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Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on miesten kokemukset erosta ja eropalveluista. Tutkielmani miehet 
kertovat kokemuksistaan omasta näkökulmastaan käsin ja kyseessä on kokemuksen tutkimukseen 
nojaava hermeneuttis-fenomenologinen tutkimus. Aihe on tärkeä, sillä pitkälti yli 13 000 avioliittoa sekä 
arviolta tuhansia avoliittoja purkautuu vuosittain, ja monet eroon kytkeytyvät ilmiöt voidaan nähdä 
sosiaalisina ongelmina. Sosiaalityössä puolestaan pyritään 2020-luvulla asiakaslähtöiseen 
työskentelytapaan, jossa asiakkaidet omat näkemykset nähdään tärkeinä, joten siksi on tärkeää tutkia eroa 
myös kokemuksellisena ilmiönä. 
 
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1) millaisia erokokemuksia miehillä on ja 2) millaista apua miehet 
kokevat tarvitsevansa erossa. Tutkielmani teoreettinen tausta pohjautuu sukupuolentutkimukseen ja 
erityisesti sosiaalisen, kulttuurisesti muovautuvan sukupuolen merkitykseen sekä ihmisen arkielämässä 
että auttamisammateissa ja viranomaiskäytännöissä. Erityisesti suomalaisessa, tasa-arvoajatteluun 
vahvasti pohjaavassa sosiaalityössä sukupuolta on pyritty pitkään häivyttämään taustalle tai jopa kokonaan 
pois työskentelystä, ja tällainen lähestymistapa saattaa jättää miesasiakkaiden tarpeet näkymättömiin. 
Tutkielmassani olen myös esitellyt aikaisempaa erotutkimusta sukupuolinäkökulmasta.  
 
Tutkielmani aineisto on kerätty sähköisellä lomakkeella ja kyselyyn vastasi 48 miestä. Vastaajat olivat 
iältään 26–65-vuotiaita; suurin osa vastaajista sijoittui 26-45 -vuotiaiden haarukkaan. Enemmistö 
vastaajista oli eronnut suhteellisen pitkistä avioliitosta 1–5 vuotta sitten. Tutkielman aineisto analysoitiin 
sisällönanalyysilla.  
 
Tutkimustulokset miesten kokemuksista tuovat ilmi, että aloite eroon on koettu tulevan useimmiten ex-
puolisolta ja yleisimpänä erosyynä ovat miesten kokemusten mukaan ex-puolison uskottomuus, erilleen 
kasvaminen ja mielenterveysongelmat. Suurimmalla osalla on vaikeistakin kokemuksista huolimatta hyvät 
välit ex-puolisoonsa ja miehet kokevat välien parantuneen ajan kuluessa. Erityisen vaikeana eroon 
liittyvänä seikkana miehet nostavat esiin lasten huoltajuuteen ja tapaamiseen liittyvän problematiikan, jonka 
osalta monet kokevat epätasa-arvoa. Eroon saatuun apuun liittyen tulokset osoittavat,  että suurin osa 
miehistä kokee saaneensa erossa apua ystäviltä ja toiseksi eniten ammattilaisilta. Kun miehet kuvailevat 
sitä, miten tuki on heitä auttanut, on tunnesanasto vähäistä. Suuri enemmistö vastaajista kokee tarvetta 
mieserityisille tukipalveluille ja peräänkuuluttaa tuen tarvetta erityisesti tunteiden käsittelyssä sekä lasten 
huoltajuus- ja tapaamisasioissa neuvomiselle.  
 
Tuloksista voi päätellä, että suurin osa miehistä selviytyy eron aiheuttamasta kriisistä hyvin, mutta osa jää 
vaille tarpeenmukaista tukea sekä lähipiiriltä että ammattilaisilta. Mielikuva siitä, että viranomaiset suosivat 
naisia ja äitejä ratkaisuissaan, elää edelleen vahvasti miesten ajattelussa. Tutkimusta ammattilaisten 
mahdollisesti sukupuolittuneista asenteista sekä uudistetun lapsenhuoltolain vaikutuksista 
perheoikeudellisiin ratkaisuihin erotilanteessa tarvitaan lisää. 
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ABSTRACT 
 
Kojo, Eveliina: ”When there are kids involved, things become complicated”. Men’s experiences on 
separation and separation services. 
Master’s Thesis, 81 pages, 6 appendix pages 
Tampere University 
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April 2020 
 

 
The topic of this master’s thesis is men’s experiences on separation and separation services. The men on 
this thesis share their experiences from their point of view and the thesis’ framework is hermeneutic 
phenomenology. The topic is important because largely 13 000 marriages and roughly thousands of 
cohabitations come apart yearly in Finland and many phenomena related to separation produce social 
problems. Social work in 2020s values the clients’ views and social workers tend to work side to side with 
the clients. Thus, the clients’ experiences are an important research topic. 
 
The research questions are as follows: 1) what kind of experiences men have related to separation and 2) 
what kind of help men feel they need in the separation process. The theoretical background of my thesis is 
based on gender studies and especially on how the social, culturally molded gender effects both everyday 
life and helping professions, as well as the work of public officers. Finnish social work is based on an ideal 
of equality of genders and this has led to the fact that gender is often faded out in the encounters of officials 
and customers. This kind of approach may sometimes bypass the needs of men. In the thesis I have also 
presented previous studies of separation that have a standpoint in gender issues.  
 
The thesis is based on a questionnaire that was published on the internet. The questionnaire was filled out 
by 48 men. The respondents are 26-65 of age, most of them 26-45 of age. The majority of the respondents 
have been married and divorced 1-5 years ago. Content analysis was used as an analysis method in this 
thesis. 
 
The research findings show that in most cases the ex-spouses have initiated the separation and the most 
common causes for separation are infidelity of the ex-spouse, “growing apart” from each other and mental 
health issues. Most of the respondents are in good terms with their ex-spouses despite the challenging 
experiences and feel that the tensions have eased off over time. The men articulate that particularly difficult 
matters related to separation are the custody and visitation of their children, as well as the inequality of 
fathers related to these matters. Most of the respondents have received help in their separation processes 
from their friends and professionals. The men do not use many words describing emotions when depicting 
how they have been helped during their separation process. The majority of the respondents see that there 
is a need for services that are targeted for men. They also feel the need for help on dealing with their 
emotions and practical help concerning the custody and visitation of their children. 
 
According to the research findings, most men manage well from the separation crisis but not all the men 
get the support they need from their close ones or professionals. It is very common for men to think that 
the officials favor women in their decisions. More research is needed concerning whether the officials still 
have gendered attitudes today and also how the renewed custody law in Finland has affected the decisions 
of the family law officials in the separation processes.  
 
 
 
 
Keywords: separation, divorce, men’s studies, separation services, working with men, gender 
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1 JOHDANTO  

Käsilläsi olevan pro gradu -tutkielmani aiheena on miesten kokemukset erosta ja 

eropalveluista. Ero koskettaa vuosittain huomattavaa joukkoa suomalaisia – esimerkiksi 

vuonna 2017 päättyi 13 485 avioliittoa (Tilastokeskus). Avioerojen lisäksi vuosittain 

tapahtuu myös tuhansia avoeroja, joskaan luotettavan tutkimustiedon puutteessa lukuja 

avoerojen määrästä ei ole saatavilla. Jo pelkästään avioliittojen purkautumisten suuri 

lukumäärä kuitenkin antaa osviittaa siitä, kuinka monet ihmiset vuosittain kohtaavat eron 

ja joutuvat pohtimaan keinoja erosta selviämiseen. Monet selviävät erosta joko omin 

voimin tai lähipiirin tuella, mutta joillekin ero on niin suuri kriisi, että elämässä eteenpäin 

menemiseen tarvitaan ammattilaisten apua.  

Eroauttaminen, jolla tarkoitan eron kohdanneiden ihmisten psykososiaalista tukemista 

sekä erilaisten palveluiden pariin auttamista, on yksi tapa auttaa ihmisiä selviämään eron 

aiheuttamasta kriisistä. Eropalveluja on kunnissa saatavilla vaihtelevasti, ja julkisessa 

keskustelussa onkin tuotu esiin, että kyseisiin  palveluihin on pitkät jonot. Odotellessaan 

aikaa esimerkiksi lastenvalvojalle tai  keskusteluapuun, joidenkin perheiden tilanteet 

ehtivät kriisiytyä jopa siinä määrin, että tarvitaan lastensuojelutarpeen arviointia tai 

lastensuojelun asiakkuutta. Ero aiheuttaa sen osapuolille monenlaisia negatiivisia 

vaikutuksia ja erojen yleisyyden vuoksi voidaan puhua erojen kielteisten vaikutusten 

olevan yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ongelma (Koskela 2012, 19). Lisäksi muutokset 

perhesuhteissa asettavat muutospaineita perhepolitiikan suuntaan (Castrén ym. 2019).  

Oman piirteensä eroauttamiseen tuo se, että miehet ja naiset käsittelevät eroa ainakin 

joiltakin osin eri tavoin (esim. Riessman 1990). Tämä on ilmiö, joka on tullut itsellenikin 

tutuksi työskennellessäni sosiaalityöntekijänä lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa 

Itä-Helsingissä ja on johdattanut minut tutkielmani aiheen pariin. Vaikka ihmisyys on 

kaikille jaettua ja eri sukupuolten edustajille kertyy myös yhteisiä, yhdistäviä 

kokemuksia, huomaan silti olevani työelämässä toisinaan ymmälläni miehisiksi 

käsittämieni ongelmien edessä. Monet asiakasperheistäni ovat eroperheitä ja työssäni 

kartoitetaan perheiden palvelujen tarvetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, pyrkien 

huomioimaan kaikki perheenjäsenet. Vaikka suurin osa niin naisista kuin miehistäkin 

selviytyy erosta verrattain hyvin, työn arjessa kohtaan säännöllisesti miehiä, jotka eivät 
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vaikuta päässeen erosta yli vielä vuosienkaan jälkeen, mutta esimerkiksi keskusteluavun 

vastaanottaminen tuntuu heistä mahdottomalta ajatukselta. Samalla miehet kertovat, ettei 

lähipiirissäkään ole ihmisiä, jotka voisivat heitä tukea tai he eivät halua kuormittaa 

läheisiään puhumalla omista ongelmistaan. Kyse ei ole ainoastaan sosiaalityössä 

saamastani käytännön kokemuksesta, sillä myös tutkimuksen mukaan eronneet miehet 

hakevat naisia vähemmän ammattiapua itselleen ja saavat vähemmän tukea lähipiiriltään 

(Cohen & Savaya 2000). Hämmennys ilmiön edessä ja halu oppia lisää siitä, miten miehet 

eron kokevat ja minkälaisen avun he eroprosessissa kokevat hyväksi, saivat minut 

valitsemaan tämän teeman pro gradun aiheeksi.  

Pohjatessani tutkielmani kriittiseen miestutkimukseen, rikon perinteistä 

sukupuolentutkimuksen asetelmaa, jossa naiset useimmiten tutkivat naisia ja miehet 

miehiä. Jeff Hearn (1997, 51) toteaa, että naistutkija ei jaa miesten keskuudessa yhteisiä 

sosiaalisia kokemuksia, sillä hän ei kuulu miehen kanssa samaan sukupuolikategoriaan. 

Ajattelen, että tämän seikan voi nähdä niin vahvuutena kuin heikkoutenakin. Eri 

sukupuolen edustaja voi nähdä itsestäänselvänä pidetyt ja täten näkymättömissä 

pysyttelevät seikat kirkkaammin. Toisaalta henkilökohtaisen miehisen kokemuksen 

puuttuminen voi altistaa oletuksille ja stereotypioille, joita on omasta 

kokemusmaailmastaan käsin vuosien aikana kerännyt. Minusta on kuitenkin virkistävä 

ajatus perehtyä tieteellisesti miehiseen maailmaan, josta minulla ei luonnollisesti ole 

omakohtaista kokemusta. Siksi olen halunnut sosiaalityöntekijänä sekä 

yhteiskuntatieteilijänä syventyä kysymykseen, kokevatko miehet eroon liittyvät asiat 

jotenkin perustavanlaatuisesti omalla tavallaan ja onko löydettävissä tekijöitä, mistä tämä 

voisi johtua. Olen aiheen edessä vilpittömästi utelias. Pro gradu-tutkielmani palvelee 

henkilökohtaista ammatillisen kehittymisen tarvetta niin asiakastyössä kuin 

laajemminkin ilmiön ymmärtämisessä. Sukupuolta käsittelen kriittisen miestutkimuksen 

perinteen mukaisesti sosiaalisena sukupuolena, joka on niin sosiaalisesti kuin 

historiallisestikin rakentunut, erotuksena biologisesti määräytyneeseen sukupuoleen 

(Jokinen 1999a, 22).  

Kulttuurinen lähestymistapa sukupuoleen voi avata mahdollisuutta muutokselle, joka on 

toistuva teema yhteiskuntatieteissä. Myös sosiaalityö on professiona ja tieteenalana 

muutostyötä. Mikäli sosiaalityössä kiinnitytään vahvasti biologian määräämiin 

lainalaisuuksiin, muutokselle jää kovin vähän liikkumatilaa. Muutos voi tässä yhteydessä 
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olla rakenteellista tai yksilötasolla tapahtuvaa kulttuurisen sukupuolen esittämisestä 

irtautumista tai vähintäänkin kulttuurin vaikutuksen näkyväksi tekemistä. Tämän vuoksi 

olen halunnut ottaa tutkielmani teoreettiseksi viitekehykseksi sosiaalisista ja 

kulttuurisista tekijöistä ammentavan, sukupuolentutkimukseen nojaavan näkökulman 

tarkastellessani sukupuolta eräänlaisena työvälineenä sosiaalityön käytännössä. 

Tutkielmani rakenne etenee siten, että johdannon jälkeen tulevat kaksi lukua käsittelevät 

teoreettisia lähtökohtia. Luku kaksi keskittyy sukupuolinäkökulman esiintuomiseen ja 

luku kolme erotutkimuksen ja mieserityisen työotteen esittelyyn. Luvussa neljä tuon ilmi 

tutkimuksen tavoitetta, menetelmiä ja prosessia. Viides luku on omistettu tuloksille ja 

kuudennessa luvussa vedän yhteen tutkimukseni tuloksia ja johtopäätöksiä. 
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2 NÄKÖKULMANA SUKUPUOLI 

Tässä tutkielmani toisessa luvussa avaan tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia. 

Tutkielmaani johtaa ajatus siitä, että sekä arkielämässä että asiakastyön 

ammattikäytännöissä on tärkeää ottaa huomioon näkökulma sukupuolen merkityksestä: 

sukupuolella, ja erityisesti sen kulttuurisella ja sosiaalisella esittämistavalla on vaikutusta 

siihen, miten asiat näemme ja koemme. Sosiaalisen sukupuolen teoretisointia on  

kehittänyt pisimmälle sukupuolentutkimuksen tutkimustraditio, jota esittelen 

ensimmäisessä alaluvussa. Toisessa alaluvussa puolestaan esittelen 

sukupuolentutkimuksen traditiosta kehittynyttä miestutkimusta, jota seuraa 

maskuliinisuuksien ja miesten välisten erojen tutkimuksen esittely.  

 

2.1 Sukupuolentutkimus ja sukupuolta selittävät teoriat 

Sukupuolentutkimus on tieteenalana käynnistynyt 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa 

Yhdysvalloissa. Lähtölaukauksena tälle monitieteiselle, uudelle tutkimukselle oli 

havahtuminen siihen, että valkoinen länsimainen mies on tieteessä yleistynyt ihmisen 

mittapuuksi, eräänlaiseksi tieteen normaaliksi. Toisin sanoen, tähän saakka valkoinen 

mies oli tutkinut pääasiassa valkoisia miehiä. Sukupuolentutkimukseen viitattiin alkuun 

termillä naistutkimus, sillä vastauksena havaittuun miesten yliedustukseen, 

sukupuolentutkimuksen fokus oli nimenomaan naisissa. Sukupuolentutkimuksen juuret 

ovat paikannettavissa toisen aallon feminismiin. (Davis ym. 2006.) Uutta naistutkimusta 

kohtaan on etenkin alkuun kohdistettu paljon epäilyä ja vähättelyä, mutta vaikka 

tutkimusala onkin edelleen tietyllä tapaa marginaalissa, on se saanut vankan jalansijan 

tiedemaailmassa. (Jokinen 1999a, 16-17.) 

Sukupuolentutkimukselle tieteenalana on ominaista tutkia sukupuolta kulttuurisena ja 

sosiaalisesti muovautuvana, monimutkaisena ilmiönä. Termeille mies, maskuliinisuus tai 

mieheys sukupuolentutkimus antaa hyvin erilaisia merkityksiä. Mies-termillä kuitenkin 

useimmiten viitataan sukupuolen biologiseen ilmenemismuotoon, siinä missä 

maskuliinisuus ja mieheys ovat moniulotteisempia ilmaisuja. Maskuliinisuus (mieheys) 

viittaa tapaan, jolla mies esittää miestä. Postfeministiset teoriat puolestaan näkevät 
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maskuliinisuuden eräänlaisena performanssina, jota voivat toteuttaa niin miehet kuin 

naisetkin. (Säävälä 1999, 52-53.) 

Yllä kuvatusta sukupuolentutkimuksen valtavirrasta eroaa haara, joka pyrkii löytämään 

ihmisen persoonallisuudesta ja psyykkisistä piirteistä tekijöitä, jotka muovaavat kunkin 

sukupuolen edustajista sellaisia, kuin he ovat. 1990-luvulla suosioon nousi 

evoluutiopsykologinen selitysmalli, joka pyrkii löytämään syitä miesten ja naisten 

psykososiaalisille eroille. Evoluutiopsykologian mukaan ihminen on vuosituhansien 

aikana kehittynyt tietynlaiseksi myös psyykkisiltä ominaisuuksiltaan. Näihin 

ominaisuuksiin lukeutuvat evoluutiopsykologian teoreetikkojen mukaan myös sukupuoli. 

Evoluutioteoreetikkojen mukaan ihmisten aivorakenteen eroista johtuu, että miehet ovat 

väkivaltaisempia, sosiaaliselta hierarkialtaan korkeammalla sekä moniavioisuuteen ja 

uskottomuuteen taipuvaisempia kuin naiset. (Säävälä 1999, 54.)  

Psykodynaamiset (psykoanalyyttiset) teoriat, Freud muiden edellä, pitivät sukupuolta ja 

seksuaalisuutta tärkeimpänä ihmisen kehitykseen vaikuttavana tekijänä ja linjasivat 

sukupuolen määrittyvän biologian perusteella. Samaan aikaan Freud kuitenkin myönsi, 

ettei biologialla voitu selittää kaikkea ja että ympäristö ja kulttuuri vahvistavat 

sukupuolten eroja. (Freud 1964.) Freudin vanavedessä sukupuolierojen tutkimuskentälle 

ilmaantuikin kulttuuripsykoanalyyttisia teoreetikkoja, kuten Jacques Lacan ja hänen 

seuraajansa. Tämän suuntauksen edustajat antoivat entistä enemmän painoarvoa 

kulttuurisille ja kielellisille tekijöille sukupuolieroissa. Lacanin kriitikoista, kuten Julia 

Kristevasta (esim. 1992), Luce Irigaraysta (1984) sekä Judith Butlerista (1990, 1993) tuli 

naistutkimuksen keskeisiä tekijöitä. 

Yksi sukupuolentutkimuksen päämääristä on tunnistaa eroja, joita miesten ja naisten 

elämissä esiintyy ja rakentaa sukupuolieroihin perustuvaa teoriaa tältä pohjalta. 

Evoluutiobiologia etsii biologisista tekijöistä vastausta samaan kysymykseen ja onkin 

saanut tähän näkökulmaan vahvistusta esimerkiksi antropologisesta tutkimuksesta. 

Biologia ei kuitenkaan selitä esimerkiksi sitä, miksi joidenkin kulttuurien edustajat eivät 

toimi siten kuin heidän sukupuoleltaan biologian perusteella yksinkertaistetusti voisi 

olettaa. Kautta aikojen on ollut kulttuureja, jotka eivät ole patriarkaalisia tai perustu 

miesten väliselle kilpailulle tai aggressiolle. Evoluutiopsykologinen teoria on 

problemaattinen siitäkin näkökulmasta, että se on osoittautunut hankalaksi testata. 
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Sukupuolieroja ei voida perustella aivotutkimuksellakaan; sosiaalisten tekijöiden on 

havaittu vaikuttavan ihmiseen jopa aivorakenteen tasolla. Essentialistinen, kaikkea 

biologialla selittämään pyrkivä näkemys on myös ongelmallinen siksi, että se johtaa 

helposti deterministiseen käsitykseen, jonka mukaan biologian määräämille asioille, 

kuten aggressiivisuudelle, ei voi mitään, eikä niihin pystytä vaikuttamaan. Eriarvoisuutta 

biologinen selitysmalli tuottaa  määrittelemällä pysyviä kategorioita, joiden mukaan 

yhdet ovat normaaleja, toiset epänormaaleja. Kulttuuriset selitysmallit jättävät enemmän 

liikkumatilaa moninaisuudelle ja pysyväksi katsottujen rakenteiden oikeutetulle 

kritiikille. (Säävälä 1999, 64-66.)  

Tänä päivänä on tavallista, että mediassa näkee keskusteluja sukupuolen moninaisuudesta 

sekä siitä, kuinka ihmisen biologisesti määräytynyt ja ulospäin näkyvä sukupuoli ei ole 

koko totuus naisena tai miehenä olemisesta. Vaikka kriittisiä ääniä vielä tänäänkin kuulee 

sukupuolen moninaisuuteen liittyen, on kuljettu pitkä tie, jotta on päästy nykyiseen 

pisteeseen, jossa  keskusteleminen sukupuolesta on tietyllä tapaa arkipäiväistynyt. 

Nykyään ei arkipäivän keskustelussa, saati akateemisessa maailmassa ole uutta, että 

keskustellaan jaosta biologiseen (sex) ja sosiaaliseen (gender) sukupuoleen. Kyseisen  

käsitteellisen jaon tuotti antropologi Margaret Mead vuonna 1935, jota Simone de 

Beauvoir (1993) jalosti ja vei eteenpäin alun perin jo vuonna 1949 ilmestyneessä 

teoksessaan Toinen sukupuoli, jota on  sanottu feminismin tärkeimmäksi yksittäiseksi 

kirjaksi. Judith Butlerin (1990, 9-10) mukaan sex/gender -jaottelun tarkoitus oli asettaa 

kyseenalaiseksi tähän asti vallinnut keskustelu biologian määräävyydestä miesten ja 

naisten käyttäytymiseen ja asemaan yhteiskunnassa.  

 

2.2 Miestutkimus maailmalla ja Suomessa 

Siinä missä feministinen tutkimus nosti naiseuteen liittyviä kysymyksiä tutkimuksen 

kentälle, 1970-luvulla käynnistynyt kriittiseksi miestutkimukseksi kutsuttu 

tutkimussuuntaus keskittyi teoretisoimaan kysymyksiä miehen sukupuolen tuottamisesta 

ja sen merkityksistä sekä yksinkertaisesti siitä, millainen mies on ja miksi. Kriittinen 

miestutkimus pohjaa vahvasti feministiseen perinteeseen ja sen tavoitteena on muuttaa 

niin valtavirtaista mieskulttuuria kuin sukupuolijärjestelmääkin. Yksi kriittisen 

miestutkimuksen keskeisiä teemoja on pohtia, miten mies esittää sukupuolirooliaan ja 
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miten esitystavat ovat aikojen saatossa muuttuneet. Feministisiin teorioihin tukeutuminen 

on miestutkimuksen kentällä merkittävä muutos, sillä perinteisesti miestutkimus on usein 

suhtautunut naistutkimukseen ja feminismiin negatiivissävytteisesti. (Jokinen 1999b, 7-

9). 

Jokisen (1999a) mukaan kriittisellä miestutkimuksella on kolme lähtökohtaa. Ensinnäkin, 

patriarkaalinen järjestelmä ei ole hyväksi kummallekaan sukupuolelle ja sekä miehet että 

naiset ovat alisteisia kulttuurista tuleville sukupuolirooleille. Miesliike ei kuitenkaan voi 

pohjautua naistutkimuksen mukaisesti ajatukseen sorrosta, mutta etuoikeuksien 

kannattamattomuuteen voidaan vedota. Toinen lähtökohta on, että maskuliinisuus ja 

feminiinisyys ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa. Feminismin onnistuttua muuttamaan 

naisten asemaa yhteiskunnassa on samalla muuttunut myös miesten asema. Kolmantena 

ne miehet, jotka ovat omasta tahdostaan luopuneet sekä perinteisestä miesten välisestä 

kilpailusta että etuoikeutetusta asemastaan tietyissä asioissa, ovat jo pitkään eläneet 

epäperinteistä miehen tai isän elämää. Kriittinen miestutkimus katsookin sukupuolta 

enemmän sosiaalisesti rakentuneena (gender) kuin biologian määräämänä (sex). (1999a, 

19-20.) 

Miestutkimuksen lähtökohta nojaa ajatukseen, että maskuliinisuuksien erilaisuus tulee 

tehdä näkyväksi. Hegemonisen maskuliinisuuden teorian avulla – josta enemmän 

seuraavassa alaluvussa – on kansainvälisesti teoretisoitu muun muassa maskuliinisuuden 

suhdetta naisiin, homoseksuaalisuuteen ja etnisyyteen. Myöhemmin mukaan ovat tulleet 

tutkimukset globaalista ja transnationaalista maskuliinisuudesta: tavat toteuttaa ja esittää 

mieheyttä eivät ole samanlaisia eri kulttuureissa. Myös historian aikana maskuliinisuuden 

ideaali on ollut erilainen. (Reeser 2015.) 

Suomessa miestutkimus käynnistyi 1980-luvulla – joskin tutkimus ei ottanut tietoisesti 

miesnäkökulmaa, vaan käsitteli miehisten toimijoiden keskuudessa tapahtuvia ilmiöitä 

(Jokinen 1999a). Ilmiöt koskivat muun muassa lähiöiden ravintolakulttuuria (Alasuutari 

& Siltari 1983; Sulkunen Alasuutari, Nätkin & Kinnunen 1985), alkoholisoituneita 

asunnottomia (Taipale 1982) sekä kaupunkikulttuuriin sopeutumattomia miehiä 

(Kortteinen 1982). Tutkimuksen keskittyessä sosiaalisiin ongelmiin, suomalaisen 

tutkimuksen mieskuva piirtyi 1980- ja 1990-luvuilla hyvin pessimistiseksi ja sitä ruvettiin 

jopa nimittää kurjuustutkimukseksi. Isyystutkimus on ollut toinen tärkeä 
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miestutkimuksen teema 1980-luvulta alkaen. Tutkimus on jakautunut uudenlaisen 

isyyden kehittelyn ja perinteisen patriarkaalisen isyyden tavoittelun välille. Tämä 

kahtiajakoisuus toi ilmi, ettei kaikki miestutkimus ole kriittistä ja sukupuolten tasa-

arvoon tähtäävää. Kriittisen miestutkimuksen lähtölaukaus Suomessa oli puolestaan 

Jorma Sipilän (1992) teos Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan. Myös 

homotutkimus on ollut tärkeä osa miestutkimusta 1970-luvulta lähtien. Varsinaista 

teoriaa ei miehiin tai maskuliinisuuteen liittyen ole Suomessa kehitelty. 1990-luvulla 

vallalle pääsi jonkinasteinen miesbuumi, jonka tuloksena syntyi miesterapia- ja 

miesasiakirjallisuutta. (Jokinen 1999a, 23-33.) 

 

2.3 Miesten väliset erot ja maskuliinisuuksien tutkimus 

Siinä missä postmodernit feministit nostivat naisten väliset erot esiin, miesten väliset erot 

eivät ole saaneet samanlaista jalansijaa tutkimuksen kentällä. Kriittinen miestutkimus on 

kuitenkin nostanut tätä teemaa esiin. (Keskinen 2004, 28.) Erojen painottamisen 

näkökulman tuominen keskusteluun on tutkijoiden mukaan tuonut esille kaksi toisilleen 

vastakkaista uhkaa. Pease (1999, 102-103) on huomauttanut liiallisen 

monimuotoisuuteen sitoutumisen häivyttävän valtasuhteita, joita naisten ja miesten 

välillä edelleen esiintyy. Toisaalta myös esimerkiksi naisten uhriaseman ja miesten 

väkivallantekijyyden ylikorostaminen maalaa liian yksinkertaista kuvaa maailmasta 

(Keskinen 2004, 30). Erojen tutkimuksessa onkin siis varottava stereotypioiden 

vahvistamista ja pidettävä edellä mainitut vaaran paikat mielessä. Miesten välisiä eroja 

on kuitenkin tärkeää tutkia, jotta saadaan tutkimustietoa myös muunlaisesta kuin 

kulttuurisesti hyväksytyimmästä tavasta toteuttaa maskuliinisuutta. Parhaimmillaan 

erojen tutkiminen voi nimenomaan edesauttaa maskuliinisuuksiin liittyvien 

stereotypioiden purkautumista ja antaa tilaa monenlaisille tavoille olla mies.  

Stereotyyppinen kuva perinteisestä miehestä pitää sisällään ajatuksen miehestä, joka on 

heteroseksuaalinen, kova, aggressiivinen, kilpailuviettinen ja jonka mielenkiinto on 

suuntautunut enemmän tekemiseen kuin puhumiseen. Perinteinen mies ei turhia tunteile 

ja jättää surun ja pettymyksen tunteiden ilmaisut naisille. Tämänkaltainen mieskuva on 

myös Suomessa perinteisesti ollut enemmän tai vähemmän julkilausuttu, hyväksytty tapa 

toteuttaa mieheyttä. Eri kulttuureissa maskuliinisuudessa voidaan arvostaa erilaisia 
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piirteitä, mutta jokaisessa kulttuurissa on omanlaisensa arvostetuin tapa ilmentää 

maskuliinisuutta. R.W. Connell (2005) puhuu tällaisesta kussakin kulttuurissa 

arvostetuimmasta tavasta olla mies termillä hegemoninen maskuliinisuus. Kyseessä on 

miestutkimuksen kentällä usein kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi tituleerattu teoria 

(Reeser 2015, 20). 

Hegemonisen maskuliinisuuden konsepti on vaikuttanut vahvasti 

sukupuolentutkimuksen kenttään ja on ollut laajasti hyväksytty ja paljon teoretisoitu 

aihealue alalla. Se on myös ollut vahvasti vaikuttamassa miestutkimukseen, jota toisinaan 

nimitetään myös maskuliinisuuksien tutkimukseksi. Keskustelu hegemonisesta 

maskuliinisuudesta käynnistyi 1980-luvulla, kun perinteistä miehistä sukupuoliroolia 

alettiin kritisoida ja tilalle ehdottaa moninaisempia tapoja toteuttaa maskuliinisuutta. 

Hegemonisen maskuliinisuuden teoreettinen perusta on feministisissä teorioissa 

patriarkaatista ja miesten roolista liittyen patriarkaatin muuttamiseen. (Connell 2005, 

830-831.) 

Teoria hegemonisesta maskuliinisuudesta ei toki ollut ensimmäinen yritys muotoilla 

sosiaalisesti rakentunutta sukupuolta, vaan sukupuolirooleja alettiin kytkeä 

sosiaalistumisen teoriaan jo 1960- ja 1970 -luvuilla. Sukupuolirooleista avauksia tehneet 

teoreetikot toivat ilmi, että ihmiset sosiaalistuvat sukupuoleensa oppimisen kautta, eli 

kullekin sukupuolelle hyväksytyiksi katsotut käyttäytymismallit kehittyvät sen myötä, 

millaista käyttäytymistä vahvistetaan ja millaista tukahdutetaan. Sukupuoliroolien on 

katsottu olevan erityisen hankalia pojille ja miehille, koska odotukset voimakkuudelle ja 

seksuaaliselle kompetenssille voivat olla joskus suuresti ristiriidassa todellisuuden 

kanssa. (Haywood 2003, 7.) 

Kulttuuristamme tulevat maskuliinisuuteen liitetyt normit tuovat mukanaan sekä etuja 

että haittoja miehille. Etuihin voidaan lukea raha, status ja erilaiset etuoikeudet – silloin, 

kun mies on ollut tarpeeksi onnekas saavuttaakseen häneltä odotettuja asioita. Jatkuva 

voittokulusta toiseen kulkeminen on tietenkin todellisuudessa harvoin mahdollista ja 

toisenlainen elämänkulku voi aiheuttaa monelle miehelle suurta ahdistusta. Voisi jopa 

sanoa, että täydellinen perinteisen miehen mallin toteuttaminen lopulta onnistuu harvalta. 

Perinteisen mieheyden toteuttamisen haittoja ovat myös emotionaalisen elämän 
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kaventuminen ja sen johdosta pahimmillaan seuraava vieraantuminen intiimeistä 

ihmissuhteista. (Kilmartin 2007, 11-12.) 

Tiukka pitäytyminen ajatuksessa, että hegemoninen maskuliinisuus on ainoa oikea tapa 

toteuttaa maskuliinisuutta, tuottaa myös paljon henkistä taakkaa sellaisille miehille, jotka 

eivät koe vallitsevaa tapaa olla mies itselleen ominaisimpana. Monet miehet ovatkin 

julkisessa keskustelussa kertoneet kokemuksistaan, joissa ovat joutuneet esimerkiksi 

herkkyytensä tai normista poikkeavien harrastusten vuoksi syrjityiksi lapsesta lähtien. 

Pahimmillaan miehet ovat kasvaneet perheissä tai suvuissa, jotka eivät ole koskaan 

voineet hyväksyä heitä sellaisina kuin he ovat. Miehet ovat saattaneet pilkan ja 

väheksynnän lisäksi kokea jopa niin henkistä kuin fyysistäkin väkivaltaa tai niiden uhkaa. 

Dimuccion ja Knowlesin (2020) mukaan monet miehet, jotka kokevat etteivät kykene 

vastaamaan kulttuurin maskuliinisuudelle asettamiin odotuksiin, kokevat ahdistusta 

asiasta. Tyypillisin tapa yrittää säilyttää maskuliinisuutensa on käyttäytyä 

stereotyyppisellä tavalla, vaikkei kokisikaan tätä itselleen ominaisimmaksi tavaksi toimia 

(emt. 2020, 25).  

Perinteisen miehen mallin rinnalle on kuitenkin pikkuhiljaa alkanut tulla tilaa 

muunkinlaisille tavoille olla mies ja toteuttaa maskuliinisuutta. Jokinen (1999a, 29) 

toteaa, että 80- ja 90-lukujen miestutkimuksen perusteella miehisyyden muutos on 

koskenut lähinnä lastenhoidon ja kotiaskareiden uudelleen järjestelystä, eikä syvällistä 

maskuliinisuuden murrosta ole näkyvissä. Hänen mukaansa tilanne on kuitenkin 

hiljalleen muuttumassa ja kulttuuri antamassa pikkuhiljaa tilaa muillekin kuin 

perinteisimmille tavoille olla mies. Cleaverin (2002, 3) mukaan maskuliinisuuden voi 

sanoa olevan kriisissä. Hänen näkemyksensä mukaan kyse ei ole vain yksityisen, kodin 

alueen muutoksista, vaan myös muutoksista taloudessa ja sosiaalisissa rakenteissa.  

Perinteisen mieskuvan murros on tuonut mukanaan ajatuksen niin sanotusta uudesta 

isyydestä. Mies- ja isätutkimus tarkoittaa tällä termillä uudenlaista isämallia, jossa mies 

tietoisesti pyrkii luomaan läheisempää suhdetta lastensa kanssa ja elämään ns. täydempää 

isyyttä. Uutta isyyttä muotoillessaan tutkijat ja aktivistit ovat rakentaneet sukupuolten 

tasa-arvon ideaalille, jossa hyväksytään miesten ja naisten omaleimaiset piirteet, muttei 

takerruta liiaksi dualistiseen mies-nais-dikotomiaan. Uuden isyyden keskeisiä kulmakiviä 

on jaetun vanhemmuuden ajatus, jonka mukaan lasten kanssa tehtävän hoivatyön voi ja 
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pitää jakaa molempien vanhempien kesken. Hoivan lisäksi molemmat vanhemmat 

huolehtivat myös perheen ulkoisten edellytysten, kuten taloudellisen toimeentulon 

toteutumisesta. Keskeiseksi asiaksi muodostuu molemmilla vanhemmilla näin kodin ja 

työn yhdistäminen, eikä se jää vain äidin tehtäväksi. Uuteen isyyteen kuuluu ehkä 

merkittävimpänä asiana se, että isät itse kokevat isyyden itselleen tärkeänä. (Huttunen 

1999, 185-188.) 

Isyyden tukeminen on tärkeää, sillä nykyiset isät kasvattavat parhaillaan seuraavaa 

tulevaa sukupolvea. Emotionaalisesti ja fyysisesti poissaolevaa isyyttä toteuttavat miehet 

jättävät lapsensa selviytymään monenlaisista negatiivisista tunteista ja vanhakanantainen 

perinteinen isyyden malli periytyy sukupolvelta toisille. Poikien on vaikeaa toteuttaa 

uudenlaista isyyttä, jos heillä ei ole siihen mallia. Epäperinteiset miehet, jotka ovat 

saaneet positiivista kokemusta ja itsetuntoa lastensa kanssa olemiseen liittyen, 

osallistuvat todennäköisimmin lasten hoitoon ja opettavat sitä kautta myös lapsilleen 

uudenlaista isyyttä. (Kilmartin 2007, 263.) 

Huttusen mukaan uudelle isyydelle on tarvetta useista syistä, muttei vähiten siksi, että 

erot lapsiperheissä ovat niin yleisiä. Mikäli mies pitäytyy tiukasti perinteisessä isyydessä, 

jossa äiti hoitaa lapset ja kodin isän käydessä töissä, tämä johtaa helposti eron jälkeen 

isyyden ohenemiseen. Ero ikään kuin tuo esille perinteisen isyyden haavoittuvuuden 

kouriintuntuvalla tavalla. Sen lisäksi, että isä on ajallisesti huomattavan vähän eron 

jälkeen lastensa kanssa tekemisissä, kuten ns. viikonloppuisyydessä voi käydä, 

perinteinen isä on saattanut jäädä tiedollisesti pimentoon monissa lasten arkeen liittyvissä 

asioissa. Siinä missä äidin ja lasten arkielämä jatkuu samaan malliin eron jälkeen, isä 

joutuu tekemään suuren työn päästäkseen perille siitä, millaista elämä lasten kanssa 

oikeastaan onkaan. (Huttunen 1999, 190-191.) Kaikilla miehillä ei välttämättä ole 

voimavaroja tähän kiinnikuromiseen, etenkin kun voimavarat ovat muutenkin vähissä sen 

kriisin keskellä, jonka ero suurimmalle osalle ihmisistä aiheuttaa. 

Olen edellä esitellyt sekä kansainvälistä että kotimaista, sukupuolentutkimuksen 

traditioon nojaavaa teoretisointia sosiaalisesta sukupuolesta ja sen vaikutuksesta ihmisen 

elämään. Sillä, mitä ihmiseltä odotetaan hänen sukupuolensa perusteella, on merkittävä 

vaikutus ihmisen tapaan toimia ja ilmaista itseään. Ihmiset ovat toki aina yksilöitä ja 

vaihtelua esiintyy, mutta harva pystyy täysin irtautumaan kulttuurista tulevista 
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odotuksista. Sukupuoli on merkittävä sosiaalinen kategoria, jota ei voi sosiaalisessa 

kanssakäymisessä ohittaa. Usein vaikutukset ovat tiedostamattomia, eikä stereotyyppistä 

käyttäytymistä tai suhtautumista eri sukupuolen edustajiin tule kyseenalaistaneeksi, jos 

asiaa ei aktiivisesti pohdi. Yhteiskuntatieteiden on tärkeää tuoda sukupuoleen kytkeytyviä 

ilmiöitä esille, jotta niitä voitaisiin paremmin ymmärtää ja estää epätasa-arvoisten 

asetelmien syntymistä. Hyödynnän sukupuolentutkimuksen lähtökohtia analysoidessani 

aineistoani myöhemmin luvussa viisi. Pyrin tuomaan esille erityisesti miesten 

kokemuksia ja sitä, onko vastauksissa nähtävissä miessukupuolelle tyypillistä pohdintaa 

ja kokemuksia. 
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3 EROTUTKIMUS JA MIESTEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ 

Tutkielmani kolmannessa luvussa esittelen sekä Suomessa että ulkomailla tehtyä aiempaa 

erotutkimusta. Tämän tutkielman kannalta erityisen kiinnostavaa on tutkimus siitä, 

kokevatko miehet ja naiset eron eri tavalla. Erotutkimuksen esittelyn jälkeen käsittelen 

sukupuolisensitiivistä työotetta sekä sitä, miten sukupuoli on nähty sosiaalityön kentällä 

kansainvälisesti ja kotimaassa.  

 

3.1 Ero ja sukupuoli 

Avioeroa on kansainvälisesti tutkittu melko paljon monien eri tieteenalojen toimesta, 

mutta johtuen yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksista lisätutkimusta kaivataan edelleen. 

Erotutkimus kattaa sekä mikro- että makronäkökulmia aiheeseen, mutta edelleen on 

huomattavasti eroon liittyviä aihepiirejä, jotka ovat tutkimusta vailla. (Clarke-Stewart & 

Brentano 2006). Tutkimus painottuu Amerikkaan, eivätkä tulokset ole täysin ongelmitta 

siirrettävissä koskemaan esimerkiksi Suomen tilannetta. Esimerkiksi sosiaaliturvan tason 

vaihtelevuus sekä muut kulttuurisidonnaiset seikat tekevät eron vaikutuksista hyvin 

erilaisia eri maiden kansalaisille. (Koskela 2012, 23.) Hyvä esimerkki tästä on eron 

jälkeinen taloudellisen tilanteen muutos huonompaan, joka on toki totta myös 

suomalaisille, mutta jota maamme kattava sosiaaliturva helpottaa eri tavoin kuin monissa 

muissa maissa. Koska eri maiden tilanteet eivät ole suoraan vertailtavissa, on tärkeää, että 

myös kotimaisia tutkimustuloksia saadaan enenevässä määrin.  

Tuoreen artikkelin (Raley & Seeney 2020) mukaan, joka tarkastelee erotutkimusta 

laajasti kuluneen vuosikymmenen ajalta, avioerot ovat vähentyneet erityisesti nuorilla 

aikuisilla. Artikkelin kirjoittajat kuitenkin toteavat, että paluuta kohtuullisen vakaisiin 

parisuhteisiin tuskin on tulevaisuudessa näkyvissä. Siinä missä avioitumisen suosio on  

tasaisesti laskenut, avoliittojen määrä on kasvanut, ja avoliitot tutkitusti päättyvät 

helpommin kuin avioliitot. Viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkittu enenevässä 

määrin myös avoliittoja ja muunlaisia parisuhteen muotoja, eikä pelkästään avioliittoja. 

Avioliitto instituutiona on muuttunut vuosikymmenten aikana modernimpaan suuntaan, 

mutta erot  ja niiden seuraukset ovat selvästi edelleen sukupuolittuneita. (Raley & Seeney 

2020.) 
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Eron vaikutukset sen osapuoliin ovat kiinteästi yhteydessä hajonneen perheen 

sosiaaliseen kontekstiin. Erojen yhteydessä puhutaan usein huonontuvasta taloudellisesta 

tilanteesta, mutta tämä koskettaa tutkimusten mukaan lähinnä naisia. Miehiä useimmiten 

suojaa parempi asema työmarkkinoilla, eikä heidän työuraansa tule samoissa määrin 

katkoksia perhevapaiden muodossa kuin naisilla. (Raley & Sweeney 2020.) Mitä tulee 

eron psyykkisiin vaikutuksiin, tutkimuksissa on havaittu avioliiton suojaavan miesten 

mielenterveyttä, joten ero aiheuttaa miehille riskin tässä suhteessa. Tämän on arveltu 

johtuvan siitä, että miesten on tyypillisesti helpompaa avautua mielensä tilasta 

puolisolleen kuin muille henkilöille. Kun avioliitto päättyy, miehen elämästä poistuu 

kenties ainoa henkilö, johon hän on tunnetasolla pystynyt tukeutumaan. Tilanne on 

omiaan aiheuttamaan psyykkisiä ongelmia ja miehillä onkin tutkitusti tältä osin usein 

vaikeampaa erotilanteessa kuin naisilla. (Kilmartin 2007, 287.) Hyvä uutinen viimeisen 

vuosikymmenen erotutkimuksen perusteella kuitenkin on, että useimmiten eron 

vaikutukset mielenterveyteen ovat väliaikaisia. Sen sijaan eron vaikutukset fyysiseen 

terveyteen vaatisivat enemmän tutkimusta, sillä fyysiset vaikutukset voivat kehittyä 

hyvinkin hitaasti. (Raley & Sweeney 2020.) 

Tunteet ovat perustavanlaatuinen ihmisyyteen liittyvä asia, eikä ole olemassa montaakaan 

asiaa, johon ihminen ei reagoisi jonkinasteisella tunteella. Hegemoniseen 

maskuliinisuuteen puolestaan liittyy kulttuurinen käsitys siitä, että miesten ei ole yhtä 

sallittua ilmaista tunteitaan kuin naisten. Miestutkimuksessa on paljon tutkittu miesten 

rajattua tunneilmaisua ja on todettu, että tunneilmaisun rajoittuneisuudella on ikäviä 

seurauksia, kuten ihmissuhdeongelmat, fyysisen ja psyykkisen terveyden ongelmat ja 

jopa väkivalta. Miehiltä on aikojen saatossa odotettu erityisesti haavoittuvuuteen 

viittaavien tunteiden rajoittamista. Pelko, suru, loukkaantuminen ja heikkouden 

osoittaminen ovat olleet tunnetason ilmiöitä, jotka on pitänyt sulkea pois tai joiden 

olemassaolo on pitänyt jopa kieltää. (Kilmartin 2007, 145-146.) Tämä voi osoittautua 

ongelmaksi elämän kriiseissä, kuten erossa. Vaikeilta tunteilta on eron tapahtuessa 

vaikeaa välttyä ja tunteiden poissulkeminen ei puolestaan edistä erosta toipumista. Tämän 

vuoksi voisi ajatella, että miehet ovat eron sattuessa tästä näkökulmasta haavoittuvassa 

asemassa.  

Miehet ovat tutkimuksissa raportoineet kokevansa vähemmän intensiivisesti sekä 

positiiviseksi että negatiiviseksi miellettyjä tunteita. Useimmiten ihmiset, jotka kokevat 
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tunteet voimakkaasti, kokevat sekä positiiviset että negatiiviset tunteet voimakkaasti, 

harvemmin vain jompaa kumpaa. (Kilmartin 2007, 147.) Mielenkiintoista on, että 

imeväis- ja vauvaikäisten poikien tunneilmaisu on tyttöjä voimakkaampaa (Brody & Hall 

1993), mutta esikouluikään tultaessa sukupuolieroja ei ole enää nähtävissä (Adams ym. 

1995). Nuoruusiästä sukupuolierot alkavat voimistua (Stapley & Haviland 1989) ja 

aikuisiässä voidaan nähdä jo aiemmin mainittua eriytymistä naisten ja miesten 

tunneilmaisujen välillä. Näyttäisi siis siltä, että tyttöjä ja poikia ohjataan ilmaisemaan 

tunteitaan eri tavalla ja aikuisikään mennessä nämä kulttuurisesti hyväksytyt tavat ovat jo 

vahvasti sisäistettyjä.  

Rajoitetulla tunneilmaisulla on monenlaisia negatiivisia seurauksia sekä miehille itselleen 

että heidän lähipiirilleen. Jos omien tunteiden kanssa on epämukavaa olla, eikä avun 

pyytäminen tunnu mahdolliselta, tunteita saatetaan ilmaista toimintaan suuntautuvalla, 

epärakentavalla tavalla. Joskus negatiiviset tunteet ottavat väkivallan muodon. 

Intiimeissä ihmissuhteissa vähäinen tunneilmaisu ja toiseen tukeutuminen korreloi 

matalaan tyytyväisyyteen suhteessa. Myös seksuaalisuuteen liittyvät toiminnalliset 

pulmat sekä tyytymättömyys ovat yhteydessä heikkoon tunneilmaisuun. (Kilmartin 2007, 

161.) 

Kulttuuri, jossa elämme, muokkaa käyttäytymistämme vahvasti. On silti tärkeää muistaa, 

että kulttuurin sisällä on aina voimakasta yksilöiden välistä variaatiota. Jokaisessa 

kulttuurissa on yksilöitä, jotka toimivat omassa elämässään hyvin eri tavalla kuin heiltä 

stereotyyppisesti odotettaisiin. (Kilmartin 2007, 146.) On kuitenkin tarkoituksenmukaista 

tutkia miesten ja naisten välisiä eroja, jotta voitaisiin kehittää mahdollisimman toimivia 

auttamiskeinoja eri ihmisten kokemiin pulmiin. Catherine Kohler Riessmanin 

tutkimuksen (1990) mukaan miehet ja naiset kokevat eroon liittyen monet asiat samalla 

tavoin, mutta heidän kokemuksissaan on myös paljon eroja. Miehet ja naiset käsittelevät 

eroa eri tavoin, muistavat menneen suhteensa eri tavoin ja surevat eri asioita. Miehet myös 

kokivat eron tuovan vähemmän hyviä asioita mukanaan kuin naiset. Sekä miehet että 

naiset arvostivat suhteessa kumppanuutta, mutta kokivat sen hyvin eri tavoin. 

Huomattavaa on, että naisille parisuhde oli yksi ihmissuhde monien muiden tärkeiden 

joukossa, mutta miehet kaipasivat puolisonsa jakamatonta huomiota. Siinä missä naiset 

arvostivat keskustelua ja lähes sanatonta yhteyttä, miehet kokivat läheisyyttä seksin, 

yhdessäolon ja tekemisen kautta. (Riessman 1990.) Francesca Cancianin (1990) mukaan 
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nämä miesten tavat näyttää rakkautta sopivat hyvin yhteen kulttuurisen käsityksen 

kanssa, jonka mukaan miesten tehtävä yhteiskunnassa yleisestikin on toimia, ei vain 

puhua.  

Riessmanin tutkimus (1990) toi näkyväksi myös miesten ja naisten erilaiset tavat 

suhtautua eroon emotionaalisesti. Molemmat sukupuolet kokivat tuskaa ja surua erosta, 

mutta miesten suru saattoi jäädä piiloon, sillä heidän tapansa ilmaista surua heidän 

sukupuolelleen hyväksytyllä tavalla ei sopinut yhteen tyypillisten surua mittaavien 

määreiden (kuten itkeminen) kanssa. Kyse ei siis ole siitä, että miehet eivät kokisi yhtä 

vahvasti kuin naiset – miesten tulisi saada näyttää, kokea ja ilmentää tunteita omalla 

tavallaan. (Riessman 1990, 156–157.) Onkin väitetty, että psykologiset surun 

mittaustavat ovat vääristyneet siten, että ne ottavat paremmin huomioon naisille 

tyypilliset surun ilmenemismuodot ja miesten ahdinko voi täten jäädä näkymättömiin 

(Newmann 1990). Toisaalta miehet hyötyisivät siitä, että heille jo pienestä pitäen 

opetettaisiin tunteiden tunnistamista ja niistä puhumista. Näiden taitojen puute voi 

pahimmillaan johtaa ero- tai muussa kriisitilanteessa vakaviin psyykkisiin ja fyysisiin 

seurauksiin (Riessman & Gerstel 1985).  

Etenkin menneinä vuosikymmeninä on esitetty väitteitä, että miehet selviytyisivät 

huonosti erosta. Väitteet ovat kuitenkin ainakin osin kumottu. Selviytymiseen vaikuttaa 

olennaisesti se, kuinka paljon eron jälkeen ihmiselle jää selviytymistä tukevia 

elämänrakenteita, eivätkä tällaiset seikat ole välttämättä sukupuolisidonnaisia. Myös sillä 

on väliä, onko mies aloitteentekijänä erossa. (de Brujin ym. 1994, 96.) On hyvin 

luonnollista, että jos mittava elämänmuutos tapahtuu yhtäkkisesti ja hallinnan tunne 

katoaa hetkellisesti kokonaan, kenen tahansa on vaikeaa päästä nopeasti eteenpäin 

elämässään.   

Jos miehellä on lapsia, ero vaikuttaa väistämättä myös hänen vanhemmuuteensa tavalla 

tai toisella. Asiantuntijat ovat nostaneet esiin huoltaan eron jälkeen haurastuvasta 

isyydestä. On kustakin perheestä kiinni, millaiseksi isyys lopulta muotoutuu, mutta 

tutkimusten mukaan hiljalleen muuttuva mieskuva on vaikuttanut myös siihen, että 

miehet enenevässä määrin haluavat olla vahvasti lastensa elämässä mukana eron 

jälkeenkin. Lapsiperheissä eroon kytkeytyy aina myös kysymys lasten asemasta ja 

hyvinvoinnista ja lapsille onkin eron jälkeen parasta, jos he saavat säilyttää suhteen 
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molempiin vanhempiinsa. Valtaosa lapsista tapaa isäänsä eron jälkeen, mutta on 

huomattava, että kohtuullisen suuri osa lapsista on myös heitä, jotka eivät tapaa tai pidä 

yhteyttä isäänsä lainkaan. Tämän vuoksi vanhempia olisi tuettava pääsemään erosta 

eteenpäin ja erottamaan lapset ja menneeseen parisuhteeseen liittyvät negatiiviset tunteet 

toisistaan, jotta vanhemmuus voisi jatkua eron jälkeenkin. Psykososiaalisen tuen lisäksi 

tarvittaisiin perhepoliittisia muutoksia, jotka tukisivat molempien vanhempien 

vanhemmuutta eron jälkeen. (Hakovirta & Broberg 2014, 125-126.) Suomalaisessa 

perhepolitiikassa isyyden vahvistaminen onkin viime vuosina nostettu yhdeksi 

keskeisimmistä perhepolitiikan tavoitteista (STM 2013), mutta vaikuttaa siltä, että 

monessa kohtaa tavoite on jäänyt toteutumatta. Eräänä epäkohtana pidetään isien ja lasten 

eron jälkeen uudenlaiseksi muotoutuvaa suhdetta.  

Isän oikeudet ja velvollisuudet lapsiin liittyen määrittyvät lain lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta perusteella (Hakovirta & Broberg 2014, 115). Yli 90 prosenttia 

perheistä päätyy eron jälkeen yhteishuoltajuuteen (THL 2010), mutta yli neljännes 

lapsista päätyy edelleen asumaan äidin kanssa (Lapsen elatus ja huolto 2010). Vastuu 

lapsista jakautuu edelleen epätasaisesti vanhempien välille, vaikka vuoroasuminen on 

Suomessa lisääntynyt (Hakovirta & Broberg 2014, 116). Vuoroasumista on selvitetty 

ensimmäistä kertaa Suomessa vasta vuonna 2018, sillä asian tutkiminen tilastollisesti on 

ollut tähän saakka vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että lapsella voi edelleen lain mukaan olla 

vain yksi osoite, joten osoitteen perusteella ei ole voinut lapsen vuoroasumista päätellä. 

2018 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan kaikista eroperheiden lapsista noin joka 

kolmas lapsi asui yhtä paljon molemman vanhempansa luona. Huomattavasti yleisempää 

on tilanne, jossa lapsi osuu suurimman osan ajasta äitinsä luona. (SVT 2019.)  

Suurin osa vanhemmista saa lapsen huollosta ja tapaamisesta sovittua keskenään, mutta 

noin 4–5 prosenttia sosiaaliviranomaisten tai oikeuden käsittelemistä tapauksista 

kärjistyy huoltajuuskiistoiksi. Lukumääräisesti tämä koskee noin 2000:ta vuosittaista 

käräjäoikeudessa käsiteltävää riitaa. Huoltoriitatilanteissa yleisin ratkaisu on, että 

vanhemmille määrätään yhteishuoltajuus ja lapsi asuu äidin luona 65 %). Päätökseen 

lapsen asumisesta isän luona päädyttiin 27 prosentissa tapauksista. Loput tapauksista 

koostuivat vuoroviikkoasumisesta ja lasten asumisen jakamisesta niin, että osa asui isän, 

osa äidin luona. (Valkama & Litmala 2006). Huoltoriidat ovat vaikeasti ratkaistavia 

riitatilanteita ja ne ovat kuormittavia koko perheelle, mutta erityisesti lapsille. Viime 
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aikoina on havahduttu huoltoriitojen lisääntymiseen ja pohdittu keinoja niiden 

välttämiseen. Huoltoriitojen haitallisuudesta sen osapuolille kertoo sekin seikka, että noin 

kolmasosa huoltoriitojen lapsista on lastensuojelun asiakkaita (emt. 91).  

Lapsen huolto- ja tapaamisasioista on viime vuosina puhuttu myös tasa-

arvokysymyksenä, jossa miehet ovat altavastaajina. Valkaman ja Litmalan laajan 

tutkimuksen mukaan isien asema huolto- ja tapaamisasioissa ei ole niin synkkä kuin mitä 

aiemmin on oletettu ja millaista kuvaa julkisessa keskustelussa luodaan. 

Tutkimustuloksen mukaan lähivanhemmuus vahvistetaan kuitenkin sosiaalitoimen 

vahvistamissa sopimuksissa hieman useammin äideille kuin tuomioistuimissa. (2006, 

93.) 

Tutkimuksissa on havaittu, että lasten ja isien suhde vaikuttaa siihen, kuinka usein he 

tapaavat eron jälkeen. Lapsen ja vanhemman suhde on puolestaan monimutkaisempi asia 

kuin ajassa tai määrässä mitatut tapaamiset – siihen vaikuttavat mm. isän rooli 

kasvattajana ja lapsiin liittyvien päätösten teossa. Ero tarkoittaa myös monelle miehelle 

uudenlaista vastuunottoa lapsista etenkin tilanteessa, jossa vastuu on ollut pääasiallisesti 

äidillä. Tämä voi mahdollistaa täysin uudenlaisen suhteen luontia lapsiin, kun taas 

joissakin tapauksissa lasten tapaaminen tuntuu liian raskaalta ja tapaamiset harvenevat tai 

joskus jopa päättyvät kokonaan. Myös ex-puolisoiden välinen suhde ja miesten eron 

jälkeinen perhetilanne vaikuttavat lasten tapaamisiin. Perheettömien ja yksin asuvien 

isien tapaamiset lasten kanssa ovat tiheämpiä kuin parisuhteessa olevien. (Hakovirta & 

Broberg 2014, 119-122.) 

 

3.2 Sukupuolisensitiivinen työote ja miestyö 

Kansainvälisessä kentässä on havahduttu erityisesti psykoterapeuttien keskuudessa jo 

1960- ja 1970-luvuilla siihen, että auttamistyötä tekevien on tärkeää olla tietoinen 

asiakkaan psykologisen tilan lisäksi siitä, minkä sosiokulttuurisen ryhmän edustaja hän 

on. Sukupuoli on yksi keskeisistä  sosiokulttuurisista ryhmistä ja eri sukupuoliin liittyvät 

erityispiirteet ja -tarpeet on hyvä auttamistyössä pyrkiä ottamaan huomioon. Sen lisäksi 

että miesten tarpeet ja piirteet huomioidaan, ammattilaisten on tärkeää huomioida ja 

reflektoida myös omia asenteitaan ja mahdollisia stereotypioita liittyen kuhunkin 
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asiakasryhmään. (Kilmartin 2007, 280.) Myös sukupuolen mukaan eriytyneessä 

hoitonäkemyksessä ajatellaan, että miesten ja naisten palvelujen tarpeet eroavat 

toisistaan, joten sukupuolispesifeitä palveluja tarvitaan (Nyqvist 2004, 118).  

Vaikka ammattiavun hakemisesta on tullut jatkuvasti hyväksytympää ja myös julkisessa 

keskustelussa on viime vuosina ollut enenevässä määrin keskustelua myös 

mielenterveysongelmista ja muista ihmisten kohtaamista vaikeuksista, on esimerkiksi 

terapiaan hakeutumisessa edelleen stigma. Miehille avun hakeminen voi olla naisia 

vaikeampaa maskuliinisuuteen liitettyjen kulttuuristen merkitysten vuoksi. Miehen tulisi 

näiden käsitysten mukaan olla vahva, yksin pärjäävä ja vapaa emotionaalisista haasteista, 

jotka liitetään stereotyyppisesti naisiin. Ammattiavun vastaanottaminen voi täten 

näyttäytyä uhkana maskuliinisuudelle – eräänlaisena epäonnistumisena toteuttaa omalla 

kohdallaan hegemonista maskuliinisuutta. (Kilmartin 2007, 281-282.) 

Good, Martin ja Scher (1990) ovat puhuneet sen puolesta, että sukupuolitietoisuus pitäisi 

olla kaiken työskentelyn taustalla. He ovat muotoilleet viisi periaatetta 

”sukupuolitietoisen terapian” (Gender Aware Therapy) tueksi: 

”1. Pidä sukupuoleen liittyviä käsityksiä keskeisinä seikkoina terapiassa ja 

mielenterveydessä: on ymmärrettävä, kuinka sukupuoleen sosiaalistuminen 

ja seksismi vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. 

2. Käsittele ongelmia niiden sosiaalisessa kontekstissa: henkilökohtainen ja 

poliittinen eivät ole erotettavissa miehistä ja naisista yhteiskunnassa. Täten, 

on ymmärrettävä, miten laadukkaan lastenhoidon saatavuus tai työnantajan 

suhtautuminen vanhempainvapaisiin vaikuttavat henkilön stressin aiheisiin. 

3. Etsi aktiivisesti sukupuoleen liittyviä epätasa-arvoisuuksia sekä miesten 

että naisten kokemuksista. Ammattilaisten tulisi tutkia epäperinteisiä 

vaihtoehtoja ja tarkastella sukupuolistereotypioita asiakkaidensa kanssa. 

4. Tavoittele yhteistyöhön perustuvaa terapeuttista suhdetta: 

terapiasuhteiden tulisi alikorostaa valtasuhteita ja korostaa yhteistyötä.  

5. Kunnioita asiakkaan vapautta valita elää jotenkin muuten kuin 

poliittisesti korrektisti, perinteisesti tai ei-perinteisesti. Esimerkiksi, 

miesasiakkaalla on oikeus olla emotionaalisessa ilmaisussaan vähäeleinen. 

Sukupuolitietoinen terapia ei sanele, että tämän pitäisi muuttua, vaan 

asiakasta tulee tukea ymmärtämään, mitkä toiminnan seuraukset ovat ja 

antaa valita tietoisesti tapansa.” 
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On keskusteltu siitä, tulisiko ammattiauttajien käyttää joitakin erityisiä tekniikoita 

miesasiakkaiden kanssa työskennellessään. Jotkut teoreetikot ovat ehdottaneet, että 

miehille voisi sopia usein paremmin psykoedukatiivinen ja strukturoitu työote, 

erotuksena perinteisestä psykoterapíasta. (Kilmartin 2007, 284-285.) On myös näyttöä 

siitä, että jotkut miehet pitävät enemmän seminaari- ja työpajatyyppisestä työskentelystä, 

kun esimerkiksi (Robertson & Fitzgerald 1992). Ryhmämuotoinen työskentely on 

kasvattanut suosiotaan miesten keskuudessa. Voikin parhaimmillaan olla, että 

avautuminen muille miehille voi tarjota osallistujille hyvin terapeuttisen kokemuksen 

(Lynch & Kilmartin 1999).  

Kun työskennellään miesten kanssa perinteisemmällä tavalla kahden kesken kasvotusten, 

työntekijä voi tuoda mieserityisiä ongelmia näkyväksi. Miestä voi auttaa tunnistamaan, 

miten hän itse näkee miehen roolin ja miten hänen käsillä olevat ongelmansa voivat liittyä 

kulttuurisiin käsityksiin maskuliinisuuksista. Toinen keskeinen työ kahdenkeskisessä 

työskentelyssä on tuoda miestä lähemmäksi emotionaalisuutta ja toiseen ihmiseen 

tukeutumista. Työskentelylle voi olla keskeistä esimerkiksi tunnesanaston kartuttaminen. 

(Kilmartin 2007, 284-286.) Myös tunteiden fysiologisten tuntemusten avaaminen 

miehille voi olla hyödyllistä (Rabinowitz & Cochran 2002). Avuttomuus emotionaalisten 

seikkojen edessä voi aiheuttaa miehessä turhautumista ja avuttomuuden tunne voi jopa 

aiheuttaa tunteen maskuliinisuuden vaarassa olemisesta. Tämän vuoksi voi olla hyvä 

korostaa, että tunnetaidot ovat taitoja, jotka voi oppia niin kuin minkä tahansa muunkin 

taidon. Tämän kaltainen lähestymistapa saattaa helpottaa miestä ja vähentää 

tunneasioihin littyvää miehisyyden uhkaa. (Kilmartin 2007, 186.) Keskeisintä miesten 

kanssa työskennellessä kuitenkin lienee, että työntekijä luo miehelle turvallisen 

ilmapiirin, jossa hän voi olla oma itsensä ja vapaa ulkomaailmassa vallitsevista 

maskuliinisuuden odotuksista. Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista lisätä 

ymmärrystään siitä, miten odotukset mahdollisesti vaikuttavan miehen toimintaan ja sitä 

kautta elämään ja ihmissuhteisiin. (Kilmartin 2007, 287.) 

Suomessa on tällä hetkellä saatavilla erilaisia erossa auttavia palveluja, joita järjestävät 

sekä kunnat että kolmas sektori. Eropalveluista keskustellessa mainitaan usein, että niiden 

saatavuus on paikoitellen huonoa ja jonot pitkät. Tämä on ongelma erityisesti eron 

vaikeana kokeville, sillä pahimmillaan kriisin keskellä odottelu johtaa pitkittyneisiin 

huoltoriitoihin. Myös valtakunnallisella tasolla on havahduttu tähän epäkohtaan ja pyritty 
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vaikuttamaan siihen, että palveluiden pariin olisi helpompaa tarvittaessa päästä. 

Uudellemaalle on kansallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) osana 

perustettu eron ensiapupisteitä, jotka tarjoavat neuvontaa eroon liittyen ja ohjausta eri 

palveluiden piiriin. Eron ensiapupisteissä voimansa ovat yhdistäneet niin kunnat kuin 

järjestötkin. LAPE-ohjelman tavoitteena on parantaa oikea-aikaisten tukitoimien 

saatavuutta ja edistää ennaltaehkäiseviin palveluihin pääsyä. Tavoite on 

yhteiskunnallisesti tärkeä, sillä raskaat korjaavat palvelut tulevat huomattavasti 

kalliimmaksi kuin varhain tarjottu kevyempi tuki. (Aula ym. 2016.) 

Palveluita kehitettäessä olisi tärkeää myös huomioida eri asiakasryhmien spesifejä 

tarpeita, joista miehet nousevat yhtenä ryhmänä esiin. Miesten käsitellessä eroa osin eri 

tavoin kuin naiset, tarvitaan kaikille tarjottavien palveluiden lisäksi myös mieserityisiä 

palveluja. Miestyötä tarvitaan myös siksi, että institutionaalinen palvelujärjestelmä ei 

vaikuta tavoittavan miesasiakkaita tarpeeksi riittävässä määrin. Sosiaalityö Suomessa 

nähdään tutkimuksen ja käytännön kentällä melko sukupuolineutraalina, mikä voi olla 

ongelmallista, sillä pyrkimys neutraalisuuteen voi johtaa miesten tarpeiden 

sivuuttamiseen. Sosiaalityö on ihmiskäsitykseltään holistista ja perheiden kanssa tehtävän 

työn tulisi tähdätä koko perheen hyvinvointiin. Mikäli miesten tarpeet unohdetaan, 

neutraalisuuden taustalla oleva tasa-arvopyrkimys muuttuu epätasa-arvoksi niin miesten 

kuin lopulta naistenkin osalta. 

Suomessa onkin 2000-luvulla havahduttu sosiaalisten ongelmien 

sukupuolisidonnaisuuteen ja on alettu kehittää erityisiä palveluja miehille ja naisille 

(Kuronen ym. 2004, 11). Miesliikkeellä on ollut keskeistä vaikutusta mieserityisten 

palvelujen kehittämiselle Suomessa. Miesliikkeen ansioiksi voidaan lukea erilaisten 

tukipalvelujen nouseminen liikkeestä sekä puhumisen normalisointi ja korostaminen. 

Terminä miesliikkeellä viitataan erilaisten ryhmien ja toimintamuotojen verkostoon, 

johon kuuluu mm. miesryhmiä, isyysvalmennusta, väkivallan vastaista toimintaa, 

sähköpostilistoja, konferensseja sekä Miessakit-järjestö. Isyysvalmennus käynnistyi 

1990-luvulla ja on vuosien kuluessa osoittautunut hyvin suosituksi. Väkivaltatyön 

johtotähtenä on puolestaan ollut ajatus, jossa parisuhteen tai perheen 

vuorovaikutusongelmista ongelmien juurisyynä on haluttu irtautua ja alettu tukea miestä 

ottamaan vastuuta läheisiinsä suuntaamasta väkivallasta. Miesryhmien keskeinen 

toimintamuoto on puhuminen, joka on miesten kohdalla nähty osin ongelmallisena, sillä 
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miesten on väitetty helposti rationalisoivan tunne-elämäänsä ja puhuvan abstraktin 

yleisellä tasolla. Järjestäytymisasteeltaan miesliike on melko hajanainen verkosto ja sen 

toimijat olleet moninaisia. (Jokinen 1999a, 33–39.) Miesten innostuminen 

keskustelemaan ja erilaiset miehille suunnatut omat ryhmät ja verkostot kuitenkin 

kertovat siitä, että mieserityiselle toiminnalle on kysyntää.  

 

3.3 Sukupuoli sosiaalityössä  

Suomalainen sosiaalityö pohjaa tasa-arvoajatteluun ja näyttäytyy – ehkä osin tästä 

johtuen – kansainvälisesti vertailtuna lähes ”sukupuolisokeana”. Samaan aikaan 

sosiaalityöntekijän ammatti on vahvasti naisvaltainen. Sukupuolen merkityksen tutkimus 

suomalaisessa sosiaalityössä, niin työntekijän kuin asiakkaankin kannalta, on pitkään 

ollut vähäistä. (Kuronen ym. 2004, 5.) Sosiaalityö yhteiskuntatieteenä pyrkii tekemään 

näkyväksi rakenteissa vaikuttavia elementtejä ja samalla professiona kannustaa 

työntekijöitä jatkuvaan itsereflektioon, jotta itsestään selvänä näyttäytyvät 

kategorisoinnit tulisivat esiin niin asiakastyössä kuin tutkimuksessakin. Tämän vuoksi 

suomalaisessa sosiaalityössä pitkään jatkunut sukupuolinäkökulman laiminlyönti on 

jokseenkin yllättävää. Sosiaalityön tarkastelu sukupuolikategoriasta käsin on kuitenkin 

tärkeää, sillä sukupuolen häivyttäminen ei tuo esiin tarpeellista näkökulmaa siitä, että 

tietyt sosiaaliset ongelmat nivoutuvat sukupuoleen ja -polveen, vaikkei liika 

yksinkertaistaminenkaan ole tarkoituksenmukaista (mt., 7-8).  

Jos suomalaisessa sosiaalityössä sukupuolinäkökulma on jäänyt  marginaaliin, on näin 

ollut muuallakin maailmassa. Voidaankin sanoa, että sukupuolta pioneerina esiin 

nostanut feministiseksi sosiaalityöksi kutsuttu tutkimusperinne on jäänyt marginaaliin 

maailmanlaajuisesti, vaikka teemaa on kansainvälisessä tutkimuksessa kuitenkin 

käsitelty 1980-luvulta lähtien. Suomalaiset tutkijat ovat vasta 2000-luvun puolella 

lähteneet kansainväliseen kehitykseen mukaan, mutta asiasta voidaan löytää myös 

positiivisia puolia. Kotimaisessa tutkimuksessa voidaan nimittäin välttää varhaisen 

tutkimuksen suoraviivaisuudet ja kehitellä moniuloitteisempaa teoriaa. (Kuronen ym. 

2004, 8-9.) Sukupuoli ja sen vaikutukset sosiaalityön käytäntöön ja tutkimukseen ovatkin 

kaikkea muuta kuin yksiulotteisen selkeitä. Toki on myös selvää, ettei sukupuoli ole ainoa 

selittävä sosiaalinen kategoria.  
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Keskustelu feministisestä sosiaalityöstä pääsi angloamerikkalaisissa maissa vauhtiin 

1980-luvulla, siinä missä suomalaisessa tutkimuksessa keskustelua ei vielä tuolloin 

käyty. Perinteinen feministinen sosiaalityö nojasi ajatukseen, että sekä työntekijät että 

asiakkaat ovat pääosin naisia ja yhteiskunnassa alisteisessa asemassa olevien naisten tulisi 

pyrkiä keskinäiseen solidaarisuuteen ja samaistua toisiinsa naiseutensa kautta. 

Sosiaalityön käytäntöjä tuli kehittää tästä lähtökohdasta. (Keskinen 2004, 19-21.) 

Keskeistä oli myös sosiaalisten ongelmien määrittely sukupuolikategorian näkökulmasta; 

pitkään pimennossa ollut naisiin kohdistuva väkivalta nostettiin esiin yhtenä esimerkkinä 

tällaisesta sukupuolisidonnaisesta sosiaalisesta ongelmasta. Feministisen sosiaalityön 

esiin nostama näkökulma sosiaalisten ongelmien sukupuolisidonnaisuudesta tarkoitti sitä, 

että otettiin huomioon ongelmien vaikutus naisten hyvinvointiin ja pyrittiin edistämään 

sukupuolten välistä tasa-arvoa tätä kautta. Myös sosiaalityötä kritisoitiin valta-asetelmien 

vahvistamisesta ja todettiin naisten vastuuttamisen perheasioista ja äitiyden korostamisen 

olevan valta-asetelman ilmenemismuotoja. (Dominelli & McLeod 1989, 21-33.) 

1980-luvun jälkeen feministinen teoreettinen keskustelu on saanut osakseen sittemmin 

voimakasta kritiikkiä ja tilalle on astunut postmoderniksi feminismiksi kutsuttu suuntaus. 

Postmodernismi laajemmin käsitettynä haastoi kyseenalaistamaan siihen saakka miltei 

itsestään selvinä pidettyjä ajatustapoja, kuten sukupuolen merkitystä kategoriana, ja 

valtavirran postmoderni ajattelu on saanut jopa sukupuolineutraaleja sävyjä. Postmoderni 

feminismi on kuitenkin pyrkinyt ja onnistunut osoittamaan, että sukupuoli – siinä missä 

muutkin keskeiset ihmisiä erottelevat kategoriat (luokka, etnisyys, seksuaalinen 

suuntautuminen) – on osoittautunut pysyväksi yhteiskunnan ja kulttuurin 

jäsennystavaksi. (Keskinen 2004, 22-23.)  

Postmoderni feminismi on Keskisen (2004) mukaan kritisoinut erityisesti moderniin 

ajatteluun nojaavan feministisen sosiaalityön tapoja käsitellä valtaa, naisten välisiä eroja 

sekä subjektiutta. Feministinen sosiaalityö esitti vallan verrattain yksinkertaisesti: se oli 

jotakin, mitä toisilla oli ja toisilla ei. Sosiaalityössä valtaa oli työntekijöillä ja asiakkaat 

asettuivat vailla valtaa olevien positioon. Postmoderni feminismi esitti valtaa olevan 

kaikkialla, eikä kukaan voi lopulta olla täysin vailla valtaa tai vallan haltijakaan. Myös 

asiakkaita ja työntekijöitä yhdistävä naiskokemus asetettiin kyseenalaiseksi ja naisten 

välisiä eroja alettiin korostaa. Postmodernit feministit nostivat esiin 

intersektionaalisuuden käsitteen, jonka ansiosta alettiin kiinnittää huomiota siihen, että 
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naisilla oli useita heitä toisistaan erottavia tekijöitä (kuten ikä, etnisyys, luokka jne.). 

Naiskokemus ei ollutkaan enää kaikille naisille yhteinen, vaan sukupuolen rinnalle 

nostettiin muutkin sosiaaliset jaot. Subjektiuden uudelleenmäärittely on puolestaan 

pitänyt sisällään keskustelua subjektin moninaisuudesta ja muotoutuvuudesta. 

Keskeisimpiä sosiaalisia kategorioita alettiin tarkastella myös subjektin sisäisinä eroina, 

ei pelkästään ryhmätasolla. (mt. 23-31.) 

Suomessa on sukupuolta painottavissa tutkimuksissa tutkittu muun muassa sosiaalisten 

ongelmien sukupuolisidonnaisuutta (esim. Pösö 1986; Granfelt 1992; 1998), 

professionaalisuuteen liittyvää sukupuolittuneisuutta sosiaalityön historian näkökulmasta 

(Satka 1988; 1990; 1995), perheeseen liittyvien pulmien kytkeytymistä sukupuoleen 

(Forsberg 1994) sekä naistyöntekijöiden käsityksiä sukupuolesta ja subjektiudesta 

(Petrelius 2005). Leena Autonen-Vaaraniemi on tutkinut isyyttä eri näkökulmista, 

eronneiden miesten koteja ja kotikäytäntöjä (2009) ja eroisyyttä (2012). Sukupuolen 

nostamista tutkimuksen tulkintakehykseksi kaivattaisiin lisää, sillä kotimaista tutkimusta 

tarkastellessa nousee esiin, että sukupuolen merkitys jää usein taustalle. Esimerkiksi 

miehisiksi määrittyviä sosiaalisia ongelmia on toki Suomessa tutkittu, mutta sukupuole n 

merkitystä ja tiettyjen ongelmien linkittymistä maskuliinisuuden kulttuuriin ei ole 

tutkimuksellisesti tunnustettu (Kuronen ym. 2004, 12).  

Nyqvistin (2004, 121-122) mukaan sosiaalityön feministinen lähtökohta on yksinomaan 

naisten ja lasten suojaamista. Totta onkin, että feministisen sosiaalityön perusta on naisten 

ja lasten vallattomuuden osoittamisessa suhteessa miehiin. Nykypäivänä teoretisointi on 

kuitenkin kehittynyt ja myös käytännön työn lähtökohtana naisten, lasten ja miesten 

asettaminen vastakkain on kestämätön lähtökohta työskentelylle. Perhesysteemissä 

kaikki sen jäsenet ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja jokaisen perheenjäsenen 

hyvinvointi vaikuttaa toisiinsa. Siksi sosiaalityössä täytyy huolehtia kaikista 

perheenjäsenistä ja kohdella heitä tasa-arvoisella tavalla. Miesten auttaminen suojaa 

myös naisia ja lapsia, sekä toisinpäin. Vastakkainasettelussa pitäytyminen on omiaan 

ylläpitämään vanhakantaista ajattelua siitä, että pääosin naispuoliset sosiaalityöntekijät 

ovat lähtökohtaisesti miehiä vastaan, minkä on vaikeaa uskoa pitävänsä paikkansa.  

Sosiaalityössä pidetään keskeisenä tietoisuutta asiakkaan ja työntekijän välillä 

vallitsevista valtasuhteista, sosiaalisista ilmiöistä sekä kategorioista, horisontaalisesta 
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työskentelyotteesta, asiakkaan itsemääräämisoikeudesta sekä tasa-arvoisuuden 

periaatteesta. Institutionaalisena ja lakisääteisenä professiona sosiaalityössä vallitsevat 

osin hieman erilaiset lainalaisuudet kuin monissa muissa psykososiaalisissa palveluissa. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella erotilanteessa olevat miehet odottavat 

viranomaisilta ja muilta ammattiauttajilta erotilanteessa melko käytännöllisiä neuvoja ja 

tiedon saantia. Miehet myös toivovat ammattiauttajilta neutraalia suhtautumista ja 

tasapuolisuutta. (de Brujin ym. 1994, 98). Neutraalisuuden puute nousee miesten puheissa 

usein esiin heidän kertoessaan kokemuksistaan kohtaamisista ammattilaisten kanssa 

lasten huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä asioissa. Miehet kertovat kokevansa 

ammattilaisten olevan naisten puolella ja pitäytyvän vanhentuneissa käsityksissä siitä, 

että lasten on parasta asua ja olla äidin kanssa.  

Usein kuuleekin miesasiakkaiden puhuvan siitä, että auttamisaloille tarvitaan enemmän 

miehiä. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, eikä miestyöntekijä ole 

automaattisesti ratkaisu työskentelyssä koettuihin ongelmiin. Tutkimusten mukaan 

miesten on usein helpompi avautua naisille (Mazur 1989). Lisäksi miesten välinen 

kilpailuvietti ja vaikeus näyttää haavoittuvuuttaan muille miehille voi myös vaikeuttaa 

miestyöntekijälle avautumista (Kilmartin 2007, 284). Toisaalta naistyöntekijät eivät ole 

hekään turvassa sukupuoliin liittyviltä kulttuurisilta käsityksiltä. Tutkimuksissa on 

nimittäin havaittu, että naisterapeutit ovat suhtautuneet negatiivisesti miesasiakkaiden 

epäperinteisiin ammatteihin (Fitzgerald & Cherpas, 1985), miessukupuoli on vaikuttanut 

naistyöntekijöiden tekemiin diagnooseihin (Robertson & Fitzgerald, 1992) ja asenteet 

miesasiakkaita kohtaan ovat muutenkin olleet vääristyneitä (Wisch & Mahalik, 1999). 

Näiden esimerkkien valossa auttamistyötä tekevien ammattilaisten on oltava tietoisia 

siitä, miten sukupuoli vaikuttaa myös heidän omiin käsityksiinsä ja mahdollisesti 

työskentelyynsä.  

Olen edellä, tutkielmani kolmannessa luvussa, koonnut yhteen aiempaa tutkimusta 

miesten ja naisten sukupuoleen kytkeytyvistä eroista erotilanteessa sekä sukupuolen 

vaikutuksesta ihmissuhdeammattilaisten työskentelyyn. Edellä mainittujen viitekehysten 

avulla pääsee mielestäni hyvin käsiksi tutkielmani aiheena olevaan mieskokemukseen 

kahdesta eri näkökulmasta, joista molemmat kytkeytyvät miesten eroauttamiseen. 

Ensinnäkin työntekijöiden on hyvä tietää vähintäänkin perusasioita miehille ominaisista 

tavoista sopeutua eroon, jotta auttamista voidaan suunnata oikein. Toiseksi on tärkeää 
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olla tietoinen siitä, miten sukupuoli vaikuttaa mahdollisesti myös ammattilaisten 

ajatteluun ja vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Vaikutus on kaksisuuntainen: 

asiakkaan suhtautuminen työntekijään ja toisinpäin. Pyrin hyödyntämään tässä luvussa 

esitettyä olemassa olevaa tutkimustietoa analysoidessani myöhemmin tutkimustuloksiani 

luvussa viisi.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteutusta. Ensimmäisessä alaluvussa kerron 

tutkimuksen tavoitteesta ja tutkimuskysymyksistä. Toisessa alaluvussa käydään läpi 

aineistoon ja tutkimusetiikkaan liittyviä kysymyksiä ja lopuksi kolmannessa alaluvussa 

metodologisia, aineiston analyysiin liittyviä asioita. 

4.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia miehillä 

on erokokemuksiin liittyen, minkälaista apua miehet ovat erossa saaneet ja minkälaisen 

avun he kokevat parhaimpana erotilanteessa. Tutkimuskysymyksikseni ovat rajautuneet 

seuraavat: 

1) Millaisia erokokemuksia miehillä on? 

2) Millaista apua miehet kokevat tarvitsevansa erossa? 

On tärkeää kuulla miehiä erityisenä asiakasryhmänä, sillä tällä tavoin saadaan arvokasta 

tietoa tehokkaiden ja kohdistettujen palvelujen kehittämistä varten. Kokemuksen 

tutkiminen asettuu vahvasti sosiaalityön arvopohjaan – onhan modernille sosiaalityölle 

ominaista, että asiakkaita valtaistetaan, heidän omaa näkemystään tilanteestaan 

arvostetaan ja heidät otetaan mukaan suunnittelemaan heitä koskevia palveluja. 

Edelliseen viitaten esimerkiksi Kirsi Juhila (2012) kirjoittaa horisontaalisesta 

asiantuntijuudesta, joka pohjaa vahvasti kumppanuussuhteeseen pohjautuvalle 

työskentelytavalle. Horisontaalisessa asiantuntijuudessa tunnustetaan asiakkaan 

asiantuntijuus omissa asioissaan, eikä ammattilaisen tietoa arvoteta asiakkaan tietoa 

korkeammalle (emt. 137–138). Työntekijä ei ylhäältä alaspäin sanele, mikä asiakkaalle 

olisi parhaaksi, vaan asiakkaan näkemys määrittää keskeisesti auttamistyötä. Sosiaalityö 

on historiansa aikana kehittynyt jatkuvasti enemmän tähän suuntaan. 
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4.2 Aineisto ja tutkimuksen etiikka 

Aineisto 

Kun aloin suunnitella tutkielmaani, ajatuksenani oli kerätä aineistoa haastattelemalla. 

Prosessin edetessä kuitenkin lopulta hylkäsin ajatuksen haastatteluaineistosta, sillä se 

olisi vienyt huomattavasti aikaa ja voimavaroja, joka ei kokonaiselämäntilanteeni 

huomioon ottaen olisi lopulta ollut mahdollista. Seuraavaksi pohdin valmiiden aineistojen 

käyttöä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta, mutta hylkäsin tämänkin ajatuksen, 

sillä tutkimuskysymykseni ja intressini olivat rajautuneet jo vahvasti lopullisten 

tutkimuskysymysten suuntaan. Minulle oli muodostunut jo vahva näkemys siitä, mitä 

halusin tutkielmani kautta tietää. Keskustelupalstojen tekstejä tutkiessani en yhtäältä 

löytänyt tarpeeksi tutkimuskysymyksiini vastaavaa materiaalia, ja toisaalta koin 

useimmat internetkeskustelut enemmän tunteiden purkamisen kuin analyyttisemman 

pohdinnan areenaksi.  

Pohdittuani eri vaihtoehtoja, päädyin lopulta keräämään aineistoani internetissä 

jaettavalla sähköisellä kyselylomakkeella. Näin pystyin muotoilemaan kysymykset 

sellaisiksi, että saisin parhaiten tutkimuskysymyksiini vastaukset. 

Aineistonkeruumenetelmäni on muotonsa perusteella lähinnä lomakehaastattelua, sillä se 

on luonteeltaan melko strukturoitu. Lomakehaastattelun kysymyksiä on syytä pohtia 

tarkkaan, sillä jokainen lomakkeen kysymys pitää olla perusteltu siitä näkökulmasta, että 

sille löytyy jokin tehtävä tutkimuksen viitekehyksestä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87). 

Lomakkeen kysymykset ovat muotoutuneet pro gradu -prosessin edetessä ja olen 

kirjannut niitä ylös sitä mukaa, kun uusia ajatuksia on herännyt (kyselylomakkeen tarkat 

kysymykset löydät tutkielman lopusta, liite 1). Pohdimme lomakkeen kysymysten 

relevanttiutta tutkielmaseminaarissa yhdessä sekä ohjaajan että muiden ryhmäläisten 

kanssa. Tämän jälkeen ryhdyin varsinaisen lomakkeen tekoon.  

Verkkolomakeohjelmistona käytin E-lomaketta, joka on Tampereen yliopiston 

henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu ohjelmisto. Tehtyäni ensimmäisen 

version kyselylomakkeesta, jaoin lomaketta lähipiirini miehille ja pyysin heitä 

kommentoimaan sekä kysymyksen muotoja että lomakkeen käytettävyyttä ja 
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vastattavuutta. Testikierroksen kommenttien perusteella tein vielä muutoksia 

kysymyksiin, jotta lomakkeesta tulisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja 

tarkoituksenmukainen.  

Kyselylomake koostui sekä monivalinta- että avovastauksista ja löytyy sellaisenaan 

tämän tutkielman liitteistä. Kysely alkoi helpoilla taustatietokysymyksillä sekä 

numeraalisilla ja kyllä/ei -tyyppisillä vastausvaihtoehdoilla. Valitsin aloittaa kyselyn tällä 

tavoin siksi, että kyselyyn vastaaminen voi tuntua vastaajasta houkuttelevammalta, kun 

alun helpoilla kysymyksillä pääsee orientoitumaan myöhemmin tuleviin enemmän 

ajattelua ja harkintaa vaativiin kysymyksiin. Avovastukset olin sijoittanut lomakkeen 

loppupuolelle. Pyrin lomakkeen teossa selkeyteen siten, että kysymyspatteristot oli 

teemoiteltu aiheen mukaan. Taustatiedoista edettiin eron syihin ja kokemuksiin, 

eroauttamiseen ja palveluihin ja viimeiseksi tulivat lapsiin liittyvät kysymykset. 

Lomakkeessa oli aina mahdollista jättää vastaamatta, mikäli vastaaja ei osannut 

kysymykseen vastata tai ei kokenut kysymyksen koskevan häntä.  

Kyselylomakkeen linkkiä jaoin sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Twitterissä. Olin 

alkuun huolissani, saanko tarpeeksi vastauksia lomakkeen kautta, sillä minua oli 

tutkielmaseminaarissa varoitettu siitä, että usein on vaikeaa lomakkeella saada tarpeeksi 

avovastauksia. Nimenomaan avovastaukset olivat minulle tärkeitä, sillä kyseessä on 

laadullinen tutkielma. Olin valmistautunut keräämään aineistoa myös muulla tavalla, 

mikäli vastauksia ei kertyisi tarpeeksi tällä tavalla. Huoli osoittautui kuitenkin nopeasti 

turhaksi, sillä vastauksia kertyi ripeässä tahdissa: neljässä päivässä sain yhteensä 48 

täytettyä kyselyä, jonka jälkeen katsoin vastauksia olevan tarpeeksi ja suljin lomakkeen. 

En halunnut, että joudun karsimaan vastauksia ja ihmiset olisivat täten käyttäneet turhaan 

aikaansa vastaamalla henkilökohtaisia kysymyksiä sisältävään kyselyyn. Kun siirsin 

aineistoni E-lomakkeelta Word-tekstinkäsittelyohjelmaan analyysia varten, vastauksia 

kertyi yhteensä 21 liuskan verran. 

 

Vastaajien perus- ja taustatiedot 

Ensimmäiseksi kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajien perus- ja taustatietoja, jotta 

saataisiin tietoa, millaisia vastaajia lomake on tavoittanut. Yksinkertaisesti vastattavat 
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kysymykset on sijoitettu lomakkeen alkuun sen vuoksi, että tämän kaltaiset kysymykset 

johdattelevat vaikeampiin kysymyksiin ja virittelevät vastaajia asettumaan aiheen äärelle. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Ensimmäiseksi kysyttiin vastaajien ikää. 

Sitten kysyttiin erosta kulunutta aikaa, olivatko haastatellut eronneet avio- tai avoliitosta 

vai seurustelusuhteesta ja kuinka kauan heidän päättynyt parisuhteensa oli vuosissa 

kestänyt. Seuraavassa kyseisiä taustatietoja on eritelty sekä teksti- että kaaviomuodossa.  

 

 

 

Kuten kuvio 1:stä käy ilmi, suurin osa 48:sta vastaajasta sijoittui ikäryhmään 36–45, 

toiseksi suurin ikäryhmä oli 26–35 -vuotiaat. Nuorimpaan tarjoamaani 

vastausvaihtoehtoon, 18–25 -vuotiaat, ei tullut yhtäkään vastausta.  

Erosta kuluneesta ajasta kysyttäessä kävi ilmi, että valtaosa vastaajista, 24 kappaletta, 

sijoittuu luokkaan, jossa erosta on kulunut 1–5 vuotta. Ajattelen tämän olevan tutkielman 

kannalta hyvä asia: ero ei ole liian tuore, joten sitä on parhaimmillaan ehditty jo käsitellä 

monesta eri näkökulmasta. Eroon liittyvät tuoreimmat, kipeimmät tunteet lienevät 

vastaajilla jo käsitelty. Kuitenkaan erosta ei ole kulunut niin kauaa aikaa, että 

erokokemukset olisivat ehtineet jo haalistua vastaajien mielissä. 
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Kuvio 1: Tutkimukseen osallistuneiden iät
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Reilusti suurin osa vastaajista, 27 vastaajaa, oli eronnut avioliitosta ja toiseksi suurin 

ryhmä oli avoliitosta eronneet (14 kpl). Tämä oli hieman yllättävääkin, sillä avioliiton 

suosio on 2000-luvulla matalammalla tasolla kuin viimeisen parinsadan vuoden aikana 

tarkasteltuna (SVT 2010). Suuri naimisissa olleiden ja avoliitossa asuneiden määrä 

vastaajista kertonee vastaajien vahvasta sitoutumisesta menneeseen parisuhteeseen. 

Tämä on tutkielman kannalta kiinnostava asetelma, sillä matalan sitoutumisen suhteista 

erotessa ei välttämättä herää niin voimakkaita tunteita ja ajatuksia kuin korkean 

sitoutumisen suhteista. On tietysti hyvä muistaa, että pelkkä asumismuoto tai 

avioituminen eivät sellaisenaan välttämättä kerro sitoutumisen asteesta, mutta 

jonkinasteisena mittarina sitä voidaan pitää. Omissa asunnoissaan asuneita, 

seurustelusuhteesta eronneita vastaajia oli seitsemän.  
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Kuvio 2: erosta kulunut aika vuosissa
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Seuraavaksi lomakkeessa kysyttiin parisuhteen kestoa. Yhtä lukuun ottamatta lyhyimmät 

suhteet olivat kaikki seurustelusuhteita, joissa pariskunta ei asunut yhdessä. Suurin osa 

vastauksista sijoittui kategorioihin 6–10 ja 11–15 vuotta, joten suhteet olivat olleet 

verrattain pitkiä. Myös pitkät yhdessäoloajat kertonevat vahvasta sitoutumisesta 

parisuhteeseen. Lapsia oli 48 vastaajasta 26:lla vastaajalla, eli hieman yli puolella. 
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Kuvio 3: Avioliitosta, avoliitosta tai seurustelusuhteesta 
eronneet

Avioliitto Avoliitto Seurustelusuhde
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Eettiset kysymykset 

Tutkijan tehtävänä ja velvollisuutena on tutkimusta tehdessä kiinnittää huomiota myös 

tieteen teon eettisiin kysymyksiin. Ensimmäinen eettinen ulottuvuus on pyrkiä tekemään 

laadultaan hyvää tutkimusta ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Toinen ulottuvuus 

liittyy tutkimukseen osallistuvien henkilöiden avoimeen informoimiseen ja 

henkilötietojen käsittelyyn, aineiston keräämiseen ja analyysimenetelmien 

luotettavuuteen sekä siihen, millaisin keinoin tutkija esittää tutkimustuloksensa. Myös 

tutkimusaiheen valinta on itsessään eettinen kysymys. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 148–

154). Olen pyrkinyt läpi tutkielman olemaan tarkka lähdeviittausten kanssa sekä 

erottamaan selkeästi omat näkemykseni aiemmasta tutkimuksesta. Neljännessä luvussa 

olen pyrkinyt mahdollisimman läpinäkyvästi kuvaamaan aineiston hankintaa ja 

analyysia, jotta lukija voisi arvioida tutkimuksen luotettavuutta.  

Kerätessäni aineistoa kyselylomakkeella, en ole kerännyt tutkittavista henkilöistä kovin 

yksityiskohtaisia tietoja, kuten nimiä tai muita tunnistetietoja, joista henkilö voitaisiin 

yksilöidä tai tunnistaa. Jo tämä seikka tukee tutkittavien yksityisyydensuojaa. Pohdin 

lomakkeen kysymyksiä huolella ja kierrätin ne useamman ihmisen kautta, kuten tässä 

luvussa on aikaisemmin kerrottu. Kysymyksiä laatiessani kiinnitin huomiota kysymysten 

laatuun ja siihen, että kysymyksenasettelu olisi mahdollisimman sensitiivinen tutkittavia 

kohtaan, eikä toisaalta ohjaisi vastaajien vastauksia muotonsa vuoksi tiettyyn suuntaan. 

Myös tutkittavien suostumuksellisuus tutkimukseen osallistumisessa on seikka, joka tulee 

ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. Koska olen kerännyt aineistoni verkossa levitetyllä 

lomakkeella, tutkittavien suostumus vastata kysymyksiin on vahvalla pohjalla. 

Tutkimukseen osallistuminen erokokemuksia jakamalla saattaa tarjota miehille 

arvokkaan mahdollisuuden purkaa kokemuksiaan kirjoittamalla ja täten edistää eron 

käsittelyä ja siitä toipumista. E-lomakkeella keräämäni vastaukset on kerätty vain kolmen 

päivän aikana, jonka jälkeen jouduin sulkemaan lomakkeen, etteivät ihmiset vastaisi 

turhaan henkilökohtaista elämäänsä koskeviin kysymyksiin. Sen perusteella, että sain 

aineiston kasaan näin nopeasti, voisi olettaa miesten tarpeen käydä erojaan läpi olleen 

suuri. 
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4.3 Analyysi 

Tutkielmassani tutkitaan erityisesti miesten henkilökohtaisia kokemuksia. Pertti 

Alasuutari (2011) kritisoi yksilökeskeisestä kulttuurista kumpuavaa pyrkimystä tavoittaa 

laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä kysymällä niistä yksilöiltä ja pohtii, onko totuutta 

edes mahdollista löytää tällä metodilla. Alasuutarin (2011) näkemystä ei voi täysin 

kyseenalaistaa, mutta yhtä hyvin voidaan kysyä, onko ihmisiä tutkittaessa lopulta 

absoluuttista totuutta löydettävissä. Ihmisiltä itseltään kysyttäessä on tärkeää muistaa, että 

se, mitä ihmiset kertovat, on aina heidän tulkintansa ja muistojensa kautta värittyneitä 

versioita ja tulkintoja tapahtuneesta. Tämän tutkielman tarkoitus ei ole tavoittaa 

perimmäistä totuutta siitä, mitä erotilanteessa todella ja oikeasti tapahtui, vaan päästä 

kosketuksiin miesten tulkintoihin ja kokemuksiin tapahtuneesta. Mielestäni yleisesti 

ottaen ihmistä on vaikeaa auttaa, ellei onnistuta tavoittamaan hänen kokemuksiaan ja 

tulkintojaan tapahtuneesta. 

Kokemuksen tutkimukselle on ominaista, että tutkija tarkastelee kokemuksen sisältöä 

jäsennellen ja teemoitellen kerättyä aineistoa. Laadullisen tutkimusmetodin on katsottu 

soveltuvan hyvin kokemuksen tutkimiseen (Alasuutari 2011). Siinä missä monet ilmiöt 

ovat tutkittavissa luonnontieteellisin menetelmin, ihmistieteissä määrälliset, 

yleistämiseen pyrkivät keinot eivät usein ole tarkoituksenmukaisimpia. Vaikka laajoja 

yleistyksiä ei kokemusta tutkittaessa sadakaan välttämättä aikaiseksi, on mahdollista 

tehdä eräänlaisia kokoavia johtopäätöksiä eri ilmiöistä. (Tökkäri 2018, 66.) Vaikka 

kokemuksen tutkimusta on myös kritisoitu (Töttö 1999), parhaimmillaan kokemuksen 

laadullinen tutkimus voi viedä analyysin laajempaan kontekstiin, jopa kulttuurin tasolle 

(Peräkylä 2001).  

On kuitenkin totta, että kokemuksen luonne on epävarma. Kokemukseen on vaikeaa 

luottaa siinä mielessä, että se kuvaisi todellisuutta sellaisena kuin se on. Kiistatonta 

kuitenkin on, että kokemus kuvaa asioita sellaisena, kuin kokija on omasta 

käsitystodellisuudestaan käsin ne kokenut. (Kukkola 2018, 46.) Loppujen lopuksihan 

ihminen kokee aina asiat omassa todellisuudessaan, eikä ihmisten kanssa toimiessa ole 

edes mahdollista riisua ihmiseltä hänen kokemukseensa linkittyvää elämänhistoriaa ja 

kulttuuria, jossa hän elää. Voisikin siis sanoa, että tulkinnoista eristetyn todellisuuden 

tutkiminen ihmistieteissä onkin käytännössä mahdotonta. Samalla voidaan kysyä, kuinka 
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mielekästä se edes olisi, sillä ihminen on sosiaalinen olento, joka toimii aina tietyssä 

ajallis-paikallisessa ympäristössä.  

Tieteenfilosofisesti tutkielmani nojaa fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen. 

Fenomenologia tutkii erityisesti ihmisen suhdetta elämismaailmaansa ja pitää ihmisen 

kokemusta tärkeänä keinona ymmärtää tätä suhdetta. Fenomenologiaan tukeutuva tutkija 

ottaa kohteekseen ne merkitykset, joita inhimillinen kokemus pitää sisällään. 

Hermeneutiikka tuo fenomenologiseen tutkimukseen tulkinnan tarpeen tason. Tulkinta ei 

synny tyhjästä, vaan tutkijalla on jo jonkinlainen esiymmärrys aiheesta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 40.) Tätä esiymmärrystä olen pyrkinyt tuomaan tutkielmassani esille jo 

teoriaosuudessa, jossa puhutaan sosiaalisen sukupuolen merkityksestä ihmisen elämässä 

sekä sukupuolisidonnaisia eroon liittyviä seikkoja. Laine (2018, 29) tuo ilmi, että 

ihmistutkimuksessa sitoudutaan aina johonkin ihmiskäsitykseen. Tämän tutkielman 

ihmiskäsitys on sosiaalisesti muovautunut. 

Pietarisen (1997) mukaan hermeneutiikassa puolestaan keskeistä on myös sen 

selvittäminen, miten keskinäinen ymmärrys mahdollistuu ja miten ymmärrystä voidaan 

edistää. Ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman jatkuvaa tulkintaa, jota kaikessa 

kanssakäymisessä tehdään. (emt. 1997, 25.) Tunnistan, että verkkolomakkeella kerätty 

aineisto ei parhaalla mahdollisella tavalla edesauta keskinäistä ymmärtämistä, sillä 

tilanteesta puuttuu aito vuorovaikutus, jonka esimerkiksi haastattelemalla olisi voinut 

paremmin saavuttaa. Haastattelun etuja on reaaliajassa tapahtuva kommunikaatio, jossa 

voidaan esittää tarkentavia kysymyksiä. En kuitenkaan koe, etteikö ymmärtäminen 

mahdollistuisi lainkaan verkkovälitteisesti. Jo se, että olen aiheesta kiinnostunut ja kysyn 

kokemusasiantuntijoilta heidän näkemyksistään, viestii kiinnostuksestani aihetta kohtaan 

ja halustani ymmärtää. Miesten vahva halu kertoa kokemuksistaan kielii puolestaan 

heidän halustaan edistää ymmärtämistäni. Toisaalta haastattelijankin tulisi pyrkiä 

olemaan johdattelematta vastaajia liikaa (Laine 2018, 33) ja verkkoaineiston hyvät puolet 

piilevätkin juuri tässä: johdattelu jää vähäiseksi. 

Pietarinen kirjoittaa, että tulkitsemisen kautta inhimilliseen toimintaan liittyvät 

merkitykset pikkuhiljaa aukeavat. On tyypillistä, että tutkija uuden aiheen edessä tulkitsee 

aihetta omasta ymmärryksestään käsin, mutta perehtymisen myötä hän kykenee 

huomaamaan sidonnaisuutensa omaan taustaansa ja käsittelemään sitä kriittisesti. 



  

 36 

Tulkinta myös lisää tutkijan itseymmärrystä. (Pietarinen 1997, 25-26.) Olenkin valinnut 

tutkielmani aiheen siitä näkökulmasta, että koin olevani ymmälläni miesten maailmassa. 

Ymmärsin katsovani työssäni sosiaalityöntekijänä eronneita miehiä ja pohtivani, etten saa 

kiinni siitä todellisuudesta, jossa eroon liittyvät vaikeat tunteet pitkittyvät ja kärjistyvät 

joskus huoltoriidoiksi, väkivallaksi ja aina vainoamiseksi saakka. Tutkielman kautta 

toivoin voivani lisätä omaa ymmärrystäni eronneiden miesten todellisuudesta ja viedä 

tätä ymmärrystä myös työelämään. Tutkijapositiooni vaikuttaa eittämättä se seikka, että 

tutkin naisena miehiä. Tässä myös rikon sukupuolentutkimuksen totuttua kaavaa, jossa 

naiset ovat tavanneet tutkia naisia ja miehet miehiä. Parhaimmillaan tämä voi tuoda 

kaivattua uutta näkökulmaa aiheeseen. 

Pro gradu-tutkielmani edustaa laadullista tutkimusta ja analyysimenetelmänä on käytetty 

sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on itselleni jo aikaisemmin tuttu menetelmä 

kandidaatintutkielmani tiimoilta, joten tuntui luontevalta palata sen pariin myös pro 

gradu-tutkielman teossa. Sisällönanalyysi toki tuntui järkevimmältä menetelmältä myös 

tutkielmani luonteen puolesta. Siinä missä kyselylomakkeen kysymyksiä laatiessa täytyi 

tarkkaan pitää mielessä valitsemani tutkimuskysymykset, sama ajatus ohjasi minua 

luokitellessani aineistoa teemoittelemalla. Teemoittelu on tekniikaltaan lähellä 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa paljon käytettyä luokittelua, mutta teemoittelussa 

painottuu vahvemmin se, mitä on sanottu, eivätkä niinkään määrälliset kriteerit (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 105).  

Eskola (2001; 2007) on jakanut laadullisen analyysin muotoja kolmeen osioon: 

aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. Paikannan oman 

tutkielmani analyysitavan aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan välimaastoon. 

Aineistolähtöiseksi tutkielmani tekee se, että analyysiyksiköt on aineistosta valittu 

tutkimuskysymysten suuntaamana. Teoriaohjaavuus puolestaan näkyy siten, että 

analyysini ei pohjaa teoriaan suoraan, mutta teoriaa on käytetty analyysin toteuttamisen 

apuna. Päättelyn logiikka voidaan tällaisessa analyysissa nähdä abduktiivisena, mikä 

tarkoittaa, että tutkija etenee painottaen vuoroin aineistoa, vuoroin jo aiemmin tiedettyä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–110.) Tässä tutkielmassa olen erityisesti tutkielman 

tulososiossa tukeutunut abduktiiviseen päättelyn logiikkaan. Tuloksia auki kirjoittaessani 

olen samalla peilannut tutkielmani tuloksia aikaisempien tutkimusten perusteella saatuun 

tietoon. Olen pohjannut tutkielmani teoriataustaltaan sukupuolentutkimuksen traditioon, 
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jossa sukupuolen katsotaan olevan sosiaalisesti rakentunut. Tutkimustuloksissa minua 

erityisesti kiinnostaa se, millä tavalla mahdollisesti miessukupuolen erityispiirteet 

näkyvät vastauksissa. 

Aloitin aineiston analyysivaiheen siirtämällä kerätyt tiedot ensin E-lomakkeelta Excel-

taulukko-ohjelmaan. Erittelin ensin taustatietoihin liittyvät monivalintakysymykset ja 

laskin, minkä verran kulloiseenkin kysymykseen on tullut vastauksia. Tämän jälkeen 

siirsin kaikki avovastaukset Word -tekstinkäsittelyohjelmaan, joita tuli Wordiin 

siirrettynä yhteensä 21 liuskaa. Avovastauksiin oli vastattu huomattavasti useammin kuin 

minua oli etukäteen varoiteltu; olin myös lomakkeen johdannossa erikseen pyytänyt 

vastaajia mielellään vastaamaan avokysymyksiin. Koska kysely on lomakepohjainen, 

vastaukset eivät ole kovin pitkiä – lyhimmillään rivin mittaisia ja pisimmillään muutaman 

rivin mittaisia.  

Siirrettyäni avovastaukset Wordiin aloin lukea vastauksia lomakekysymys kerrallaan 

läpi. Luin kunkin kysymyksen vastaukset moneen kertaan läpi, jonka jälkeen minulle 

alkoi muodostua kokonaiskuva ja tulkinta siitä, mitä miehet oikeastaan vastauksissaan 

kertoivat. Tutkimuskysymyksiä on kaksi, joista ensimmäinen liittyy laajemmin eroon 

liittyviin kokemuksiin ja toinen eroon saatuun apuun. Erokokemuksia koskevista 

vastauksista oli eroteltavissa kolme laajempaa teemaa: eron aloite ja -syyt, välit ex-

puolisoon sekä lasten huolto ja tapaaminen. Eroon saatu apu on neljäs suurempi teema 

tutkielmassa, joka vastaa suoraan toiseen tutkimuskysymykseen. Hiljalleen vastauksista 

alkoi erottua toistuvia vastauksia, jotka ryhmittelin neljän teeman alle omilla otsikoillaan 

alakategorioiksi. 

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei työskennellä suurten aineistomassojen kanssa, 

eivätkä määrälliset kriteerit ole välttämättä teemoiteltaessa pääasia, olen kuitenkin 

pyrkinyt tekemään päätelmiä sen perusteella, minkälaiset näkemykset saivat eniten tilaa 

miesten vastauksissa. Tällä perusteella järjestin teemoittelemani aineiston siten, että 

eniten samansisältöisiä vastauksia sisältänyt kategoria oli ensimmäisenä, toiseksi suurin 

seuraavana ja niin edelleen. Kun miehet esimerkiksi vastasivat siihen, mikä on ajan 

kuluessa muuttanut vastaajan ja ex-puolison välejä, löytyi selvästi kategoriat aika, 

tunteiden laimeneminen, uusi parisuhde ja anteeksi pyytäminen. Edellä mainituista 

kategorioista miehet kertoivat kukin oman tulkintansa. Olen tutkielmani tulosluvussa 
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avannut sitä, minkä verran samantyyppisiä vastauksia on kuhunkin tiettyyn 

lomakekysymykseen tullut. Mikäli tietyn tyyppisiä vastauksia tuli vain yksittäisiä, 

hylkäsin tällaiset vastaukset, sillä en kokenut niitä vähäisen määränsä vuoksi tutkielmani 

kannalta merkittäviksi.  

Olen edellä esitellyt tutkimukseni tavoitetta ja kuvaillut tutkielman aineistoa sekä 

tutkimukseen liittyviä eettisiä seikkoja. Lisäksi olen pyrkinyt kuvailemaan tutkimuksen 

analyysiprosessia. Seuraavaksi tulevassa tulosluvussa kerron tarkemmin miesten 

kokemuksista erosta ja eroon saadusta avusta.  
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5 MIESTEN KOKEMUKSET EROSTA JA EROON SAADUSTA 

AVUSTA 

Tulosluvussa esittelen pro gradu -tutkielmani tuloksia ja vastaan asettamiini 

tutkimuskysymyksiin 1) ”millaisia erokokemuksia miehillä on” ja 2) ”millaista apua 

miehet kokevat tarvitsevansa erossa”. Olen jäsennellyt analyysin ja tulokset neljään 

alalukuun, jotka vastaavat miesten vastauksista jäsennettyä neljää teemaa. Kolme 

ensimmäistä alalukua vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja kattavat kolme 

teemaa, jotka miesten erokokemuksista on jäsennelty: miesten näkemyksiä eroaloitteen 

tekijästä ja eron syistä, välit ex-puolisoon sekä lasten huolto ja tapaaminen. Neljäs alaluku 

vastaa toiseen tutkimuskysymykseen ja kattaa neljännen teeman, joka käsittelee erossa 

saatua apua. Tuottaessani tulkintaa peilaan tuloksiani myös aikaisempiin tutkimuksiin.  

Viittaan tutkielmani kyselylomakkeeseen vastanneisiin miehiin termillä vastaajat ja 

heidän entisiin kumppaneihinsa termillä ex-puoliso. Sanavalintojani perustelen siten, 

etten ole kyselylomakkeen saatteessa rajannut vastaajia heteroseksuaaleihin miehiin, 

vaan kysely on ollut avoin kaikille miehille. Vastausten perusteella myös 

seksuaalivähemmistöjen edustajia on osallistunut tutkimukseen. Miehet ovat voineet 

käyttää erilaisia sanavalintoja vastauksissaan, mutta itse pitäydyn läpi tutkielman edellä 

mainituissa sanavalinnoissa. Olenkin tutkielmassani kiinnostunut yleisesti miesten 

erokokemuksista, enkä ole nähnyt tarvetta tehdä eroa ihmisten seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella. 

 

5.1 Miesten kokemuksia eroaloitteen tekijästä ja eron syistä 

Ensimmäisenä teemana miesten erokokemusten osalta erottuu vastaajien tulkinnat siitä, 

kuka teki aloitteen eroon ja mitkä ovat vastaajien näkemyksen mukaan syyt, jotka johtivat 

eroon. Aikaisemman tutkimuksen mukaan erosta selviytymiseen on merkittävää 

vaikutusta sillä, kumpi puolisoista on tehnyt eroaloitteen, kuten esimerkiksi de Brujin ja 

kumppanit (1994, 97) ovat tutkimuksessaan tuoneet ilmi. Jos ero tapahtuu ex-puolison 

aloitteesta ja tulee hyvin yllättävänä tietona suhteen toiselle osapuolelle, on eroaloitteen 

tekijä usein prosessoinut eroa huomattavasti pidemmälle kuin hän, jolla ei ole ollut tietoa 
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toisen eropohdinnoista. Yllättävä ero voi olla valtava kriisi ihmiselle ja pahimmillaan 

romahduttaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin ainakin hetkellisesti.  

Eron syyt ovat puolestaan jo sellaisenaankin tutkimuksellisesti kiinnostavia, mutta erosta 

selviämistä usein myös helpottaa, mikäli henkilöllä on jonkinlainen käsitys siitä, miksi 

parisuhde on päättynyt. Koherentti kuva tapahtumista voi auttaa ihmistä eteenpäin sekä 

antaa rauhan tekemisessä sekä menneisyytensä että ex-kumppaninsa kanssa. Toki voisi 

myös ajatella, että on tärkeää tunnistaa omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia sekä suhteen 

aikana että erossa, jotta ihmisenä kasvu ja tulevissa parisuhteissa onnistuminen 

mahdollistuvat.  

Tasan puolet vastanneista koki eron tapahtuneen ex-puolison aloitteesta (24). Vastaajien 

aloitteesta oli miesten näkemyksen mukaan tapahtunut 11 eroa ja yhteisestä päätöksestä 

12 eroa. Muu-kategoriaan oli tullut yksi vastaus. Tutkielmani tulokset eivät siis tältä osin 

eroa aiemmista tutkimuksista – esimerkiksi Väestöliiton perhebarometrin (Kontula 2013) 

mukaan 70 prosenttia naisista ja 35 prosenttia miehistä on ilmoittanut tehneensä aloitteen 

eroamisesta.  

Vastausten perusteella voi kuitenkin päätellä, ettei kokemus siitä, kuka eroaloitteen on 

tehnyt, ole yksiselitteinen. Esimerkiksi aloitteen on voinut alun perin tehdä vastaaja, 

mutta kokemus on lopulta se, että pariskunta on todennut yhdessä eropäätöksen olevan 

paras ratkaisu. Moni vastaaja kertoi kokeneensa pitkään jatkuneen prosessimaisen eron, 

jossa varsinaista aloitteentekijää on hankala erottaa: 

”Suhde kriisiytyi tavalla, jossa molemmat totesivat, ettei suhdetta voi jatkaa 

nykyisellään. Lopulta päädyimme siihen, ettei kannata enää yrittää. Koska 

prosessi kesti viikkoja, jossakin vaiheessa puolisoni oli vakuuttuneempi, 

että haluaa erota. Minä olisin ehkä hetkittäin halunnut yrittää selvittää 

ongelmia. Kokonaisuutena arvioiden ero oli yhteinen päätös.”  

Omana kategorianaan ensimmäisen teeman, eli eroaloitteeseen ja eron syihin liittyvien 

kokemusten, vastauksista erottuivat selvästi kokemukset uskottomuudesta ja ex-puolison 

siirtymisestä suoraan uuteen suhteeseen, joista kerron myöhemmin tässä luvussa. Kun 

eroon on liittynyt uskottomuutta ja nopeasti alkaneita uusia suhteita, ero on usein 

tapahtunut jätetyn näkökulmasta yhtäkkisesti ja repivällä tavalla. Vastaajilla oli 
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keskenään hyvin erilaisia kokemuksia siitä, kenen aloitteesta ero on tapahtunut silloin, 

kun suhteessa on ollut uskottomuutta. Aloitteet näissä tapauksissa jakautuivat vastaajien, 

ex-puolisojen ja yhteisten aloitteiden kesken. 

Vaikka peräti puolet vastaajista kertoi kokeneensa eron tapahtuneen ex-puolison 

aloitteesta, vain 15 vastaajaa kertoi eron tulleen yllätyksenä. Suurin osa vastaajista kertoi, 

että eron merkit olivat olleet jo pitkään näkyvissä, jopa vuosia. Yllätyksenä ero ei 

tietenkään tullut heille, jotka olivat itse tehneet aloitteen eroon tai käyneet yhteistä 

keskustelua ex-puolisonsa kanssa. Vaikein erokokemus lienee ollut miehille, joille ero on 

tullut täysin yllättäen, eikä erosta tai suhteen tilasta ole käyty kasvokkaista keskustelua: 

”Kaikki sujui hyvin kunnes yhtenä päivänä tuli ilmoitus tekstiviestitse.” 

 

”Muutti opiskelemaan ja soitti sitten että homma ei toimi.” 

 

Miksi monet erot tapahtuvat näin yhtäkkisesti ja olisivatko tällaiset äkkierot estettävissä 

jollakin tavalla? Vailla tarkempaa kokemustietoa on vaikeaa tulkita, miksi esimerkiksi 

ylläolevan otteen miehille ero vaikuttaa tulleen täytenä yllätyksenä: kaikkihan sujui 

hyvin. Voisi kuitenkin kuvitella, että kyseessä on jonkinlainen kommunikaation katkos 

ex-puolisoiden välillä. Miehet ovat saattaneet kokea omalta osaltaan olevansa varsin 

tyytyväisiä suhteeseen ja samaan aikaan ex-puoliso on voinut prosessoida ajatuksissaan 

tulevaa eroa jo pitkällekin. Ehkä ex-puoliso on yrittänyt kommunikoida 

epätyytyväisyydestään jollakin tavalla, mutta liian epäsuorasti, jotta olisi tullut 

kumppaninsa ymmärtämäksi. Miehet ovat usein tutkimusten mukaan usein tietämättömiä 

parisuhteen ongelmista, vaikka naiset ovat ehtineet prosessoida asiaa pitkäänkin (esim. 

Williamson ym. 2016). Jälkimmäisessä otteessa suhde on purkautunut opiskelun ja pois 

muuttamisen katalysoimana; välimatkan päästä lieneekin henkisesti helpompaa katkaista 

suhde, kun ei joudu suoraan kohtaamaan jätetyn mahdollisia negatiivisia tunteita. 

Eron syitä vastaajat erittelivät useita ja niissä oli paljon hajontaa. Yleisimmät syyt eroon 

olivat vastaajien kokemuksen mukaan erilleen kasvaminen, uskottomuus sekä 

mielenterveysongelmat. Vastaajat kertoivat loitontuneensa ajan myötä ex-puolisostaan ja 

mielenkiintonsa suuntautuneen uusiin asioihin ja ihmisiin. Tämä näkyy vastaajien 
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mukaan suhteessa muun muassa kokemuksena parisuhteen muuttumisesta 

kaverisuhteeksi sekä seksuaalisen kiinnostuksen loppumisena. 

” Yhteinen kipinä suhteesta katosi ja yhdessä tekeminen ja oleminen 

muuttui vaivalloiseksi. Toisen auttaminen loppui, ei jaksa kysyä voisitko 

auttaa, kun se kodin rakentaminen ja hoito pitäisi olla yhteistyötä.”  

 

Seksuaaliset ongelmat ja ”kipinän” katoaminen ovat myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

todettu miehille tärkeimmiksi eroon johtaviksi syiksi (esim. Paajanen 2003, 70). Miehet 

myös suuntautuvat naisia useammin tekemiseen, joka näkyy yllä olevan otteen vastaajan 

kokemuksessa. Mikäli yhteistä tekemistä ei kumppanin kanssa löydy, voi miehen 

tyytyväisyys suhteessa laskea.  

Uskottomuuden kokemuksista vastaajat kertoivat melko yksiselitteisesti ja lyhyesti 

erityisesti tapauksissa, joissa puoliso oli ollut uskoton; vastaukset saattoivat olla yhden 

tai kahden sanan mittaisia. Voisi ajatella, että niukka kuvailutapa kertoo miesten 

vaikeudesta sanallistaa monimutkaista ilmiötä. Uskottomuus voi myös olla selkeä ja 

yleisesti hyväksytty syy eroon. Vastaajan oltua itse uskoton ex-puolisolleen, saattoi 

vastauksessa olla tarkempaa analyysia uskottomuuteen johtaneista syistä: 

” Eron syynä oli se, että minusta tuntui siltä, että en rakasta puolisoani 

enää. Lisäksi tuntui siltä, että emme olleet tasapuolisia suhteessa vaan 

minun roolini oli enemmänkin hänen tarpeidensa täyttäjä. Tästä syystä 

minulla lipsahti pettämisen puolelle ja päätin sitten, että ero on viisaampi 

ratkaisu kuin yhdessä pysyminen.” 

 

Mielenkiintoista on, että yllä olevassa otteessa vastaaja erittelee hyvinkin tarkkaan 

kokemustaan siitä, mitkä tekijät johtivat vastaajan kohdalla uskottomuuteen. Otteesta on 

luettavissa kokemus, että tunnesuhde puolisoon oli haihtumassa ja vastaaja on myös 

kokenut suhteessa vastavuoroisuuden puutetta. Vastaaja ikään kuin perustelee 

toimintaansa sillä, että hänen uskottomuutensa ei ilmiönä ole niin yksinkertainen kuin 

äkkiseltään voisi kuvitella. Vastaajan asenne uskottomuutta kohtaan sinänsä vaikuttaa 

olevan kielteinen, eikä hän ole kokenut suhteen jatkamista mahdolliseksi tekonsa jälkeen. 
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Uskottomuus tekona vaikuttaa pysäyttäneen vastaajan miettimään suhteensa tilaa ja 

tuoneen esille parisuhteen huonon tilan.  

Usein lieneekin niin, että uskottomuus ei ole juurisyy eroon, vaan on vain näkyvä oire 

suhteen muista ongelmista. Samansuuntaisen tuloksen ovat saaneet Previti ja Amato 

kattavassa pitkittäistutkimuksessaan (2004), jonka mukaan matala tyytyväisyys 

avioliittoon ennustaa uskottomuutta, mutta uskottomuus toki tapahtuessaan myös lisää 

avioeron mahdollisuutta. Huomattavaa tutkielmani tuloksissa on se seikka, että vaikka 

aiemman tutkimuksen perusteella (esim. Kontula 2009) suomalaiset miehet ovat 

useimmiten uskottomampia kuin naiset, tässä tutkielmassa asetelma on miesten 

kokemusten perusteella toisin päin. Puolisojen toteuttama uskottomuus nousee 

vastauksissa esiin huomattavasti suuremmassa määrin kuin miesten. Tämä voi olla joko 

sattumaa tai sitten kyselylomakkeeseen on halunnut vastata miehiä, jotka ovat kokeneet 

eron erityisen voimallisesti esimerkiksi ex-puolison paljastuneen uskottomuuden vuoksi. 

Myös mielenterveysongelmien kohdalla vastaajat kertoivat kokeneensa nimenomaan ex-

puolison mielenterveysongelmien olleen syy eroon. Vastaajat eivät ole erotelleet 

mielenterveysongelmia tarkemmin, mutta aineistossa kuvataan ainakin masentuneisuutta 

ja epävakautta. Myös vastaajien oma alkoholinkäyttö mainitaan muutamaan otteeseen, 

mutta se ei nouse merkittävään asemaan aineistossa.  

 

”Tuntui, että elämme katastrofista toiseen. Puolisoni ei ollut tarpeeksi 

vakaa elämään omasta mielestäni "normaali elämää" Jatkuvan 

tyytymättömyyden vuoksi mm. muutimme 4 kertaa kahden vuoden sisään, 

muutimme sisustusta yms. Rahan käyttö oli holtitonta, eikä elämässämme 

ollut varmuutta.” 

 

Edellä mainittujen erosyiden lisäksi aineistosta nousivat suurimpina syinä esiin 

kokemukset kommunikaatiovaikeuksista, erilaisista tulevaisuudennäkymistä, liian 

erilaisista arvoista tai luonteista sekä arjen erimielisyyksistä.  

”Liian erilaiset elämänarvot, luonne-erot, suhteen alusta asti kalvaneet 

reunatuntemukset.” 
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Suurin osa vastaajista oli selvästi ainakin jonkin verran pohtinut eron syitä. Muutama 

vastaaja toi ilmi, etteivät he koe eron syystä olevan tietoa. Vastausten perusteella 

useimpiin eroihin on ollut miesten näkemysten mukaan lukuisia syitä, jotka kietoutuvat 

toisiinsa. Vähiten tarkempaa sanallista analyysia miesten vastauksissa oli silloin, kun 

vastaajat kertoivat kokevansa uskottomuuden tai ex- puolison mielenterveysongelmien 

olleen syinä eroon.  

 

5.2 Välit ex-puolisoon 

Toinen miesten erokokemuksiin liittyvä teema käsittelee vastaajien välejä ex-puolisoihin. 

Vastaajat arvioivat kyselylomakkeessa välejään ex-puolisoonsa sekä sitä, ovatko välit 

jollakin tavalla muuttuneet ajan kuluessa. Se, millaiset välit ex-puolisoilla on keskenään, 

vaikuttaa erosta selviytymiseen erityisesti silloin, kun perheessä on lapsia. Yhteiset lapset 

edellyttävät edes jonkinlaisten välien saavuttamista ja ylläpitoa, erityisesti jos lapset ovat 

pieniä, sillä pienten lasten kohdalla asioista on keskusteltava paljonkin. Tämä edellyttää 

eronneelta parilta toimivaa keskusteluyhteyttä. Erilaisissa eropalveluissa vanhempia 

kannustetaankin sopimaan keskenään lapsiin liittyvistä asioista, jotta lapset eivät joutuisi 

viestinviejiksi vanhempien välillä. Viestinviejän asemaan joutumisen on katsottu olevan 

haitallista lapsille.  

Tilinpäätös menneeseen suhteeseen ja ex-puolisoon on tärkeää tehdä lapsettomissakin 

suhteissa, mutta tällöin etäisyyden pitäminen entiseen kumppaniin on helpompaa, kun 

pakottavia syitä pitää yhteyttä ei välttämättä ole. Asia ei kuitenkaan todellisuudessa ole 

aina näin yksinkertainen, vaan esimerkiksi yhteinen ystävä- tai tuttavapiiri tai eron 

jälkeen yhdessä huolehdittavat lemmikit voivat edellyttää asiallisia välejä. Edellä 

mainitut tilanteet tulivat esiin tämänkin tutkielman aineistossa. 

Vastaajilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä liittyen siihen, millaisena he kokivat tämän 

hetkiset välinsä entiseen puolisoonsa. Suurin osa vastaajista kuitenkin koki välien olevan 

neutraalit (18) tai hyvät (17). Huonoiksi välejä kuvaili 13 vastaajaa, eli vajaa kolmasosa 

vastaajista. Se, kokeeko vastaaja välit hyviksi, neutraaleiksi tai huonoiksi, on vahvasti 

tulkinnallinen ja kokemuksellinen asia ja saman kategorian sisällä olikin paljon vaihtelua. 

Hyviksi välejään kuvanneet saattoivat parhaimmillaan kertoa olevansa nykyään hyviä 

ystäviä ex-puolisojensa kanssa, kun taas jotkut vastauksista olisivat yhtä hyvin voineet 
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olla neutraalin kategorian puolella. Lähes kaikkia hyviksi välejään kuvaavia vastaajia 

yhdisti se, että vastaajat kertoivat pitävänsä tavalla tai toisella yhteyttä ex-puolisoonsa. 

Vähintään ex-pariskunta tervehtii toisiaan tavatessaan kadulla, jotkut pitävät yhteyttä jopa 

viikottain. Ex-pariskuntia tuovat lähemmäksi toisiaan vastausten perusteella myös 

yhteiset lapset, lemmikit sekä yhteinen ystäväpiiri. Vastaajat kertoivat myös edelleen 

joskus auttavansa toisiaan erilaisissa asioissa.  

”Lasteni äiti ja elämästäni kolmasosan rinnalla kulkenut nainen, tunteet 

ehkä katosivat ajan myötä, mutta monia asioita on yhdessä koettu ja 

nuorista aikuisiksi kasvettu, ei tarvitse pahoja ajatella.” 

 

Edellisen otteen vastaaja kertoo kauniisti ja liikuttavasti ex-puolisostaan. Hän pyrkii 

erottelemaan nykyhetkeä menneestä ja vaikka ero on varmasti ollut hänellekin enemmän 

tai vähemmän vaikea, hän näkee kaikesta huolimatta ex-kumppaninsa positiivisessa 

valossa. Vastausta leimaa anteeksianto ja hyvien asioiden näkeminen menneessä 

parisuhteessa. Tämä oli piirre, jota oli nähtävissä muissakin vastauksissa, joissa välejä 

kuvattiin hyviksi. 

Neutraaleiksi välejään kokevia vastaajia yhdisti eniten se, että yhteydenpito ex-puolisoon 

oli heidän kokemuksensa mukaan ohutta tai yhteydenpitoa ei ollut ollenkaan. Moni 

vastaaja kertoi olevansa yhteydessä ex-puolisoon vain lasten asioissa. Tämän kategorian 

vastaajilla ei ole ollut tarvetta rakentaa ystävyyttä tai jakaa henkilökohtaisempia asioita 

enää entisen puolison kanssa ja he tekivät rajauksia suhteessa ex-puolisoonsa esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa.  

”Pystymme hoitamaan asioita jos niitä on. Itse en kerro asioistani sen 

tarkemmin hänelle enkä jaa esimerkiksi facebookin statuspäivityksiä hänen 

kanssaan.” 

 

Yllä olevassa otteessa kuvailtu etäisyyden ottaminen voi olla eronneelle tärkeä keino 

päästää irti menneestä suhteesta ja jatkaa elämää. Etäisyyden ottamiseen liittyy myös 

tunne-etäisyyden ottaminen: vastaaja kertoo, ettei enää halua jakaa elämäänsä ex-

puolisolle kertomalla asioistaan tai että ex-puoliso olisi elämässä mukana sosiaalisen 

median kautta. Asioiden jakaminen on yhteyden luomista, jakamisesta pidättäytyminen 
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erillisyyden hakemista. Etäisyyden ottamisella voi olla sekä konkreettista että symbolista 

merkitystä.  

Joillekin vastaajille neutraalit välit merkitsivät kokemusta yhteydenpidon lopettamisesta 

kokonaan ja vastauksista välittyi negatiivinen tunnetila ja kokemus: 

”Ei ole ollenkaan välejä. Minun puoleltani aivan sama, hänen puoleltaan 

varmaan suuri vitutus käynnissä kymmenen vuoden jälkeenkin.” 

”En halua tietää hänen elämästään mitään koska sattuisi liikaa. Annan 

hänen olla rauhassa.” 

 

Edellä olevista otteista huomaa, että neutraalit välit näyttäytyvät vastaajille hyvin 

erilaisina. Se, että välit ovat rauhoittuneet, ei välttämättä kuitenkaan tarkoita vielä 

kokemusta ex-puolisoa kohtaan tunnettujen negatiivisten tunteiden viilenemisestä. 

Rivien välistä voi lukea, että irti ei ole vielä täysin päästetty, vaikka todetaankin, että 

”minun puoleltani aivan sama”.  

Noin kolmasosa vastaajista ilmoitti kokevansa, että välit ex-puolisoon ovat huonot. 

Vastauksia yhdisti yhteydenpidon totaalinen lakkaaminen tai riitaisuuden kokemus. 

Jotkut vastaajat kokivat ex-puolison halunneen ikään kuin pyyhkiä menneen parisuhteen 

elämästään kokonaan: 

”Hän kiireesti lähtiessään poisti kavereista fb:a ja esti minut ja kaikki 

yhteiset kaverit. Myöskin numeroon ei saanut enää yhteyttä sen jälkeen kun 

muuttoauto lähti pihasta. Ilmeisesti halusi "unohtaa" kaiken menneestä 

elämästään. Eikä ole mitään kuulunut sen jälkeen.” 

 

Otteesta voi tulkita, että vastaajasta tuntui pahalta kohdata se, että ex-puoliso on leikannut 

hänet yhtäkkisesti elämästään pois. Sen lisäksi, että vastaaja on poistettu sosiaalisesta 

mediasta ja puhelut on estetty, myös yhteiset ystävät on sisällytetty tähän eron jälkeiseen 

”siivousprosessiin”. Jos suhde on ollut pitkä, voi tällainen totaalinen irtautuminen tuntua 

kylmältä ja kovalta ratkaisulta ex-puolison taholta. Toisistaan eronneilla puolisoilla voi 

myös olla erilaisia tarpeita käsitellä eroa keskenään. Joillekin voi olla terapeuttista 

käsitellä eroa vielä sen jälkeenkin yhdessä ex-puolison kanssa, eikä ainoastaan eron 
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hetkellä. Mikäli tähän ei tule mahdollisuutta, voi moneen kysymykseen jäädä vastaukset 

saamatta. Tämä voi johtaa kokemukseen, jossa eroa voi olla vaikeaa hyväksyä. 

Pahimmillaan vastaajat kokivat huonojen välien johtaneen huoltajuusriitoihin ja 

lähestymiskieltoihin: 

”Jouduin hakemaan vuoden lähestymiskieltoa 2017. Eikä vieläkään pysty 

puhumaan esim. puhelimitse kun ei tiedä mitä tapahtuu. Tekstiviesteistä jää 

todisteet.” 

”Exän päihdekäyttäytyminen jatkui eron jälkeen. Häiritsi myös lasten 

elämää. Minun oli tyydyttävä yhteishuoltajuuteen erokäsittelyn 

pitkittyessä.” 

 

Kun lapsiperheessä tapahtuu ero, aikaisemman tutkimuksen mukaan ex-puolisoiden välit 

ovat kiinteästi yhteydessä siihen, miten lasten huoltajuudesta on saatu sovittua (Koskela 

2012, 141).  Nämä riitaisat ja huonoihin väleihin johtaneet erot ovat juuri niitä, joiden 

kanssa sosiaalityöntekijät ja muut ammattiauttajat ovat eniten tekemisissä. Vaikka 

esimerkiksi eron jälkeinen vainoaminen kohdistuu useimmiten miesten tekemänä naisiin 

(esim. Laitinen ym. 2017, 65), yllä olevassa näytteessä asetelma vaikuttaa olleen toisin 

päin. Ammattilaisten tulisikin olla tarkkana tunnistamaan myös miehiin kohdistuvaa 

vainoa, sillä voi olla, että mies itsekään ei tunnista kyseessä olevan laiton teko.  

Vastaajilta kysyttiin myös, kokevatko he vastaajan ja ex-puolison välien muuttuneen siitä, 

millaiset ne ovat olleet heti eron jälkeen ja millaiset välit ovat tänä päivänä. Vastaajia 

pyydettiin lisäksi arvioimaan, mikä välien muuttumiseen on heidän arvionsa mukaan 

vaikuttanut. Selvä enemmistö vastaajista kertoi kokevansa, että välit ovat muuttuneet ajan 

kuluessa ja että ne ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Tulkitsen vastauksia niin, että 

suurin osa vastaajista on päässyt hyvin erosta eteenpäin, eikä vastaajien elämä ja tunnetila 

ole jäänyt eron jälkeiseen tilanteeseen. Yleisimmät arviot siitä, mikä välien muuttumiseen 

on vaikuttanut, olivat ajan kuluminen ja tunteiden laimeneminen. Nämä asiat ovat 

vastausten perusteella selvässä yhteydessä toisiinsa. Vastaajat kertoivat kokeneensa eron 

jälkeen vaikeita tunteita, jotka ovat pikkuhiljaa ajan kuluessa helpottaneet.  
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”Välit ovat muuttuneet helpommiksi, koska välillä ei ole enää 

hankaloittavaa jännitettä tai painolastia. Välillä keskinäisessä 

kommunikaatiossa kuitenkin molemmat meinaavat palata eroa edeltäneen 

ajan kaltaiseen huonoon tilanteeseen. Keskeinen syy välien paranemiseen 

on etäisyyden saaminen toiseen sekä tunteiden osalta että ajallisesti ja 

tilallisesti.” 

”Kyllä, eron jälkeen tunteet velloivat eikä yhteydenpito onnistunut. 

Riittävän ajan jälkeen ei tunne enää vie vaan voi olla asiallinen” 

 

Otteissa miehet tuovat ilmi kokemustaan etäisyyden ottamisen tärkeydestä suhteesta 

irtautumisessa, kuten aikaisemmin tässä luvussa pohdin.  

 

Myös anteeksi antaminen ja keskustelu nousi vastauksissa esiin välien parantumiseen 

vaikuttavana seikkana: 

”Heti eron jälkeen emme olleet lainkaan väleissä, mutta hänen pyydettyään 

anteeksi tapaa jolla ero tapahtui on välit jonkinverran korjaantuneet.” 

 

Otteen vastaaja vaikuttaa kokevan anteeksipyynnöllä olevan tärkeä merkitys. Myös 

anteeksiannolla on tärkeä merkitys ja sen voi katsoa olevan jonkinlaista irti päästämistä 

ja luopumista. Jos ihminen on jonkin voimakkaan tunteen vallassa liittyen päättyneeseen 

parisuhteeseen, saattaa eroprosessi vielä olla kesken.  

Vastaajat kertoivat myös kokevansa, että uusi parisuhde on vaikuttanut väleihin ex-

puolisoon korjaavana asiana. Miehet kokivat, että uusi parisuhde on auttanut eteenpäin 

menossa ja vanhasta suhteesta irti päästämisessä. Huoli ex-puolisosta on hellittänyt ja 

joissakin tapauksissa uusi puoliso pystyi vastaajaa paremmin sopimaan asioista ex-

puolison kanssa: 

”On. Nykyinen puolisoni pystyy keskustelemaan ja sopimaan ansiosta 

entisen puolisoni kanssa, koska hänellä ei ole samanlaista tunnepainolastia 

kuin itselläni.” 
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Otteen miehen ratkaisu ottaa uusi puoliso viestinviejäksi on mielenkiintoinen keino 

pyrkiä vähentämään riitelyä ex-puolison kanssa. Käytännöllisesti katsoen ongelma on 

yksinkertaisesti ratkaistu, mutta toisaalta asettaa uuden puolison erikoiseen asemaan 

miehen ja ex-puolison väliin. Ratkaisu on ymmärrettävä, mutta saattaa myös johtaa 

tilanteeseen, jossa vastaajan oma vastuu tunteidensa hallinnasta ikään kuin ulkoistetaan 

toiselle henkilölle.  

Hiukan alle kolmasosa vastaajista kertoi kokevansa, ettei väleissä ole ollut muutosta tai 

he eivät koe välejä olevan lainkaan, sillä ex-pariskunta ei pidä toisiinsa yhteyttä. Vain 

muutama vastaaja tässä kategoriassa kertoi, että kokevat välien olleen koko ajan huonot. 

Suurimmalla osalla tällaisista vastaajista oli kokemuksia kiistoista ex-puolison kanssa 

lapsiin liittyvistä asioista.  

”Eivät ole. En tiedä missä asuu lasten kanssa, ei ole kommunikaatioyhteyttä. 

Lopetin huoltajuudesta tappelun parin vuoden jälkeen.” 

 

Otteen mies on kyllästynyt huoltajuustaisteluun ja luovuttanut asiassa kokonaan. Vailla 

lisätietoa on mahdotonta tietää, minkä vuoksi huoltajuudesta ei ole päästy sopuun, mutta 

surullinen lopputulos on se, että mies ei tiedä edes lastensa asuinpaikkaa. Tuloksena ei 

ole vain oheneva, vaan täysin kadonnut isyys, joka on tilanteena lohduttoman ikävä sekä 

lapsille että isälle itselleen.  

 

5.3 Lasten huolto ja tapaaminen 

Lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisimpiä selvitettäviä 

asioita, kun lapsiperheessä tapahtuu ero. Kuten jo tutkielmani edellisessä alaluvussa tuli 

ilmi, vastaajat kokivat miesten olevan epätasa-arvoisessa asemassa naisiin nähden silloin, 

kun lasten asumisesta, huollosta ja elatuksesta päätetään eron jälkeen. Huolto- ja 

tapaamisasiat olivat myös yksi keskeisimmistä osa-alueista, jossa vastaajat kokivat 

miesten tarvitsevan konkreettista apua eron jälkeen.  

Koska kysymys lasten huollosta ja tapaamisesta on niin keskeinen eron tullessa, kysyin 

vastaajilta, saivatko vastaajat ex-puolisonsa kanssa sovittua lasten huoltoon, tapaamiseen 

ja hoitoon liittyvät asiat keskenään ja jos eivät, mistä he hakivat apua. Kuten oletettua, 

suurin osa vastaajista koki saaneensa lapsiin liittyvät asiat hyvin sovittua ex-puolisonsa 
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kanssa ilman ulkopuolista apua. Monet vastaajista olivat tehneet yhdessä sovituista 

asioista virallisen sopimuksen lastenvalvojalla.  Jotkut vastaajista kertoivat, ettei lasten 

asioista ole tarvinnut riidellä tai alkuperäisiä sopimuksia on myöhemmin sovellettu 

joustavasti. Kaikilla ex-pariskunnilla ei ole sopuisan alun jälkeen jatkunut näin sopuisasti: 

”Aluksi saimme (sovittua), mutta neljän vuoden aikana äiti yritti saada 

keploteltua huoltajuuden kokonaan itselleen, mutta tähän en suostunut 

missään vaiheessa.  Äiti myös remontoi entisen asuntomme kokonaan 

elatusmaksuilla.” 

Joskus sopimuksen synty on edellyttänyt myös kovia keinoja: 

”Aluks suullisesti.. Lasten edunvalvoja kyl kyseenalaisti.. Uhkasin viedä 

oikeuteen jos ei yhteishuoltajuus papereita tule.. Olisin hakenut silloin 

yksinhuoltajuutta..” 

Edellä olevan otteen vastaaja kertoo olleensa itsekin valmis kovempiin keinoihin, mikäli 

huoltajuuteen liittyvät perheoikeudelliset ratkaisut eivät olisi ratkenneet hänen 

toiveidensa mukaisesti. Otteesta välittyy myös jonkinasteinen kostomentaliteetti: 

yksinhuoltajuuden hakeminen näyttäytyy tässä keinona näpäyttää toista vanhempaa 

yhteishuoltajuussopimuksen toteutumattomuudesta.  

Osa vastaajista koki, ettei yhteisymmärrykseen lasten huollosta ja tapaamisesta päästy 

vanhempien keskinäisellä sopimuksella ja apua piti hakea erilaisilta tahoilta. Apua 

vastaajat kokivat saaneensa oikeusmenettelystä, lastenvalvojalta ja sosiaalitoimesta 

yleisemmin. Muina tukimuotoina mainitaan tukiperhe, kasvatus- ja perheneuvonta sekä 

perhekuntoutus. Muualta apua hakeneet vastaajat kertoivat vaikeista kiistoista sekä toivat 

jälleen ilmi kokemustaan isien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta huolto- ja 

tapaamisasioissa.  

”Oikeuden päätöksellä huoltajuudesta, lapset jäivät äidille, vaikka 

lähestymiskielto oli ilmeisimmin tulossa.äidille. Oikeudessa sovittiin 

tapaamisoikeudet.” 

”Yritin lasten tapaamisiin liittyviin asioihin hakea apua mutta vastaus oli 

äiti kyllä tietää parhaiten.” 
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Miesten kokema epätasa-arvo lasten huoltajuus- ja tapaamisasioissa on tuttu aihe sekä 

tutkimuksen kentältä että yleisestä keskustelusta, kun nostetaan esiin miesten kokemia 

tasa-arvo-ongelmia. Edellä mainituissa otteissa miehet purkavat yleisesti tunnettua 

kokemusta siitä, että miehet ovat eron jälkeen altavastaajan asemassa. Oikeus määrää 

lapset äidille siitäkin huolimatta, että vastaaja antaa ymmärtää äidin omassa käytöksessä 

olevan puutteita ja tämän vaikuttavan hänen mielestään myös äidin vanhemmuuteen. 

Jälkimmäisessä otteessa vastaaja on hakenut itselleen apua, mutta on kokenut 

ammattilaisen asenteiden olleen vahvasti sukupuolittuneita ja äitejä suosivia.  

Joistakin vastauksista syntyi niitä lukiessa kuva, etteivät vastaajat olleet täysin selvillä 

omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan liittyen lasten huoltoon, elatukseen ja 

tapaamiseen. Tässä nouseekin erityisesti viranomaisten rooli keskiöön: osa miehistä 

hyötyisi selvästi konkreettisista neuvoista ja tiedosta liittyen eron jälkeisiin lakisääteisiin 

velvollisuuksiin, mutta myös oikeuksiin. Edellä olevassa otteessa vastaaja pohti 

elatusvelvollisuuden suhdetta tapaamisoikeuteen: 

”Eroaminen on helppoa, kun siinä on vain kaksi aikuista. Mutta kun 

mukana on lapset, niin asiat mutkistuvat. Minä ja monet kohtalotoverit 

koemme, että lastenvalvojien ja käräjäoikeuden kiinnostus loppuu, kun 

elatusmaksut saadaan sovittua. Mielestäni tämä epäkohta pitää muuttaa. 

Koko elatusmaksuasia on 1900-luvun alun juonne, jolloin naisen asema ei 

ollut nykyisen kaltainen. Tänä päivänä sen todellinen tarve ei ole sama. 

Erotilanteessa olisi sovun lasten asioiden järjestäminen helpompaa, jos 

lapsella pitäisi olla riidaton tapaamissopimus ennenkuin voidaan aloittaa 

keskustelu elatuksesta. Samoin nykyinen tasinko avioeron yhteydessä ei ole 

tätä päivää. Itselläni oli luojan kiitos avioehtosopimus.” 

”Oletan, että kaikki eivät ole kokeneet eroa kuten minä. Ainoa asia mikä 

erossa vituttaa on se, että maksan elatuksia "turhaan" (ei minkään näköistä 

kontaktia lapsiin), muuten ero oli anopin "koirankoppikäsittelyn" jälkeen 

vain helpotus ja asiat ovat kyseisen suhteen jälkeen vain parantuneet.”  

Otteiden vastaajien näkemys elatusvelvollisuudesta on mielenkiintoinen, sillä hän kytkee 

sen vahvasti tapaamisoikeuteen. Vastaaja ikään kuin vaatii elatusavun vastineeksi lapsen 

tapaamisia. Laki lapsen huollosta (2§) kuitenkin linjaa, että tapaamisoikeus on 
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ensisijaisesti lapsen oikeus tavata vanhempaa. Elatusasioita ohjaa toinen lainsäädäntö, 

laki lapsen elatuksesta. 

Osa vastaajista purki vastauksissaan ikäviä kokemuksiaan liittyen ex-puolison tapaan 

hoitaa lapsiin liittyviä asioita: 

” Lapset olivat luonani. Minä kyllä pidein äidin tapaamisista kiinni mutta 

äiti ei läheskään aina.” 

”Ex-vaimo halusi valvotut tapaamiset ilman perusteita. Ajoin vuokra-

autolla muutaman kerran satoja kilometrejä vain kuullakseni, että lapset 

ovatkin tapaamispäivänä yllättävästi sairastuneet. Tapaamisissa tittelini 

oli myös "setä" eikä isä. Säästin itseäni enkä varannut enää uutta 

tapaamisaikaa ehkä n. 10 vuotta sitten.” 

Edellä mainitut otteet kertovat ikävimmästä mahdollisesta tilanteesta, joka voi isää ja 

lasta kohdata. Miesten kokemukset kertovat surullista tarinaa siitä, että aikuisten väliset 

asiat ovat vaikuttaneet vahvasti myös lasten tapaamisiin ja jälkimmäisen otteen 

tapauksessa ero on johtanut isän ja lasten välien katkeamiseen kokonaan. Häkkänen-

Nyholmin (2010) mukaan Suomessa esiintyy jonkin verran lapsen vieraannuttamista 

toisesta vanhemmastaan. Useimmiten taustalla on vihaa ja katkeruutta ex-puolisoa 

kohtaan. Vaikutukset vieraannuttamisen kohteeksi joutuneelle vanhemmalle ovat vakavia 

ja vertautuvat lapsen kuolemaan tai katoamiseen. Erityisen vaikeaksi 

vieraannuttamistilanne muodostuu sen vuoksi, että toinen vanhempi ei vain katoa lapsen 

elämästä, vaan useimmiten tähän liittyy voimakasta mustamaalaamista. (Häkkänen-

Nyholm 2010.) Vuonna 2019 uudistettu lapsenhuoltolaki pyrkii tarjoamaan työkaluja 

vieraannuttamisen estämiseksi ja tapaamisoikeuksien toteutumiseksi sovitun mukaisesti.  

Vieraannuttaminen on vakavin esimerkki Jouko Huttusen (1999) puhumasta ohenevasta 

isyydestä, joka lapsille tarkoittaa niin sanottua psykologista isättömyyttä. Miesten isyys 

ohenee valitettavan herkästi erityisesti erotilanteessa, jossa vanhemmilla säilyy 

yhteishuoltajuus, mutta lapset jäävät asumaan äidin luokse ja tapaavat isäänsä esimerkiksi 

joka toinen viikonloppu. Isän läsnäolo lasten arkielämässä on vähäistä, jolloin äiti ottaa 

yhteishuoltajuudesta huolimatta käytännössä yksinhuoltajan roolin. (1999, 180.) 

Ohenevan isyyden voisi katsoa olevan tasa-arvo-ongelma molempien vanhempien osalta. 

Isät kadottavat kosketuksen lastensa arkeen, eikä lasten ole helppoa tukeutua tunnetasolla 
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isään, joka on läsnä heidän elämässään vain harvakseltaan. Samaan aikaan äidit uupuvat 

pyörittäessään hektistä arkea lasten kanssa yksin.  

 

5.4 Eroon saatu apu 

Eron voi sanoa olevan sen osapuolille aina kriisi, koki eron sitten helpompana tai 

vaikeampana elämäntapahtumana. Erosta selviytymiseen ja uuteen elämäntilanteeseen 

sopeutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, saako henkilö sosiaalista tukea kriisissä 

osakseen (Kołodziej-Zaleska & Przybyła-Basista 2016). Tutkielmani kannalta eroon 

saatuun apuun liittyvät kysymykset olivat keskeisiä, sillä ne liittyivät suoraan toiseen 

tutkimuskysymykseeni ”millaista apua miehet kokevat tarvitsevansa erossa”. Miehiltä 

kysyttiin, saivatko tai hakivatko he tukea lähipiiriltä tai ammattilaisilta, mistä ja millaista 

tukea he saivat, oliko tuki riittävää ja miten apu vaikutti oloon. Ammattiapua saaneilta 

kysyttiin, kokivatko vastaajat tulleensa kuulluiksi ja onko vastaajien mielestä tarvetta 

miehille suunnatuille palveluille.  

Toisiin ihmisiin tukeutuminen emotionaalisesti on tärkeä asia, sillä tuen vastanottaminen 

on tutkimusten mukaan mielenterveydelle perustavanlaatuisen tärkeää (Pennebaker 

1995). Mikäli ihminen pystyy tukeutumaan toisiin, hän saa tilaisuuden ilmaista itseään, 

sosiaalista tukea, uudenlaisia ajatuksia, ymmärrystä emotionaalisille reaktioilleen ja 

parhaimmassa tapauksessa muodostaa läheisiä ihmissuhteita (Kilmartin 2007, 149). 

Tämän kaltaiset ihmissuhteista ja toisille avautumisesta saatavat positiiviset puolet 

tulevat erityisen tärkeiksi erotilanteessa. Miehillä on tapana avautua asioistaan eniten 

puolisolleen (Rime ym. 1991), joten ero on miehelle tässäkin suhteessa suuri menetys. 

Mikäli miehellä ei ole paljoa lähiverkostoa tai muille kuin puolisolle avautuminen tuntuu 

vaikealta, mies voi jäädä erossa todella yksin.  

Tutkielmani vastaajista enemmistö koki saaneensa tukea eroprosessiinsa ystäviltään. 

Ystäviltä saatiin keskusteluapua ja erityistä huomiota, joka on auttanut vastaajia 

pahimman yli. Joissakin tapauksissa ystäviltä on saatu myös konkreettista eroon liittyvää 

apua, kuten väliaikaista majoitusta ystävän kotona. Muutama vastaaja koki saaneensa 

tukea sukulaisilta, lähinnä omilta vanhemmilta, mutta sukulaisten apu jäi vastauksissa 

selvään marginaaliin. Ystävien jälkeen seuraavaksi eniten koettiin tukea eron käsittelyyn 

saadun ammattilaisilta. Useimmat ammattiapua saaneet kertoivat käyneensä erilaisissa 
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yksilöterapiapalveluissa, muutamat vastaajat olivat saaneet apua pariterapiasta ja 

viranomaisilta. 

Kolmasosa vastaajista koki, ettei saanut tai hakenut eroprosessiinsa minkäänlaista apua. 

Aina avun hakeminen ei ole ollut kiinni siitä, etteikö avulle olisi ollut tarvetta, vaan 

vastaaja koki jääneensä eron jälkeen täysin yksin niin henkisesti kuin sosiaalisestikin:  

”En. Ei ole ketään. Ei ollut ketään. Kukaan ei kysynyt miten jaksan. Kukaan 

ei vienyt soppaileen tai baariin.” 

 

Otteen miehen kuvailusta voi huomata, että mies kokee jääneensä täysin yksin eron 

jälkeen. Hän on jäänyt vaille sekä henkistä tukea että tekemistä, joka olisi voinut viedä 

ajatuksia pois erosta. Sosiaalinen tuki on kriiseissä tärkeässä roolissa toipumisen kannalta 

ja yksinäisyys itsessään vahvistaa negatiivisia tunteita, kun läheisten kautta tapahtuva 

peilaaminen voisi tuoda uudenlaisia pohdintoja henkilölle, joka käy läpi suurta kriisiä ja 

elämänmuutosta. Otteen vastaaja tuo ilmi myös tutkimuksissa esiin tullutta miesten 

todellisuutta eron jälkeen: puoliso on saattanut olla ainoa henkilö, jolle mies puhuu 

vaikeista tunteistaan ja mies putoaa joskus tyhjän päälle erottuaan puolisostaan.  

Suurin osa vastaajista koki saamansa avun olleen riittävää, neljäsosa puolestaan olisi 

kaivannut enemmän tukea. Vastaajat kertoivat mm. unettomuudesta ja ahdistuneesta 

olosta, ja kokivat jälkeenpäin, että erilaisen oirehdinnan vuoksi olisi ollut hyvä käydä 

esimerkiksi lääkärissä keskustelemassa. Erityisesti keskusteluapu olisi ollut tervetullutta 

vastaajille, jotka kokivat jääneensä vaille riittävää tukea. Jotkut vastasivat myös, että 

olisivat halunneet käydä ex-puolisonsa kanssa keskustelua eroon johtaneista syistä.  

”Jälkikäteen mietittynä apua olisi voinut hakea enemmän. Eroprosessi 

vaikutti työkykyyn ja ehkä se vaikutus olisi ollut pienempi, jos olisin hakenut 

apua.” 

Otteessa nousee esiin vastaajan kokemus siitä, että eroprosessi vaikuttaa työssä 

jaksamiseen. Suomalaiseen kulttuuriin liitetäänkin niin sanottu protestanttinen työetiikka, 

johon kuuluu ahkera ja tunnollinen työnteko tärkeänä arvona. Miehen rooli ja arvo 

ovatkin vahvasti kytköksissä työntekoon ja rahaan, joten työkyvyn lasku voi vaikuttaa 

vahvasti itsearvostukseen ja jopa mieheyden kokemukseen.  
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Vaikka miesten katsotaan hakevan harvoin itselleen apua ja avun hakeminen nähdään 

stereotyyppisesti jopa heikkoutena, tämän tutkielman tulokset kertovat hieman 

toisenlaista tarinaa. On huomionarvoista, että ystävien jälkeen toiseksi eniten on saatu 

tukea ammattilaisilta. Onko avun hakemattomuuden stereotypia miesten kohdalla siis 

murtumassa? Kaikki vastaajat, jotka olivat saaneet eroprosessissaan ammattilaisten 

tarjoamaa apua, kertoivat kokevansa tulleensa kuulluiksi. Suurin osa oli saanut apua 

terapiasta ja kertoivat kokeneensa terapian hyödylliseksi. Vastauksissa ei ole kuulluksi 

tulemisen osalta kokemuksia viranomaiskontakteista yhtä vastaajaa lukuunottamatta: 

”Viranomaispuolella ainostaan poliisit uskoivat asiaa, koska oli todisteita 

näyttää. Psykologin kanssa keskustelin kerran, hän oli myötätuntoinen sekä 

auttoi jutella asiasta. Myös mielenterveyshoitajat olivat aidosti huolissaan 

ja auttoivat.” 

 

Vaikka lyhyessä otteessa ei mennä kovin syvälle viranomaiskokemuksiin, on rivien 

välistä luettavissa, että vastaaja on pettynyt muihin viranomaiskontakteihin kuin poliisiin. 

Psykologin ja mielenterveyshoitajan tapaamisista vastaajalla on hyviä kokemuksia; 

kohtaamiset ovat olleet empaattisia ja työntekijöiden huoli on välittynyt vastaajalle 

aitona. Nämä ovatkin hyvän ja onnistuneen kohtaamisen tunnusmerkkejä, ja toteutunevat 

parhaiten yksilötyöskentelyssä, jossa asioita katsotaan yhden osapuolen näkökulmasta. 

Esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityön kaltaisessa työskentelyssä, jossa tavataan kaikkia 

perheen osapuolia, kaikkien osallisten kuulluksi tuleminen on suurempi haaste, mutta 

tietenkin tavoittelemisen arvoinen asia. 

Miesten kokema epätasa-arvo lasten huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä kysymyksissä 

nousi esiin tässäkin teemassa. Muutama vastaaja koki itseään kohdellun isänä 

epäoikeudenmukaisesti hakiessaan apua lapsiin liittyvissä asioissa: 

”... puolisolle jäi jokin asia hampaankoloon. Hänen vanhoillinen kasvatus 

aiheutti sen, että eron jälkeen "lapsi jää äidilleen".  Äidille olisi pitänyt 

korostaa, ettei voi tehdä lapseen kohdistuvia päätöksiä yksipuolisesti.” 
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”Lastenvalvojat olivat puolueellisia äidille, ja mitään mitä sanoin ei otettu 

tosissaan. Lastenvalvojat X-kaupungissa ovat tunnettuja 

puolueellisuudesta. Muut tahot pyrkivät auttamaan.” 

 

Otteiden mukaan miehet kokevat, että sekä äidit itse että perheammattilaiset kokevat 

helposti niin, että äidin ensisijaisuus lasten elämässä näyttäytyy itsestäänselvyytenä. 

Miehet kertovat kaivanneensa ammattilaisilta tasapuolisuutta ja kykyä saada aikaiseksi 

molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Erityisesti lastenvalvojien toiminta saa 

osakseen kritiikkiä.  

Vastaajilta kysyttiin myös siitä, miten he kokivat saamansa tuen vaikuttaneen oloonsa. 

Selvästi suurin osa vastaajista kertoi tuen vaikuttaneen selkeyttävästi ja helpottaneen 

kokemusten suhteuttamista toisiin. Vastaajat kertoivat keskustelukumppaneiden 

toimineen ikään kuin peileinä, jotka toivat eron jälkeiseen tunnemylläkkään selkeyttä ja 

avasivat uudenlaisia näkökulmia. Vastaajien mukaan keskusteluapu auttoi myös 

varmistamaan eropäätöksen oikeellisuutta sekä konkreettista tietoa siitä, miten edetä 

käytännön järjestelyissä. 

”Pystyin suhteuttamaan omaa tilannettani muiden kokemuksiin ja pystyin 

hahmottamaan eroani hieman etäämmältä. Apu helpotti oloa.” 

”Tavallaan helpotti vaan päätöksen tekoa kun joku avasi vähän tilannetta 

ja helpotti keskustelua.” 

”Selkeytti omia tuntemuksia ja antoi osviittaa miten selvitä asioiden 

järjestelyissä eteenpäin.” 

 

Kuten edellisissä otteissa käy ilmi, vastaajat kokivat erossa saadun tuen vaikuttaneen 

vaikeiden tunteiden lievittymiseen, mutta hyvin harva käytti vastauksissaan varsinaista 

tunnesanastoa. Useimmat vastaajat kertoivat varsin yleisluonteisesti tuen ”helpottaneen” 

tai ”parantaneen oloa”, mutta koettuja tunteita ei ole vastauksissa juurikaan eritelty. Tässä 

ollaankin vahvasti mieskokemuksen äärellä: tunteiden erittelyyn ei ole sanoja, joten myös 

niiden käsittely vaikeutuu. Toisaalta täytyy muistaa, että vastaajia ei erikseen pyydetty 
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kysymyksessä erittelemään tai nimeämään tunteitaan. Muutama vastaaja nimesi myös 

arjessa jaksamisen tuesta saaduksi konkreettiseksi hyödyksi.  

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tarvetta olisi mieserityisille palveluille. 

Vastaajat katsoivat, että miehet tarvitsevat apua erityisesti tunteidensa käsittelyyn, jonka 

he kokivat myös itse olevan miehille vaikeaa. Miehet ovat siis myös itse hyvin tietoisia 

tunteiden käsittelyn vaikeudesta. Toisaalta myös osa vastaajista totesi, että miehet 

useimmiten käsittelevät asioita vähemmän tunnetasolla. Eräs vastaaja totesi, että miesten 

on myös vaikeaa hakea tai vastaanottaa apua. Tunteiden lisäksi miehet kokivat, että tuki 

voisi olla tarpeen käytännön asioita järjestellessä: 

”Varmasti on tarvetta, varsinkin jos on pienet lapset erovaiheessa. Niin 

tunteiden, eron syiden kuin käytännön järjestelyjenkin suhteen.” 

Toinen keskeinen alue, jossa vastaajat pohtivat miesten tarvitsevan juuri miehille 

suunnattua apua, oli lasten tapaamiseen ja huoltoon liittyvät kysymykset. Vastaajat 

kokivat, että isät ovat altavastaajina huoltajuusasioista sovittaessa, eikä isillä ole erossa 

oikeuksia. Jälleen miesten vastauksissa nousevat esiin lasten huoltajuutta ja tapaamista 

koskevat epäoikeudenmukaiset käytännöt: 

 

”Lasten osalta miehille pitäisi antaa enemmän tukea, lähinnä tapaamisten 

osalta, itse koin niin että nainen vain saneli ehdot, ja kaikki meni läpi.” 

”Oikeus molempiin vanhempiin on vitsi. Lapset menevät aina äidille, jos 

äiti niin päättää. Eropalveluista en tiedä sen enempää, mutta vanhempien 

yhdenvertaisuus erossa ei toteudu tässä maassa.” 

Suurimmasta osasta vastauksista käy ilmi yleinen ajatus siitä, että vaikka itse ei kokenut 

olevansa ammattiavun tarpeessa, mieserityisten palveluiden tarve muille miehille 

tunnistetaan. Vain yksi vastaaja oli jyrkästi sitä mieltä, että miehille suunnatuille 

palveluille ei ole tarvetta ja interventiot tulisi kohdistaa enemmän äiteihin. Tulkitsen 

vastauksen kriittisyydeksi huolto- ja tapaamisasioita kohtaan. Jotkut vastaajat eivät olleet 

suoranaisesti mieserityisiä palveluja vastaan, mutteivät toisaalta olleet puolestakaan. 

Kaikki eivät olleet kuulleet mahdollisuudesta saada juuri miehille suunnattuja palveluita.  
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”En tiennyt sellaista olevan. Itse en olisi tarvinnut muita. Koin että se suo 

on rämmittävä läpi.” 

Otteen mies ei ole ollut tietoinen palveluista, muttei toisaalta koe, että olisi tarvinnutkaan 

ammattiapua tilanteessaan. Otteessa kiteytyy koskettavalla tavalla miehisen kokemuksen 

ydin: yksin on pärjättävä, vaikka tilanne tuntuu upottavalta suolta.  

 

Tutkimustulosten yhteenvetoa  

Olen edellä esitellyt tutkimustuloksiani, jotka jakautuivat neljään kategoriaan: 

eroaloitteisiin ja eron syihin, vastaajien väleihin ex-puolisoon, lasten huoltoa ja 

tapaamista koskeviin kysymyksiin sekä erossa saatuun apuun. Tutkielmani vastaajien 

enemmistö koki eroaloitteen tulleen ex-puolisolta. Tämä tukee aikaisempaa tutkimusta 

siitä, että naiset ovat useimmiten aloitteellisia eroamaan parisuhteesta. Miesten erosta 

selviytymistä voi vaikeuttaa se seikka, että aloite on lähtenyt ex-puolisolta; tutkimusten 

mukaan aloitteentekijyydellä on vaikutusta erosta selviytymiseen. Vaikka vähemmistö 

tutkielmani miehistä koki tehneensä itse aloitteen eroon, harvalle ero on kuitenkaan tullut 

täysin yllätyksenä. Voisi kuvitella, että jos suhteen ongelmat ovat olleet tiedossa ja eroon 

ainakin jollakin tavalla varauduttu, erosta on helpompaa selviytyä.  

Yleisimmiksi eron syiksi miehet puolestaan kokivat uskottomuuden, erilleen kasvamisen 

ja mielenterveysongelmat. Tutkielmani miehet olivat kokeneet erityisesti ex-puolison 

uskottomuutta ja he analysoivat uskottomuuden syitä melko niukasti – poikkeuksena ne 

harvat vastaajat, jotka olivat itse olleet uskottomia. Syitä ja tapahtumaketjuja, jotka ovat 

johtaneet omaan uskottomuuteen, lienee helpompi tunnistaa kuin toisen ihmisen 

toiminnan takana olevia vaikuttimia. Eron syynä uskottomuus on yleisesti ajateltuna 

hyväksyttävä ja helposti ymmärrettävä, mutta samalla myös osaltaan harhaanjohtava, 

sillä usein uskottomuus seuraa jonkinasteista tyytymättömyyttä parisuhteessa.  

Kaksi kolmasosaa vastaajista koki väliensä ex-puolisoon olevan hyvät tai neutraalit, 

kolmasosa puolestaan koki välien olevan huonot. Tämä on melko merkittävä määrä, joten 

ei ole ihme, että tällaisia pareja kohtaa sosiaalityössäkin paljon. Välien kokeminen 

hyviksi, neutraaleiksi tai huonoiksi on vahvasti kokemuksellinen asia ja ulkopuolinen 

tarkkailija, jollaiseksi itsenikin luen, voisi tulkita vastauksia miesten sanavalintojen 

perusteella eri kategorian vastaukseksi kuin mihin miehet itse itsensä sijoittivat. Hyvien 

välien kategoriaa leimasi se, että ex-kumppanit pitävät edelleen yhteyttä toisiinsa 
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enemmän tai vähemmän ja jopa auttavat toisiaan. Neutraalien välien kategoriassa 

yhteydenpito ex-puolisoon oli vastaajilla ohutta tai sitä ei ollut lainkaan. Huonojen välien 

kategoriassa oli taustalla dramaattisiakin tapahtumia, kuten päihdekäyttäytymistä ja 

lähestymiskieltoja. Huonot välit kytkeytyivät myös vahvasti huoltokiistoihin ja ne 

miehet, joiden välit ex-puolisoon olivat olleet jatkuvasti huonot, kertoivat useimmin myös 

lapsiin liittyvistä kiistoista.  

Enemmistö vastaajista koki, että välit ex-puolisoon ovat muuttuneet ajan myötä 

parempaan suuntaan, mikä kielii osaltaan siitä, että nämä vastaajat ovat päässeet erosta 

eteenpäin. Välien muuttumiseen parempaan on miesten kokemuksen mukaan vaikuttanut 

erityisesti ajan kuluminen, tunteiden laimeneminen, anteeksi antaminen ja -pyytäminen 

sekä uusi parisuhde. Nämä ovat seikkoja, joita lienisi tärkeää painottaa miesten kanssa 

tehtävässä erotyöskentelyssä. Erityisesti tunteiden ohimenevyyden korostaminen voi olla 

miehille tärkeää, kuten myös tilanteen hyväksymisessä auttaminen. 

Lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyen nousi tuloksissa esiin erityisesti miesten kokema 

epätasa-arvo lapsiin liittyvissä perheoikeudellisissa ratkaisuissa, joka on yleinen teema 

sekä julkisessa keskustelussa että tutkimuksissa. Vastaajat kertoivat kokevansa 

perheammattilaisten tehneen lasten suhteen ratkaisuja, jotka ovat heidän oikeustajuaan 

vastaan ja joskus heille oli jopa suoraan sanottu ”äitien tietävän parhaiten”. Joidenkin 

miesten kokemuksissa elatusvelvollisuus ja tapaamisoikeus kietoutuvat vyyhdiksi, jossa 

toista ei saisi olla ilman toista. Joissakin vastauksissa näkyi myös miesten kokemus siitä, 

että heidät on vieraannutettu lapsistaan tarkoituksella.  

Suurin osa miehistä on saanut sovittua lapsiin liittyvät asiat ilman ulkopuolista apua ja 

riidattomasti, mutta välillä huoltotaistelut ovat äityneet pitkäkestoiseksi ja vaikeiksi. 

Huoltoriitojen pitkittyessä jotkut isät ovat keränneet taistelumentaliteettia, toiset 

puolestaan vetäytyneet ja luopuneet isyydestä käytännössä kokonaan. Pahimmillaan 

yksinhuoltajuuden tavoittelusta on kehkeytynyt molemminpuolinen koston kierre. 

Miehet toivoivat tukea erityisesti perheoikeudellisissa asioissa ja joillekin vastaajista 

lainsäädäntö tuntuikin olevan osin vierasta, mikä näkyi esimerkiksi elatus- ja 

tapaamisoikeuslainsäädännön sekoittumisena keskenään.  

Suurin osa vastaajista koki saaneensa erossa apua ystäviltään ja toiseksi eniten 

ammattilaisilta. Tutkimustulos on ristiriidassa aikaisemman tiedon kanssa siltä osin, että 
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miehet tukeutuisivat ammattiapuun vain harvoin. Perheenjäsenten tuki oli tutkielmani 

miesten kokemuksissa vähemmistössä. Vastaajista peräti kolmasosa koki, ettei ollut 

saanut eroonsa minkäänlaista apua, mikä on mielestäni huolestuttavaa. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan miehet saavatkin naisia vähemmän sosiaalista tukea lähipiiriltään ja 

puoliso saattaa olla miesten elämissä ainoa henkilö, jolle puhutaan syvällisemmistä 

asioista. Jotkut tutkielmani miehet kokivatkin jääneensä hyvin yksin eron jälkeen. Peräti 

neljäsosa vastaajista koki, että olisi tarvinnut enemmän tukea erossaan. Täten voisi 

ajatella, että avun hakemattomuuden kulttuuri voi olla murtumassa ainakin ajatuksen 

tasolla.  

Ammattiapua saaneet vastaajat kertoivat kokevansa, että he olivat tulleet kuulluiksi. 

Vastaajien saama apu painoittui terapiatyyppisiin palveluihin, joissa on mahdollista 

keskittyä yksilöiden tilanteisiin. Hyvään kohtaamiseen kuuluu vastaajien kokemuksen 

mukaan työntekijän empaattisuus ja aito huoli. Viranomaisavusta ei vastauksissa ollut 

montaa mainintaa, mutta kokemus epätasa-arvoisuudesta äiteihin nähden nostettiin 

jälleen esille tässäkin teemassa. Lähipiiristä tai ammattilaisilta apua saaneet miehet 

kertoivat kokevansa keskusteluavun olleen merkittävää ja auttaneen selkiyttämään 

ajatuksia eroprosessissa. Tunnesanastoa ja tunteiden kuvailua oli miesten kertomuksissa 

niukasti. Miehet kokivat kuitenkin tunteiden käsittelyn vaikeaksi ja paikansivat sen 

erityisesti miesten haasteeksi. Mm. tämän vuoksi vastaajat kokivat tarvetta miehille 

suunnatuille palveluille. Lisäksi he kokivat tarvitsevansa apua ja neuvoja lasten huoltoon 

ja tapaamiseen liittyvissä asioissa. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Olen pro gradu-tutkielmassani kartoittanut ja analysoinut miesten kokemuksia erosta sekä 

eropalveluista, joita on kerätty vastaajilta lomakekyselyllä. Miesten erokokemusten 

neljäksi teemaksi muodostuivat analyysin perusteella miesten näkemykset eroaloitteen 

tekijästä ja eron syistä, väleistä ex-puolisoon, lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyvistä 

kysymyksistä sekä eroon saadusta avusta. Tutkielmani kiinnittyy kokemuksen 

tutkimukseen sekä fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. 

Fenomenologisen ajatuksen mukaan tutkimuksen perustana on filosofia, jossa pohditaan 

erityisesti ihmiskäsitystä ja sitä, minkälainen ihminen tutkimuksen kohteena oleva 

henkilö on. Ihmiskäsitykseen liittyen olen tutkielmassani kiinnittynyt 

sukupuolentutkimuksen traditiosta lähtevään ajatukseen, jossa (sosiaalisella) 

sukupuolella on merkittävä vaikutus ihmisen elämistodellisuuteen.  

Sosiaalityöhön ja muihin auttamispalveluihin liittyen olen halunnut myös selvittää, 

millaista apua miehet ovat eroprosessissaan saaneet ja onko mieserityisille palveluille 

miesten näkökulmasta tarvetta. Suomalaisen sosiaalityön on katsottu olevan tasa-

arvoajatukseen pohjautuvaa ja verraten sukupuolineutraalia, siinä missä kansainvälisesti 

sukupuolta on sosiaalityön tutkimuksessa tarkasteltu enemmän (Kuronen ym. 2004). 

Tämän vuoksi kaikki sukupuolinäkökulmaan liittyvät avaukset suomalaisen sosiaalityön 

kentällä ovat tarpeellisia.  

Tässä tutkielmani viimeisessä luvussa vedän yhteen tutkimustuloksiani ja niiden 

herättämiä johtopäätöksiä. Esittelen ensin tiivistetysti tutkimustulokseni ja kytken 

tuloksia aiempaan tutkimukseen. Tämän jälkeen pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja 

tutkimusprosessin aikana syntyneitä oivalluksia sekä mahdollisia aiheita 

jatkotutkimukselle. Viimeisenä on lopuksi -osio, jossa suuntaan katsetta tulevaisuuteen 

ja yhteiskunnan tasolle. 
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Tuloksista: miesten erokokemukset 

Tutkielmani vastausten perusteella suurimmalla osalla vastaajista aloite eroon oli miesten 

kokemusten mukaan tullut ex-puolisolta. Tulos tukee aikaisempaa tutkimusta (esim. 

Koskela 2012; Kiiski, 2011) siitä, että miehet ovat harvemmin aloitteellisia erotessa. 

Vaikka eron aloite olikin tullut suurimmalla osalla miehistä ex-puolisolta, olivat he usein 

ennakoineet eroa jo ennen sen tapahtumista, joten täysin yllätyksenä ero harvoin miehille 

kuitenkaan tulee. Uskottomuus erottui tutkielmassani selkeimpänä kategoriana, kun 

vastaajat pohtivat eroamisen syitä. Suomalaisten asenteet uskottomuutta kohtaan ovat 

2000-luvulla jyrkentyneet ja ovatkin Euroopan jyrkimpiä (Kontula 2009, 149), joten 

asenteiden valossa ei ole ihme, että uskottomuuden tultua ilmi parisuhde usein päättyy. 

Kontulan (2009) tutkimuksen mukaan 42 prosenttia miehistä ja 32 prosenttia naisista 

vastasi olleensa uskoton jossakin elämänsä vaiheessa, joten uskottomuus ei Suomessa 

kuitenkaan ole harvinaista, vaikka siihen suhtaudutaan tuomitsevasti. Nykyisestä 

parisuhteesta kysyttäessä prosenttiosuudet olivat pienempiä: miehillä 27 % ja naisilla 13 

%. Kiinnostavaa tämän tutkielman kannalta on, että esiin nousivat nimenomaisesti 

kokemukset ex-puolison uskottomuudesta, vaikka Kontulan tutkimuksen mukaan 

miesten harjoittama uskottomuus on yleisempää kuin naisten. Voikin olla, että 

kyselylomakkeeseeni vastaamiseen on ollut suurempi motivaatio niillä miehillä, jotka 

ovat kokeneet erossaan erityisen repiviä asioita ja jotka ovat halunneet mahdollisesti 

kirjoittamalla purkaa erosta aiheutunutta tuskaa. 

Eron syissä oli tämän tutkielman vastauksissa paljon hajontaa, mutta vastausten joukosta 

oli löydettävissä kuitenkin kolme yleisintä syytä. Yleisin koettu erosyy oli uskottomuus, 

jonka lisäksi miehet kokivat parisuhteidensa purkautuneen erityisesti klassisen erilleen 

kasvamisen sekä mielenterveysongelmien vuoksi. Erilleen kasvaminen oli myös Kiisken 

(2011) väitöskirjassa yleisimpiä syitä suomalaisten eroihin. Uskottomuus ja 

mielenterveysongelmat koettuina eroamisen syinä olivat tämän tutkielman 

erityispiirteitä. Voikin olla, että tutkielmani kyselylomakkeeseen on ohjautunut 

vastaamaan miehiä, joilla on ollut erityisen painavaa sanottavaa erokokemuksiinsa 

liittyen. Vaikka ero on aina enemmän tai vähemmän kipeä kokemus, erilleen kasvaminen 

voi tapahtua myös suhteellisen rauhallisesti, ilman repiviä riitoja. Uskottomuuden tai 

mielenterveysongelmien voisi kuvitella vaikuttaneen eroamisen tapaan rajummin ja 

ongelmia on saattanut esiintyä jo pidemmän aikaa vähintään epäsuorasti.  
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Eroamisen syistä jäi kokonaisuutena mietityttämään se seikka, että miesten vastaukset 

olivat melko niukkoja, vaikkakin toki lomaketyyppinen vastaaminen on myös saattanut 

ohjata heitä vastaamaan lyhyesti. Jos tutkielma olisi toteutettu haastattelemalla, olisin 

voinut kysellä vastaajilta tarkemmin ja kannustaa heitä moniulotteisempaan analyysiin. 

Erityisesti kun puoliso oli pettänyt, miesten vastaukset saattoivat olla yhden tai kahden 

sanan mittaisia, eikä vastauksiin liittynyt tausta-analyysia. Uskottomuus voi toki olla 

petetylle yhtäkkistä, mutta erityisesti pitkissä suhteissa taustalla useimmiten lienee 

muitakin parisuhteeseen liittyviä pulmia, jotka johtavat uskottomuuteen. Ne harvat 

vastaajat, jotka kertoivat itse olleensa uskottomia, tuottivat tarkempaa analyysia 

uskottomuuden syistä ja myös vastaukset olivat heillä pidempiä. Ajattelen, että tässä 

saatetaan kuitenkin olla myös mieskokemuksen äärellä: monimutkaisiin ilmiöihin 

löydetään melko mutkattomia selityksiä.  

Vastauksista voi kuitenkin lukea, että suurin osa miehistä oli pohtinut eron syitä ja syyt 

olivat jokseenkin selvillä. Mietityttämään jäivät ne vastaukset, joista kävi ilmi, ettei mies 

kokenut tietävänsä eron syytä. Tällaisessa tilanteessa voi olla vaikeampaa jatkaa elämää 

eteenpäin ja päästää irti menneestä suhteesta. Goettingin (1982) mukaan sekä erossa että 

uudessa suhteessa on omat vaiheensa, jotka ihmisen on käytävä läpi, ja vaiheiden 

jättäminen väliin voi tuottaa ongelmia uuteen suhteeseen. Saattaa olla myös haastavaa 

yrittää välttää menneessä suhteessa tehtyjä virheitä tulevaisuudessa, mikäli tärkeän 

ihmissuhteen päättymisen syy jää epäselväksi. Tällöin erityisesti sosiaalinen tuki nousee 

tärkeään asemaan – toinen ihminen toimii ikään kuin peilinä eronneelle ja tarjoaa 

parhaimmillaan uudenlaisia näkökulmia kriisin keskellä edistäen toipumista. 

Tutkimusten mukaan (esim. Koskela 2012) miehet saavatkin vähemmän sosiaalista tukea 

osakseen kuin naiset, mikä saattaa joidenkin miesten kohdalla olla yhtenä syynä siihen, 

että erosta on vaikeaa päästä eteenpäin. Myös vahva pärjäämisen eetos maskuliinisuuden 

ihanteena saattaa johtaa vaikeuteen pyytää ja saada apua (Addis & Mahalik 2003, 12). 

Vastaajan ja ex-puolison välejä koskevassa teemassa kaksi kolmasosaa koki välien olevan 

hyvät tai neutraalit. Hyvien välien kategoriaa leimasi anteeksianto ja myönteisten 

asioiden näkeminen menneessä parisuhteessa.  Viimeinen kolmannes koki välit 

huonoiksi. Huonojen välien kategoria oli kokonaisuudessaan kiinnostava, sillä vaikeaksi 

kärjistyneitä eroja tulee usein työssäni vastaan ja juuri tällaisia eroja ymmärtääkseni 

valitsin pro graduni aiheeksi miesten erokokemukset. Sosiaalityössä ollaan tekemisissä 
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usein sen kysymyksen kanssa, miksi erosta tulee joskus rumaa ja aiheesta olisi hyvä saada 

lisää kokemustietoa, jotta auttaminen helpottuisi.  Suurin osa vastaajista koki päässeensä 

erosta eteenpäin ja väliensä ex-puolisoon muuttuneen ajan myötä positiivisempaan 

suuntaan. Vastaajat arvioivat tähän vaikuttaneen yksinkertaisesti ajan kulumisen ja 

tunteiden laimenemisen. Hyvät välit ex-puolisoon nousevat erityisen tärkeäksi seikaksi 

silloin, kun perheessä on lapsia. Huonot välit voivat vaikuttaa negatiivisesti myös siihen, 

millaiseksi isien suhde lapsiinsa muodostuu eron jälkeen (Koskela 2012, 141).  

Moni vastaaja koki uuden parisuhteen auttaneen välien korjaantumiseen suhteessa ex-

puolisoon. Ilmiö lienee inhimillinen, sillä uusi parisuhde kohottaa mielialaa ja asettaa 

menneet asiat erilaiseen perspektiiviin. Pohdin kuitenkin, onko tämä pitkällä tähtäimellä 

ainoastaan hyvä asia. Mielialan väliaikaisesti parantuessa vanhaan suhteeseen liittyvät 

kipukohdat voivat joskus jäädä käsittelemättä ja pahimmillaan käsittelemättömät asiat 

siirtyvät ajallaan uuteen parisuhteeseen (Goetting 1982). Yleisen ihmisenä kasvun 

kannalta voi olla keskeistä käsitellä elämässä tapahtuneet vastoinkäymiset ja tarkastella 

kriittisesti myös henkilökohtaista toimintaansa suhteen toisena osapuolena. Ero on 

harvoin vain yhden ihmisen aiheuttama, vaikka pintapuolisesti katsottuna esimerkiksi 

uskottomuus voi muotoutua melko mutkattomaksi selitykseksi erolle, kuten aiemmin 

totesin. Olisi mielenkiintoista  tutkia, millaiseksi eronneiden pariskuntien välit muuttuvat 

vuosien aikana, kun uudet parisuhteet ovat vakiintuneet. Kiinnostavaa olisi myös tuottaa 

tietoa siitä, millaisia ovat parisuhteet, jotka ovat alkaneet pikaisesti edellisen päätyttyä.  

Kansainvälisen eroista tehdyn tutkimuksen mukaan monet miehet solmivat uusia 

parisuhteita nopeasti edellisen suhteen päättymisen jälkeen (Jokinen 2012, 141). 

Hiyoshin (2005) mukaan uudelleen avioituminen ei kuitenkaan suojaa miehiä esimerkiksi 

masennukselta, vaikka tutkimus on aiemmin osoittanut, että naimisissa olevien miesten 

psyykkinen vointi on naimattomia parempi. Uusien avioliittojen on arvioitu olevan 

epävakaampia kuin ensimmäisten (Bumpass ym. 1990), sillä uusissa avioliitoissa 

kohdataan uusperheeseen ja vanhemmuuteen liittyviä haasteita sekä talouteen liittyviä 

erimielisyyksiä (Hughes & Waite 2009; Skinner ym. 2002). Tämä herättää kysymyksen, 

onko joidenkin miesten toiveikas ajatus uuden parisuhteen korjaavuudesta ennenaikainen 

vai viittaako se ennemmin ihastumisesta ja rakastumisesta nousevaan mielialaa 

nostattavaan, uutuudenviehätyksen tunteeseen. Toisaalta uusi parisuhde voi ainakin 

vapauttaa miehiä perinteisen miehen roolin aiheuttamista paineista, sillä on näyttöä siitä, 
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että mies omaksuu modernimman sukupuoliroolin avioituessaan uudestaan (Smith & 

Goslen 1991, 27).  

Lasten huoltajuuteen ja tapaamiseen liittyvä problematiikka nousi odotetusti 

tutkimustuloksissani esiin vahvasti jokaisen eri teeman kohdalla. Kuten julkisessa 

keskustelussa sekä aiemmissa tutkimuksissa on nostettu esiin, myös monet tutkielmani 

miehet kokivat lasten huoltajuuteen ja tapaamisiin liittyen epätasa-arvoa äiteihin nähden. 

Joistakin tutkielmani kokemuksista liittyen huolto- ja elatusasioihin kuulsi myös se, ettei 

lasten huoltajuuden, elatusmaksujen ja tapaamisten lainsäädäntö ollut kaikille vastaajille 

selkeää. Eron kanssa työskentelevien työntekijöiden tulisikin varmistaa, että asiakkaat 

varmasti tietävät oikeutensa ja velvollisuutensa ja perustella heille edellä mainittuja 

lakiperusteisesti. Mikäli lait ja säädökset eivät ole asiakkailla tiedossa, voi syntyä turhia 

väärinkäsityksiä ja epäluuloisuudelle tulla sijaa.  

 

Tuloksista: eroon saatu apu 

Joskus ero aiheuttaa ihmiselle niin suuren kriisin, että pelkkä lähipiiristä saatu apu ei ole 

riittävää. Jari Koskelan (2012) väitöskirjassa, jossa kartoitettiin miesten 

avioerokokemuksia, todettiin miesten harvoin hakevan ammattiapua itselleen 

kriisitilanteessa. Koskelan mukaan avun hakemattomuus tuskin liittyy siihen, etteikö 

tarvetta tuelle olisi, sillä monille miehille ero tulee yllätyksenä ja puolison aloitteesta. 

Näin oli myös tähän tutkielmaan osallistuneiden miesten kohdalla. Yllättäen tulevan 

suuren elämänmuutoksen uskoisi olevan suurempi järkytys kuin tiedossa ollut, harkittu 

ero, minkä voisi kuvitella lisäävän ammattiavun tarvetta shokkierojen kohdalla.  

Suurin osa tutkielmani vastaajista koki saaneensa eroprosessissaan tukea ystäviltään. 

Vastaajat määrittelivät ystäviltä saadun tuen olleen lähinnä keskusteluapua, mutta ystävät 

olivat tarjonneet myös käytännöllistä apua, kuten tilapäismajoitusta kriisitilanteessa. 

Omilta vanhemmilta tai muilta sukulaisilta saatu apu oli vastaajien kokemusten mukaan 

marginaalissa. Tämä eroaa esimerkiksi puolalaistutkimuksen (Kołodziej-Zaleska & 

Przybyła-Basista 2016) tuloksista, jonka mukaan eronneet olivat saaneet yhtä paljon 

tukea vanhemmiltaan kuin ystäviltään. Puolalaistutkimuksessa ei tosin oltu eroteltu 

vastaajia sukupuolen mukaan. Erot tuloksissa herättävät kuitenkin kysymyksen, onko 
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ystävien merkittävä rooli sosiaalisen tuen antajina kriisissä erityisen suomalainen ilmiö? 

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu lasten itsenäisyyden korostaminen jo nuoresta iästä 

lähtien, mikä saattaa mahdollisesti johtaa siihen, että vanhempiin ei enää aikuisiällä 

tukeuduta vaikeissa elämäntilanteissa. Arkipuheessa kuulee paljon keskustelua myös 

siitä, kuinka ihmisten sitoutuessa parisuhteeseen ja perheeseen ajankäyttöä priorisoidaan 

tavalla, joka jättää ystävät marginaaliin parisuhteeseen ja perheeseen nähden. Lähipiiristä 

olisikin hyvä huolehtia parisuhteessa ollessakin, jottei eron tullessa jää täysin yksin.  

Useat aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki on keskeisessä roolissa 

erosta selviytymisessä (esim. Kiiski 2011, 238). On kuitenkin osoitettu, että naiset 

pystyvät miehiä helpommin hakemaan itselleen sosiaalista tukea erilaisissa kriiseissä, 

kuten eron kohdatessa. Tämän on katsottu liittyvän omaksuttuihin sukupuolirooleihin. 

(Diedrick 1991, 42.) Hegemoniseen maskuliinisuuteen sitoutuneiden miesten saattaakin 

olla vaikeampaa ottaa vastaan tukea erossa edes läheisiltä, sillä he saattavat uskoa muiden 

odottavan heidän pärjäävän itse.  

Ammattilaisilta saatu apu, erityisesti erilaiset terapiapalvelut, erottui tutkielmassani 

toiseksi suurimpana kategoriana, josta vastaajat kokivat saaneensa erotessaan apua. Tulos 

on osin ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, sillä esimerkiksi Koskelan (2012, 

141) mukaan miesten hakeutuminen ammattiavun piiriin on suuremmassa mittakaavassa 

melko poikkeuksellista. Kun kysyin miesten kokemuksista kuulluksi tulemisesta 

ammattilaisten taholta, olisin kaivannut enemmän kokemustietoa siitä, miten miehet ovat 

kokeneet mahdolliset viranomaiskohtaamiset. Kysymystä olisi pitänyt jälkikäteen 

ajateltuna eritellä tarkemmin. Todennäköisesti moni vastaajista on käynyt ainakin 

lastenvalvojalla, ja esimerkiksi näistä kohtaamisista olisi ollut mielenkiintoista saada 

tarkempaa tietoa. Yksilökohtainen terapiatyöskentely on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin 

erilaista kuin viranomaistoiminta: terapiassa on mahdollista keskittyä enemmän yksilöön, 

jolloin kuulluksi tulemisen kokemus oletettavasti mahdollistuu paremmin kuin 

palveluissa, joissa lapsen etu on työskentelyn keskiössä. Tämä on haasteena juuri 

sosiaalityössä, jossa usein työskennellään koko perheen kanssa.  

Erityistä huolta on syytä vastausten perusteella kantaa miehistä, jotka kokivat, etteivät 

olleet saaneet minkäänlaista apua erossaan - sen paremmin lähipiiriltään kuin 

ammattilaisiltakaan. Jotkut vastaajat kokivat, ettei apua ollut tarjottu missään kohtaa 
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eroprosessia. Avulle olisi silti monelle tällaiselle vastaajalle ollut tarvetta. Jopa neljäsosa 

vastaajista koki, että olisi tarvinnut enemmän tukea erossa; suurin osa koki avun olleen 

kuitenkin riittävää. Apua vaille jääneet tunnistivat erityisesti keskusteluavun tarpeen. 

Saman suuntaista tulosta on saatu myös muista tutkimuksista (Koskela 2012, 141), joten 

kulttuuri avun vastaanottamisen vaikeudesta saattaakin miesten keskuudessa olla 

murtumassa.  Miehille olisikin tärkeää saada apua erossa myös sen vuoksi, että heidän on 

usein vaikeampaa päästä erosta eteenpäin kuin naisten ja ero voi vaikuttaa voimakkaasti 

heidän itsetuntoonsa. (Diedrick 1991, 41.)  

Kun tutkielmani miehet pohtivat, miten kokivat erossa saadun tuen vaikuttaneen heihin, 

he kertoivat melko konkreettisista asioista. Tunnetason sanasto oli miesten kuvauksissa 

vähäistä: moni saattoi vastata esimerkiksi, että tuki ”helpotti”.  Vain muutamalla 

vastaajalla oli runsaampaa tunnekuvailua. Tunteita tuskin on tilanteessa puuttunut, joten 

vastausten laatu voi kertoa tunnesanaston puutteesta. Toisaalta on hyvä muistaa, että 

kyselylomakkeeni kysymyksenasettelu ei varsinaisesti ohjannut vastaajia erittelemään 

tunteita tai nimeämään niitä. Niukka tunteisiin viittaaminen herätti kuitenkin huomiota. 

Joko miesten vastaukset olivat lyhyitä kuten apu ”helpotti” tai ”paransi oloa”, tai vastaajat 

keskittyivät käytännöllisempiin ilmaisuihin, kuten ”tuki selkeytti ajatuksia”.  

Merkittävä tulos oli se, että suuri enemmistö vastaajista koki mieserityisille palveluille 

olevan tarvetta. Erityisesti vastaajat kokivat tarvetta olevan tunteiden käsittelylle sekä 

lasten huoltajuus- ja tapaamisasioissa neuvomiselle. Isien oikeuksia peräänkuulutettiin, 

kuten myös tasapuolisuutta viranomaiskäytännöissä. Vastaajien keskuudessa oli selvästi 

vallalla näkemys, että miesten on vaikeaa hakea ja ottaa vastaan apua sekä puhua 

tunteistaan. Ammattilaisten tulisikin kiinnittää enemmän huomiota tähän ja pohtia 

keinoja, miten kriisissä olevat miehet tavoittaa. Voisiko esimerkiksi lastenvalvoja olla se 

instanssi, joka ohjaa miehiä myös psykososiaalisen avun piiriin? Lastenvalvojalla käyvät 

kymmenet tuhannet miehet vuosittain vahvistamassa huolto-, tapaamis- ja 

elatussopimuksia. Toinen kysymys on, mistä lapsettomat miehet tavoittaisi ja mistä he 

saisivat erossaan apua. 
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Pro gradun tekoprosessi ja jatkotutkimus 

Pro gradun koostamisprosessi on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen matka, jonka 

varrella olen kokenut niin monenlaisia onnistumisen kokemuksia kuin myös oivalluksia 

liittyen siihen, mitä asioita olisi voinut tehdä eri tavalla. Koenkin, että opinnäyteprosessi 

on tästä näkökulmasta ollut onnistunut. Aineiston keruuprosessin osalta olin erityisen 

iloinen siitä, että vastauksia kertyi nopeasti riittävästi, jonka perusteella voisi ajatella, että 

miehillä oli tarvetta kertoa erokokemuksistaan. Mikäli tulevaisuudessa jatkaisin aiheen 

parissa tai tutkisin yksilöiden kokemuksia jonkin muun aiheen osalta, panostaisin 

kuitenkin aineistonkeruuseen eri tavalla ja tekisin tutkimuksen haastattelemalla. Se oli 

tämänkin pro gradun kohdalla alkuperäinen suunnitelma, muttei yleisen elämäntilanteeni 

ja ajanpuutteen vuoksi ollut lopulta mahdollista toteuttaa. Haastattelemalla olisi saanut 

ehdottomasti rikkaamman ja runsaamman materiaalin ja mahdollisesti tavoittanut tunne- 

ja kokemuspuhetta paremmin kuin lomakkeella. Haastattelussa olisin voinut esittää 

vastaajille tarkentavia kysymyksiä, joista olisi mahdollisesti ollut hyötyä syvempien 

erokokemusten tavoittamisen kannalta.  

Haastattelututkimusta puoltaisi myös se seikka, että vaikka yritin tehdä kyselylomakkeen 

kysymyksistä mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia, jotta ne olisivat ymmärrettäviä, 

siitä huolimatta en aina pystynyt yksiselitteisesti tulkitsemaan annettua vastausta 

kysymääni kysymykseen. Haastattelemalla olisin voinut palauttaa vastaajan aiheeseen, 

josta kysyin ja kevyesti ohjata keskustelua toivomaani suuntaan. Tämä on ehdottomasti 

kyselylomakkeen haittapuoli, vaikka sen avulla sain aineistoni kerättyä nopeasti. 

Kokemuksen tutkimuksen traditiossa suositaan (syvä)haastattelua 

aineistonkeruumetodina (esim. Laine 2018). Pro gradun tekoprosessin jälkeen ymmärrän 

entistä paremmin, miksi näin on. 

Kokemattomuuteni tutkijana näkyi myös siinä, kenelle kyselylomaketta olin 

kohdentanut. Mielenkiintoni miesten erokokemuksiin on lähtenyt käytännön työstä ja 

siellä syntyneestä näkemyksestäni, että monet asiakasmiehet eivät ole päässeet erosta 

eteenpäin ja tästä aiheutuu monenlaisia kielteisiä seurauksia niin miehille itselleen kuin 

ex-puolisoille ja lapsille. Myös huoltokiistojen dynamiikka on minua työn puolesta 

kiehtonut. Jotta olisin päässyt kiinni tämänkaltaisiin kokemuksiin, olisi kyselylomake 
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pitänyt kohdentaa vaikean eron kokeneille miehille. Tämä tutkielma kohdistui 

lähtökohtaisesti kaikkiin eronneisiin miehiin, joista suurin osa selviää erosta hyvin.  

Kyselylomakkeeseen olisi ollut hyvä laittaa kysymyksiä, jotka ohjaavat vastaajia 

enemmän itsereflektioon ja pohtimaan myös omaa myötävaikutusta eroon. Reflektion 

niukka määrä aineistossa ei välttämättä kerro siitä, etteivät vastaajat olisi sitä missään 

vaiheessa eroa tehneet. Kiinnostavaa olisi myös tietää, millaisia oppeja menneestä 

parisuhteesta ja erosta on kukin mies lopulta omaksunut ja aikovatko vastaajat 

mahdollisesti tehdä jotakin eri tavalla seuraavassa suhteessa. Ero on monelle suuri 

käännekohta elämässä, joten nähdäkseni oman toiminnan tunnistaminen on tärkeää 

henkilökohtaisen kasvun ja ihmissuhteiden tulevaisuuden kannalta. Toki on eroja, joiden 

syy löytyy selkeämmin toisesta osapuolesta – tällaisiin eroihin voi liittyä lastensuojelun 

työkokemukseni perusteella esimerkiksi päihteidenkäyttöä, mielenterveysongelmia, 

täysin yllättäen tapahtuvaa uskottomuutta tai muunlaista luottamuksen katoamista. 

Useimmiten yhtä vastuullista ei kuitenkaan ole löydettävissä ja eron syyt kietoutuvat 

toisiinsa.  

Jatkotutkimuksen mahdollisuuksia nousi tutkielman tekoprosessin aikana esiin useita. 

Sosiodemografisesti tarkasteltuna suurin osa vastaajista oli ikähaarukassa 36–45 vuotta; 

nuorimpaan ikähaarukkaan (18–25) ei tullut lainkaan vastauksia ja vanhimpaan (yli 56-

vuotiaat) vain yksi. Vertaileva tutkimus nuorimman ja vanhimman ikäluokan välillä voisi 

antaa lisävalaistusta siihen, onko jokin muuttunut tulosten kannalta useamman 

sukupolven aikana. Maskuliinisuuden muutos toteutuu hitaasti, mutta nuorempien 

ikäluokkien voisi kuvitella esimerkiksi omaksuneen moniulotteisempaa tunneilmaisua ja 

tasa-arvoisempaa ajattelua esimerkiksi lasten hoivaamiseen liittyen.  

Seksuaalivähemmistöjen erokokemuksista tarvitsisimme myös lisää tutkimustietoa. 

Kyselylomaketta muotoillessani pohdin, että haluan saada vastauksia miesten 

kokemuksista, enkä halunnut rajata vastauksia vain heteroseksuaaleihin miehiin. 

Vastausten perusteella myös seksuaalivähemmistöjen edustajia on vastannut kyselyyni ja 

esimerkiksi mieserityisiin palveluihin liittyen peräänkuulutettiin palveluja myös 

seksuaalivähemmistöille.  

Huoltajuus- ja tapaamisasioiden noustua odotetusti tässäkin tutkielmassa esiin miesten 

tasa-arvoon liittyvänä kysymyksenä, tästä aiheesta olisi myös jatkossa tuotettava uutta 
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tutkimustietoa. Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on vastikään päivitetty 

joulukuussa 2019 (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2019/190). Uuden lain 

tarkoituksena on ollut muun muassa tehostaa oikeuskäsittelyjä, huomioida 

monimuotoistuneita perhetilanteita sekä ehkäistä lapsen vieraannuttamista toisesta 

vanhemmasta. Miesjärjestöt ja muut toimijat ovat julkisessa keskustelussa tuoneet esiin 

vieraannuttamisen uhriksi usein joutuvan juuri isien (Miesjärjestöjen keskusliitto). 

Olisikin kiinnostavaa tietää, ovatko käytännöt muuttuneet uuden lain myötä. Tämän 

tutkielman tuloksissa isät kokivat edelleen, että yhdenvertaisuus ei toteudu erossa ja isät 

kokevat olevansa altavastaajia suhteessa äiteihin erityisesti silloin, kun muotoillaan 

sopimuksia lasten huollosta ja tapaamisesta.  

Olisi myös hyvä, jos huolto- ja tapaamissopimuksia tekevien viranomaisten käsityksiä ja 

asenteita tutkittaisiin lisää: miten he kokevat tasa-arvokysymykset ja miten käsittelevät 

näitä työssään. Ovatko työntekijät tietoisia omista asenteistaan ja näkyvätkö ne jotenkin 

työssä ja miten työntekijät vastaavat isien kritiikkiin siitä, etteivät koe työskentelyä aina 

tasavertaiseksi. Työntekijät tuskin ovat täysin tietämättömiä isien näkemyksistä liittyen 

heidän kohteluunsa, sillä teema nousee jatkuvasti esiin erokeskusteluissa eri foorumeissa. 

Olisi kiinnostavaa tietää, onko näillä stereotypioilla totuuspohjaa vai onko kyseessä 

tunne, joka nousee, jos esimerkiksi lastenvalvoja ei vahvista isille mieleisiä huolto- ja 

tapaamissopimuksia. Autonen-Vaaraniemen (2019) mukaan perheammattilaisten 

suhtautumisessa vanhemmuuteen eron jälkeen on löydettävissä samankaltaisia kehyksiä. 

Asenteissa näkyy voimakkaasti ihanne vanhempien yhdenvertaisesta kohtelusta, eikä 

sukupuoli ole merkittävässä roolissa ratkaisuja tehdessä (emt. 2019). Tässä valossa 

miesten arkikokemus ammattilaisten asenteista ei täysin tunnu vastaavan nykytilannetta.  

Huoltajuus- ja tapaamisoikeuksiin liittyvien ratkaisujen perustelut vaatisivat niin ikään 

tutkimusta. Mikäli esimerkiksi lapsen asuminen määräytyy äidille vain siksi, että äiti on 

äiti, vaikka isä olisi tasavertaisesti parisuhteen aikana huolehtinut lapsista, on ilman 

muuta kyseessä miehiin kohdistuva tasa-arvo-ongelma. Voidaan kuitenkin kysyä, onko 

lapsen edun mukaista osoittaa lapsi asumaan isän luokse, mikäli hoitovastuu on 

parisuhteen aikana jakautunut epätasaisesti ja perinteisellä tavalla. Tämän vuoksi olisi 

tärkeää tutkia erityisesti sitä, miten hoitovastuu on jakautunut ja millainen suhde isillä on 

ollut lapsiin ennen eroa ja ovatko huolto- ja asumiskiistojen ratkaisut johdonmukaisia 

eroa ennen vallinneen tilanteen kanssa. 
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Lopuksi 

Tämän tutkielman teko on vienyt minut miesten erokokemusten maailmaan ja saanut 

minut kiinnittämään entistä enemmän huomiota sukupuolen merkitykseen sosiaalityössä. 

Lisäksi tutkielma on saanut minut pohtimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa erilaisista 

näkökulmista. Mielestäni ammattilaisten tulisi erilaisissa ihmisiä kohtaavissa palveluissa, 

myös sosiaalityössä, kiinnittää huomiota miesten kohtaamiseen. Jokaisen työntekijän 

tulisi olla tietoinen niistä alueista, joissa miehet kokevat epätasa-arvoa, mutta samalla 

työntekijöiden tulisi olla tarkkoina, etteivät he uusinna stereotyyppisiä käsityksiä miehistä 

ja isistä. Myös tämän tutkielman kohdalla on korostettava, että vaikka miesnäkökulma on 

valittu saadakseni esiin nimenomaisesti sukupuolisidonnaisia käsityksiä ja kokemuksia, 

ihmisten yksilöllisyyttä on kunnioitettava. Vaikka kulttuuri ohjaa pitkälle 

käyttäytymistämme, jokainen ihminen on ainutlaatuinen itsensä. Tämä on sosiaalityön 

arvomaailmalle keskeistä: on nähtävä kukin ihminen tilanteessaan, eikä pakettiratkaisuja 

voida tehdä.  

Tunnistan, että negatiivisten stereotypioiden välttely voi olla sosiaalityössä joskus vaikea 

tehtävä, sillä työn luonteen vuoksi sosiaalityöntekijät ovat jatkuvasti tekemisissä ikävien 

ja vaikeiden asioiden kanssa. Tällaisessa työympäristössä on kyynistyminen vaarana. 

Tarvitaankin jatkuvaa hereilläoloa ja työskentelyä omien tunnereaktioiden, eettisten 

periaatteiden ja ihmiskäsityksen kanssa. Sosiaalityön imagolle ei ole hyväksi, mikäli 

sosiaalityöntekijät leimautuvat vain naisten puolta pitäväksi ammattikunnaksi; tämä 

tuskin edesauttaa hyvien asiakassuhteiden luontia ja perheiden kokonaisvaltaista 

auttamista. Sosiaalityössä tulee ottaa lähtökohdaksi koko perheen kanssa työskentely. 

Myös työkäytäntöjä olisi hyvä muokata sellaiseen suuntaan, että niissä tunnistetaan 

mieserityisyys. Erityisesti kiireisessä, paineistetussa työtilanteessa työskentelyä saatetaan 

ajan säästämiseksikin keskittää liiaksi äiteihin ja lapsiin. On tärkeää, että isille annetaan 

mahdollisuus osallistua työskentelyyn ja tuoda esille omat kokemuksensa siinä missä 

muidenkin perheenjäsenten.  

Kyselyyn vastanneiden asiakasmiesten lisäksi sosiaalityöntekijä Timo Kitunen (2007) on 

kritisoinut sosiaalityössä vallitsevan ns. näennäisen tasa-arvon ja sukupuolineutraalin 

työskentelytavan. Kitusen näkemyksen mukaan sosiaalityön kohtaamisissa naiset 

puhuvat keskenään toisilleen tuttua kieltä ja päättävät perheeseen liittyvistä asioista 
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keskenään, miesten jäädessä altavastaajiksi. Kitunen väittää myös 

sukupuolentutkimuksen ja kriittisen miestutkimuksen muokkaavan työntekijöiden 

asenteita miehiä kohtaan ja tämän vaikuttavan työntekijöiden asenteisiin miesasiakkaita 

kohtaan. Kitunen peräänkuulutti lisää miehiä alalle ja naistyöntekijöiltä asenteiden 

tarkistusta. (Kitunen 2007, 113-119). Sosiaalityöntekijöiden tuleekin olla tietoisia sekä 

työssään vallitsevista valta-asetelmista että omaan työskentelyynsä vaikuttavista 

asenteista, ja aktiivisesti arvioida niitä kriittisesti. Sosiaalityön ammattietiikkaan pitäisi 

olla sisäänkirjoitettuna automaattisesti nousevien stereotyyppisten ajatusten aktiivinen 

vastustaminen – ovathan sosiaalityöntekijät yhteiskuntatieteilijöitä, joten he ovat myös 

koulutuksensa ansiosta paremmin varusteltuja käsittelemään yhteiskunnassa vallitsevia 

mekanismeja. Vastakkainasettelu miesten ja naisten välillä ja toistensa syyttely tuskin 

kuitenkaan vie sosiaalityötä oikeaan suuntaan. Naiset ja miehet elävät samassa 

yhteiskunnassa ja naisten aseman muuttuminen tasa-arvoisemmaksi on avannut 

uudenlaisia tapoja olla ja toimia myös miehille (Jokinen 1999a, 19–20). Tätä viestiä tulisi 

myös sosiaalityöntekijöiden olla viemässä kentälle.   

Yhtenä ”lääkkeenä” miesnäkökulman esiin nostamiseksi sosiaalialalla on tietysti 

koulutus. Miessakit -järjestö onkin jo ansiokkaasti toteuttanut koulutuksia kehittämis- ja 

koulutustyöhön erikoistuneen yksikkönsä, Miestyön osaamiskeskuksen, asiantuntijuuden 

mahdollistamana. Osaamiskeskus on asettanut tehtäväkseen sekä tutkia että kehittää 

miesten kanssa tehtävää työtä ja parantaa erilaisten toimijoiden osaamista alalla. 

Miestyön osaamiskeskus järjestää mm. koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Koulutusten 

teemoihin on kuulunut esimerkiksi isyys, väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden miesten 

auttaminen, miesten hyvinvointi, miesryhmätoiminta sekä tämänkin tutkielman teemana 

olleet miesten eroauttaminen ja erokriisin mieserityisyys. (Miessakit, 2020.) 

Ammattilaisten olisi myös hyvä pohtia, miten tavoitetaan miehet, jotka eivät ole saaneet 

erossaan apua ja olisivat sitä kuitenkin tarvinneet. Esimerkiksi työterveys voisi olla 

palvelu, joka voisi aktiivisemmin jakaa tietoa erilaisista eropalveluista, mikäli miehet 

hakeutuvat työterveyteen eroon liittyvien liitännäisvaikutusten vuoksi. 

Palveluissa tapahtuvan epätasa-arvoisuuden lisäksi toinen tutkielmassa esiin noussut 

tasa-arvokysymys on miesten kokemus siitä, että huoltajuudesta ja lasten tapaamisista 

sovittaessa isät ovat altavastaajina. Nähdäkseni kysymys on monimutkaisempi kuin että 

asiasta voitaisiin vastuuttaa pelkästään tapaamissopimuksia tekeviä ammattilaisia tai 
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stereotyyppisiä hoivakäsityksiä. Samaan aikaan kun eron jälkeinen vuoroasuminen on 

nostanut jatkuvasti suosiotaan, tutkimustuloksia on saatu siitä, että lastenvalvojat 

vahvistavat edelleen useimmin sopimuksia, joissa lapsi jää asumaan äidin luokse viettäen 

siellä suurimman osan ajastaan (esim. Hakovirta & Broberg 2014, 116). Näkemys 

miesten erotilanteessa vallitsevasta epätasa-arvosta suhteessa lapsiinsa on usein esillä, 

kun keskustellaan miesten kokemasta epätasa-arvosta. Tässä yhteydessä kuulee 

harvemmin puhetta siitä, että epätasa-arvo hoivavastuun jakautumisessa pariskuntien 

vielä eläessä ydinperheenä on edelleen tosiasia: naiset hoitavat vielä 2020-luvullakin 

suurimman osan lastenhoidosta ja kotiasioista. Haluaisinkin esittää kysymyksen, voiko 

tilanne muuttua yhtäkkisesti eron tapahtuessa? Tasa-arvoinen erovanhemmuus vaatisi 

toteutuakseen tasa-arvoisuutta jo pariskunnan eläessä yhdessä perheenä. Tämän vuoksi 

tarvittaisiin tutkimusta siitä, millä perusteilla tapaamissopimuksia tehdään ja millainen 

tilanne perheessä on ollut hoivavastuun jakautumisen suhteen ennen eroa.  

Pysyvä muutos lasten tapaamissopimuksissa tuskin tapahtuu kovinkaan nopeasti. Ero ei 

myöskään voi olla tilanne, jossa keinotekoisesti ajetaan tasa-arvoa tasa-arvon vuoksi; se 

ei useassa tilanteessa ole lapsenkaan etu. Sen sijaan muutoksen pitäisi olla rakenteellinen 

ja lähteä hoivapolitiikasta: miehiä olisi tuettava osallistumaan lastensa elämään jo 

syntymästä lähtien esimerkiksi perhevapaita nykyistä runsaammin hyödyntämällä. Myös 

sosiaali- ja terveysministeriössä on perhe-elämän panostukset nostettu keskeisimmäksi 

miesten tasa-arvokysymykseksi. Keskeistä on työn ja perhe-elämän yhdistäminen, johon 

STM:n mukaan päästään kannustamalla isiä käyttämään enemmän perhevapaita, 

perhevapaalainsäädännön muutoksilla, työpaikkojen asenteisiin vaikuttamalla sekä 

informaation jakamisella isille (Varanka 2007, 89). Ei ole lasten, naisten eikä miesten etu, 

että isät jäävät ikään kuin apuvanhempien asemaan vailla henkilökohtaista suhdetta 

lapseen, joka perustuu vahvaan omaan motivaatioon olla osallistuva isä. Muutosta 

tarvitaan edelleen myös mieskuvaan ja sen myötä isyyden malliin, jonka muutos toki 

onkin jo hyvässä vauhdissa.  Nykypäivän miehet tunnistavat usein isyyden ideaaliksi 

hoivaavamman isän, eikä ”leivän hankkiminen pöytään” ole nykyisien mielestä enää 

miesten ainoa tehtävä perheessä (Eerola 2015). Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että 

naisten tasa-arvon kannalta äitien työelämään siirtyminen on kaksijakoinen asia, sillä 

kotityöt ja lasten hoito jäävät usein päivätyön lisäksi äitien harteille. 
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Lähivanhemmuuden määräytymistä äidille pidetään joissakin keskusteluissa äitien 

”voittoina” (Sund, 2007, 63). On totta, että osa huoltoriidoista riistäytyy vakaviksi ja 

lapsen edun asemesta keskeisimmäksi asiaksi eron jälkeisiä järjestelyjä sopiessa 

muodostuu vanhempien välillä se, kumpi saa enemmän tahtoaan läpi. Se, että äidit saavat 

kantaa päävastuuta lapsista suurimman osan ajasta ja uupuvat ollessaan samalla 

työelämässä, voidaan tuskin kuitenkaan lukea kenenkään voitoksi. Kyseessä on tasa-

arvo-ongelma: naisille se on sitä liiallisena työtaakkana, miehille puolestaan suurena 

menetyksenä sen hukatun ajan muodossa, jonka he häviävät ollessaan lastensa elämästä 

erillään. Suurimpia häviäjiä ovat tietysti näytelmän todelliset keskushenkilöt, jotka liian 

usein jäävät sivurooliin: lapset.  

Fokus isyyden arvon nostamisessa täytyisikin siirtää kauemmas kuin pelkkiin eron 

jälkeisiin järjestelyihin. Jos isyys on ollut ohutta ja perhe-elämään osallistuminen vähäistä 

jo parisuhteen aikana, ero tuskin muuttaa tätä tilannetta, vaan erotessa isyys valitettavan 

usein muuttuu entistäkin ohuemmaksi - pahimmassa tapauksessa se päättyy kokonaan. 

Miesten päästessä jakamaan hoivavastuuta heti lapsen synnyttyä, isien ja lasten suhteet 

kehkeytyisivät läheisemmiksi ja tällä olisi eittämättä vaikutusta myös eron jälkeisiin 

järjestelyihin. Tuskinpa huoltoriidatkaan tästä ainakaan kasvaisivat. Pelissä ei ole vain 

miesten, vaan molempien sukupuolten tasa-arvokysymys.  
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