolet lapsista oli asunut 
täällä vähintään kolmessa eri paikassa. Viisi haas-
tatelluista oli asunut myös muissa maissa lähtö-
maansa lisäksi. Haastateltavat ovat eri maista Af-
rikan ja Aasian maanosista. Valtaosa haastateltavis-
ta on poikia. Haastateltavat vastaavat lähtömail-
taan, sukupuoleltaan ja iältään Suomeen yksin-
tulleiden turvapaikanhakijoiden valtavirtaa (He-
lander & Mikkonen 2002, 11).

Haastattelut tehtiin lapsen asuinpaikassa, lapsen 
valinnan mukaan joko lapsen huoneessa tai muis-
sa tiloissa. Haastattelun aluksi kerroin tutkimuk-
sen tarkoituksen ja korostin, ettei kaikkiin kysy-
myksiin tarvitse vastata ja että haastattelun voi lo-
pettaa koska tahansa. Etenin haastatteluissa ny-
kyhetkestä lähimenneisyyteen ja Suomeen tuloa 
edeltäviin, kenties sensitiivisempiin aiheisiin vain, 
jos haastateltava halusi näistä puhua (ks. Hop-
kins 2008, 40). Suurin osa haastateltavista pu-
hui melko hyvin suomea; vain yhden haastattelun 
tein englanniksi haastateltavan pyynnöstä. Kaik-
ki haastatellut suostuivat haastattelujen tallenta-
miseen. Haastattelupuhetta kertyi yhteensä kuu-
si tuntia (15–60 minuuttia/haastattelu) ja litteroi-
tua aineistoa 214 sivua.

Aineiston analyysia ohjasivat tutkimustehtävän 
lisäksi esiymmärrys yksinäisyydestä ihmissuhtei-
den ja asuinpaikkojen vaihtumiseen kytkeytyvänä 
ilmiönä. Analyysi alkoi lähilukemalla lasten yksi-
näisyydelle antamia merkityssisältöjä ja asiayhte-
yksiä (esim. Eskola & Suoranta 1998, 19, 50). Ai-
neistolähtöisen analyysin rinnalla hyödynsin ai-
empaa tutkimusta (myös Rastas 2010, 77). Las-
ten yksinäisyydeksi nimeämien merkityssisältö-
jen lisäksi tarkastelin lasten sosiaalisia suhteita ja 
niiden mahdollisia puutteita lasten itsensä arvioi-
mina. Tulkitsin aiemmassa tutkimuksessa tunnis-
tetun ihmisten ikävöinnin viittaavan yksinäisyy-
teen. Olin kiinnostunut myös siitä, miten yksi-
nolo jäsentyi suhteessa yksinäisyyteen. Seuraavas-
sa vaiheessa vertailin havaittuja merkityssisältöjä 
ja asiayhteyksiä toisiinsa. Toisin sanoen tarkaste-

lin sitä, millaisissa asiayhteyksissä ja miten yksi-
näisyys lasten haastattelupuheessa ilmenee. Ana-
lyysin edetessä, systemaattisen aineiston läpikäyn-
nin myötä aineistosta alkoi erottua kolme erilaista 
tapaa asemoida itseä (Forsberg 2002, 63–64) yk-
sinäisyyteen nähden. Lasten kuvaamat yksinäisyy-
den ehdot, intensiteetti, kesto, vakavuusaste, sa-
nallistaminen tai puhumattomuus ja omakohtai-
suus tai ulkokohtaisuus toimivat analyysissa erot-
televina tekijöinä.

Yksinäisyys ja lasten asemoituminen 
siihen

Suomesta oleskeluluvan saaneet lapset tuottivat 
tietoa yksinäisyydestä ja rakensivat suhdettaan 
yksinäisyyteen erilaisten temaattisten kuvausten 
kautta.  Seuraavassa konkretisoin aineistossa tois-
tuvia lasten elämänkokemuksiin pohjautuvia yksi-
näisyyden kuvauksia haastatteluotteilla. Niistä on 
poistettu tunnistetietoja, kuten haastateltavien ni-
met ja lähtömaat sekä asuinyksiköiden ja -paikko-
jen nimet. Näin pyrin varmistamaan tutkittavien 
anonymiteetin ainakin tutkimuksen ulkopuolisil-
ta henkilöiltä.

Yksinäisyys osana perheen poissaoloa ja vieras-
ta kulttuuria 
Tyypillisimmin ja intensiteetiltään vahvimpana 
yksinäisyys kuvataan aineistossa perheen poissa-
oloon liittyen. Tässä kuvaustyypissä lapset tun-
nistavat yksinäisyyden ilmiönä ja asemoivat itsen-
sä yksinäisiksi. Yksinäisyys on kipeintä erityisesti 
maahantulovaiheessa, mutta jatkuu perheen pois-
saolon jatkuessa. Yksinäisyyttä alleviivaa uusi ja 
vieras kulttuuri. Seuraava ote konkretisoi perheen 
poissaoloon liitettyä yksinäisyyttä:

T[utkija]: Oletko tuntenut, tunnetko itsesi joskus yk-
sinäiseksi?
H[aastateltava]: Tietysti. Kun olin omassa maassa, asuin 
oman perheeni kanssa, ennen asuin heidän kanssaan.
T: Mm.
H: Mutta yhtäkkiä tapahtui jotain, että mä tulin tän-
ne. Suomeen saapumisen jälkeen mä olin surullinen. 
Tunnen itseni edelleen yksinäiseksi, mutta mitään ei 
ole tehtävissä.
(14-vuotias poika)

Otteessa yksinäisyys tunnistetaan omakohtai-
seksi kokemukseksi, liitetään perheen poissaoloon 
ja vieraassa maassa olemiseen. Itsensä yksinäiseksi 
asemoiva lapsi kuvaa yksinäisyyden lohduttomaksi 
ja pitkäaikaiseksi. Tällainen yksinäisyys sisältää su-

2  Kaikki artikkelissa esitetyt taustatiedot perustuvat haas-
tateltavien kertomaan.



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 80 (2015):1        39

rua ja toivottomuutta, ja yksinäinen lapsi on vail-
la mahdollisuutta ratkaista yksinäisyyttä. Myö-
hemmin poika kertoo, että perhe on edelleen ko-
ko ajan mielessä. Sama tilanne on monella muul-
lakin lapsella riippumatta siitä, onko perheenjäse-
niin yhteyttä tai edes tietoa perheenjäsenten asuin-
paikasta. Yksin oleminen ja asuminen ylipäätään 
ovat haastattelujen valossa uusi, opettelua vaati-
va asia Suomessa. Yhden haastateltavan mukaan 
yksin oleminen tuntuu ”ihan pahalta”, koska hän 
on tottunut, että ihmisiä on aina ympärillä. Kui-
tenkin erityisen vaikea asia on nimenomaan per-
heen poissaolo, kuten sama haastateltava kertoo: 
”Niinku vaikka joku hakkaa mut niin paljon, ei 
tule yhtään itku. Mut jos mä puhun omasta per-
heestä, tulee heti itku.” Perheen lapset määrittele-
vät ydinperhekeskeisesti: perheenjäseniksi nimet-
tiin isä, äiti ja sisarukset. Läsnä tai tavoitettavissa 
olevia sisaruksia pidetään tärkeinä ja poissaolevia 
sisaruksia kaivataan, mutta erityisenä kaipauksen 
kohteena ovat vanhemmat. 

Perheenjäsenten poissaoloon liittyvää yksinäi-
syyttä alleviivaa kulttuurin vieraus, joka oli erityi-
sen vahvaa Suomeen saapumisen aikoihin. Seu-
raavassa yksi haastateltava kuvaa kokemuksiaan 
silloin, kun hänet parin päivän maassa olon jäl-
keen yllättäen siirrettiin toiselle, nykyiselle paik-
kakunnalle:

T: No, muistaks sä, kun sä tulit tänne, mitä sä ajatte-
lit tästä paikasta?
H: En mä pystyny ajatteleen, koska koko maa oli mul-
le vieras. Kaikki oli ihan, että kulttuuri vähän vaikea ja 
kaikki ihmiset mä pelkäsin niitä, että mitä ne sanoo, mi-
tä ne tekee. Koska kun siellä [lähtömaassa] on erilainen 
kuin Suomessa. En mä edes pysty ajattelemaan taakse-
päin. Tosi hankala olo.
T: Joo. Mihin aikaan vuodesta sä oot Suomeen tullut? 
Oliko talvi? 
H: Marraskuussa. 
T: Joo, aika kylmä taisi olla sitten. 
H: Joo. [Lähtömaassa] ei ole koskaan ollut talvi. Aina 
on kesä ja lämmin. 
(18-vuotias tyttö)

Otteessa yksinäisyyteen viittaavat vierauden ja 
ulkopuolisuuden kuvaukset konkretisoituvat läh-
tömaan ja Suomen välisiin kulttuuri- ja käyttäy-
tymiseroihin, jopa sääolosuhde-eroihin, joihin 
haastateltava ei pystynyt etukäteen varautumaan. 
Myös yhteisen kielen puutteen voi ymmärtää ko-
rostaneen yksinäisyyttä.

Ulkopuolisuuteen viittaavan hankalan olon voi 
ajatella syntyneen osin ennakoimattomuudesta, 
mutta sitä on todennäköisesti korostanut vieraan 
maan kohtaaminen yksin, millä viitattiin erityises-

ti vanhempien tuen puutteeseen. Muutamat lapset 
mainitsevat myös rasismin, jonka kohteeksi olivat 
joutuneet, mikä omalta osaltaan syventää yksinäi-
syyttä suhteessa suomalaisiin ja suomalaiseen yh-
teiskuntaan.

Toinen yksinäisyystiivistymä sijoittuu lasten ku-
vauksissa ilta- ja yöaikaan, jolloin yksinolo saa aja-
tukset helposti kääntymään poissaoleviin perheen-
jäseniin. Lapset eivät olleet tottuneet nukkumaan 
yksin, ja yöaikaan yksinäisyyden kanssa oli selvit-
tävä yksin. Myös oman tilanteen vertaaminen nii-
den lasten tilanteeseen, jotka asuvat vanhempien-
sa kanssa vahvistaa yksinäisyyttä: 

T: Sä sanoit, että sulla oli joskus ikävä niitä perheenjä-
seniä. Onks sulla joskus yksinäinen olo?
H: Joo. On monta kertaa tapahtuu. Mä sillon voi mi-
tään.
T: Joo. Millasessa tilanteessa yleensä tuntuu yksinäisel-
tä?
H: Yleensä kun koulussa sanotaan, että on vanhempain-
tapaaminen. Tai opettajat antaa jotain lappua, vanhem-
mat tulee kouluun, semmonen tilanne tulee mieleen. 
Tai jos mä käyn mun kavereilla, suomalaisilla, kun mä 
näen, että niillä on kaikki hyvin.
T: Joo.
H: Niillä on isä ja äiti kotona. No, tulee erilaisissa tilan-
teissa, mutta mä aina yritän unohtaa koko juttua sillon.
…
H: Mä kävin mun tätillä pari kertaa, monta kertaa, 
mutta sillä on omat asiat kun mä olen hänen luonaan. 
Sillä on omat lapset. Ja mä oon miettiny, joka minuut-
ti, kun mä oon siellä, tulee semmonen olo, mulla jo-
tain puuttuu.
…
H: Suomessa ei oo mulle sellanen ihminen, joka saman-
lailla, kun mun äiti ymmärtäisi, että mulla on oikees-
ti jotain ongelmia.
(17-vuotias poika)

Otteen poika myöntää olleensa yksinäinen mo-
nesti perheen puuttumisen vuoksi ja voimaton 
tunteen edessä. Koulun vanhempaintapaamiset, 
kavereiden ja sukulaisten kotona vierailut ja niissä 
läsnä olevat muiden perheet peilaavat oman per-
heen puuttumista. Monet tilanteet tuottavat lap-
selle yksinäisen olon tehdessään näkyväksi van-
hempien, varsinkin äidin poissaolon. Lasten ku-
vauksissa yksinäisyys yhdistetään useammin äi-
din poissaoloon. Tällaista yksinäisyyttä ei pois-
ta osalle mahdollinen yhteydenpito perheenjäse-
niin. Monet lapset olivat huolissaan äidinkielen-
sä unohtamisesta, mikä liittynee toiveeseen yhtey-
denpitomahdollisuuden säilymisestä perheenjäse-
niin. Perhesuhteet näyttäytyvätkin lähes kaikissa 

3  Nuorimmat haastatellut eivät muistaneet tai mainin-
neet vanhempiaan, joten heidän kohdallaan vanhempien 
merkitystä on vaikea arvioida.
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haastatteluissa korvaamattomina suhteina.3 Tästä 
huolimatta kukin haastateltavista tuntui olevan 
yksin kokemuksensa kanssa:

T: Mut ooks sä puhunu muitten kanssa, onks niillä vä-
hän samanlainen tilanne?
H: Emmä. Ei o kukaan puhunu nyt päiväl mun kanssa. 
Jotkut on, antaa olla, mennää vaa.
(13-vuotias poika)

Ote tuo esille, että omakohtainen yksinäisyys 
pyritään piilottamaan myös samantapaisessa tilan-
teessa olevilta lapsilta. Edellisessä otteessa esiin tul-
leen ratkaisukeinon, yksinäisyyden unohtamisen 
voi ymmärtää viittaavan samaan perheenjäsenten 
poissaoloon liittyvän omakohtaisen yksinäisyyden 
jakamattomuuteen.

Yksinäisyys osana arkipäivän tapahtumatto-
muutta
Yksinäisyys osana arkipäivän tapahtumattomuutta 
on toinen, melko yleinen aineistosta tunnistetta-
va tapa kuvata yksinäisyyskokemuksia. Lapset siis 
asemoivat itsensä osaksi myös tätä lyhytaikaista ja 
tavallista yksinäisyyttä. Luonteeltaan se eroaa per-
heen poissaoloon liittyvästä yksinäisyydestä: ”Yk-
sinäinen, että joskus, jos sä oot yksin tai on tylsää, 
ei oo mitään tekemistä tai jotain semmosta.” Yk-
sinäisyys kuvataan tavallisena, väliaikaisena ja ohi-
menevänä, joskin myös toistuvana, koska se liit-
tyy arkipäivän ajoittaiseen tylsyyteen ja kavereiden 
puutteeseen tai poissaoloon. Lasten kuvausten pe-
rusteella tapahtumattomuuteen ja tylsyyteen kie-
toutuva yksinäisyys ei ole niin haavoittava koke-
mus kuin perheen poissaoloon yhdistyvä yksinäi-
syys. Tosin jälkimmäiseen yksinäisyystyyppiin yh-
distyneenä kipeä kokemus syvenee.

Seuraavassa esimerkki yksinäisyydestä arkipäi-
väisenä tilanteena:

T: Oletko sä tuntenut joskus itsesi yksinäiseksi? 
H: Kyl mä joskus, mutta se meni ohi. Kun mä tutustuin 
tässä kaikkiin ihmisiin. Mul on kavereita täällä.
(15-vuotias tyttö)

Otteessa yksinäisyys näyttäytyy ohikiitävänä ko-
kemuksena ihmisiin tutustumisen ja kavereiden 
saamisen myötä ratkaistuna asiana. Otetta edel-
tävästi tyttö korostaa tyytyväisyyttä ihmissuhtei-
siinsa.

Kaverisuhteiden puutteisiin liittyvänä yksinäi-
syys tulee esille myös seuraavassa otteessa:

T: Millon voi tulla semmonen yksinäinen olo?
H: Kun toinen ei leiki mun kans.

T: Tarkotiksä, että sillon kun kukaan ei leiki sun kans-
sa, niinkö? Okei. Tuleeks semmosia tilanteita täällä 
[asuinyksikössä] vai koulus, eskarissa vai jalkapallossa 
vai?
H: Ei oo missään tullu.
T: Aha.
H: Vielä.
(5-vuotias poika)

Lapsi tunnistaa yksinäisyyden mahdollisuuden, 
vaikka otteen poika tuo haastattelussaan esille, et-
tä hänellä on kaikissa ympäristöissä kavereita ja et-
tä kaverit ovat kielteiseksi (ikäväksi) koetun yksi-
näisyyden ratkaisukeino. Kaverit eivät kuitenkaan 
ole aina saatavilla.

Tekemisen ja kavereiden puute yksinäisyyden 
ehtona konkretisoituu edelleen alla:

T: Onks sulla yksinäinen olo, kun sä oot yksin sun huo-
neessa vai?
H: No, on mulla ollu. Joskus täällä ei oo oikeesti mitään 
tekemistä, joskus meen keskustaan tapaamaan kaverei-
ta. Ei kaverit oo siellä, sitten on vaan koko ajan kotona.
T: Mm.
H: Ja ei tiedä, että mitä pitää tehdä. Mä ainakin lai-
tan kovaa musiikkia, mä istun vaan täällä. Kuuntelen 
musiikkia.
(15-vuotias poika)

Merkityksellisen, mielekkään tekemisen puute 
kytketään asuinyksikköön, ja yksinäisyyden rat-
kaisukeinot tai tunnetta tilapäisesti helpottavat 
keinot kuvataan osittain asuinyksikön rajoitta-
miksi. Kotona oleminen ja omassa huoneessa is-
tuminen viittaavat päämäärättömyyteen ja vaihto-
ehdottomuuteen, eikä korvaava tekeminen – mu-
siikin kuuntelu – poista kavereiden poissaolosta 
johtuvaa yksinäisyyttä, vaikkakin helpottaa sitä. 
Erotuksena perheen poissaoloon liittyvästä yksi-
näisyyden kuvaustavasta arkisena tylsyytenä näyt-
täytyvä yksinäisyys on jossain määrin ratkaistavis-
sa tai helpotettavissa lapsen omalla toiminnalla.

Vaikka kaikilla haastatelluilla oli tällä hetkellä 
Suomessa kavereita, useimmilla oli myös vertais-
suhteiden katkeamisia tai yhteydenpito oli har-
ventunut joko haastateltavan tai toisen lapsen 
asuinyksiköstä tai maasta toiseen muuton myö-
tä. Kaverisuhteisiin sisältyi myös ristiriitoja. Esi-
merkiksi yksi haastateltava kertoi, että samasta 
asuinyksiköstä nykyiseen asuinyksikköön siirre-
tyistä lapsista moni kiusasi häntä aluksi. Vertais-
suhteet eivät siis aina helpottaneet oman paikan 
löytämistä, vaan muutokset näissä suhteissa vai-
keuttivat sopeutumista uudessa elämäntilantees-
sa. Hyvien kavereiden seura ja kavereiden kanssa 
puhuminen helpottaa yksinäisyyttä jossain mää-
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rin, mutta kaikesta ei kavereidenkaan kanssa pu-
huttu. Usein samaa sukupuolta olevat kaverit –  ja 
nuoremmilla lapsilla paitsi saman ikäiset myös it-
seä vanhemmat kaverit –  eivät siis täysin korvaa 
poissaolevia perhesuhteita. Kavereiden merkityk-
sen voi kuitenkin ajatella korostuvan lapsille per-
hesuhteiden poissa ollessa.

Vaikeasti hahmottuva ja sanoiksi taipumaton yk-
sinäisyys 
Kolmas, harvinaisin yksinäisyyden kuvaustyyp-
pi on sellainen, jossa yksinäisyys näyttäytyy luon-
teeltaan vaikeasti hahmottuvana tai omakohtai-
nen yksinäisyyskokemus puuttuu. Ensin mainit-
tu yksinäisyys ei oikein avaudu ilmiönä lapsille ja 
jälkimmäisessä lapset tunnistavat yksinäisyyden il-
miönä, mutta asemoivat itsensä sen ulkopuolelle.

Seuraavat otteet tarjoavat esimerkkejä yksinäi-
syyden vaikeasti avautuvasta luonteesta:

T: Onks susta joskus tuntunu yksinäiseltä?
H: Emmä tiiä. 
T: Mitä yksinäisyys vois tarkottaa?
H: Emmä tiiä. 
T: Ei tuu mitään mieleen.
H: Emmä tiiä. Ei tuu, emmä tiiä, mikä on yksinäisyys. 
(7-vuotias poika)

T: Tuntuuks susta koskaan yksinäiseltä?
H: No joskus.
T: Millaisissa tilanteissa?
H: No kun meiän ope sanoi mulle, et jos sä oot joskus 
yksinäinen, niin sitten kaverit enemmän tykkää susta.
T: Mitähän se on mahtanu tarkoittaa?
H: Ei, en minä ymmärrä, mitä se sanoi.
(6-vuotias poika)

T: Mites, ootko sä tuntenut itseäsi koskaan yksinäiseksi? 
H: Mikä? 
T: Mitenhän mä yksinäisen selittäisin. Onko vieras sa-
na yksinäinen? 
H: Yksinäinen. 
T: Niin. Englanniksi se on loneliness. Ei sano mitään.

(14-vuotias poika)

Otteet tuovat esille, ettei yksinäisyydestä lähde-
tä keskustelemaan edes ilmiönä. Tyypillisimmin 
tällainen suhde yksinäisyyteen on nuorimmilla 
haastatelluilla ja niillä, jotka olivat olleet Suomes-
sa melko lyhyen ajan. On mahdollista, ettei yh-
teistä kieltä ollut riittävästi abstraktin ilmiön ku-
vaamiseksi. Tähän mahdollisuuteen viittaavat ai-
nakin alemmat haastatteluotteet. Puhumattomuus 
voi ilmentää myös muistamattomuutta tai halut-
tomuutta puhua yksinäisyydestä omakohtaisena 
kokemuksena.

Seuraavat otteet kuvaavat yksinäisyyden ulkois-
tamista:

T: No, ooks sä tuntenu ittees joskus yksinäiseks?
H: En, en oo. Tai en mä oo ollu ikinä syrjäytyny tai mi-
tään tämmöstä.
T: Mitä yksinäisyys sun mielestä tarkottaa?
H: Sitä, ettei oo ystäviä, perhettä eikä mitään tällasta.
T: Joo.
H: Ja on sillee syrjäytyny. 
…
T: Voisko olla muunlaista yksinäisyyttä, semmosta ly-
hytaikasempaa ohimenevää, et se ois semmonen lyhyt 
hetki, että olis vaikka joskus tylsää, ja just ei sattus oleen 
ketään kavereita, joihinka sais yhteyttä tai? 
H: Hm, ei mulla oo ollu mitään semmosta. Mulla on 
ollu aina kavereita.
(16-vuotias tyttö)

T: Muistak sä oliks joskus, oot sä kotimaassa joskus tun-
tenu ittes yksinäiseks?
H: En.
T: Et muista?
H: Ei vaan kun mä en edes ikinä tuntenut mitenkään 
yksinäisyyttä.
T: Joo.
H: Siellä oli aika monesti kivaa. Meillä oli joskus eläi-
miä ja oli myös paljon sisaruksia mulla. Että mä en iki-
nä tuntenut mitenkään yksinäisyyttä.
(11-vuotias tyttö)

Otteissa yksinäisyys kuvataan omakohtaisena 
kokemuksena vieraana, vaikka käsitteenä se tun-
nistetaan. Yksinäisyys sanallistetaan kielteiseksi 
kokemukseksi, joka on seurausta vastentahtoise-
na tai kielteisenä koetusta yksin olemisesta. Ylem-
pi ote viittaa totaaliseen yksinolotilanteeseen, jo-
hon haastateltava ei itseään samaista tai halua sa-
maistaa. Haluttomuus puhua yksinäisyydestä var-
sinkaan omakohtaisena kokemuksena voi liittyä 
yksinäisyyteen yhdistettyihin kielteisiin merkityk-
siin, joista haastateltava mainitsee syrjäytymisen. 
Jälkimmäinen ote tuo esille ihmissuhteiden ohella 
eläimet yksinäisyyttä helpottavina tekijöinä.

Myös oma toimintani tutkijana saattoi rajata 
yksinäisyyden kuvauksia. Olin esimerkiksi varo-
vainen kysymään Suomeen tuloa edeltävistä vai-
heista, sillä menneestä puhuttiin lasten ehdoilla. 
Voi myös olla, ettei minulla ollut riittävästi herk-
kyyttä ja kykyä tunnistaa lasten hienovaraisempaa 
tietoa yksinäisyydestä.

Lopuksi

Olen tarkastellut turvapaikkaa Suomesta hakenei-
den lasten tietoa yksinäisyydestä heidän elämän-
kokemuksiensa pohjalta sekä sitä, miten lapset 
asemoivat itsensä yksinäisyyteen nähden. Tulok-
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sia tulkitessa on pidettävä mielessä aineiston rajat. 
Tapaustutkimusaineistoni on pieni, kuten turva-
paikanhakijalasten määrä kaiken kaikkiaan Suo-
messa. Lisäksi aineisto on käytännöllisesti valikoi-
tunut: tutkijana olin riippuvainen lasten edustaji-
en ja asuinyksiköiden työntekijöiden kautta tavoi-
tetuista lapsista (myös Abrams 2010, 542). Haas-
tateltavien ikään, kulttuuritaustaan ja Suomessa 
oloaikaan liittyvistä eroista huolimatta lasten haas-
tattelupuheesta oli löydettävissä useampia yksinäi-
syyden kuvaustyyppejä. Lasten asemalle sensitii-
vinen lähestymistapa mahdollisti uudenlaisen, ti-
lannekohtaisen, yksinäisyystiedon esille tuomisen.

Intensiteetiltään vahvimpana tuli esiin aiem-
mankin tutkimuksen havaitsema perheen – ja sen 
jäsenistä erityisesti äidin – poissaoloon paikannet-
tu yksinäisyys (Mikkonen 2002; Eriksson 2013). 
Tyypillisimmän yksinäisyyden kuvaustyypin ”yk-
sinäisyys osana perheen poissaoloa ja vierasta kult-
tuuria” ehtona voi pitää sitä, että lapsi on nimen-
omaan ilman vanhempiaan ikään kuin heitetty-
nä toiseen, vieraaseen maahan, joka on mones-
sa mielessä kaukana: kulttuurisesti, kielellisesti ja 
maantieteellisesti. Turvapaikanhakijalapsilla on ta-
kanaan valtioiden rajojen yli ja sisällä tapahtuneita 
melko ennakoimattomia ja pakotettuja muuttoja. 
Tällaiseen muuttamiseen kietoutuvaa yksinäisyyt-
tä vahvistavat uuden ympäristön ennakkoluulot, 
kieleen liittyvät ongelmat sekä yhteydenpito-on-
gelmat lähtömaahan jääneisiin läheisiin (Kangas-
niemi 2008, 94). Vaikka perhesuhteet hahmottu-
vat lähes kaikilla haastateltavilla korvaamattomi-
na suhteina, lapsi vaikuttaa jäävän yksin perheen 
poissaoloon liittyvän yksinäisyytensä kanssa.

Perheen korvaamattomuuden korostuminen 
erityisesti Suomeen saapuessa voi liittyä myös 
idealisoituun perhenäkemykseen, joka vahvistuu 
maanpaossa (Stepien 2008, 171–172, 181). Tur-
vapaikanhakijalapsen kuvauksissa perhe näyttää 
korostuvan pysyvyyden edustajana. Turvapaikan-
hakijalasten perhesuhteiden merkitys korostui sa-
maan tapaan kuin Kati Hämäläisen (2012) tut-
kimilla perhehoitoon sijoitetuilla lapsilla. Myös 
omassa tutkimuksessani lapset kertoivat kaipaa-
vansa perheidensä yhteyteen. Lisäksi moni lapsi 
ajatteli oikean kodin muodostuvan ja yksinäisyy-
den ratkeavan perheenyhdistymisen myötä Suo-
messa tai lähtömaassa sillä edellytyksellä, että ti-
lanne siellä tasaantuisi. Lapsilla oli myös toiveita 
suomalaisaikuisia kohtaan. Lapset toivoivat aikui-
silta kuuntelun ja ymmärryksen ohella huolenpi-

toa, läsnäoloa, luottamusta ja jatkuvuutta, jotka 
ovat tavallisesti odotuksia perheenjäseniä kohtaan.

Kaikkien lasten kohdalla perheenyhdistämistä 
ei voida toteuttaa, eikä se ole lapsen ratkaistavis-
sa. Tällainen omakohtainen yksinäisyys voi muo-
dostua pitkäaikaiseksi, koska omien vanhempien 
poissaoloa paikkaavia suhteita ei synny helposti 
edes ajan kanssa. Kulttuurin vierauteen liittyvä yk-
sinäisyys kuitenkin kevenee suomen kielen oppi-
misen, suomalaisiin ja suomalaisten toimintata-
poihin tottumisen ja kavereiden saamisen myö-
tä. Kieli kulttuurin keskeisenä osana on sekä väli-
ne että tavoite lapsen kulttuuriin sopeutumisessa 
(Warinowski 2012, 109).

Toinen, melko yleinen tapa on paikantaa yksi-
näisyys osaksi ”arkipäivän tapahtumattomuutta”, 
mikä tuo esille vertaisten roolin. Myönteisen jat-
kuvan oleskelulupapäätöksen voi ajatella luovan 
pohjan sille, että Suomi näyttää pysyvältä asuin-
maalta – ellei jopa kotimaalta – ja ystävien saami-
nen tekee vieraasta ympäristöstä enemmän kodin 
kaltaisen (Huttunen 2002, 53, 100). Kuulumisen 
ja kotiutumisen kokemuksen kannalta asuinym-
päristössä luoduilla sosiaalisilla suhteilla on mer-
kitystä (myös Archambault 2012, 38). Kuulumi-
sen tunne on yksi ylirajaiseen liikkuvuuteen liit-
tyvä keskeinen käsite kodin ja ikävän tunteiden 
ohella (esim. Warinowski 2012, 112). Arkipäiväi-
sen, tilapäisen yksinäisyyden kuvaukset tulevat lä-
helle aiemman toisluokkalaisten suomalaislasten 
iltapäivien yksinäisyyttä käsitelleen tutkimukseni 
(Kauko 2012) tuloksia. Vaikka vertaisten merki-
tys oli iltapäivinä perheenjäseniä korostuneempi, 
tulokset ovat samankaltaisia sikäli, että molem-
missa aineistoissa väliaikainen tai ohimenevä yk-
sinäisyys liitetään pääsääntöisesti kavereiden pois-
saoloon. Tällaisen yksinäisyyden ensisijaisena rat-
kaisuna nähdään kaverit ja helpottamiskeinona te-
kemisen keksiminen. Lisäksi molemmissa aineis-
toissa lapset arvioivat vertaissuhteiden laadullisia 
muutoksia ja kertovat ihmissuhteiden ohella eläin-
ten helpottavan yksinäisyyttä (myös Kauko 2014). 
Tällainen lasten omaksi kokemukseksi asemoima 
ja mahdollisesti toistuva yksinäisyys on ratkaista-
vissa tai helpotettavissa ainakin osittain omalla toi-
minnalla.

Vertaisten seura ja heille puhuminen voivat hel-
pottaa pitkäaikaista vanhempien poissaoloon liit-
tyvää yksinäisyyttä, vaikka yksinäisyys pyritään 
aktiivisesti unohtamaan ja peittämään myös heil-
tä (myös Chase & Statham 2013, 226). Lasten 



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 80 (2015):1        43

kuvausten pohjalta vertaisten merkitys korostuu 
perhesuhteiden poissaollessa siinä mielessä, että 
vertaisten kanssa ollaan ja tehdään yhdessä. Vaik-
ka perhe ja koti eivät ole lapsille itsestäänselvyys, 
useimmat lapset mainitsivat nykyisen asuinyksi-
kön olevan kuin koti puuttuvista ja vaikeista so-
siaalisista suhteista huolimatta. (Myös Mikkonen 
2002, 18, 23–24.) Oleellisia tekijöitä kodin tun-
nun synnyssä ovat kaverisuhteiden lisäksi asuin-
ympäristön tuttuus ja turvallisuus. Tämän tun-
nun syntyminen on edellyttänyt samassa paikas-
sa asumista jonkin aikaa, jotta lapsi on ehtinyt so-
peutua asumiseen sisältyviin tapoihin ja rutiinei-
hin (myös sääntöihin).

Kolmas, aineistossa vähiten esiintyvä kuvaus-
tapa ”vaikeasti hahmottuva ja sanoiksi taipuma-
ton yksinäisyys” sisältää sekä yksinäisyyskuvaus-
ten niukkuuden että omakohtaisen yksinäisyy-
den puutteen. Tämänkaltaisena kuvatun yksinäi-
syyden voi ymmärtää liittyvän riittävän yhteisen 
kielen puutteeseen (ks. Kangasniemi 2008, 13–
14, 86), muistamattomuuteen tai haluttomuuteen 
puhua abstraktista, kielteisiin merkityksiin liite-
tystä yksinäisyydestä. Lasten haastatteluissa niuk-
kuus ja muistamattomuus ovat ylipäätään tavalli-
sia (Forsberg 2002, 68–69). Lisäksi hiljaisuus on 
tuotu esille keinona käsitellä vaikeita kokemuksia, 
menetyksiä ja vanhemmista erossaoloa (Eriksson 
2013, 3). Sodan on katsottu hiljentäneen myös 
talvisodan aikaan muihin Pohjoismaihin lähetet-
tyjä suomalaislapsia (Lagnebro 1994, 35). Ken-
ties osa lapsista kokee itsensä niin yksinäisek-
si ja ulkopuoliseksi, ettei jaksa tai välitä ilmaista 
yksinäisyyttään (Kangasniemi 2008, 14).

Vaikka perheestä erossaolo koetaan vaikeaksi ja 
perhe on jatkuvasti mielessä, se ei estä lapsia elä-
mästä jokapäiväistä elämäänsä (myös Mikkonen 
2002, 20). Lasten tieto saa vastakaikua myös brit-
titutkimuksesta, jonka mukaan vastoinkäymisis-
tä ja mittavista muutoksista huolimatta turvapai-
kanhakijalapset pyrkivät palauttamaan elämäänsä 
järjestyksen ja rutiinit, ja vaikeuksien käsittelyssä 
tärkeä strategia on uusien kuulumisen tapojen et-
siminen. Ilmeisimmin rutiineja ja tulevaisuusho-
risonttia ylläpitävät oppiminen ja koulutus. (Cha-

se & Statham 2013, 227–228.) Aineistossani ar-
jen sujumisen esimerkkeinä ja tyytyväisyyden ai-
heina tulevat esille mahdollisuus koulunkäyntiin 
ja oppimiseen. Osalle koulunkäynti oli tuttua läh-
tömaasta.

Kuuluminen paikkaan rakentuu tekemisen ja 
paikassa tuntemiemme ihmisten varaan ja ihmis-
suhteet ovat erityisen tärkeitä kuulumisen lähteitä 
(myös May 2013, 112, 142). Eniten toivomisen 
varaa turvapaikanhakijalapset esittävät aikuissuh-
teita kohtaan (myös Sharifan Holma 1996, 21). 
Fyysisestä poissaolostaan huolimatta vanhemmat, 
ja erityisesti äidit näyttävät olevan lapsille enem-
män läsnä kuin fyysisesti saatavilla olevat aikuiset. 
Suomessa olevat aikuiset asettuvat pääsääntöises-
ti taustalle vahvistaen lapsen omien vanhempien 
merkitystä. Jotkut lapset kertovat saaneensa tukea 
hoivasta ja huolenpidosta vastaavilta ohjaajilta ja 
lapsen etua valvovalta edustajalta.

Turvapaikanhakijalasten tiedon pohjalta muo-
dostuu kuva siitä, mitä lasten yksinäisyys on ja mi-
ten siitä puhutaan tai ollaan puhumatta. Vanhem-
mista erossaolosta huolimatta lasten kerronta tuo 
esille myös kotiutumisen elementit eikä yksinäi-
syys jää aineistossa hallitsevaksi. Intensiteetiltään 
vahvinkaan yksinäisyys ei ole pysyvä olotila siinä 
mielessä, että on asioita, jotka helpottavat sitä ja 
auttavat jatkamaan. Lasten tiedon perusteella tur-
vapaikanhakijalasten Suomessa oloa voikin kuva-
ta paitsi yksinäisyyden kanssa elämisenä myös yk-
sinäisyydestä selviämisenä. Tämän tiedon valossa 
yksintulleita turvapaikanhakijalapsia ei voi näh-
dä pelkästään haavoittuvaisina lapsina (myös Wer-
nersjö 2012, 505). Vaikka yksinäisyys kietoutuu 
tiettyihin ihmissuhteisiin, joihin liitetään yhteen-
kuuluvuus ja välittäminen, ja joiden puuttumi-
seen liittyvään yksinäisyyteen lapsi itse ei voi vai-
kuttaa, yksinäisyys kietoutuu myös yhteisöihin ja 
yhteiskuntaan, joissa lapsella on toimijuutta (vrt. 
Kangasniemi 2008, 77–78). Vastaanottava maa 
voi vahvistaa tätä toimijuutta tarjoamiensa raken-
teiden ja olosuhteiden avulla, jotta lapsen ei tarvit-
se kokea jäävänsä yksin vieraaseen maahan.

Saapunut 19.6.2014      
Hyväksytty 4.12.2014
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SUMMARY
Outi Kauko: Unaccompanied asylum-seeker children’s 
knowledge of loneliness (Yksinäisyys alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden valottamana)

This article examines unaccompanied asylum-seeker 
children’s knowledge of loneliness. The empirical data 
consists of semi-structured interviews with children and 
adolescents aged 5–18 who have a residence permit in 
Finland. The data-driven analysis explores the meanings 
given by the children to loneliness and their positions 
in relation to loneliness based on their life experiences. 
Three different modes of positions are identified.

The most typical and intensive experience is the 
feeling of loneliness associated with being separated 
from one’s family. Children recognize the phenomenon 
of loneliness and position themselves as lonely. This 
loneliness in an alien culture is a profound and persistent 
experience, particularly when the absence of parents 
continues without the child have any influence over 
the matter. The second most common, and still fairly 
prevalent experience is the sense of loneliness as part 
of an uneventful everyday life. Children also position 

themselves as experiencing short-term loneliness, which 
is associated with occasional everyday boredom and the 
absence of friends, even though they are to some extent 
able to relieve this experience. The third, least common 
experience is “nebulous and intangible loneliness”. 
Children have difficulty relating to such loneliness, or 
they recognize the phenomenon but do not take up 
such a position in relation to loneliness.

Based on asylum-seeker children’s knowledge, their 
life situation in Finland can be described as one of 
recovering from loneliness and as including elements of 
integration into society. This means they are not only 
vulnerable children, which is how they are generally 
portrayed in international studies. Consequently, the 
host country can confirm these children’s agency with 
the help of structural conditions, in order that they 
could experience other than being left alone in a foreign 
country.

Keywords: loneliness, unaccompanied children, 
children’s knowledge, analysis of meanings.
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ABSTRACT
This article reports the housing pathways of unaccompanied minors and 
refugee children (hereafter ‘UM’) in Finland. Of special interest are possible 
experiences of UM of not belonging as part of the relocations they have 
faced, and whether UM’s descriptions of their housing pathways include 
experiences of belonging and a sense of home that could be thought to 
assist with coping. The data consists of qualitative interviews with UM. As a 
result, for most of them, changes of residence were moderate in number and 
some of them had no memories of having moved. Some, however, had been 
relocated frequently. Nevertheless, the meanings attributed by the UM to 
their housing locations were similar in nature. The most painful experiences 
of not belonging were particularly associated with the arrival in Finland. The 
issue of home was ambivalent and had multiple meanings in the course of 
the housing pathways of the UM. UM highlighted many factors – such as 
an ordered everyday life – which a receiving country may use to help them 
in recovering a sense of place, belonging and future safety. Listening UM’s 
experiences offers a number of implications both for the practical work of 
helping them and the arrangements of the reception and care.

This article reports a study of unaccompanied minors and refugee children (hereafter ‘UM’)1, a topic 
that has rarely been studied in Finland. The aim was to analyse the housing pathways of UM: to find 
out about the children’s places of residence before and after their arrival in Finland, the relocations 
they have undergone in Finland and the meanings attributed by the children to all of these places. At 
the same time, this is a study of the sequential, multi-local residency of children (Forsberg et al. 2014). 
Of special interest are possible experiences of UM of not belonging as part of the relocations they have 
faced, and whether their descriptions of their housing pathways include experiences of belonging and 
a sense of home that could be thought to assist with coping. Residence and children’s views about it 
form the research focus, since one’s place of residence is a tangible part of daily life and can be expected 
to be an everyday topic of conversation among children. Focus on residence can also shed light on 
the social, physical and emotional dimensions of place, which are important for daily well-being. We 
assume this to be a useful angle for social work, which often deals with issues of everyday life.
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Contextual conditions of migration

Finland has long been known as a country with low immigration rates. Only in 2014, the number of 
persons seeking asylum was only 3,651. The global refugee crisis changed the situation, and at the end 
of 2015, the number of asylum seekers had risen to 32,476 (Sisäministeriö 2016). At the same time, the 
share of unaccompanied asylum-seeking children grew considerably from previous years, up to 3024 
in 2015 (Maahanmuuttovirasto). In previous years, the mean number had been below two hundred. 
Most of these children arrive from countries with long-term military conflicts, such as Afghanistan, 
Iraq and Somalia (Lepola 2012, 8). The children have lost their guardians or been separated from 
them in their countries of origin or after leaving it. The children’s life situation is exceptional in that 
they have to wait for a decision on their asylum application in a strange country without either their 
parents or any certainty about the length or outcome of the asylum process.

In the case of UM, the term ‘forced migration’ is justified in the sense that the children have no 
choice over when, how, where or with whom they will start out (Chase and Statham 2013, 224; Helander 
and Mikkonen 2002, 48–49). In Finland, forced migration continues because of the way reception 
units for children are managed, rather than as a response to the needs of the children (Lepola 2012, 
3). The different stages of the asylum process and the applicant’s age cause new changes in the life 
situation of these children. Initially, the children are often placed in transit units near the capital city, 
until the Finnish Immigration Service have conducted their asylum interviews. Following this, they 
are placed in group homes (for those under 16), supported housing units (for those 16–17 years of age) 
or reception centres (for those who have turned 18 during the process). (Lepola 2012, 8, 80.) On being 
granted asylum or a residence permit (the latter is granted to the majority) the children are transferred 
to a municipality, which commonly places the children in a group family home located within its 
boundaries2 (Euroopan muuttoliikeverkosto 2010, 47). In theory, this will remain their residence until 
they turn 18 or their family arrives in Finland. However, housing units are set up and closed down 
according to the numbers of asylum seekers, which may mean that the children need to be relocated.

At the arrival stage, a district court assigns a representative to look after each child’s interest (Act 
on the Reception of People Seeking International Protection 746/2011; Section 39). The system of rep-
resentation was set up to create permanence for the child during their sojourn in the country without 
a guardian; however, when the children are relocated their representative also often changes. (Lepola 
2012, 80). The granting of a permanent residence permit enables the child’s family members to apply 
for residence permit (Aliens Act 301/2004; Sections 37–38). As with the asylum process, the family 
reunification process also comprises many stages, waiting periods and uncertainty (Mikkonen 2013, 
22). With the tightening of the legislation on the family reunification of aliens in 2012, the number of 
unfavourable decisions increased, causing the relationships to representatives intended as temporary 
and the period of waiting time and time spent in the family group home to lengthen (Lepola 2012, 
100). Currently, the statutory conditions for family reunification are being further tightened in Finland.

Theoretical background

Most of the existing research on UM has focused on the mental state of the children from the perspec-
tive of trauma. The children’s situation has typically been characterised through the concepts of loss, 
uprooting and separation. (e.g. Wernersjö 2012, 495–496.) The accumulating sense of loss is caused 
by the separation from family, friends and community, the deaths or disappearances of close relatives 
or friends and a longing for a past life that is remembered as safe. Longing for family members, griev-
ing for their loss or recurring worry over whether they have survived are accompanied by feelings 
of loneliness, detachment and isolation. (Chase and Statham 2013, 226). Migration studies have also 
shed some light on the cycle of departure, journey, arrival and settlement – the dimensions of moves, 
place and time of UM (see, e.g. Koser 2016). UM are reported to face many transitions, relocations 
and general uncertainty in environments that are geographically, linguistically and culturally distant 
from their homes (e.g. Kohli 2011, 313). Lastly, earlier studies have regarded conceptions of home as 
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central, as migration is associated with both leaving the place called home and finding other places 
that one must learn to make home (Archambault 2012, 38). According to Fox O’Mahony and Sweeney 
(2010, 291), people will instinctively seek to reinstate a sense of home, regardless of where they are.

The theoretical framework of this study on UM rely on an approach that examines housing path-
ways and the meanings attributed to the places they include (Clapham 2002, 57–68). In this approach, 
housing is viewed as individual processes evolving over time, which may include many housing loca-
tions and pathways comprising these. It is suggested that the neutral concepts of place of residence, 
moving and change of residence are close to children’s daily life (Andenæs 2012). Thus, by focusing 
on residence and residential mobility, the dimensions of mundaneness and sense of place, important 
for daily well-being, are sought.

The theoretical roots of this approach lie in social constructionism: in addition to tangible housing 
locations, a housing pathway is understood to be importantly constructed by individual meaning-giving, 
but also in interaction with the structural conditions of life – within a framework formed by such things 
as war, refugee policy and housing policy. Clapham, who developed the concept, stresses that a housing 
pathway is more a metaphor than a theory. It is a metaphor of how a person may have multiple and 
changing housing situations during their life (Andenæs 2012). Desmond and Perkins (2015) demon-
strated this by asking their interviewees to record all the places in which they had lived or stayed for at 
least a month over a period of two years. This included staying in someone else’s home or an institution 
or, say, being imprisoned. Parallel to the changes of residence were changes in what persons belonged 
to a household. A linkage of this sort may have even more important consequences for children’s lives 
than the actual fact of moving. (Ibid.) Indeed, the above factors are studied as meanings given by the 
UM themselves. Hence, the present study contributes to a growing body of research focusing on the 
agency and perspectives of UM (Wernersjö, 2012, 2014, 2015; Kohli 2011; Sirriyeh 2010, 2013).

The concept of the housing pathway comes close to the idea of sequential, multi-local residency. 
The background to the latter lies in the study of childhood and spatiality (e.g. Holloway and Valentine 
2000), and it provides tools for the study of time, place and movement. Through intervening with the 
housing arrangements of children, the administrative measures in children’s asylum processes, for 
example, contribute to a process of multi-local living and residency. Children who live multi-locally 
realise their lives in several physical locations and social environments (Schier 2015).

Beside the concept of the housing pathway, central for us are the concepts of home and the sense 
of not belonging, which are seen as important in constructing of meanings for housing locations. For 
UM, the conditions of life in a particular place are important in terms of meanings associated with 
them (Wernersjö 2014, 48). For the concept of home, a distinction is made between the concepts of 
housing and home. We consider the former to be a neutral term denoting a place of residence, and a 
‘home’ a term loaded with multiple meanings (compare, e.g. Koser 2016; Kohli 2011; Fox O’Mahony 
and Sweeney 2010; Wernersjö 2014, 2015). Home is an intersection of place, time and social rela-
tionships and also closely connected to an emotional sense of belonging – also having the potential 
of being a location of oppression and violence. Home is a multidimensional process; it is possible to 
identify the connections and reverberations of home between past, present and future homes. The 
meanings of home can change according to time and context. Home is a construction involving acts 
of imagining, creating, changing and moving ‘homes’. Home is not limited to a physical place; it can 
be a memory or a state of mind – a sense of home, such as a sense of security or belonging. A place of 
residence is not necessarily a home if it does not feel like a home (e.g. Taylor 2015).

The sense of not belonging is understood to refer to the experience of being an outsider, a stranger 
or displaced. Not belonging is understood as related to the concept of loneliness3 (Kauko 2014). 
Because of their temporary status (Fox O’Mahony and Sweeney 2010, 291), UM are exposed to these 
kinds of experiences. Arrival in a new country is accompanied with new experiences, such as unfa-
miliarity (Kohli 2011, 313) or feeling of being in-between spaces (Sirriyeh 2010, 214). A strange place 
with unfamiliar codes and rules often intensifies the feeling of being a stranger. What is more, others 
may treat arrivals as strangers. Even after receiving a residence permit a sense of temporariness may 
continue. Due to potential relocations, UM face the task of adapting to new circumstances while, at 
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the same time, losing the social contacts they have established in their previous places of residence. 
This makes experiences of loneliness even more likely.

Against this background, this study focuses on the meanings given by UM to changing, sequential 
places of residence (Clapham 2002). We are especially interested in the potential meanings of the 
sense of not belonging. In addition to not belonging, however, our interest is also in whether children’s 
descriptions of their housing pathways contain meanings of home, belonging and sense of home – 
the last-mentioned may be thought to assist with coping. Over time, the status of being a stranger 
may be overcome, which will bring a sense of being at home and an accepted membership in a social 
collective (Wernersjö 2014, 48).

Data and analysis

The data consist of 12 semi-structured interviews with UM (around 15–17 years old). They come 
from different countries in Africa and Asia. Eight are boys and four girls. In their countries of origin 
and sex, the interviewees correspond to the majority of UM seeking asylum in Finland (Helander and 
Mikkonen 2002, 11). The interviews were conducted in autumn 2013, at which point the children had 
been living in Finland for an average of four years.

The interviewees were reached through a family group home and their court-appointed represent-
atives. In addition to the interviews, some observations were carried out in the family group home 
along with informal chats with the children and the staff. The interviewees were children who had 
received residence permits in Finland; this choice was made to prevent the children confusing the 
researcher with the authorities involved in the asylum process (see also Vitus 2010, 32) or assume 
that the interview would affect their asylum decision. Furthermore, these children are in a more 
stable situation of those still waiting for a decision on their asylum process (e.g. Wernersjö 2014, 32). 
During the period of waiting, they may be unwilling to talk about such issues as fleeing, returning or 
adapting (Vitus 2010, 32).

Being interviewed required the consent of not only the child, but also his or her court-appointed 
representative. The aim was to avoid all manner of pressure when recruiting the interviewees, even 
though the representatives and the staff at the group family home took an active part in finding inter-
viewees. The children were given information about the study. Some of them consented on condition 
that the time before their arrival in Finland would not be dealt with. Thus, all the information presented 
here is based on what the interviewees chose to reveal during the interview and these choice were 
respected. Every attempt was thus made to observe the principles of voluntariness, consent and trust 
and ethical symmetry (Strandell 2010, 95–105). The data gathering complied with Finnish ethical 
instructions (Kuula 2011).

The interviews were conducted privately in each child’s housing unit: in the child’s own room, where 
possible, or in another space. At the start of the interview, the child was again informed about the pur-
pose of the study, with stress on the fact that they need not answer every question and that they could 
terminate the interview at any time. The interview proceeded from dealing with the present moment to 
the immediate past and only dealt with stages before their arrival in Finland if the interviewee wished 
to speak about these (also Hopkins 2008, 40). The themes selected dealt with housing as both a material 
and social (interpersonal) environment, daily life and arrival in Finland, and where possible, life before 
that. Most interviewees spoke Finnish fairly well; only one of the interviewees requested that English 
should be used. All interviewees consented to the interviews being recorded for later transcription.

During the analysis, a housing pathway was constructed for each child on the basis of the inter-
view: this was a timeline containing the places in which the interviewee mentioned having lived, in 
chronological order. After this visualisation the housing pathways were compared with each other. On 
the basis of the interviews, three types of housing pathways were identified; the differences between 
them were most marked by the number of relocations. In addition, the meanings given by the UM 
to their places of residence were subjected to close reading, with particular attention to experiences 
both of not belonging and of the sense of home.
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The nature of the children’s housing pathways

The next empirical section portrays, first, the types of housing pathways of UM identified in the 
interview data. These types should be understood as a product of informants’ descriptions: sketchy 
versions, which may omit some events – perhaps because of forgetfulness or unwillingness of the 
young persons to illustrate their past. Later, in the second empirical section, the dominant meanings 
given to their housing locations by UM in the timeline of their housing pathways will be described.

The number of moves

In the most typical type, the children had moved moderately. They had experienced four moves either 
across state borders, within the same state or between (in some cases, within) housing units. In their 
country of origin, they had not lived in more than two different locations, and most of them had 
arrived in Finland directly from their country of origin. In Finland, the children had been obligated to 
move owing to the normative institutional stages – including changes of housing units – of the asylum 
process. Moving locations could also be linked to their young age: within the housing units, children 
in primary school and lower secondary school, for example, occupied different sections. When the 
interviews were conducted, some of the children had lived in Finland for four years, others for just 
one year. The latter group had thus had to move more frequently.

Some of the housing pathways formed a type characterised by frequent moves, with minimum of 
seven housing locations. After leaving their country of origin, the children had lived in one or more 
countries before coming to Finland. Two interviewees had left their home country with their parents, 
but were living separated from them at the moment. In Finland, they had typically lived in four housing 
locations. The reasons they mentioned for moving were their age, receiving a favourable decision on 
their asylum application or a change in their family relationships. When the interviews were conducted, 
these interviewees had been living in Finland for at least three years.

For a small number of the children, their current housing location in Finland was the only one 
they could remember. These interviewees had arrived in Finland at such a young age that they did not 
remember earlier housing locations or circumstances. ‘I can’t remember, I was so small at the time’, was 
a typical comment made by these children. One could thus characterise this type as a forgotten past.

In conclusion, the children’s housing pathway types contained different numbers of moves. What 
they were able or willing to remember was also affected by whether they were able identify features of 
their pathways. Forgetfulness was connected to the very young age of the UM or possibly to unpleas-
ant past experiences. Chase and Statham (2013, 225) drew a similar conclusion when studying the 
experiences of unaccompanied asylum-seeking minors: their journeys to the host country were diverse 
and unique and sometimes framed by the desire to forget.

Meanings attributed to housing locations in the timeline of the housing pathways

The interviewees shared the experience of having migrated to Finland as minors, but they differed from 
each other to some extent in how fresh their memories were of their country of origin. This variation 
in the background situation of the interviewees created gaps in their experiences, but did not lead to 
crucial differences in how they characterised their memories of residency: the dominant experiences 
were similar in nature. In many cases, the interviewees simply listed the places where they had lived 
before arriving in Finland, while some associated a great number of meanings with them. Next, we 
present these meanings in chronological order following the timeline of their housing pathways.

Insecurity, fear and some happiness

Understandably, life in the country of origin was coloured by a conflict, such as a state of war, fear, 
cramped housing and, for some, even homelessness. In the following extracts the interviewees think 
back to what life was like in the midst of war:
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R:  What sort of places have you lived in?

I:  I can’t really remember, I was really small then. I do remember that I was living in my own home country, 
that there were quite a lot of sounds of war all the time. Bombs were exploding, I thought that was really 
scary. (Girl a)

It’ not like that at all for me now as it was back home. I was afraid quite a lot of the time, but I’m not as scared 
any more like I was before. And I don’t have to worry about paying for my schooling. (Boy a)

Life in the country of origin was associated with fears because of a state of war. Life in the country of 
origin was frequently compared in one way or another to life in Finland. Life in Finland was experi-
enced as safe and more carefree. Another thing that was valued in Finland was free schooling, for in 
the country of origin this was not a universal right based on residence.

The greatest differences between living in the country of origin and Finland were described by a 
boy who had lived on the streets:

Here, there’s never a shortage of food. You can go and eat all sorts of things, but in my home country I could not 
go on living with my mother. I had to live on the streets. It’s pretty difficult. … I didn’t sell anything, I just asked 
people for money to get food. Sometimes they give me something, sometimes they don’t. Terrible. It’s really a 
difficult life. Sometimes you have to steal food in order to eat. (Boy b)

Homelessness in the country of origin provides a stark contrast to life in Finland. This boy was used to 
life without parenting even in his home country, and living on the streets had taught him to fend for 
himself. Against this background, the rules of institutional life in Finland were difficult to internalise, 
despite the better material circumstances.

Apart from negative experiences, interviewees also mentioned some good things about their past 
lives. One such thing was the presence of their family members in their country of origin (see also the 
later section Home and Sense of home) and the happiness associated with that earlier life. Another 
aspect of their past life concerned their material housing conditions: some UM did not necessarily 
see great differences between the quality of housing in the two countries.

To conclude, when UM attributed meanings to their past housing locations, they commonly com-
pare life in the country of origin to life in Finland and thus employ a rhetorical contrast. This could 
be understood as a way of presenting their cultural ideals of housing. However, the UM’s descrip-
tions contained some contradictions indicating potential diversity in their housing backgrounds (also 
Wernersjö 2014, 61).

Sense of not belonging

Some interviewees had experienced a sense of not belonging or the threat of it before coming to 
Finland. However, the data show that not belonging was particularly strongly experienced at the stage 
when they arrived in Finland, as is revealed by the following extract:

When I was in that arrival place in Finland, I couldn’t sleep at night. Everything was new for me, country, people, 
everything. (Boy c)

Everything being new is a good description of the unfamiliarity lying ahead, both the myriad changes 
and possibly of being treated as a stranger in the new country. In earlier UM studies, arrival in the 
host country has also been described, for very similar reasons, as a shock (Chase and Statham 2013, 
225–226; Kohli 2011, 313).

After arrival, factors causing a sense of not belonging associated with housing units and their locality 
were many. These included the rules of the housing unit and the sanctions for breaking them (e.g. 
reduced monthly allowance), lack of care, limited opportunities for leisure activities, not having a room 
of one’s own and the difficulty of finding friends. In particular, the residential workers encountered in 
Finland intensified the feeling of not belonging, as related by a UM girl:

They ought to try to understand those who are alone, and not just think of themselves. Some adults, they’re living, 
they’ve grown up with their own family. They don’t see how you feel or how you’ve come all the way to Finland. 
They don’t understand that you might have a difficult situation or you have a problem, because they say that it’s 
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not a problem for me, it’s your business. Now I wouldn’t say to anyone that it’s not my business, if someone says 
that I’ve got this and this. Listen, even if you can’t do anything. (Girl b)

Because of the perceived lack of understanding and thoughtlessness – unempathetic behaviour – of 
adult Finns in the reception system and housing units, the interviewee describes her experience of not 
having been heard or cared about. The sense of not belonging is emphasised by the absence of family 
(also Chase and Statham 2013, 226).

In the housing location, the sense of not belonging is also associated with the residential workers’ 
rotas which determine who of them are present. These shifts had an effect on both the building of 
trust and feeling cared-about, which are essential factors in constructing a sense of belonging. One 
concrete drawback related to caring had to do with food:

Every day they just cook the same food or, like, something that kids don’t like. (Boy b)

The interviewee is happy about the fact that there is food in Finland, but he is not satisfied with what 
is served. At another point during his interview, he mentions that he has no say in what food is served 
in the housing unit. This was also the case with many other things mentioned by the interviewees, 
such as leisure activities or having a room of one’s own.

Some interviews revealed that the sense of not belonging may also be increased by peers in the 
residential environment (such as by name-calling). Moreover, receiving a residence permit means 
relocation and, in the worst case, is associated with losses:

I had a girlfriend there and my girlfriend’s family. I mean the family of my girlfriend, they treated me so good. 
And I was in their home and they liked me, I liked them. But then when (the residence permit was granted) I 
came here and I lost them. (Boy c)

The extract reveals how institutional practices of relocation lead to the breakup of close social rela-
tionships already established in the receiving country. This intensifies the sense of not belonging as 
regards both relationships and places, making settlement more difficult. Every relocation will have its 
effect on the child’s daily life, such as opportunities for social contacts (Lepola 2012, 83).

Finally, experiences of not belonging related to the broader social environment around the housing 
unit were also described:

I feel like I don’t belong in this place at all. When you think about the kind of people that live here, for example. 
I’m not saying they’re all alike, but the sort of way they generally behave here. Personally I’ve been here for so 
long that I basically behave in the same way, but somehow it still feels terribly distant, the way people are. I feel 
that the people here just never get excited about anything. (Girl c)

The extract reveals lack of the emotional dimension of belonging. Although the interviewee can only 
really remember living in Finland, she has a sense of not belonging to the place and the people living 
there. Despite the fact that during a long period of living together with Finns she has not only become 
used to but also internalised their behaviour, this behaviour feels unfamiliar. On the other hand, the 
interviewee mentions that she has no actual contact with her own culture either, which is another 
factor explaining the sense of not belonging.

In sum, the sense of not belonging is linked to the unfamiliarity which UM face on arriving in 
Finland and which continues owing to structural features of the refugee system, such as constant 
changes in one’s place of residence and of the people working and living in these places. Hence, UM 
encounter many challenges in establishing belonging to someone and somewhere (cf. Kohli 2011, 315).

Home and sense of home

Parallel to not belonging, the concept of home was depicted by the interviewees in many different 
lights. On the one hand, home is a nostalgic memory of the country of origin. A fair number of the 
interviewees did, however, also see their current housing location as home. For some, home is a chain 
linking the two homes, or some kind of intermediate space between them.

Many interviewees said that their ‘real home’ is ‘in my own country’, whether or not a physical home 
still existed in the country of origin. In addition to being linked to a place, home is defined through 
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nuclear family relationships, regardless of where the family members were living at that moment. In 
this sense, the definition of home is fictional:

R:  What do you think of when you hear the word home?

I:  My own country.

—

I:  What makes home a home?

I:  That you like to live there and you feel safe.

R:  Is it linked to any particular people?

I:  Yes.

R:  What people do you need, to have a home?

I:  Family.

R:  By that you mean parents and siblings?

I:  Yes. (Girl a)

The interviewee localises home in her own country of origin and equates a sense of home with liking 
to be there and feeling safe, despite earlier in the interview describing having felt fear because of 
war. Home is also linked to her parents and siblings, despite the fact that later in the interview she 
says that she will not be living with her parents in the future because she will soon be coming of age 
and is planning to start a family of her own. However, most interviewees expressed a wish for family 
reunification and a life with their family, especially with their parents. Some interviewees mentioned 
that they were in contact (for instance, by phone) with their parents, which was felt to be important.

Mothers were felt to be particularly important for having a sense of home:
If my mother is not in the home, then it’s not a home. I’m just living there, but I don’t feel it’s home. When I come 
to this family group home, I’m given help. But I don’t feel like it’s my own home, so I’ve got the thought that if 
my mother isn’t with me then there’s nothing left any more. (Girl b)

Being the eldest, the girl looked after her younger siblings in her home country after her father had 
disappeared and her mother had to take up work, but nevertheless in her mind it is the mother’s pres-
ence that changes a housing location into a home. For this girl and the other UM interviewees, the 
mother represented an indispensable, close and long-term social relationship which includes caring, 
comfort and intimacy.

In the best case, however, the people present in the place of residence can promote the sense of 
home, as is shown by the following extract:

One of the workers. A really nice person. I’ll never forget her. I’m always telling her, when you’re really old and 
you’ve retired, I’ll come and visit you. She’s just like my mother. She always listens to me. (Girl b)

The interviewee mentions that one of the residential workers is close to her like a mother. The relation-
ship she describes suggest a family-like intimacy (see Sirriyeh 2013, 5, 8). Close social relationships 
are important for having the possibility to feel at home (Wernersjö 2015, 458). Besides people, one of 
the interviewees stated that pets could make living and making a home easier, in other words, create 
a sense of belonging to the housing unit. This notion is also based on familiarity (cf. Wernersjö 2014, 
51–52): the interviewee was used to animals in the household in the country of origin.

Besides having sequential homes in the country of origin and in Finland, the children mentioned 
the possibility that one could have several homes simultaneously:

R:  Where’s your home?

I:  My home. Well, I’ve got two homes.

R:  What are they?

I:  Here in Finland and in my country of origin. (Boy a)
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—

R:  What do you think, where is your home?

I:  Now that was a really difficult question. I’m between two. Either with my mother or here. (Girl c)

In the former extract, there is a second home in the current country and place of residence, in addition 
to the memory of the home in the country of origin. Though the homes are chronologically sequen-
tial, in the mind they are simultaneously present, with the remembered home containing the sense of 
home. In the latter extract, the girl has parallel homes in Finland, one in the housing unit and another 
with her mother. The words ‘between two’ can also be interpreted to mean that she does not feel she 
belongs sufficiently to either place.

Nevertheless, it is possible to interpret that most of the interviewees experienced a sense of belonging 
and being at home in Finland at least in some way. Some said that they just liked living in Finland in 
general or they liked their current place of residence best in Finland. Being granted a residence permit 
enables the experience that Finland is a more permanent country of residence. The current place of 
residence is home, at least until further notice: ‘This is where, not permanently, but it’s a temporary 
place to stay.’ Living in the same place long enough with familiar routines and people equals a sense 
of home for many (also Wernersjö 2014, 51).

To pull together the ideas in this section, the concept of home is complex, and the UM combined 
multiple meanings it. On the concrete level, home is a place to live in – in the past, at the moment or in 
the future. The sense of home and belonging includes safety, familiarity and an emotional dimension 
relating to both the places of residence and the people in those places (see Wernersjö 2014, 50–51; 
2015, 454), and comes close to the concept of settlement.

Optimism

Most of the interviewees planned a future life in Finland. Acquiring a residence permit not only allows 
them to be and feel safe, but also opens up future horizons. They thought they would construct a future 
home in the host country at the point when they could decide for themselves where to live. Making a 
home in Finland is also implied in the interviewees’ wish and desire to learn Finnish. The interviews 
revealed that having a common language is an important factor in making one belong. In addition 
to Finnish, the interviewees hoped to be able to study new languages and maintain their previous 
languages, especially their native language. Many had plans to visit their families, although returning 
to their country of origin to live was only a possibility if the situation there were to calm down.

UM not only cannot choose where they live, but also cannot choose with whom they live. The 
interviewees who were close to attaining their majority were looking forward to a more independent 
life in Finland – some also planned to start a family of their own – and the younger ones mostly hoped 
for a private room in their current housing unit. As a motivation for moving to another locality, many 
interviewees mentioned familiarity with a (larger) town and the social contacts that it would allow. 
Some mentioned that what they studied would determine where they would live.

Besides the issue of where and how to live, most interviewees planned to continue studying after 
compulsory comprehensive school and then work in Finland: ‘For me it is important to study to be 
something when I turn eighteen. And to make my future’, as one of them put it. Making a future home 
in Finland and the desire to succeed educationally and materially in the receiving country (Kohli 
2011, 319) is emphasises their agency along with their growing optimism (Wernersjö 2014, 73–74).

Discussion

In the above, the idea of the housing pathways of UM has been used to examine their sequential 
multi-local residency and the meanings they give to their various places of residence. Although the 
porosity in our small data-set some limits to the possibilities of generating thick description of the 
housing pathways, it was possible to identify that for most of UM, changes of residence were moderate 
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in number and some of them had no memories of having moved. Some, however, had been relocated 
frequently. The housing pathways identified were the result of a combination of the push factors of 
the UM’s home country, the immigration practices of the host country and the meanings attributed 
to them by the individual UM. In spite of differences in the interviewees’ backgrounds and gaps in 
their descriptions, the dominant meanings they attributed to their places of residence and relocations 
during the time line of their housing pathways were similar.

The sense of the places where the interviewees had lived before their arrival in Finland were mainly 
associated with fear and insecurity, although some positive aspects were also emphasised. The most 
painful experiences of not belonging were particularly associated with their arrival in Finland: encoun-
tering an unfamiliar country, language and culture all on one’s own induced in the involuntary immi-
grant a strong sense of externality (also, e.g. Kohli 2011). Moreover, the UM reception system and 
migration policy include aspects which do not contribute to a sense of belonging. From a child’s per-
spective, unpredictable and rapid changes of places, even across state borders in the event of refused 
entry, do not support the building or sustaining of close, long-term relationships (also Wernersjö 2014).

The issue of home was ambivalent and had multiple meanings along the housing pathways of the 
UM: on the one hand, home was the lost home and family in the country of origin (also Sirriyeh 2010), 
while on the other hand it was the emerging sense of home in the current place of residence (see 
Wernersjö 2015), as well as a combination of, or an intermediate space between, the two. The home in 
the country of origin remains part of the mindset and may also be nostalgic to some extent. Upholding 
a positive image helps with coping. An emphasis on the irreplaceability of the family may be associated 
with an idealised image of the family, which is strengthened in exile (Stepien 2008). Speaking of one’s 
own family is understandably also linked to hopes of family reunification, which for the majority of 
the interviewees was still an on-going process with an uncertain outcome. Experiences of gradually 
making a home in Finland are, however, present and possible, as described by the interviewees. Most 
of the interviewees said that their current housing unit is like a home (also Wernersjö 2014), despite 
the lack of social relationships or problems with these (also Helander and Mikkonen 2002). In many 
respects, the findings reinforce those of previous studies on UM (e.g. Wernersjö 2014), perhaps because 
of similarities in the structural features of the reception systems.

Nevertheless, the perspective of housing pathways and related feelings of not belonging or of 
having a sense of home expands the previous debate on the well-being of UM, which has focused 
on their mental state and trauma. The meanings attributed to housing locations by the UM as they 
moved along their housing pathways were coloured by change and uncertainty. An ordered everyday 
life, continuity and routines can be seen as essential components of ontological safety (Giddens 1991) 
and a place-sensitive geography of well-being (Chase 2012; Fleuret and Atkinson 2007). In addition 
to shared meanings attributed by the UM to their housing locations, which resemble those found in 
the other studies mentioned above housing pathways are individual processes in time with different 
meanings for individuals. For instance, the interview data include examples of adults (e.g. a residential 
worker in a family group home) in Finland filling, to some extent, the role of an absent parent(s), an 
observation that has not been addressed in previous research (Wernersjö, 2012).

A number of implications for the practical work of helping UM can be drawn from the findings of 
this study. The UM themselves revealed many factors which a receiving country may use to help them 
in recovering a sense of place, belonging and future safety. These include living sufficiently long in 
the same place to be able to feel a sense of home, since familiarity – an important factor for creating a 
sense of belonging to place and people (see also Wernersjö 2014, 2015) – may develop over time. The 
physical stability and safety of the living environment enables UM to focus on everyday things, such as 
learning the language and attending school, as well as hopefulness about the future (also Kohli 2011; 
Sirriyeh 2010). Similarly, the repetition of daily events, such as daily routines, sleeping, mealtimes and 
school, brought predictability, familiarity and meaning into their lives (also Chase and Statham 2013). 
The sense of belonging to a place is aided by crucial interpersonal relationships (Archambault 2012). 
In the best case, a familiar circle of friends and adults helps to create sense of belonging (see Kohli 
2011; Sirriyeh 2010). In this study, the closest relationships were mainly provided by young people 
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of the same age and sex whom the interviewees had encountered along their housing pathways in 
Finland (see also Wernersjö 2014).

In their housing pathways, in finding a place, and in belonging and making a home, UM are helped 
by very ordinary and mundane things, which can be implemented and taken into account irrespective 
of the bureaucratic practices imposed by the reception system. It is important for that adults involved 
in reception and aid work have a sensitive and humane attitude and to listen to the children (also Kohli 
2011). By paying attention to reciprocity and interaction that respect the UM’s agency, it is possible 
to build a relationship that helps create a sense of belonging (see also Sirriyeh 2013) and of home 
(Kohli 2011). Efforts to decrease the continuous turnover – not only of places of residence – but of the 
employees in housing units, for example, would increase experiences of trust and caring (cf. Sirriyeh 
2013). In addition to care and caring, the support given to friendships and enabling leisure pursuits 
and studies are factors which UM consider meaningful in their everyday lives (also Wade, Mitchell, 
and Baylis 2005). Overall, the experiences of UM may and should be listened to, and they should be 
treated as ordinary human beings with ordinary needs when discussing future arrangements regarding 
their housing and related care, especially the extent to which their reception and care bestow a sense 
of belonging and home (also Wernersjö 2015).

Notes
1.  We use the term unaccompanied minors and the abbreviation UM as the interviewees are children who arrived 

in Finland as unaccompanied asylum-seeking minors and have been granted a residence permit at some point on 
their housing pathway, regardless of the grounds for the decision (e.g. refugee status, humanitarian protection) 
(cf. Wernersjö 2014, 11–12).

2.  Group homes and group family homes are not child welfare units. Nevertheless, Section 60 of the Child Welfare 
Act contains provisions for the qualifications and number of personnel working in them.

3.  An interest in children's accounts of loneliness on housing pathways is the primary focus, as the article is part 
of the first writer's thesis on the loneliness of children in different family transitions.
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