
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten selviytyminen vanhempien av(i)oerosta tekstien kuvaamana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Arja Makkonen 
Tampereen yliopisto 
Sosiaalityön tutkimuksen laitos 
Huhtikuu.2009 



 

 

 

 

TIIVISTELMÄ 
 
Tampereen yliopisto 
Sosiaalityön tutkimuksen laitos 
 
MAKKONEN, ARJA: Lasten selviytyminen vanhempien av(i)oerosta tekstien kuvaamana 
 
Pro gradu -tutkielma, 71 s., 1 liitesivu 
 
Sosiaalityö 
Huhtikuu 2009 
Ohjaaja: Irenen Roivainen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tutkimukseni lähtökohtana on tutkia vanhempien erotilanteita lasten näkökulmasta Vaikka lapsuus on 
saanut merkittävää sijaa yhteiskunnassa, lasten äänen esille tuominen vaikeissa perheiden kriisitilanteissa 
ja niistä selviämisestä on suomalaisessa yhteiskunnassa vähäistä. Tarkoituksenani onkin työni kautta 
tuoda näkyväksi omalta osaltani lasten ääntä vanhempien erosta selviytymisessä. 
 
Aineistoni koostuu 2000-luvun alkuvuosina julkaistuista teksteistä, jotka olivat suunnattuna lapsille ja 
aikuisille. Aineistoni työstön prosessissa valitsin pääaineistokseni kahden erokirjan asianosaistekstit, 
joissa lapsuudessaan vanhempien eron kokeneet kertovat lapsuudenkokemuksistaan ja kokemuksistaan 
aikuisina. Peilaavana aineistona toimivat asiantuntijatekstit, jotka on suunnattu lapsille ja vanhemmille. 
 
Tutkimuskysymykseni keskittyvät tekstien rakentamaan kuvaan lasten selviytymisestä vanhempien avio- 
tai avoerosta lapsuudessa ja myöhemmässä aikuisuudessa.. Tekstien välisenä kysymyksenä on 
asianosaistekstien tuottamien käsitysten peilaaminen asiantuntijateksteihin. 
 
Pääaineistoni kertomuksia on yhteensä kaksikymmentäseitsemän (27). Lapsuutta käsittelevistä osioista 
rakentuu kolme selviytymisdiskurssia, jotka ovat yksinpärjäämispuhe, perheen tukipuhe ja ulkopuolinen 
tukipuhe. Aikuisuuteen liittyvistä narratiiveista valitsin yhdeksäntoista (19) aineistooni. Niistä rakentuu 
neljä tarinatyyppiä: eheytymistarina, pärjääjän tarina, vetäytyjän tarina ja ”kolhuton” tarina. Näissä 
tarinoissa selviytyminen rakentuu neljän osatekijän kautta: suhteiden rakentumisena toisiin ihmisiin, 
suhteena omiin vanhempiin, asenteena selviytymiseen ja selviytymisen ajallisena prosessiluonteisuutena. 
 
Peilinä toimivan sekundaariaineiston asiantuntijateksteistä rakentuu neljä selviytymisdiskurssia, jotka 
ovat tunnepuhe, toimijapuhe, ulkopuolinen tukipuhe ja tulevaisuuspuhe. Verratessani näitä diskursseja 
asianosaisdiskursseihin ja -narratiiveihin, löysin samanlaisuuksia mutta myös eroja. Pääosin 
asiantuntijateksteissä esille tuodut lasten tarpeet erotilanteissa ja niistä selviytyminen vastasivat 
asianosaisten esille nostamia omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia ohitettuja tarpeita. Tekstien välillä 
rakentuu mielenkiintoiseksi jännite: kenelle kuuluu vastuu ja toimijuus erotilanteista selviämisessä. 
Lapsille suunnatuissa diskursseissa korostuu osin lapsen vastuu olemaan reipas sekä aktiivinen ja 
luottamaan tulevaisuuteen vanhempien eron jälkeen. Vanhemmille suunnatuissa diskursseissa korostuu 
puolestaan lasten huomioiminen erotilanteissa ja vanhempien velvollisuus toimia vastuullisina 
vanhempina. Vastaava vanhempien vastuullisuuden ja lapsen suojelevuuden tarve korostuu myös 
asianosaisten kertomuksissa. Narratiivit aikuisuudesta rakentavat kuvaa selviytymisestä tulevaisuudessa 
enemmän haasteellisena kuin auvoisena olotilana. 
 
Työni kautta nousee esille se, että lasten ääni jää helposti sivuun vanhempien vaikeissa erotilanteissa ja 
myöhempinä vuosina. Akuutti erotilanne on psyykkisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja juridisesti hyvin 
haastava tilanne vanhemmille. Koska tilanteet ovat haasteellisia, tulisi yhteiskunnan tukea perheitä 



 

 

 

 

monin tavoin tilanteissa. Lasten näkökulma tulisi olla keskiössä palvelujärjestelmässä, jossa tulisi myös 
huomioida lapsen mahdolliset yksilölliset tuen tarpeet. Lasten äänen marginaalisuus tulee 
kulttuurissamme edelleen esille, lasten diskurssi on alisteinen vanhempien diskurssille. Sosiaaliseen 
tarinavarantoon tarvitaan lisää lasten äänellä tuotettuja tarinoita, joita aikuisten tulisi kuulla eri tasoilla 
yhteiskunnassa. 
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The aim of my thesis is to study divorce situations from the point of view children. Even though 
childhood has gained a more prominent role in society, children’s voice is not often heard in Finland in 
difficult crisis situations or when people are trying to solve their differences. Through my study, I try to 
make the children’s view of their parents divorce situations more visible. 
 
My data comprises of texts published at the beginning of the 21st century that were aimed at children 
and adults. As my primary sources of data, I chose the farewell letters from two separate divorce 
documents, where people who have undergone a divorce in their childhood tell about their childhood 
and adulthood experiences. Authoritarian expert texts that were written for children and adults served 
as a basis of comparison. 
 
My research questions focus on the depiction of the texts on how children cope with their parents’ 
divorce that has taken place either in their childhood or later on when they were adults. I focus on 
comparing the expert texts with the texts written by the people who have experienced a divorce. 
 
There are altogether 27 different narratives in my primary data. Three main coping discourses were 
formed from the childhood part of the data. These are the coping alone, the family support and the 
outsider support. I chose 19 narratives for the adulthood part of my data. Four types of narrative can 
be distinguished from this part of the data: the integration, the coping alone, the detacher and the “no-
problem” narrative. In these narratives, coping is formed trough building relationships with other 
people, one’s relationship with his/her parents, one’s attitude towards coping and the time process 
nature of coping. 
 
Four types of coping discourses can be distinguished from the expert texts of the secondary data. 
These are the speech of feelings, the speech of doer, the speech of outsider and the speech of future 
discourses. When I compared these discourses with the primary data and narratives, I found similarities 
as well as differences. For the most part, the needs and coping strategies of children in divorce 
situations depicted in the expert texts were similar to the needs of children depicted in the primary data. 
One interesting theme that emerges from the difference of the texts is the question of who takes 
responsibility and action in divorce situations. The discourses that are aimed at the children emphasize 
that children should remain brisk and active and believe in the future after their parents’ divorce; where 
as, the discourses aimed at the parents stress the importance of taking the children into account and 
being a responsible parent. This kind of parent responsibility and protectiveness of children is 
emphasized in the primary data as well. The narratives depicting adulthood give a challenging picture of 
how it is like to cope with a divorce when you are a grown-up. 
 



 

 

 

 

It becomes clear through my work that children’s opinions can be easily overlooked in difficult divorce 
situations and later on down the road after the divorce. An acute divorce situation is very demanding 
psychologically, socially, economically and legally for the parents. Because these situations are so 
challenging, society should support divorce families in as many ways as possible. The child’s point of 
view should form the foundation of a service system that should also take into account children’s 
possible personal needs. Children’s voice still remains very marginal, and children’s discourse is subject 
to parents’ discourse. The social stock of narratives needs more narratives that depict the children’s 
viewpoint of things, and these narratives should be heard by adults on all the different levels of society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Key words: divorce, child of divorce, narrative analysis, coping, family mediation 



 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO ............................................................................................................................... 1 

2 LAPSI JA AVIOERO .................................................................................................................. 3 

2.1 Avioerolapsi tutkimuskirjallisuudessa ....................................................................................... 3 

2.2 Avioerolapsi tilastoissa ................................................................................................................ 6 

2.3 Avioerolapsi teksteissä ................................................................................................................. 7 

3 AVIOEROLAPSEN SELVIYTYMINEN VANHEMPIEN EROSTA ................................... 10 

3.1 Erilaisia näkökulmia lasten selviytymisestä ............................................................................ 10 

3.2 Avioerolapsen selviytymisen ammatillinen tukeminen .......................................................... 13 

4 TUTKIMUSASETELMA .......................................................................................................... 17 

4.1 Tutkimuskysymys ...................................................................................................................... 18 

4.2 Tutkimuksen aineistot ............................................................................................................... 19 

4.3 Tutkimuksen menetelmät .......................................................................................................... 21 
4.3.1 Diskurssianalyysi .................................................................................................................. 21 
4.3.2 Narratiivisuus ........................................................................................................................ 22 

5 ASIANOSAISTEKSTIEN DISKURSSIT LAPSUUDESSA JA NARRATIIVIT 
AIKUISUUDESSA VANHEMPIEN EROSTA SELVIYTYMISESTÄ .................................... 27 

5.1 Selviytymisdiskurssit lapsuudesta ............................................................................................ 30 
5.1.1 Yksinpärjäämispuhe -diskurssi ............................................................................................. 30 
5.1.2 Perheen tukipuhe -diskurssi .................................................................................................. 31 
5.1.3 Ulkopuolinen tukipuhe -diskurssi ......................................................................................... 32 
5.1.4 Diskurssit lasten selviytymisestä lapsuudessa ...................................................................... 34 

5.2 Narratiivit vanhempien erosta selviytymisestä aikuisuudessa .............................................. 35 
5.2.1 Kertomusten juonikäänteet ja suhteet vanhempiin ............................................................... 36 
5.2.2 Selviytymisen tarinatyyppejä: eheytymistarina, pärjääjän tarina, vetäytyjän tarina ja 
”kolhuton” tarina ............................................................................................................................ 39 
5.2.3 Tarinatyypit ja selviytymisen osatekijät ............................................................................... 47 

6 ASIANTUNTIJATEKSTIEN DISKURSSIT JA ASIANOSAISTEN JA 
ASIANTUNTIJOIDEN VÄLINEN KESKUSTELU LAPSEN SELVIYTYMISESTÄ 
VANHEMPIEN EROSTA ......................................................................................................... 49 

6.1 Asiantuntijateksteistä rakentuvat lasten selviytymisdiskurssit ............................................. 49 



 

 

 

 

6.2 Asianosaistekstit keskustelevat asiantuntijatekstien kanssa lasten selviytymisestä 
vanhempien erosta ........................................................................................................................... 55 

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................ 58 

7.1 Yhteenvetoa ja peilausta aiempiin tutkimuksiin ..................................................................... 58 

7.2 Johtopäätökset ............................................................................................................................ 62 
 

 
LÄHTEET 
 
LIITE 
 



 

 

 

 

TAULUKKO- JA KUVIOLUETTELO 
 
 
TAULUKKOLUETTELO 
 
LUKU 4 
TAULUKKO 1. TUTKIMUKSEN AINEISTOT, KÄYTETYT METODIT JA NÄKÖKULMAT .................................... 18 
TAULUKKO 2. LAPSENA ERON KOKENEIDEN AJALLINEN ETÄISYYS VANHEMPIEN EROSTA JA VALINTA 

NARRATIIVISEEN AINEISTOON. .................................................................................................................. 20 
 
LUKU 5 
TAULUKKO 3. TARINOIDEN ERON KOKENEIDEN LASTEN JAKAUTUMINEN IKÄVAIHEITTAIN 

VANHEMPIEN EROHETKELLÄ. .................................................................................................................... 27 
TAULUKKO 4. TARINOIDEN ERON KOKENEIDEN LASTEN SIJOITTUMINEN SYNTYMÄNSÄ JA 

VANHEMPIEN ERON VUOSIKYMMEN SUHTEEN. ...................................................................................... 28 
TAULUKKO 5. LAPSUUDEN SELVIYTYMISDISKURSSIT JA NIIDEN SISÄLLÖT .................................................. 34 
TAULUKKO 6. TARINATYYPIT JA SELVIYTYMISEN OSATEKIJÄT ...................................................................... 47 
 
LUKU 6 
TAULUKKO 7. EROSTA SELVIÄMISDISKURSSIEN SISÄLLÖT JA HAASTEET LAPSILLE SEKÄ VANHEMMILLE 

ASIANTUNTIJATEKSTEISSÄ. ......................................................................................................................... 54 
 
 
KUVIOLUETTELO 
 
LUKU 5 
KUVIO 1. LASTEN JA VANHEMPIEN SUHTEIDEN ASETTUMINEN JANALLE. .................................................. 37 
 
LUKU 7 
KUVIO 2. LAPSEN SELVIYTYMISEN ARVIOINTIKEHIKKO EROPERHEITÄ KOHDATTAESSA. ........................ 64 
 
 
 



 

 

 

1

 
1 JOHDANTO 

 

Tutkiessani kirjallisuutta avioeroproblematiikasta havaitsin, että niin tutkimusten kuin ns. laajalle 

yleisölle suunnattujen kirjojen painopiste on aikuisissa ja heidän näkökulmissaan. Lasten ääni ja 

näkökulma välittyy niissä niukasti. Työni yksi lähtökohta on etsiä, mitä vanhempien erosta on kirjoitettu 

lasten näkökulmasta suurelle yleisölle. Pitkä työkokemukseni näiden asioiden parissa perheneuvolassa, 

mm. perheasioiden sovittelijana, on pysäyttänyt minut usein miettimään lasten asemaa ja heidän ääntään 

vaikeissa perhekriiseissä. Omassa erokriisissään vanhemmat eivät aina kykene toimimaan vastuullisina 

vanhempina ja tukemaan lastaan tilanteessa. Lapsi on erotilanteissa aikuisten ”armoilla”. Kuivakangas 

(2002) toteaa myös aikuiskeskeisyyden ohjaavan lasten pahoinvoinnin tarkastelua niin, että lapsilta 

saatava tieto asiasta puuttuu. Hän kritisoi sitä, että aikuiset eivät useinkaan ymmärrä esimerkiksi 

sisarussuhteiden ja vertaisryhmien merkitystä lasten elämässä. (Emt. 47–48.) 

 

Tutkimukseni kiinnittyy yhteiskuntatieteissä 1990-luvulta esille nousseeseen lapsitutkimukseen (Alanen 

& Bardy 1990). Työni sivuaa myös kriittistä perhetutkimusta, jota Ritala-Koskinen (2000, 136) pitää 

sosiologisen lapsitutkimuksen ”sukulaisena”. Sosiaalityössä lapsen näkökulma on noussut niin 

tieteellisessä maailmassa kuin käytännön työelämässä tärkeäksi alueeksi. Oma kokemukseni on tällä 

hetkellä se, että todellinen kiinnostus lasten kanssa työskentelyyn ja työmenetelmien kehittämiseen on 

herännyt vasta viimeisen vuosikymmenen aikana käytännön sosiaalityössä. Lapsen kuulemiseen 

erotilanteissa ovat kiinnittäneet huomiota lisensiaattitöissään Antikainen (2004) ja Maula (2004). 

Sosiaalityön käytännöt ovat vieläkin aikuiskeskeisiä ja lapsen ääni välittyy aikuisten, usein vanhempien 

tulkkaamana. Hokkanen (2005, 172) toteaa väitöskirjassaan lapsen äänen ja lapsinäkökulman tulevan 

eroa käsittelevissä tutkimuksissa harvoin esille. Hän näkisikin tarpeelliseksi tämän näkökulman 

huomioimisen jatkotutkimuksissa 

 

Tutkimukseni perustuu laadulliseen tutkimusotteeseen. Tarkemmin se kiinnittyy sosiaaliseen 

konstruktionismiin. Tutkin aineistoni tekstien tuottamia diskursseja lasten selviytymistä vanhempien 

erosta lapsuudessa ja aikuisuudessa narratiivien kautta. Kiinnostustani on herättänyt myös se, miten 

selviytyminen määritellään lasten näkökulmasta. Minua on askarruttanut se, että aikuiset määrittäessään 

erosta selviytymistä tekevät sen omasta näkökulmastaan käsin. Lapset määritetään joskus niin 

vajavaiseksi, että aikuiset näkevät lasten olevan täysin eroratkaisujensa ulkopuolella. Toisaalta lapset 

saatetaan nähdä sitten liian kykenevinä ymmärtämään aikuisten maailmaa., jolloin lapsille jaetaan liikaa 

eroon liittyviä asioita. Tutkimukseni aineistona minulla on vanhemmille ja lapsille suunnatut suomalaiset 

kirjalliset eroon liittyvät tekstit. Kertojina ovat pääosassa avioeron lapsena kokeneet aikuiset, siis eron 
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asianosaiset lapset ja toiset kertojat ovat asiantuntijat, joiden tekstit toimivat tutkimuksessani 

taustoittavana ja peilaamisen kohteena olevina teksteinä. 

 

Ajatukseni on, että työni auttaisi jäsentämään lasten näkökulmaa erotilanteissa käytännön sosiaalityössä 

perheitä kohdattaessa. Pääosin lapsiperheille eroon liittyvien palveluiden työmenetelmät ovat 

aikuiskeskeisiä. Esimerkiksi Avioliitto lain mukaisessa perheasioiden sovittelussa lapset jäävät liiaksi 

sivuun. Sovittelussa on tehty Stakesin toimesta 1990-luvulla valtakunnallinen projekti, jossa mm. Päijät-

Hämeen perheneuvolassa panostettiin lasten kuulemiseen perheasioiden sovitteluprosessin aikana 

(Lipiäinen, Mäntylä-Karppinen & Rautio 1994, 13). Tämän kehittämistyön merkittävyys näkyy tänäkin 

päivänä lasten kanssa työskenneltäessä perheneuvoloissa. Tällä hetkellä Suomessa erokriisissä oleva 

perhe saa asuinpaikasta riippuen hyvin erilaista palvelua. Väitän, että joissakin kunnissa ei lapsia oteta 

perheasioiden sovitteluprosesseissa koskaan mukaan työskentelyyn. 

 

Käytän läpi tutkimukseni käsitettä avioerolapsi, jonka voisi mielestäni kirjoittaa tässä yhteydessä myös 

muotoon av(i)oerolapsi. Tällä tarkoitan työssäni sitä, että avioerolapsi-käsite tarkoittaa lapsia, joiden 

avio- tai avoliitossa olevat vanhemmat ovat ottaneet avioeron tai muuttaneet erilleen. Avioerolapsi 

käsitettä käytetään myös englanninkielisissä tutkimuksissa. Käsitteen tarkoituksena ei ole 

tutkimuksessani määrittää lapsia negatiivisella leimalla. Tutkimuksessani tuon esille mitä määrittelyjen 

takaa löytyy, millaisia diskursseja ja narratiiveja, jolloin kuva muodostuukin hyvin monimuotoiseksi. 

 

Tutkimukseni rakentuu ensin avioerolapsen kuvaamiseen niin tutkimusten kuin tilastojenkin kautta. 

Kandidaatintyöni pohjalta esittelen myös teksteistä rakentuvaa kuvaa avioerolapsesta. (Makkonen 2006). 

Lisäksi esittelen selviytymiseen liittyviä lähestymistapoja erityisesti lasten näkökulmasta. 

Tutkimusongelmien yhteydessä esittelen myös aineistoa ja käyttämiäni diskurssianalyyttistä ja 

narratiivista menetelmää. Seuraavissa luvuissa keskityn esittelemään tutkimukseni pääaineistoani 

asianosaisteksteistä rakentuvia diskursseja lapsen erosta selviytymisestä ja narratiiveja selviytymisestä 

aikuisuudessa. Seuraavassa luvussa esittelen asiantuntijoiden diskursseja lasten selviämisestä, sekä 

peilaan niitä asianosaisteksteihin. Lopuksi kokoan yhteen tuloksiani ja vertaan aikaisempiin tutkimuksiin 

sekä nostan esille tutkimusprosessin aikana nousseita keskeisiä teemoja liittyneenä mm. lapsen asemaan 

vanhempien erotilanteeseen ja palveluiden järjestämiseen. 
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2 LAPSI JA AVIOERO 

 

 

2.1 Avioerolapsi tutkimuskirjallisuudessa 
 

Tiina Hokkanen (2005) kuvaa väitöskirjassaan lapsen asemaa erotilanteissa. Vanhemmat määrittävät 

päätöksellään lapsen elämää ja käsitystä lapsesta. Hän kritisoi yleistä mielikuvaa avioerolapsista, joille 

tulevaisuudessa käy huonosti tavalla tai toisella. Hän tuo esille ajatuksen siitä, että ero voi avata lapselle 

myös mahdollisuuksia riskien lisäksi.(Emt. 102−105.) 

 

Avioero ei ole lapsen elämässä ainoa häiriötä aiheuttava tekijä. On huomioitava, että niin kutsuttujen 

ehjienkin perheiden lapsilla voi olla ongelmia. Lasten toipuminen vanhempien avioerosta nähdään 

kestävän kolmesta viiteen vuoteen, minkä jälkeen elämässä löytyy tasapaino uudelleen. (Ayalon & 

Flasher 1997, 43.) Oman perheneuvolatyöni kautta olen tehnyt havainnon, että vanhemmat hakevat 

apua oireileville lapsilleen keskimäärin noin vuoden tai puolentoista vuoden kuluttua eron 

konkreettisesta tapahtumisesta. Käsitykseni on, että silloin vanhemmat ovat jo paremmissa voimissa ja 

lapset ottavat vasta silloin tilaa omille tunteilleen ja reaktioilleen. Osalle lapsia erosta toipuminen voi 

pitkittyä esimerkiksi vanhempien vuosia kestävien riitojen vuoksi. 

 

Avioerolapsen tarpeet tulee huomioida kriisivaiheessa. Lapsilla on tilanteessa erityisen emotionaalisen 

tuen tarve. He tarvitsevat myös strukturoituja järkeviä päivittäisiä rutiineja. Erilaiset tunnetilat, kuten 

hämmennys, surullisuus ja viha, saattavat kestää kuukausia, jopa vuosia. Yksilölliset erot lasten kesken 

jopa saman perheen sisällä ovat tavallisia. Häiriöt saattavat ilmetä lapsella vasta vuosien jälkeen 

vanhempien erosta. (Furstenberg & Cherlin 1991, 66−67.) 

 

Lapsen reagointi vanhempien eroon liittyy ikävaiheeseen ja sukupuoleen. Koska alle kouluikäiset lapset 

eivät oman kehityksensä rajallisuuden vuoksi pysty ymmärtämään tilannetta, he saattavat ajatella 

olevansa syyllisiä toisen vanhemman muuttamiseen pois. Heidän itsetuntonsa on myös havaittu 

alenevan. Kouluikäiset miettivät enemmän eron seurauksia elämäänsä. Nuoruusikään liittyy vihaisuutta 

vanhempia kohtaan heidän rikottuaan perheen. Pojat reagoivat tyttöjä enemmän epäsosiaalisella 

käytöksellä vanhempien eroon. (Furstenberg & Cherlin 1991, 65; Amato & Booth 1996, 195.) 

 

Amerikkalaisessa pitkittäistutkimuksessa (Amato & Booth 1996) kiinnitetään huomiota perheen 

tilanteeseen ennen eroa. Jos perheessä on ollut voimakasta vanhempien välistä riitaa ja erityisesti 

väkivaltaisuutta ennen eroa, on vanhempien ero lapselle helpotus. Jos taas perheessä on ollut ennen 
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eroa vähän konflikteja, erotilanne on lapselle vaikeampi hyväksyä Tutkijat kritisoivat vanhempien 

kasvavaa vaatimustasoa parisuhteelle, jolloin eropäätökset tehdään liian kevyin perustein. Tässä 

tutkimuksessa tuli esille myös havainto, että poikien epäsosiaaliseen käytökseen vaikuttavat erityisesti 

vanhempien riitaisuus ja epätasapainoisuus. Myös varhain koettu vanhempien ero ja vanhempien 

uudelleen avioituminen näytti tuottavan ongelmia enemmän kuin jos ero ja uudelleen avioituminen 

tapahtui lapsen ollessa jo nuoruusiässä. Eron jälkeinen vanhempien riitaisuus paljastui tutkimuksessa 

stressitekijänä, jonka vaikutus näkyy lapsen myöhemmässä elämässä. Tutkimuksen mukaan vanhempien 

eron kokeneilla lapsilla avioeroriski omassa aikuisuudessa lisääntyy. (Emt. 197, 199−207, 223.) 

 

Wallerstein ja Blakeslee (1991) ovat tehneet seurantatutkimusta avioerojen vaikutuksista lapsiin 1970– 

1980-luvuilla. Tutkimuksessa oli mukana 60 eroavaa perhettä, joihin kuului 131 lasta. Osaa 

tutkimukseen osallistuneista seurattiin 15 vuotta erotapahtuman jälkeen. Tutkijoiden mukaan lapsen 

ensimmäinen reaktio eroon on erityisesti pelko yksin jäämisestä. Surun ja menetyksen tunteet ovat 

voimakkaita. Lapsi kaipaa poismuuttanutta vanhempaa ja on huolissaan ettei näe häntä enää. He 

kokevat yksinäisyyttä, koska joutuvat kestämään vaikeita tunteitaan yksin ilman aikuisten tukea. 

Tutkijoiden mukaan lapset kokevat vihan tunteita ja voimattomuutta, koska eivät voi vaikuttaa 

vanhempiensa päätöksiin. Lojaalisuusristiriitojen tunteminen on tutkimuksen mukaan avioerolapsille 

tyypillistä. Jotkut lapset kokevat erosta syyllisyyttä ja toiset kuvittelevat heidän tehtäväkseen vanhempien 

suhteen pelastamisen.(Emt. 10, 21, 36−39.) 

 

Wallerstein jatkoi uuden tutkimusryhmän kanssa tutkimuksiaan vielä 25 vuotta erotapahtumien jälkeen, 

jolloin eron kokeneet lapset olivat jo 28−43 vuotta vanhoja. Aikuisuudessa keskeisinä teemoina 

näyttäytyivät rakkauselämään liittyvät vaikeudet. Osalle oli tapahtunut runsaita suhteiden katkoksia 

liittyneenä siihen ajatukseen itsestään etteivät he ole rakastamisen arvoisia. Toiset taas varoivat 

kokonaan suhteiden rakentamisen, koska kokivat etteivät osaa solmia ja toimia ihmissuhteissa. 

Tutkimuksessa kuvattiin myös itseään hyväksikäytettäviä suhteita, joissa alkoholilla ja huumeilla oli iso 

osa elämässä. Suhteet omiin vanhempiin aikuisiällä olivat osalla kohentuneet, jolloin he saivat tukea 

mm. opiskeluihinsa ja lastenhoitoon. (Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2007, 301−308.)  

 

Tutkimusta on kritisoitu liian negatiivisen kuvan antamisesta avioerolapsesta ja hänen tulevaisuudestaan. 

Tähän puoleen kiinnittävät huomiota tutkijat Harvey ja Fine (2004, 9−11), joiden mielestä ko. 

tutkimukset patologisoivat avioerolapsia liian yksinkertaistavasti. He kritisoivat myös tutkijoiden 

poliittisia kannanottoja esimerkiksi vuoroasumiseen liittyneenä. Omissa tutkimuksissaan he tutkivat 900 

vanhempien eron kokeneen nuoren opiskelijan kertomuksia vanhempiensa erosta. Tarinat jakautuivat 
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sisältönsä mukaan neljään erilaisia teemoja korostaviin kategoriaan; negatiiviset, positiiviset, 

vanhemman menettäminen ja perheen toimimattomuudet sekä sopeutuminen tilanteeseen. 

Kertomukset olivat hyvin erilaisia ja kuvasivat mm. sisarusten perheissä kokeneen vanhempien eron 

hyvin eri tavoin kuin kertoja. Myös ne opiskelijat, jotka olivat kohdanneet kipeitä ja stressaavia 

erokokemuksia, saattoivat selvitä elämässään hyvin eteenpäin. Tutkijoita kuitenkin askarrutti se, mitä 

tulevaisuus myöhemmässä aikuisuudessa saattaa tuoda näille kertojille tullessaan. Myös tutkimuksen 

kertojat olivat valikoitunut joukko opiskelijoita, mikä vaikutti varmaankin osin tuloksiin. Keskeinen 

opiskelijoiden kritiikki kohdistui Wallersteinin tutkimusryhmän ajatukseen siitä, että lasten kannalta 

vanhempien tulisi pysyä yhdessä, vaikka he eläisivät onnettomassa parisuhteessa. Vanhempien eron 

kokeneet nuoret pitivät tärkeänä, että vanhemmat voivat elää onnellista elämää, koska vanhempien onni 

on yhteydessä myös lasten onneen. (Emt., 25, 27−29, 84.) 

 

Käsitteiden kriittistä arviointia korostaa Levin (2004) norjalaisessa lapsitutkimuksessa erokysymyksistä. 

Hänen mukaansa avioeroprosessi ja eroa elämänvaiheena tulisi käsitteinä erottaa toisistaan. 

Avioeroprosessilla hän tarkoittaa asioiden järjestelyä ja erilleen muuttamisen akuuttia vaihetta, joka tuo 

lapselle tullessaan monenlaisia muutoksia ja järjestelyt vievät eripituisen ajan tilanteesta ja perheestä 

riippuen. Eron näkeminen myöhempänä elämänvaiheena on kyse näkymästä, jolloin asiat ovat 

järjestyneet ja lapsi tietää tosiasiat ja on asettunut uusiin kuvioihin ilma vaikeuksia. Tässä artikkelissa 

erolla ei tutkimuksessa nähty olevan pitkäaikaisvaikutuksia lapsiin. Mutta tutkija korostaa, että ajalliset 

etäisyydet vanhempien erosta puhuttaessa tulisi ottaa huomioon. (Emt., 36 −37.) 

 

Isossa-Britanniassa (Smart, Neale & Wade 2001) tehdyssä laadullisessa tutkimuksessa lapsien kanssa 

työskentelemällä selvitettiin vanhempien eron merkityksiä lapsille ja käsityksistä perheestä ja toiminnasta 

vanhempien eron jälkeen. Tutkimukseen osallistui 117 lasta ja nuorta iältään 4–22 vuotta. Vanhempien 

erosta oli kulunut kolme vuotta. Osallistujia haastateltiin ja lisäksi he piirsivät mm. kuvia omasta 

perheestään. Tutkimuksessa korostetaan, ettei lasten kokema vanhempien ero näyttäydy vain yhdellä 

tavalla, sillä lasten tarinat ovat hyvin erilaisia. Saman perheen lapset voivat kokea ja nähdä tilanteen 

toisiinsa verrattuna hyvin eri tavoin. Avioerolapset eivät muodosta ryhmää, jossa he reagoivat ”hyvin” 

tai ”huonosti” eroon. Lapset elävät erilaisissa perheissä, joissa olosuhteet vaihtelevat. Tämän vuoksi 

lapsi tarvitsee erilaisia ratkaisuja ja strategioita selviytyäkseen erosta. Perhesuhteita arvioidessaan 

tutkimuksen lapset korostivat keskeisenä suhdetta ja sen laatua kuin virallisia biologisia suhteita sekä 

perherakenteita. Keskeisenä tekijänä lapset pitivät suhteissaan saamansa huolenpitoa ja luottamusta. 

Lapsilla nähtiin myös olevan paljon sanottavaa, jos siihen annettaisiin mahdollisuus lainsäädännössä ja 
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politiikassa. Näkemykset myös eroavat vanhempien esittämistä näkökannoista. Lasten kritiikki kohdistui 

mm. vuoroasumisjärjestelyihin. (Emt., 18, 21, 57–59, 176−180.) 

 

Tutkimukset tuottavat monenlaista tietoa avioerolapsesta. Niistä suurimassa osassa avioerolapsi 

kuvataan hauraana ja aikuisten tukea tarvitsevana akuutissa erotilanteessa sekä pitkällä aikavälillä 

erotapahtuman jälkeenkin. Se, miten erokokemukset vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen, rakentuu 

tutkimuksissa sitten heterogeenisempi kuva. Omana ajatuksenani on, että ei ole yhtä tarinaa 

avioerolapsesta, vaan jokaisen lapsen tarina muotoutuu monien tekijöiden vaikutuksesta hyvin 

erilaiseksi. Tähän samaan päätelmään on tullut Manni (2007, 130) todetessaan pro gradu -työssään, ettei 

yhdenkään lapsen tilannetta voi määritellä yksiselitteisillä kuvauksilla, koska lasten tilanteet ovat 

moninaiset. Useissa tutkimuksissa on tehty havainto erokokemusten pitkäaikaisista vaikutuksista 

aikuisuuteen asti. Keskeisinä tekijöinä niissä nähdään vanhempien käyttäytymismallien osittainen 

siirtyminen ja ihmissuhteiden rakentamisten vaikeudet erityisesti luottamiskysymyksissä. (Wallerstein 

ym. 2007; Amato & Booth 1996.) 

 

 

2.2 Avioerolapsi tilastoissa 
 

Tilastoissa avioerojen määrässä on tapahtunut 1980-luvulta 1990-luvulle siirryttäessä nousua, mikä 

vaikuttaa eroasioiden koskettavan suurempaa joukkoa lapsia kuin aiemmin. Avioliitolaki muuttui 1988 

Suomessa. Tämän jälkeen avioerojen määrä on asettunut vuosittain 13 000–14 000 välille. Ennen 

lakimuutosta avioeroja oli alle 10 000 vuosittain. Vuonna 1980 avioeroissa oli mukana 9 000 alle 16-

vuotiasta lasta. 1990-luvun tilastoista ei ole vastaavaa tietoa saatavissa, mutta 1998 aikana eronneiden 

parien äideillä oli 17 400 alaikäistä lasta, joista 13 750 oli syntynyt purkautuvaan avioliittoon. Kun 

tarkastellaan uusia tilastoja yhdessä avo- ja avioliittoja, vuonna 2005 muutti erilleen 17 300 perheen 

puolisot. Näissä perheissä oli yhteensä alle 18-vuotiaita lapsia 31 000, joista avoperheiden lapsia oli 

11 600. Tämä jaottelu kertoo avo- ja avioerojen tilanteesta ja ei pelkisty vaan juridiseen erotapahtumaan. 

Näistä tiedoista näkyy myös kaikki lapsien kokemat erot, ei vaan biologisten vanhempien väliset erot. 

(Kartovaara & Sauli 2000, 61; Kartovaara 2007 a, 93.) 

 

Tavanomaisin lapsiperhe Suomessa on perinteinen lapsiperhe eli aviopari ja lapsia. Heitä on noin 2/3 

lapsiperheistä, kun taas avoliitossa olevien vanhempien ja lasten määrä on 1/6 lapsiperheistä. Vuoden 

2005 tilastotietojen mukaan eroriski liittyy lasten osalta siihen, kenen lapsia perheessä on. Alttiimpia 

eroihin ovat perheet, joissa aikuisilla ei ole yhteisiä lapsia. Eläminen avoliitossa kasvattaa myös 

todennäköisyyttä erilleen muuttamisesta. Litmala (2002, 3, 6, 8, 17) selittää tämän liittyvän siihen, että 
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perheen lapset ovat toisen puolison lapsia aiemmasta suhteesta. Tilastot näyttävät sen, että uusperheessä 

elävä avopari on riskialtis eroon. Avoerojen määrissä on tapahtunut kylläkin laskua vuodesta 1994 

vuoteen 2005. Kuitenkin tilastojen mukaan avoparit, joilla on yhteisiä lapsia, muuttavat erilleen kaksi 

kertaa useammin kuin avioparit. (Kartovaara 2007b, 44; Kartovaara 2007a, 96.)  

 

Kaikista lapsista 11 % on kokenut vanhempien avioeron. Ensimmäisellä luokalla olevien kohdalla joka 

kymmenennen lapsen äiti on joskus eronnut. Lapsen ollessa 17-vuotias joka viidennen lapsen äiti on 

eronnut. Mitä vanhemmaksi lapsi tulee, sitä todennäköisempää vanhemman eron kokeminen on. Näissä 

tilastoissa on tilannetta arvioitu äitien erojen suhteessa, jolloin äiti voi erota toisenkin kerran eli kyseessä 

ei ole pelkästään ero lapsen isästä. (Kartovaara & Sauli 2000, 67.) 

 

Tarkasteltaessa tilastoja vanhemmuuden näkökulmasta, tilastoista ilmenee, että erillään asuvia isiä oli 

vuonna 2005 133 000 ja äitejä vastaavasti 29 000. Lapsista eli äitiensä kanssa 125 000 lasta. Osa lapsista 

ei asunut kummankaan vanhemman luona vaan ilmeisesti itsenäisesti tai muun tyyppisessä 

asumisjärjestelyssä. Isistä 4 % oli yksinhuoltajia. Puolet muualla asuvista isistä ja kolmasosa äideistä 

elivät perheettöminä. (Kartovaara & Säkkinen 2007, 113.) 

 

Lasten huolto-, tapaamis- ja asumisasioista riidellään oikeudessa noin 4−5 %:ssa tapauksista. Vuosittain 

tällaiset lapsille usein vahingolliset riidat koskettavat määrällisesti siten 1000−1500 lasta. Lasten kannalta 

hänelle tärkeiden vanhempien keskinäinen oikeudellinen riita on tuskallisinta. Tilanteissa vanhemmat 

saattavat vaatia lasta itseänsä ilmaisemaan kantansa riita-asiassa, mikä on lapselle liian vaativa ja 

vastuullinen sekä ahdistava tehtävä.(Litmala 2002, 19 ja 33.) 

 

Kartovaaran ja Säkkisen (2007) tilastoanalysoinnit kertovat myös eroriskiä selittävänä tekijänä 

vanhempien omien perhemallien vaikutusta. Jos puolisoiden vanhemmat ovat eronneet, on heidän 

riskinsä eroon suurempi kuin jos omat vanhemmat eivät ole eronneet. (Emt., 114.) 

 

Tilastot antavat vahvaa näyttöä eron määrällisestä vaikutuksesta lapsiin suomalaisessa kulttuurissa. 

Eroon liittyvät asiat ovat myös lasten asioita, ei vain vanhempien. 

 

 

2.3 Avioerolapsi teksteissä 
 

Omassa sosiaalityön kandidaatin-työssäni tutkin teksteistä rakentuvia kuvia avioerolapsesta ja heidän 

erosta selviytymisestään. Tutkimuksessani esittelen tässä alaluvussa kandidaatin-työssäni teksteistä 
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rakentuneita diskursseja avioerolapsesta. Aineisto (liite 1.) käsitti eroa käsitteleviä tekstejä, jotka 

koostuivat asiantuntijoiden teksteistä vanhemmille ja lapsille sekä aikuisten kertomuksista omassa 

lapsuudessa koetusta vanhempien erosta. 

 

Tekstien kautta kuva avioerolapsesta muodostui hyvin erilaiseksi riippuen tekstin tuottajasta. Teksteistä 

pystyin löytämään neljä diskurssia, jotka olivat tunne-, vastuu-, muutos- ja vapautuspuhe. (Makkonen 

2006, 13.) 

 

Tunnepuhe-diskurssi oli vahvasti esillä kaikissa teksteissä., jolloin avioerolapsen katsottiin kokevan 

tunteita. Se, kuinka paljon ja mitä tunteita lapsessa kuvattiin heräävän, vaihteli teksteissä. Lapsille 

suunnatut tekstit tuottivat kuvaa avioerolapsesta, jolla oli paljon voimakkaita ja erilaisia tunteita, jotka 

näkyivät hänen käytöksessään. Vanhemmille suunnatuissa teksteissä tunnepuhe-diskurssi painottui 

lapsen reagointiin. Avioerolapsi näyttäytyi itseään ilmaisevana ja reagoivana lapsena. Tilannetta 

katsottiin vanhempien näkökulmasta, miten lapsi näyttäytyi aikuisen silmissä erotilanteissa. Lapsena 

eron kokeneiden aikuisten teksteissä ero herätti voimakkaita tunteita esimerkiksi hylkäämiseen ja 

turvattomuuteen liittyen. Tämä puhe asiantuntijateksteissä lapsille ja vanhemmille oli vähäistä. Tunteet 

ja reagointi olivat vahvoina tekstissä lapsuutta muisteltaessa, mutta myös aikuisuudessa. Samanlaista 

kuvausta oli lapsille suunnatuissa ja eron kokeneiden lasten teksteissä liittyneenä vanhemman hoivan ja 

läheisyyden kaipuuseen. Eron kokeneet lapset kuvasivat teksteissä erotilannetta lähes poikkeuksetta 

sokkina, elämän yllättävänä tilanteena, jossa he olivat sivusta katselijoita. (Emt., 14, 16.) 

 

Vastuupuhe-diskurssi rakensi kuvaa avioerolapsesta perheessä, jossa vanhemmat määrittävät 

eropäätöksen, mutta lapsetkin voivat joutua ottamaan vastuuta tilanteessa. Asiantuntijatekstien 

suuntautuessa lapsille, välittyi kuva avioerolapsesta, joiden vanhemmat ottavat vastuun lapsen asioiden 

hoidosta eron jälkeen. Lapsella on siten mahdollisuus turvalliseen olotilaan muutoksen myötä, ettei 

hänen vastuulleen voida asettaa elämän järjestämistä eron jälkeen erotilanteissa. Avioerolapsi näyttäytyi 

hauraana ja kypsymättömänä kohtaamaan erotilanteen. Vanhemmille suunnatuissa teksteissä 

vastuupuhe-diskurssi tuotti huolen lapsen altistumisesta riskeille elämässään, jos vanhemmat eivät toimi 

vastuullisesti lasta suojellen. Eron kokeneiden vastuupuhe-diskurssin kautta välittyy kuva 

avioerolapsesta, joka ei voi keskittyä pelkästään oman elämänsä rakentamiseen. Lapsi joutuu aikuisen 

tueksi ja pahimmillaan heikoimman vanhemman suojelijaksi ilman, että hän saa itselleen tukea vaikeassa 

elämäntilanteessaan. Diskurssi tuo näkyväksi asian jäämisen kuormittamaan lapsen kasvua ja vasta 

aikuisuudessa asiaa päästään käsittelemään. Lapset eivät saa olla lapsen roolissa omine tarpeineen vaan 

vastuupuhe-diskurssi toi näkyväksi erilaiset lapsille lankeavat vastuulliset tukiroolit. (Emt., 16, 18.) 
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Muutospuhe-diskurssi kuvaa lapsen elämässä tapahtuvia muutoksia, joita vanhempien ero heille 

aiheuttaa (mm. elinpiirin vaihtuminen, lähisuhteiden muutokset). Tämä diskurssi oli samansuuntainen 

sisällöiltään eri teksteissä. Vapautuspuhe-diskurssin ajatuksena oli lapsen vapauttaminen vanhempien 

eroon liittyvistä syyllisyyksistä ja vastuista. Tässä diskurssissa tekstien väliset erot olivat huomattavia. 

Asiantuntijateksteissä syyllisyydestä vapauttaminen oli keskeinen teema vanhemmille suunnatuissa 

teksteissä. Erityisesti lapsille suunnatuissa teksteissä korostuivat taas lapsen oikeudet erotilanteissa. 

Aineistossani eron kokeneiden lasten teksteissä esiintyi vapautuspuhe-diskurssia hyvin vähän. (Emt., 

13.) 

 

Avioerolasta kuvasivat kandidaatintyössäni keskeisesti tunne- ja vastuupuhe-diskurssit. 

Asiantuntijateksteissä lapsille korostui lasten kokemat monenlaiset ja voimakkaat tunteet ja käytöksen 

muutokset. Lapsia lohdutettiin sillä, että rakastavien vanhempien tehtävänä on huolehtia eroon liittyvät 

asiat lasten parhaaksi. Vanhemmille suunnatuissa teksteissä diskurssien painopiste asettui lapsen 

käytöksen hankaloitumiseen eron myötä. Vanhemmille kuvattiin eron riskejä ja jopa hiukan 

pelottelemalla haastettiin suojelemaan vastuullisesti haavoittuvaa lasta erotilanteessa. Lapsena eron 

kokeneet, nyt aikuiset, kuvasivat diskursseissaan vanhempien eron olleen voimakas kokemus, joka 

herätti ja herättää vielä aikuisenakin tunteita. Erokokemuksen kerrottiin häirinneen lapsuuden normaalia 

kasvua ja vaikuttaneen myös aikuisuuteen. Kertomusten lapset joutuivat vanhempien tukijoiksi tai 

vanhempien väliin viestien viejiksi. Mielenkiintoisen jännitteen diskurssiin toi eron kokeneiden lasten 

tekstit, jotka osoittavat lapsen olevan paljosta vastuussa eron jälkeen. Tällöin tilanteessa kuva 

avioerolapsesta rakentuikin vastuullisena toimijana vanhemman rinnalla tai osin vanhemman paikalla. 

Asiantuntijatekstit taas korostivat vanhempien vastuuta tilanteessa. (Emt., 24.) 

 

Aiempien tutkimusten kuvat avioerolapsesta tukevat kandidaatintyöni aineiston tekstien rakentamaa 

kuvaa erityisesti tunnepuheen osalta. Aineistoni vastuupuhe-diskurssi ei tullut mielestäni esille muissa 

esittelemissäni tutkimuksissa. Amaton ja Boothin (1996, 223) tutkimuksissa havaittiin aikuisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä lasten erokokemuksista. Kandidaatin tutkielmassani nämä seikat ilmenivät todella 

suurina vaikeuksina parisuhteiseen sitoutumisessa ja toisiin ihmisiin luottamisessa. (Makkonen 2006, 

25.) 
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3 AVIOEROLAPSEN SELVIYTYMINEN VANHEMPIEN EROSTA 

 

 

3.1 Erilaisia näkökulmia lasten selviytymisestä 
 

Kriisipsykologia on kehittynyt voimakkaasti viimeisten 20 vuoden aikana. Ymmärrys siitä, mitä ihmiselle 

yllättävissä tilanteissa psyykkisesti tapahtuu, on syventynyt. Keskeistä on ymmärtää trauman syntymisen 

riski ja mahdollinen tuen tarve tilanteesta selviytymiseksi. Jos lapsi ei saa tukea lähellä olevilta aikuisilta, 

voi kokemus syöpyä syvälle lapsen mieleen täysin käsittelemättömänä. Tämä kokemus voi haitata lapsen 

psyykkistä kehitystä tulevaisuudessa ja vaikuttaa elämässä jopa aikuisuuteen asti. Kriisipsykologia 

liitetään usein suuronnettomuuksiin, mutta samanlaiset kokemukset voivat tulla esille dramaattisissa 

perhekriiseissä, joissa lapsen näkökulmasta tapahtuu yllättäviä asioita. Tästä on esimerkkinä vanhemman 

äkkinäinen muutto pois perheen yhteisestä kodista, kun tilanteessa lapsi jää ilman mitään selityksiä 

tapahtuneesta. (Ayalon & Flasher 1997, 38.) Kriisistä selviytymisen esteeksi voi nousta epätietoisuus ja 

epävarmuus tulevista tapahtumista. Perustana selviytymiselle on tosiasioista tietäminen ja todellisuuden 

kohtaaminen lapsen kestokyvyn mukaan annosteltuna. (Poijula 2007, 11.) 

 

Vanhempien avioero saattaa olla traumaattinen tilanne, jos vanhemmat eivät riittävästi huomioi lasta ja 

hänen tarpeitaan eron sattuessa. Kriisivaiheessa lapsi voi kokea ajoittaista turvattomuutta 

elämäntilanteen ollessa epävakaassa tilassa. Jos lapsi saa tilanteessa riittävästi tukea, se auttaa häntä 

selviytymään elämässään vaikean vaiheen yli ilman suuria vaikeuksia. Lapselle ero on pitkä prosessi, joka 

alkaa jo ennen virallista eropäätöstä ja jatkuu pitkään sen jälkeenkin. Tilanne aiheuttaa lapselle paljon 

tunteita, joiden käsittelyyn hän tarvitsee tukea. Ero aiheuttaa lapselle stressiä, joka ilmenee akuuttina 

kriisinä ja kroonisena tilana. Avioero on kuin ketjureaktio, josta aiheutuu useita muutoksia lapsen 

elämään. (Ayalon & Flasher 1997, 15−17.) Se miten vanhemmat erotapahtuman jälkeen toimivat ja 

käyttäytyvät, voi olla lapsen näkökulmalta erittäin merkittävä tekijä hänen hyvinvointinsa kannalta. 

(Smart ym. 2001, 155). 

 

Merkittävä elämänmuutos aiheuttaa stressiä, jolloin aiempi tasapaino ja tottumukset ovat liikkeessä. 

Tällöin tarvitaan mm. uusia toimintamalleja, roolimuutoksia ja odotusten uudelleen arviointia. Jos 

tilanteeseen liittyy niukkuutta tietojen saannin suhteen, lisää se stressiä. (Ayalon 1995, 10–11.) Tästä 

tilanteesta saattaa olla kyse juuri erolasten kohdalla. Vanhemmat taiteilevat sen suhteen koska, mitä ja 

kuinka paljon tietoa lapselle annetaan, jolloin saattaa olla niin että lapsi ei saa riittävää tietoa vanhempien 

suunnitelmista ja oma mielikuvitus saattaa rakentaa omia vääriä kuvia tulevasta ja kuormittaa näin lasta. 

Poijula (2007) kuvaa psykologisen stressin vaikutusta lapseen. Stressi näyttäytyy yksilön ja ympäristön 
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välisessä vuorovaikutuksessa, jossa yksilö arvio vaatimusten tilanteessa ylittyvän suhteessa hänen 

voimavaroihinsa. Näin vaarantuu yksilön hyvinvointi ja syntyy stressin kokemus. Pitkäkestoisena se voi 

vaikuttaa fysiologisina stressioireina ja jopa erilaisina sairauksina. (Emt., 19−20.) 

 

Ayalon (1995) määrittelee selviytymisen yleisellä tasolla prosessiksi, jossa toiminnan kautta pyritään 

vähentämään fyysistä tai psyykkistä uhkaa, mikä auttaa stressitilanteen hallinnassa. Apuna käytetään 

sosiaalista tukiverkostoa, yksilöllisiä fyysisiä ja henkisiä voimavaroja. Aktiivinen toiminta auttaa 

suuntamaan elämässä eteenpäin eikä pysähtymään ”kohtalon” edessä. (Emt., 12). Ayalonin ja Flasherin 

kirja (1997) keskittyy näiden aktiivisten menetelmien käyttämiseen lapsen tukemisessa vanhempien eron 

jälkeen. Poijula (2007) lisää selviytymiseen sen näkökohdan, että yksilö hyödyntää omia voimavarojaan 

ja minimoi tilanteen haittavaikutuksia. Selviytymistä hän rajaa niin, että se ei tarkoita tilanteen täydellistä 

hallintaa vaan pyrkimystä tehdä tilanteessa jotain selviytyäkseen. Lapsen selviytymiskeinoina ovat mm. 

eri tunteiden ilmaisut, vetäytyminen, kieltäminen ja torjunta sekä provosoiva käyttäytyminen ja 

mielikuvituksen käyttö. Ymmärtääkseni nämä ovat lähellä tapahtumaa olevia keinoja. Lapsi on myös 

tilanteissa herkkä aikuisten reaktioille ja tunteille. Poijula toteaa hankalaksi sen, ettei lasten osalta ole 

selkeästi rakennettu omaa kriisiteoriaansa, minkä vuoksi lasten kohdalla sovelletaan pitkälle aikuisten 

kriisiteorioita. (Emt., 22−23, 28.) Lapset ovat osin marginaalissa myös tutkimuksen ja teorioiden 

rakentamisessa tiedemaailmassa. 

 

Selviytyminen määriteltiin yhdessä aineistoni asiantuntijateksteistä. ”Lapsen täytyy pikkuhiljaa hyväksyä 

se, että vanhemmat ovat eronneet eikä tilanne palaudu enää ennalleen, vaikka moni lapsi sitä mielessään 

toivoo. Selviytyminen on sen hyväksymistä, että elämä on muuttunut lopullisesti toisen näköiseksi.” 

(Cacciatore ym. 2005, 22.) Oman ammatillisen kokemukseni pohjalta olen havainnut lapsilla säilyvän 

pitkään toiveen siitä, että vanhemmat palaisivat vielä yhteen vuosienkin jälkeen erosta. Tämän lapsen 

pitkän muutosprosessin työstämisen ymmärtäminen voi olla vanhemmille yllättävää kuin myös muille 

lasten lähellä oleville ihmisille. 

 

Selviytymisen käsitteen ongelmallisuus on vaivannut minua koko tutkimukseni teon ajan. Itäpuiston 

(2001) tutkimuksessa on pohdittu samaa kysymystä. Hänen tutkimuksensa määrittelee lasten 

selviytymistä vanhempien alkoholin käytöstä kolmesta eri ulottuvuudesta ; asenteesta, suhteesta toisiin 

ihmisiin ja prosessista. Asenteella hän tarkoittaa sitä, että henkilö päättää selviytyä olosuhteista 

huolimatta. Selviytyminen ei onnistu ilman toisia, joten siihen tarvitaan toisten tukea. 

Prosessiluonteisuus tarkoittaa sitä, että selviytyminen on jatkuvaa työskentelyä ja eteenpäin kulkemista 

eri elämänvaiheissa eri tavoin. (Emt., 128−129.) 
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Lea Pulkkinen (2002) on käsitellyt tutkimuksissaan lapsen sosioemotionaalista kehitystä ja siihen liittyviä 

riskitekijöitä, suojaavia tekijöitä ja voimavaratekijöitä. Lapsen selviytymiseen vanhempien erosta auttavat 

monenlaiset suojaavat tekijät, joita hän kuvaa olevan isovanhempien tuen, harrastusten ja lapsen omien 

kykyjen vahvuus stressistä selviytymisessä. Hän korostaa myös eron näkemistä monimutkaisena, ei vaan 

yhtenä yksittäisenä tapahtumana, vaan tapahtumaketjuna, johon sisältyy paljon stressitekijöitä kuten 

muutto, vanhempien riidat ja heidän uudet suhteensa. (Emt., 16−18.) 

 

Vilma Hänninen (2000) kuvaa väitöskirjassaan selviytymistarinoita, jolloin elämän kriisikohdista voidaan 

selviytyä ilman että ajatellaan loppuelämän ”tuhoutuvan”. Palaan Hännisen väitöskirjan antiin 

tarkemmin luvussa narratiivisuus (4.3.2 ). 

 

Aution (2003) pro gradu -tutkielmassa käsitellään eron lapsuudessaan kokeneiden opettajaksi 

opiskelevien nuorten tarinoita vanhempiensa erosta sekä ajatuksia tulevana opettajana avioerolasten 

kanssa toimimisesta. Työssä korostuivat haastateltujen erilaiset erokokemukset, joissa eron myönteiset 

ja kielteiset puolet tulevat esille. Tutkimuksessa nähdään opettajan työssä haasteena erolasten 

huomioimisen ja leimaamisen välttämisen. (Emt., 80−82). Ayalon ja Flasher (1997, 49) korostavat myös 

koulun mahdollisuuksia lapsen tukemiseen erotilanteissa. He esittelevät kirjassaan esimerkiksi erilaisten 

lasten eroryhmien järjestämistä kouluissa. Suomessa avioerolasten vertaisryhmien toiminta on 

lisääntynyt runsaasti viimeisten 20 vuoden aikana eri järjestöjen ja perheneuvoloiden toimesta. 

Norjalainen kriisipsykologian kehittäjä Atle Dyregrov yhdessä Magne Raundalenin kanssa (1997) näkee 

koulun tehtäväksi myös lapsen tukemisen eron jälkeen. Koulun pitää olla tietoinen tapahtumasta, jotta 

voidaan sopia uudelleen yhteydenpidot vanhempiin, käytännön järjestelyt ja tuki tarvittaessa lapselle 

eron jälkeen. (Emt., 150.) 

 

Useampien tutkijoiden mielestä (Ayalon & Flasher, Cherlin & Furstenberg, Wallerstein ym.) ero on 

nähtävä pitkänä prosessina, johon liittyy monia mutkikkaita kohtia lapsen näkökulmasta. Lasta auttavia 

selviytymistekijöitä löytyy lapsesta itsestään, lapsen lähiverkostosta ja perheen elinolosuhteista. Lasta 

haavoittavia ja selviytymistä estäviä tekijöitä voivat olla vanhempien keskinäisen yhteistyökyvyn puute, 

runsaat muutokset ja lapsen tarpeiden huomiotta jättäminen kotona ja lapsen muussa elinpiirissä. Eri 

lähestymistavat tukevat ajatusta, että lapsi tarvitsee erityistä suojelua vanhempien erotessa. Se, miten 

vanhemmat pystyvät toimimaan vanhempina vaikeassa erokriisissään, vaikuttaa lapsen hyvinvointiin 

pitkällä aikavälillä. Lapsi ei elä vain perheessään vaan muu sosiaalinen verkosto tai toiminta kodin 

ulkopuolella tukevat lasta erotilanteesta selviytymisessä. 
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3.2 Avioerolapsen selviytymisen ammatillinen tukeminen 
 

Erotilanteet ovat perheitä kuormittavia niin psyykkisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Lasten 

paikka on tilanteissa usein taustalla. Vanhempien ratkaisujen ja toiminnan varaan rakentuu paljon se, 

kuinka lapsi saa tukea erotilanteessa ja myöhemmin muutosten tapahtuessa perheessä. Vanhempien 

tehtävänä on toisaalta suojata lasta aikuisten asioilta ja toisaalta kertoa mitä ratkaisuja eron myötä 

perheessä tapahtuu. Tilanne on haasteellinen, koska erotilanne saattaa olla kuormittunut aikuisten 

kesken, että järkevä vanhemmuuskin on ajoittain vaikeaa. Vanhemmat tarvitsevat usein tukea ja 

prosessointiapua parisuhteen päättämiseen, vanhemmuuden järjestelyihin ja eroratkaisun miettimiseen 

lasten kannalta. Usein myös taloudellisiin kysymyksiin tarvitaan paljon tietoa ja neuvoja. Kaikkiaan 

eroprosessi on mutkikas ja vaatii paljon tietoa ja selvittelyä, mikä voi olla kriisissä oleville ihmisille hyvin 

työlästä. Akuutissa erovaiheessa tarvittaisiin aikaa sekä psyykkiseen asian käsittelyyn että käytännön 

asioiden miettimiseen. 

 

Lapset tarvitsevat myös aikaa asioiden ymmärtämiseen ja työstämiseen. Perheet tarvitsevat monen 

tyyppisiä palveluita erotilanteissa, joihin kytkeytyy myös paljon juridisia kysymyksiä. Parhaimmillaan 

palvelut lapsille tulevat ensivaiheessa vanhempien kautta. Esimerkiksi kunnan palveluissa hyvin 

järjestetyt sopimuspalvelut (elatus-, huolto-, asumis- ja tapaamisasiat) ja perheasioiden sovittelupalvelu 

pitää sisällään kaikkia edellä mainittuja seikkoja, jolloin juuri lapsen asemaan pyritään kiinnittämään 

erityistä huomiota. 

 

Perheasioiden sovittelun tehtävänä on olla perheen tukena ristiriitatilanteissa antamalla apua 

neuvottelemalla. Sovittelijan tehtävänä on toimia luottamuksellisesti ja tukea keskusteluissa kaikkia 

perheenjäseniä. Keskeistä tapaamisissa on kiinnittäminen huomiota lasten asemaan ja sen turvaamiseen. 

Käytännössä Suomessa tätä Avioliitolain mukaista sovittelua antaa perheneuvoloiden työntekijät, 

pääasiassa sosiaalityöntekijät, sekä osa kuntien nimeämiä sosiaalityöntekijöitä sekä kirkon perheasioiden 

neuvottelukeskusten henkilökunta (ei sopimusasioissa). Sovittelu voidaan jakaa kolmeen 

työskentelyvaiheeseen riippuen siitä, missä eroasioihin liittyvässä vaiheessa perhe asioi sovittelijan luona. 

Ensimmäinen vaihe on esisovittelu, jossa huomio on parisuhteen ristiriidoissa, tunnesuhteiden 

työstämisessä ja on luonteelta kriisityötä (esim. toinen ei halua erota ja toinen haluaa). Tämän vaiheen 

aikana puolisot joko päättävät erota tai jatkaa yhdessä. Jos vanhemmat päätyvät eroon, tuetaan 

vanhempia asian kertomisessa ja käsittelyssä lapsille. Toisena vaiheena on sopimuspalvelu, jolloin 

työskennellään sen eteen, että vanhemmat pääsisivät yhteisymmärrykseen käytännön arjen järjestelyistä 

ja erityisesti lapsia koskevista sopimuksista. Usein omassa erokriisissä olevien vanhempien on vaikea 

neuvotella keskenään lasten asioista. Tällaisissa tilanteissa edetään pienin askelin, jolloin tehdään 
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lyhytaikaisia sopimuksia, joka rauhoittaa perheen käytännön elämää. Vähitellen voidaan tilanteen 

mukaan tapaamisia harventaa ja tehdä sitten aikanaan virallinen sopimus asioissa. Tähän vaiheeseen 

saattaa sovitteluprosessissa kuulua myös lasten kanssa työskentelyä. Kolmas työskentelyvaihe on jälkityö 

tai jälkisovittelu, jolloin tuetaan eron jälkeiseen elämään asettautumisessa tai se on palvelua, johon 

hakeudutaan vuosia sen jälkeen kun ero on tapahtunut ja tulee ongelmia sopimusten tai 

vanhemmuuden hoitamisessa. (Taskinen 2001, 9; Pettilä & Yli-Marttila 1999, 36−37.) 

 

Lainlaatijat ovat asettaneet sovittelijalle tehtäväksi kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman 

turvaamiseen erotilanteissa. Tämän tehtävän hoitamiseksi tulisi työskentelytapojen lapsilähtöisyyteen 

kiinnittää huomiota. Työskentely sovittelussa on aika paljon välillistä vanhempien kanssa tehtävää työtä, 

jolloin sovittelijalla on lapsinäkökulma mielessään ja hänen tulee aktiivisesti tuoda esille tätä näkökulmaa 

vanhemmille työskentelyn kuluessa. Välillinen toiminta onkin sitä, että lasta myös tavataan prosessin 

aikana. Usein hänelle nimetään oma työntekijänsä, joka ei olisi kiinnittynyt vanhempien näkökulmiin. 

Työskentelymalleja on Suomessa erilaisia ja osa sovittelijoista ei tapaa juurikaan lapsia. Päijät-Hämeen 

perheneuvolassa (Lipiäinen ym.1994) on rakennettu lapsilähtöinen sovittelumalli, jossa lasta tavataan 

osana prosessia. Käynti valmistellaan yhdessä vanhempien kanssa, mikä edesauttaa sitä, että lapsella on 

lupa puhua ja ilmaista itseään vapaasti tapaamisissa. Tapaamisissa lapsen kanssa tehdään selväksi se 

mistä tilanteessa on kyse ja ettei häntä pakoteta mihinkään kannanottoihin. Lapselle annetaan 

informaatiota erosta lapsen näkökulmasta, tuetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään ja tuntemuksiaan, 

mietitään erilaisia vaihtoehtoja ratkaisuiksi muutoksiin ja toiveita vanhemmille viestitettäväksi. 

Työvälineinä lapsen tapaamisissa keskustelun lisäksi voivat olla mm verkostokartat, sukupuu, piirrokset, 

muovailut ja asteikot. Lasten tilanteesta kerrotaan vanhemmille lapsen kanssa asiasta yhdessä sopien. 

Lapsella saattaa olla toivomuksia vanhemmilleen konkreettisista asioista. Lapsen työntekijän tehtävänä 

on toimia lapsen tulkkina ja tukena hänen näkökulmastaan tilanteeseen. (Pettilä & Yli-Marttila 1999; 

Lipiäinen ym. 1994, 33−37.)  

 

Edellä kuvattu työskentely liittyy akuuttiin erotilanteeseen. Jälkisovittelutilanteissa, jolloin erosta on 

kulunut jo kauemmin, lapsia tavataan (ainakin Tampereen kaupungin perheneuvolassa) akuuttia 

erotilannetta enemmän. Tällöin sovitteluun hakeudutaan pääasiassa tilanteissa, joissa lapsen tapaamis- 

tai asumisjärjestelyissä on vaikeita ongelmia. Oma kokemukseni on ollut se, että esimerkiksi 

tapaamisongelmien taustalta löytyy vanhempien keskinäiset ristiriidat, joita ei ole kyetty käsittelemään ja 

ne heijastuvat tilanteeseen Kyseessä saattaa olla myös vanhempien keskinäiseen tiedonkulkuun liittyvät 

ongelmat, jolloin lasten puheista tehdään virhetulkintoja toisen vanhemman olosuhteista ja lasten 

tapaamiset halutaan keskeyttää. 
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Lapsen kuulemiseen ja tuen saaminen on vaikea tehtävä, kun kyseessä on erotilanteet. Tähän on Smart, 

Neal ja Wade (2001) kiinnittäneet tutkimuksissaan eron kokeneiden lasten kanssa huomiota. Lapset 

saattavat kokea itsensä tilanteissa pakotetuiksi ilmaisemaan itseään muiden asettamilla ehdoilla (vrt. 

oikeuskäytännöt). He näkevät paikkansa tilanteissa sidotuiksi, jolloin vieraat ihmiset tapaavat heitä ja 

välittävät valikoidusti heidän sanomisiaan, joita välitetään ulkopuolisille tahoille ja vanhemmille. Lapsien 

ensisijaisina tukijoina ovat laajennettu perhe (lähisukulaiset) ja ystävät. Perheen asioista ei koeta voitavan 

puhua ulkopuolisille. Lapset näkevät, etteivät ulkopuoliset voi ymmärtää heidän asemaansa eikä auttaa 

heitä. Kun lapsi haluasi tukea itselleen perheen ulkopuolelta, se on vanhempien vallassa, koska 

useimmiten siihen vaaditaan vanhempien suostumus. Tutkijat esittävätkin, että lapsille tulisi järjestää 

riippumattomia palveluita, joita he itse voisivat halutessaan hankkia erotilanteissa. Palvelujen tulisi olla 

hyvin erilaisia mm. lasten omia tukiryhmiä, terapeuttista työskentelyä ongelmakysymyksiin 

perhetapaamisissa ja informaatiota eroasioista eri kanavien kautta. Joissakin tilanteissa lapset tarvitsivat 

omia edustajiaan tai edunvalvojiaan omien näkemysten välittämiseksi ja ilmaisemiseksi eroasioita 

järjesteltäessä. (Emt., 162−164, 169.) 

 

 Lapsi tarvitsee selkeän tilan kertomiselleen. Tätä kuvaa Eskonen (2005), perheväkivaltaan liittyneessä, 

väitöskirjassaan kertomustilan käsitteellä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kertominen tapahtuu tilan 

ehdoilla, jossa on fyysiset ja mentaaliset ulottuvuudet. Kertomustila syntyy fyysisistä puitteista rakentuen 

aina vuorovaikutukselliseen kontekstiinsa. Kun hänen tutkimuksessaan arvioitiin ryhmätilanteita, lapset 

ilmaisivat itseään pirstaleisesti ja monin eri keinoin, ei vain sanallisesti. (Emt., 60−61.) Eron kokeneilla 

lapsilla saattaa olla myös vaikeuksia oman kertomustilan löytämiselle vaikeista kokemuksistaan. Tämä 

asettaa haasteita niin vanhemmille kuin palveluiden järjestäjillekin. Eskonen tuo esille myös ajatuksen 

siitä, kuina lapsuustutkimuksen haasteeksi tulisi asettaa tutkimustulosten saattamista lapsille itselleen 

välitettäviksi. Tällöin haasteeksi tulee lasten omat kanavat kuten tutkimustulosten saattaminen 

esimerkiksi satujen muotoon. (Emt., 37.) 

 

Tilanne yhteiskunnassa on kuitenkin se, että lapset eivät ole oikeutettuja vaatimaan itselleen palveluita. 

Kyse on siitä, kuinka herkästi vanhemmat ymmärtävät mahdolliset lapsen yksilölliset tuen tarpeet. Myös 

sosiaalityön ammattilaisten kohdatessaan erotilanteissa pääosin vanhempia, tulisi huomioida lasten 

tilanne ja arvioida tuen tarvetta. Usein eroasioihin liittyvä työskentely tapahtuu vanhempien kautta ja 

lapsia ei prosesseissa nähdä lainkaan. Työntekijöillä tulisi olla mieleensä rakennettu lapsinäkökulma, jota 

voi tuoda esille perheitä kohdatessaan. Palveluiden kehittämisessä on haasteena lapsilähtöisyys, johon 

auttaisi työmenetelmien ja joustavien palvelumuotojen rakentaminen lapset huomioiden. 

Kehittämistyötä tulisi tehdä lasten näkemyksiä ja ajatuksia kuunnellen, jolloin erilaiset strategiat 
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työskentelyssä lasten kanssa tulisi huomioida Lasten osallisuutta yhtenä perheenjäsenenä tulisi 

huomioida erotilanteessa, jossa lapsenkin näkökulmasta tapahtuu runsaasti muutoksia. (Smart ym.2001, 

168−169, 172, Eskonen 2005, 63−64.) 
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4 TUTKIMUSASETELMA 

 

Tutkimusta aloittaessani olin tilanteessa, että minulla oli paljon aineistoa, jota olin jo osin 

kandidaatintyössäni analysoinut. Minulla oli aineistossani asianosaistekstien ja asiantuntijatekstejä 

teemoiteltuna ja osin analysoituja aineistoja diskurssianalyyttisesti. Olin sen kysymyksen edessä kuinka 

aineistoani käytän, miten syvennän ja mihin painotan jatkoanalyysiäni. Tein sitten ratkaisun siten, että 

asianosaisaineistoni kertomukset ovat tässä tutkimuksessani pääaineistoa, jota olen uudelleen 

analysoinut ja ottanut avukseni myös narratiivisen lähestymistavan. Sekundaarisena peilaavana 

aineistonani toimii uudelleen analysoidut asiantuntijatekstit, joissa jatkoin diskurssianalyyttisen otteen 

syventämistä. 

 

Tekstit yllättivät rikkaudellaan minut analysointivaiheessani. Jouduin miettimään kysymystä siitä, kuinka 

lukija pystyy hahmottamaan aineistoni, koska se sisälsi monenlaisia tekstejä ja näkökulmia lapsen erosta 

selviämiseen. Osassa teksteissä puhuivat asiantuntijat lapsille ja osassa aikuisille. Toisissa taas 

asianosaiset muistelivat vanhempien eron jälkeisistä kokemuksista lapsuudessaan ja aikuisuudessaan. 

Myös ajalliset lähestymiset olivat erilaisia. Asianosaistekstit sijoittuvat lasten kokemuksiin 1940-luvulta 

1990-luvulle. Kertojat muistelevat myös lapsuuden kokemuksiaan nyt 2000-luvulta käsin ja kertovat 

omasta aikuisuudestaan ja eron vaikutuksista kertomishetkellään. Asiantuntijatekstit ajoittuvat taasen 

julkaistuina teksteinä 2000-luvun alkupuolelle. 

 

Kuvaan alla olevassa taulukossa yksi, mitä kaikkea ryhmittelyä tekstien osalta käytin ja miten ne 

rakensin, millaisia metodeja käytin ja millaisia tutkimuksellisia näkökulmia aineistoni sisälsivät. 

Mielenkiintoiseksi aineistoni monimuotoisuus tulee esille Jokisen ja Juhilan (2005) esittämän jaottelun 

kautta tutkimuksen viitekehyksiin, jota sovellan tutkimukseni esittelytaulukossa. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen aineistot, käytetyt metodit ja näkökulmat 
 
 

 
ASIANOSAISTEKSTIT ASIANTUNTIJATEKSTIT 

TEKSTIT tekstit vanhemmille: 

→ lapsuuden erokokemukset 

muistellaan aikuisuudessa 

 

tekstit lapsille 

 

tekstit aikuisille  

METODI 
 

diskurssit lapsuuden ajan 
selviytymisestä 
 
narratiivit selviytymisestä 
aikuisuudessa 

diskurssit lapsen selviytymisestä 

NÄKÖKULMA (kokemuksellinen) 

konstruktionistinen 

fakta

konstruktionistinen 

 

 

Asettauduin tutkijana pääaineistoni asianosaistekstien eli kerrottujen kokemusten näkökulman 

tarkastelijaksi, jolloin olen kertojien kokemusten jakajana ja heidän äänensä esille tuojana. Tämä rooli 

oman ammatillisen työroolini vuoksi ei ollut minulle vaikea. Omalta osaltaan nämä tekstit rakentavat 

myös kulttuurisia diskursseja lapsen näkökulmasta erotilanteisiin. Asiantuntijateksteistä voi tavoittaa 

näkökulman olevan kaksijakoinen. Asiantuntijoiden välittämä tosiasiatieto edustaa faktanäkökulmaa, 

mutta samalla myös kulttuurisia merkityksiä esille tuovaa konstruktionistista näkökulmaa. 

 

 

4.1 Tutkimuskysymys 
 

Kriisipsykologiassa nähdään suurten elämänmuutosten voivan olla traumaattisia tapahtumia, joiden 

vaikutukset voivat näkyä ihmisen elämässä pitkään. Lapsille vanhempien avioerotilanteet ovat 

kuormittavia ja joillekin traumaattisia. Lapsen äänen esille nostaminen vanhempien erotilanteissa oli yksi 

motiivini tutkimuskysymyksiä muovatessani. Tutkimuksissa avioerolapsen selviytyminen on hyvin 

eritavoin kuvattu riippuen myös tutkimuksen tarkastelukulmasta. Itselleni oman työni kautta 

avioerolasten tilanteet ovat tuttuja. Vanhempien oman parisuhdekriisin aikana lapset saattavat jäädä 

ilman tarvitsemaansa tukea ja välillä joutua vanhempien riitojen keskiöön. Toisaalta on vanhempia, 

jotka huomioivat lapset hyvin ja toimivat jopa ylisuojelevasti erotilanteissa lapsiaan kohtaan. Koska 
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oman työni kautta nämä kysymykset ovat lähellä, halusin etäännyttää itseäni aiheesta valitsemalla 

tekstien tutkimisen haastattelujen sijasta. 

 

Lasten näkökulma on tutkimuksessa keskiössä. Pääaineistoni on eron kokeneiden lasten kerrotut 

kokemukset omasta lapsuudessa ja aikuisuudessa selviytymisestä. Kiinnostukseni kohteena on myös 

tutkia millaisia tekstejä avioeroperheille, lapsille ja vanhemmille, tuotetaan Suomessa ja millaista kuvaa 

selviytymisestä lapsen näkökulmasta heille välitetään vanhempiensa erosta. Kysymykseni keskittyvät 

tekstien tuottamaan kuvaan avioerolapsen selviytymisestä vanhempien erosta. Vanhempien erojen 

yleisyyden vuoksi voi arvioida, että erilaisilla aiheeseen liittyvillä teksteillä on merkitystä perheille 

eroratkaisuja mietittäessä ja työstettäessä. Tekstini ovat suomalaisia, koska kulttuuriset tekijät vaikuttavat 

tekstien sisältöihin merkittävästi. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten asianosaisteksteissä kuvataan ja mitä merkityksiä tuotetaan lapsuudessa koetusta vanhempien 

erosta selviytymisestä? 

2. Miten eron kokeneiden lasten tarinat rakentuvat aikuisuuteen, miten selviytyminen erosta näyttäytyy 

aikuisena? Minkälaiseksi rakentuu oma sisäinen puhe tarinoiden kautta aikuisuudessa? 

3. Miten asianosaistekstien diskurssit ja narratiivit näyttäytyvät suhteessa asiantuntijatekstien 

diskursseihin lasten erosta selviytymisestä? Mitä samanlaisuuksia sekä eroja ja jännitteitä eri tekstien 

välille rakentuu? 

 

 

4.2 Tutkimuksen aineistot 
 

Avioeroon liittyviä suurelle yleisölle suunnattuja kirjallisia tekstejä on Suomessa paljon. Kun lähdin 

tutkimaan aineistoja, havaitsin niiden suuntautuvan enemmänkin aikuisten kuin lasten näkökulmasta 

tarkastelemaan avioeroa. Teksteissä korostui parisuhteenkriisin näkökulma lasten jäädessä taka-alalle. 

Päätin lähteä hakemaan tutkittavakseni aineistoja, jotka ottavat lapset huomioon vanhempien 

avioerossa. 

 

Aineistot työhöni löytyivät kirjastojen hakupalvelimien ja oman työyhteisöni avulla. Olen koonnut 

aineistoni vuonna 2000–2005 vanhemmille ja lapsille suunnatuista eroon liittyvistä teksteistä, joissa 

lapsen näkökulma on keskeisesti esillä. Olen karsinut sellaiset tekstit pois, jotka vain ohimennen 

mainitsevat lapset. Kirjoista kaksi on suunnattu lapsille ja kaksi aikuisille. Lisäksi teksteinä ovat yhden 

järjestön lapsia ja eroa koskevat internetsivut ja kaksi ohjelehtistä, joista toinen on valmistunut ennen 
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vuotta 2000, mutta on edelleen käytössä. Aineistoni käsittää yhteensä 471 sivua. Jaottelin löytämäni 

tekstit asianosais- ja asiantuntijateksteiksi. Aineistoni on esiteltynä liitteessä 1. 

 

Tutkiessani kandidaatin työtäni varten tekstejä, löysin kahdesta teoksesta vanhempien lapsena 

kokeneiden nyt aikuisten tarinoita selviytymisestään asiantuntijatekstien lisäksi. Koska ne olivat hyvin 

rikkaita ja moninaisia, päätin pro gradu -työssäni valita nämä tekstit pääaineistokseni. 

 

Asianosaisaineistoni löytyivät Lipposen ja Wesaniemen (2004) ja Riutan (2004) kirjoista, joiden rakenne 

on samanlainen. Ne sisältävät toimittajien haastattelemien vanhempiensa avioeron lapsena kokeneiden, 

nyt aikuisten, ihmisten kertomuksia, joita kirjojen toimittajat ovat muokanneet haastattelujen pohjilta 

kirjallisiksi teksteiksi, kertomuksiksi erokokemuksista. Teosten lopussa on myös asiantuntijoiden 

artikkeleita. Asianosaiskertomukset muodostavat tutkimukseni pääaineiston, jota kuvaan tarkemmin 

luvussa 5. 

 

Kertomusten koko joukko on 27, joista analysoin lapsuuteen liittyvät selviytymisen diskurssit. 

Narratiiviseen osuuteeni aikuisuuden selviytymiskokemuksista olen valinnut analysoitavaksi 19 

kertomusta. Esittelen taulukossa 3 valitsemani kertomukset. Pudotin tästä aineistosta pois kahdeksan 

tapausta, koska kertojat olivat iältään nuoria ja etäisyys vanhempien erosta oli osalla lyhyehkö. 

Kriteeriksi aineistoni tapauksille muodostui 25 vuoden ikä ja se, että erotapahtumisesta oli kulunut yli 

kymmenen vuotta. Aineistossani 25-vuotiaat olivat asuneet jo itsenäisesti ja rakentaneet omaa elämäänsä 

irti vanhemmistaan. Mielestäni myös se, mikä etäisyys erotapahtumalla on omaan tämän hetkiseen 

elämäntilanteeseen, vaikuttaa kykyyn arvioida sen merkityksiä. Kriittinen voi olla tietysti aineistoni 

vanhempien kertojien osalta, miten erokokemukset pystytään jäsentämään kun aikaa tapahtumista on 

kulunut jo useita vuosikymmeniä. Ilmeisesti se, että he ovat halunneet osallistua kirjaan tarinallaan 

kuvaa sitä, että tapahtuma on ollut heille merkittävä ja siksi se on haluttu kertoa edelleen. 

 

Taulukko 2. Lapsena eron kokeneiden ajallinen etäisyys vanhempien erosta ja valinta 
narratiiviseen aineistoon. 
 

 
aika erosta 

vuosina 
0–6 10–13 18–20 26–30 33–39 56–61 yht.

tarinat asian- 
osaisteksteissä 

2 7 4 5 5 4 27 

valitut tarinat 
narratiiviseen 

analyysiin 
0 2 3 5 5 4 19 
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Asiantuntijatekstit sisälsivät tekstejä erikseen lapsille ja vanhemmille. Lapsille suunnatuista 

asiantuntijateksteistä kaksi on kirjaa ja yksi opaslehtinen. Kiianmaan kirja on nimetty 

selviytymisoppaaksi, joka sisältää lapsille tehtäviä ja paljon tekstiä liittyneenä laajasti vanhempien eroon 

ja lapsen asemaan siinä. Kirjassa on myös kuvitusta. Kaskisen kirjaa on kevennetty kuvilla ja pienillä 

runoilla. Kirja viestittää, tiedon antamisen lisäksi, lapsille uskonollista lohtua erotilanteeseen. Stakesin 

opaslehtinen on selkeästi tiedonantamista lapsille eroasioista. Kyseessä on lehtinen, joten tekstiä siinä ei 

määrällisesti ollut paljon eikä myöskään kuvia. Tekstien asiantuntijoiden joukko lapsille koostuu 

yhteensä viidestä eri tekijästä. Aikuisille suunnatut asiantuntijatekstit ovat osin itsenäisiä tekstejä kuten 

Väestöliiton opaskirjanen ja internetsivut. Osa teksteistä löytyy (Lipposen & Wesaniemi ja Riutta) 

teosten lopusta erillisinä asiantuntija-artikkeleina. Näiden tekstien keskiössä on tiedon ja neuvojen 

antaminen vanhemmille lapsen näkökulmasta erotilanteissa. Yhteensä eri asiantuntijoita, kohteenaan 

lasten vanhemmat, on 11. Aineistoni asiantuntijoina teksteissä puhuvat lastenpsykiatrit, 

sosiaalityöntekijät, sosionomi (AMK), terveydenhoitaja, perheneuvoja, psykologit ja psykoterapeutit. 

Tämän hetken perheille suunnatut asiantuntijatekstit lasten näkökulmasta ovat kattavasti aineistossani 

mukana. 

 

 

4.3 Tutkimuksen menetelmät 
 

Koska aineistoni oli niin moninainen, tarvitsin sen analysoimisessa erilaisia menetelmiä. Alkutyö oli 

aineiston teemoittelua ja ryhmittelyä. Rakensin asianosaisten kertomuksista diskursseja. Tämän työn 

jälkeen koin kuitenkin, että asianosaistekstit eivät saa oikeutusta riittävästi analysoitaessa aineistoa vain 

yhdellä menetelmällä. Niin sitten lisäsin työhöni lapsuudessa koettujen erokokemusten diskurssien 

lisäksi aikuisuudessa koetun selviytymisen käsittelyn narratiivisella otteella. Tällöin sain aineistostani 

erilaisia ajallisia perspektiivejä. Nykyisyydestä katsotaan menneeseen lapsuuden kokemuksiin 

vanhempien eroon liittyen ja toisaalta taas lähemmäksi tätä päivää tullaan tarkasteltaessa erokokemusten 

vaikutusta aikuisuuteen ja kertomuksen ajankohtaan omasta kokemuksesta selviytymiseen. 

 

 

4.3.1 Diskurssianalyysi 
 

Diskurssianalyysi määritellään kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi. 

Analyysi on yksityiskohtaista ja keskiössä on se, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa 

käytännöissä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 9–10.) Diskurssi on merkityssuhteiden kokonaisuus, 

jossa kielen kautta tapahtuu merkityksellistäminen. Menetelmässä ollaan kiinnostuneita siitä, miten 
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rakennetaan todellisuutta. Kielen merkitys ei ole vain heijastaa todellisuutta vaan luoda sitä aktiivisesti. 

(Emt., 27.) Minulle on olennaista, mitä kulttuurisia merkityksiä tuotetaan avioerosta lapsen 

selviytymiseen liittyneenä. 

 

Juhila ja Suoninen (1999, 245) täsmentävät tekstien käyttöä aineistona siten, että tekstit näyttäytyvät 

selkeämmin jo valmiiksi litteroituneina aineistoina, joista voidaan poimia tarkkoja ilmauksia. Omassa 

työssäni en pysty materiaalin laajuuden vuoksi pikkutarkkaan kielen analyysiin vaan poimin sieltä 

karkeammalla otteella tekstit ja kokoan niitä yhteen hakien samanlaisuuksia ja erilaisuuksia. 

 

Tekstien luku ja tulkinta ovat kontekstisidonnaisia. Merkitykset syntyvät lukijan kokemusmaailman 

kautta lukemisen prosessissa. (Lehtonen 1996, 164.) Eli minä lukijana tällä kokemuksella teen omat 

tulkintani teksteistä. Omalla kohdallani omasta ammatillisesta kokemuksesta on siis hyötyä ja kenties 

myös haittaa tekstiä lukiessani. Itse sosiaalityön ammattilaisena tavoittelin irrottautumista työn 

käytännöistä tarkastelemaan tekstejä neutraalina tutkijana. Vähitellen aineistoa työstäessäni mukaan 

prosessiin astui ammatillinen osa itseäni. Aineistoa analysoidessani olen käynyt keskustelua minussa 

olevan ammattilaisen, aineistoni tekstien ja analyysimenetelmien kesken. 

 

Vuoren (2001) väitöskirja sisältää käsitteitä diskurssi, intertekstuaalisuus ja fokalisointi. 

Intertekstuaalisuus liittyy teksteihin ja niiden väliseen yhteyteen. Tekstit ovat vuorovaikutuksessa 

toisiinsa, ne syntyvät tekstien jatkumossa, aiemmin sanottu vaikuttaa nykyiseen ja tulevassa näkyy se 

mitä tänään on sanottu. Fokalisoinnilla tarkoitetaan sitä, mihin toimintakulmaan teksti asettuu, kenen 

näkökulmasta tekstiä katsotaan ja arvioidaan. (Emt. 17, 116.) 

 

Omassa aineistossani käytän diskurssianalyysiä pääaineistoni kerrottujen kokemusten analysointiin 

liittyneenä vanhempien erosta selviytymiseen lapsuuden näkökulmasta. Näistä löysin kolme 

päädiskurssia, joiden sisältö ja painotukset olivat erilaisia verrattuna peilaavan aineistoni 

asiantuntijateksteistä rakentuneisiin diskursseihin. Analysointiprosessissa pienet yksityiskohdat 

karsiutuivat pois ja diskurssit rakentuivat pääteemojen pohjalta. 

 

 

4.3.2 Narratiivisuus 
 

Riesmann (1993, 5) näkee narratiivisen lähestymistavan mahdollistavan yksilön tarinan kautta paljastaa 

asioita sosiaalisesta ja kulttuurisesta elämästä, jolloin voidaan tutkia yhtäläisyyksiä, eroja ja valtaa yksilön 

kautta. Tutkijan tehtävänä on kokemusten analysoinnin kautta yrittää luoda järki ja dramaattinen jännite 
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löydöksiin. Kertojan elämänkatkelmat sisältävät erilaisia päätöksiä muodon, järjestyksen ja tyylin 

suhteen. Tutkija rakentaa analyysissään metakertomuksen kerrotuista tapahtumista, jotka sisältävät 

merkityksen, toimittamisen ja uudelleenjakamisen. Merkitysten löytymisessä täytyy pitää mielessä, että 

sitä välittää monet tekijät mm. kertoja, kuulija, analyysi ja lukija, eli se on vuorovaikutteista. Myös sen 

huomiointi on tärkeää, että merkitys on kontekstisidonnainen. Tällöin tulosten universaalius ei ole 

mahdollista (Emt. 13, 15, 18.) Omassa työssäni tulee huomioida se, että kertojien ja minun välissä on 

vielä toimittajat, joka on toimittaneet tekstit, joita minä taas tutkin ja analysoin merkityksiä. 

 

Coffey ja Atkison (1996) tuovat esille suhteessa aikaan narratiivien kertojien uudelleen kertovan 

kokemuksiaan, tapahtumia ja elämäänsä. Omaelämäkerralliset narratiivit kuvaavat sitä, miten mennyt 

näyttäytyy tässä hetkessä. Aika sijoitetaan henkilökohtaiseen historiaan, jossa mennyt saa merkityksensä 

nykyisyydessä. Tarina sisältää sarjan kronologisia tapahtumia, joista voi löytää avaintapahtumat. 

Narratiivit tulee nähdä myös sijoittuneina johonkin sosiaaliseen konstruktioon, valtarakenteisiin ja 

sosiaaliseen miljööseen. (Emt., 68, 79−80, 56.). Lasten kohdalla tämä asemointi on mielenkiintoinen. 

Perheen valtarakenteessa vanhemmat käyttävät valtaa suhteessa lapsiin. Lapsen miljöönä perhepiirin 

lisäksi, hänen iästään riippuen, ovat päivähoito ja koulu sekä kaveri- ja harrastuspiirit. Omassa 

aineistossani korostuu lapsen äänen pääsevän esille vasta omassa aikuisuudessaan. 

 

Narratiivien kertominen voi liittyä koettuihin sensitiivisiin ja traumaattisiin kokemuksiin, joille 

mahdollistuu niiden uudelleen kertominen esimerkiksi väkivaltaan ja avioeroon liittyneinä. Laadulliset 

tekstiaineistot mahdollistavat analysoinnin sosiaalisten toimijoiden tarinoista, joista voidaan tukia miten 

he järjestävät ja kertovat kokemuksiaan ja miksi he muistavat ja kertovat uudelleen tarinaansa. Tämä 

antaa mahdollisuuden myös merkitysten ja motiivien analysointiin. (Coffrey & Atkinson 1996, 57.) 

Peltonen (1966) kuvaa muistojen olevan joko pinnallisia tai syvällä olevia tunnetason muistoja Kun 

kyseessä on traumaattinen syvällä oleva muisto, joka tuo mieleen tapahtuman sellaisena kun se oli 

tapahtumahetkellä, sitä ei välttämättä haluta kerrata ja jakaa toisten kanssa. Tutkimuksessaan hän 

havaitsi, että kerronnan teemojen ja kertomuksen merkityksen välillä on yhteyksiä. Kun muistolla on 

merkitystä kertojalle ja hänen lähipiirilleen, sitä kerrotaan uudelleen ja muistellaan. Mutta vaikenemista 

tapahtuu silloin, kun lähellä ei ole kuulijaa, jonka kanssa jakaa elämystään sekä pyrkimyksenä on 

unohtaa traumaattinen kokemus. (Emt., 27, 280.) Oman aineistoni kertojat ovat pääasiassa vaienneet 

kokemuksistaan lapsuudessa, koska heillä ei ole ollut kuulijaa kokemuksilleen. Aikuisena kokemuksille 

haetaan tila, niihin palataan ja niille haetaan kuulijoita joko lähipiiristä tai auttamisjärjestelmistä. 
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Vilma Hännisen (2000) kuvaa väitöskirjassaan tarinallisen kiertokulun kaaviota, jonka osina ovat 

sisäinen tarina, draama, situaatio, kertomus ja sosiaalinen tarinavaranto. Sisäinen tarina kuvaa mielen 

sisäistä prosessia, jossa yksilö tulkitsee omia elämäänsä liittyviä tarinoita ja antaa niille merkityksiä. 

Draama on elävässä elämässä tapahtuva toiminnallinen prosessi, jossa sisäinen tarina toteutuu. 

Kertomus on sisäisen tarinan kielellinen ilmaus, mikä mahdollistaa sen esille tulemisen. Situaatiolla 

Hänninen kuvaa elämäntilanteen kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. perhe, asuinpaikka ja työpaikka. 

Sosiaalinen tarinavaranto on yksilölle tarjoutuva kulttuuristen tarinoiden varasto, joka sisältää jo 

aiemmin kerrotut tarinat ja johon yksilön henkilökohtaiset tarinat myös peilautuvat ja varastoituvat. 

Ihmiselle rakentuu oma henkilökohtainen tarinavaranto, johon aineksia kertyy koko elämän ajan. Osa 

niistä unohtuu ja jotkut palautuvat mieleen. Omat kokemukset elämänhistoriasta ovat tulkittuina 

tarinoina varastossa. Tarinallisessa kiertokulussa sen eri osaset ovat suhteessa toisiinsa. Se kuvaa myös 

yksilön suhdetta sosiaalis-materiaalisen ja diskursiiviseen todellisuuteen.(Emt., 20−21.) 

 

Sisäinen tarinan kehittyminen on prosessi lapsen kehityksessä. Tarinoiden kertomisen kautta lapsi 

rakentaa omaa minuuttaan. Tarinoita kuullaan ensin toisten kertomana ja vähitellen lapsi käyttää sitä 

omana ajattelun välineenään ja toimintansa ohjaamiseen. Aikuisilla on merkittävä tehtävä opettaa lasta 

muistelemaan menneitä tapahtumia. Tämä auttaa lasta omaelämäkerrallisen muistin kehittymisessä. 

Nuoruusiässä oman identiteetin voimakkaassa kehitysvaiheessa lapsuudessa opitut elämän totuudet 

tulevat uudelleen arvioitaviksi. Aikuisiällä oman tarinan rakentuminen vahvistuu omien kokemusten, 

tunteiden ja moraalisten pohdintojen kautta. (Hänninen 2000, 45−47.) Elämässä koetut voimakkaat 

mieleen jääneet ydinkokemukset ovat merkittäviä sisäisen tarinan muodostumisessa. Niiden avulla 

hahmotetaan elämäntilanteita prototyyppisinä tarinamalleina. Näin yksilön oman kokemusmaailma 

muodostaa persoonallisen käsikirjoituksen, jonka kautta uusia tilanteita jäsennetään ja annetaan 

merkityksiä (Emt., 53.) Tästä voisi olla omassa aineistossani kysymys, kun kertojista osa kuvaa 

vanhempien erokokemusten jälkeen omassa aikuisuudessaan ennakoineen heille käyvän samalla tavalla 

kuin vanhemmilleen omassa parisuhteessaan tai että parisuhteeseen ei kannata sitoutua lainkaan eron 

pelossa. Elämänmuutokset tuovat haasteeksi elämäntarinan uudelleen luomisen. Vaikeissa 

elämänmuutoksissa tapahtumat voivat saada prosessissa uuden merkityksen, joka voi muovata 

uudelleen mm. yksilön elämäntilannetta ja -historiaa. Tällöin voivat tulla näkyväksi myös 

selviytymistarinat. (Emt., 48, 73.) Sisäinen tarina on myös väline, jonka avulla toisille kerrotaan omasta 

kokemuksesta. Kertomuksessa olennaista on juonellisuus, että olennaiset tapahtumat moninaisista 

tapahtumista tulee kerrotuksi. Näin osa kokemuksesta jää tarinoitumatta, mutta saavat aineksia uusille 

tarinoille. (Emt., 63.) 
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Tarinoiden kuntouttava ja terapeuttinen merkitys on myös tutkimuksissa ja käytännöissä todettu 

hyödyllisiksi. Kuntoutujan puhetavat itsestään ”toimijanana” tai ”potilaana”, ”uhrina” tai ”sankarina”, 

rakentavat käsitystä itsestä. Kuntoutusprosessissa pitäisi kulkea ”terapeuttinen juonellistaminen” pitkin 

matkaa kohti päähenkilön eli kuntoutujan tavoitteita. Tarinallinen lähestyminen edesauttaa kuntoutujaa 

luomaan itsestään uutta tarinallista tulkintaa. Vertaistuen merkitys kuntoutumisessa on tärkeää. Silloin 

on mahdollista kuulla toisten tarinoita omista kokemuksistaan esimerkiksi ryhmässä. Tällöin voi jakaa 

samanlaista kokemusta toisten kanssa. Ryhmätyöskentelyssä on tärkeää, että siellä on tilaa myös 

erilaisille tarinoille, jotka virittävät uudenlaisia ja erilaisia näkökulmia toipumiseen, mikä mahdollistaa 

itsessä uudenlaisen kokemisen mahdollisuuden. (Hänninen 2000, 148−149, 151.)  

 

Tarinoita hahmotetaan narratiivisesti suuntautuneessa terapiassa hallitsevina ja vaihtoehtoisina tarinoina 

ja juonina. Tärkeä on havaita niiden ajalliset kytkennät menneisyyteen, nykyisyyteen, tulevaisuuteen ja 

elämän muovautumiseen. Terapiassa tutkitaan yhdessä ihmisten kanssa heidän tarinoitaan; niiden 

merkityksiä, vaikutuksia ja yhteyksiä, joissa ne ovat syntyneet. Hallitseville yksipuolisille tarinoille on 

hyvä löytää kulttuuriset ja historialliset yhteydet elämänkulusta. Tämä auttaa irrottautumaan 

syyllisyyksistä ja syytöksistä vapauttaen yksilön itsensä määrittelystä ongelmalähtöisesti. 

Työskentelyprosessissa haetaan vaihtoehtoisia uusia ja erilaisia tarinoita, jolloin ihmiset voivat nähdä 

itsestään uusia kuvia ja mahdollisuuksia. Uudenlaiset uhmaavat tai ongelmalle vastakkaiset uudet 

avaukset tai tähtihetket luovat ihmiselle mahdollisuutta kokea toisin ja rakentaa erilasta tarinaa itsestään. 

(Morgan 2004, 18, 23, 57, 67.) Lapsille aikuisten tuki, toimiminen ns. lapsen ”aputerapeutteina”, 

tarinoiden työstämiseksi vanhempien eron jälkeen on merkittävää hänen elämäntarinansa 

rakentamisessa. 

 

Saarenheimo (1996, 12) määrittelee kerrotun tarinan ja kirjoitetun tarinan käsitteiden erilaisuutta. 

Suullisesti kerrottu tarina elämästä on elämäntarina ja kirjoitettuna taasen elämänkertomus. 

Elämäntarinat voi nähdä kuvaavan narratiivista minäkäsitystä psykologisessa elämänkertatutkimuksessa. 

Vaikka elämäntarinat kertovat ja paljastavat yksilön elämänkokemuksia ja niistä annettuja merkityksiä, 

ne tulee nähdä kulttuurisessa kontekstissaan, johon tulkinnat tulee liittää. Inhimilliset merkitykset 

syntyvät ja synnytetään kulttuurin puhekäytännöissä, diskursseissa. Yksilö kertoessaan ja jäsentäessään 

tarinaansa käyttää tilanteeseen sopivia puhetapoja ja yhteisesti ymmärrettyjä ilmauksia. (Emt., 14−15, 

19.) Muisteleminen tapahtuu tässä hetkessä. Menneisyyttä rakennetaan aina sillä hetkellä kun sitä 

muistellaan. Identiteetin rakentamisen kannalta muistelemisella on tehtävänsä. Tämän hetkinen minä 

muistellessaan kokemiaan asioita rakentaa identiteettiään ja taas uudelleen rakentaa sitä. (Saarenheimo 

1996, 19, 177.) 
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Eri tutkijat määrittävät hyvin eri tavoin käsitteet tarina, kertomus ja narratiivi. Niitä käytetään 

sosiaalitieteissä usein myös rinnakkaisesti ilman tarkempaa määrittelyä. Kertomukselle on tärkeää se, 

että se on suhteessa toisiin ihmisiin eli toimii vuorovaikutuksen välineenä, jonka avulla tavoitellaan 

toisen kokemuksen ymmärtämistä. Kertomus tarvitsee aina jonkun tilan tulla esitetyksi. Se voi olla 

esitettynä suullinen, kirjallinen, elokuva tai jokin muu muoto. Jotta voidaan puhua kertomuksesta, täytyy 

siitä löytyä juoni, joka sitoo peräkkäiset tapahtumat toisiinsa. (Kujala 2007, 25−26, Czarniawska 2004, 

19, Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189−190.) Eli mikä tahansa tuotos ei täytä näitä kriteerejä. Myös 

käsitteet tarinallisuus, narratiivisuus ja kertomuksellisuus käsitetään usein rinnakkaisina ilmauksina. 

Olennaista tälle lähestymistavalle on erilaisten kertomusten analysointitapa, jolloin teksteistä löytyy alku, 

loppu ja juoni sekä sijoittuminen aikaan ja paikkaan. Useat tukijat kuvaavat myös narratiivisen tai 

tarinallisen lähestymistavan olevana lähellä elämänkertatutkimusta.(Hänninen 2000, 15; Syrjälä 2007, 

239.) Itse määrittelen oman aineistoni asianosaisten haastattelut muistelluiksi kertomuksiksi omasta 

elämästä liittyneenä vanhempien erosta selviytymiseen. Kun ne ovat saaneet tilan julkaistuissa teoksissa 

kirjallisena tekstimuotona, ne ovat kertomuksia, joista voi löytää myös juonelliset elementit. Käytän 

tekstissäni aineistostani paikasta riippuen käsitteitä narratiivi ja kertomus. 

 

Olen teemoitellut kertomukset selviytymisen osalta aikuisuudessa ja laatinut jokaisesta kertomuksesta 

myös aikajanan. Janalle olen kirjannut merkittävät tapahtumakohdat ja elämänmuutokset kertojien 

elämänkulusta. Analysoin aineistoani tutkien mahdollisia samanlaisia ja erilaisia tarinoita sekä 

juonikäänteitä. Selviytymiseen liittyvät teemat aikuisuudessa aineistossani liittyvät seuraaviin teemoihin; 

työ, parisuhde, oma perhe, suhde lapsiin, suhde omiin vanhempiin, uskonto, elämänasenteet ja muut 

ihmissuhteet. Jokaisesta kertomuksesta rakensin oman kortin, johon laadin aikajanan sekä kirjasin 

keskeiset havaintoni kertomuksesta. Tämä käytäntö helpotti minua tarinoiden vertailuissa esimerkiksi 

lapsen iän suhteen erotilanteessa, sukupuolen, eron vuosikymmenen, etäisyyden suhteen erohetkestä ja 

syntymä vuosikymmenen mukaan. Vähitellen tämän analysoinnin tuloksena sain aineistoni sisäistettyä ja 

pystyin havaitsemaan eroja ja samanlaisuuksia sekä rakentamaan tarinatyyppejä. 
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5 ASIANOSAISTEKSTIEN DISKURSSIT LAPSUUDESSA JA NARRATIIVIT 

AIKUISUUDESSA VANHEMPIEN EROSTA SELVIYTYMISESTÄ 

 

Tutkiessani asianosaistekstejä, tuli esille joitakin yleisiä havaintoja aineistostani. Kiinnostavat havainnot 

liittyivät lapsen ikään vanhempien erotessa, suhteisiin isiin ja vuosikymmeneen, jolloin vanhemmat 

erosivat. 

 

Analysoin aineistoni lasten erokokemukset suhteessa heidän ikäänsä vanhempien erohetkellä. (ks. 

taulukko 2). Lapset sijoittuvat aika tasaisesti koko lapsuuden kaaren eri vaiheisiin. Näin lapset ovat 

hyvin edustettuina eri ikävaiheissaan aineistossani. 

 

Taulukko 3. Tarinoiden eron kokeneiden lasten jakautuminen ikävaiheittain vanhempien 
erohetkellä. 
 

ikävaihe 0–3 v 4–7 v 8–12 v 13–15 v 16–18 v yhteensä

lukum. 7 6 6 6 2 27

 

 

Vähiten aineistossani on edustusta juuri virallisen aikuisuuden kynnyksellä. Näissä kertomuksissa elää 

eron uhka kyllä jo useamman vuoden ajalta, mutta lopullisen päätöksen vanhemmat tekevät vasta lapsen 

iän lähetessä 18 vuotta. 

 

Kun vanhempien ero tapahtui aineistoni kertojille heidän olleessaan alle neljä vuotta, näyttäytyi eron 

työstämisessä lapsen näkökulmasta erityisen haavoittavalta yhteyden katkeaminen isiin. Aineistosta 

löytyi yhdeksän tällaista kertomusta, joista kolmella suhde säilyi isään ja kantoi eron jälkeen. Vain 

yhdessä tarinassa kuvattiin lapsen asuvan isän kanssa eron jälkeen. Kuudessa tarinassa isää kaivattiin, 

koettiin isän hylkääminen tai tilanne, jossa suhdetta ei lainkaan rakentunut tai isä kuoli varhain. Erityisen 

merkittävänä menetys näyttäytyi aineistossa pojille, joilta miehenmalli jäi kertomusten mukaan 

puuttumaan. Tästä esimerkkinä seuraavassa ote Jaakon tarinasta. 

 

”Vasta nyt olen päässyt jatkamaan mieheksi kasvamistani, mikä tukahdutettiin ollessani 

11-vuotias. Elän nyt murrosikää vuosikymmeniä myöhässä Olen käynyt terapiassa neljä 

vuotta. Olen ollut katkera siitä, ettei perheessä ollut ketään pitämässä minun mieheksi 

kasvamisen puolta. Minun miehisyyteni nähtiin ongelmallisena. Naisvihaani on ollut 

perusteita. ” Jaakko 42 v , 3-vuotias erotilanteessa. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 63.) 
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Niin nais- kuin miespuolisillekin kertojille isän merkitys nousee erityisen merkittäväksi. Positiiviset 

kokemukset isien kanssa kantavat eron jälkeisessä elämässä. Toisille taas isän puuttuminen synnyttää 

merkittävän aukon ja kaipuun elämään kuten esimerkin Marjalla vielä 63-vuotiaana. 

 

”Minuun koski isän kolmannen avioliiton adoptoidun tytön saama rakkaus ja huolenpito. 

Isä maksoi minusta kyllä elatusmaksua (…) Muutama lyhyt parisuhde minulla on ollut. 

Rakastuin kummallisesti sellaisiin miehiin, joita en voinut saada. Sellaisia kuin isä, joka oli 

minulle saavuttamaton.” Marja 63 v, 2-vuotias erotilanteessa. (Lipponen & Wesaniemi 

2005, 81−82.) 

 

Lapsuuden erokokemukset sijoittuvat aina sota-ajasta 1980–1990-luvuille asti. Tarinoista jätin aineistoni 

ulkopuolelle sellaiset, joissa vanhempien ero oli tapahtunut kertojan ollessa jo aikuinen. Yhden 

kertomuksen jätin pois, koska se sijoittui muuhun kuin suomalaiseen kulttuuriin. Tarinoita kertyi 

yhteensä 27. 

 

Taulukko 4. Tarinoiden eron kokeneiden lasten sijoittuminen syntymänsä ja vanhempien eron 
vuosikymmen suhteen. 
 

VUOSIKYMMENET 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 yht. 

syntymä vuosikymmen 1 3 2 5 12 4 - 27 

erokokemus vuosikymmen - 4 - 3 7 4 9 27 

 

 

Taulukosta neljä voi havaita aineistoni syntymävuosikymmenien painottuvan 1970-luvulle. 

Erotapahtumat painottuvat sekä 1970- ja 1990-luvuille. Vanhempien kokema sota ja sen jälkeinen aika 

erottuu joukosta selkeimmin. Vanhemmat edustavat jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvea ja lapset 

suuren murroksen sukupolvea Roosin jaottelun mukaan. (Roos 1985, 24−25.) 

 

1940-luku erottuu merkittävästi tarinoiden sisällöissä erityisesti perheen elinolojen suhteen. Tähän 

aikaan sijoittuu myös aineistoni vanhimmat kertomukset, joissa vanhempien ero ajoittuu sota-aikaan tai 

heti sen jälkeiseen aikaan. Vanhempien suhteet aineistossa ovat ns. pikaliittoja sodan varjossa. 

Vanhempien erot tapahtuvat pääasiassa kertojien ollessa hyvin pieniä. Yksi erotarina sijoittuu jo 

kertojan raskausaikaan. Kahdessa kertomuksessa lapsi on vanhempien erohetkellä kaksi vuotta vanha ja 

yhdessä 10 vuotta vanha. Tässä tarinassa vanhempien välit ovat olleet jo pidempään huonot, mutta ero 

tapahtuu useiden vuosien jälkeen. Kertojien perheet elävät eron jälkeen taloudellisessa niukkuudessa. 
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Äidit joutuvat eri tavoin taistelemaan paikastaan työmarkkinoilla. Tämä saattoi vaikuttaa niin, että lapsi 

sijoitettiin välillä sukulaisten hoiviin tai lastenkotiin äitien opiskelu- tai työjärjestelyjen vuoksi. 

 

Yhteisön suhtautuminen eron kokeneiden perheisiin heijastuu 1940-luvun aineistoni tarinoissa myös 

lapsiin. He joutuvat silmätikuiksi ja kärsimään vanhempiensa toiminnasta erotilanteissa ja myös 

peittelemään perheen köyhyyttä. Kaarinan tarinassa perheessä elettiin äärimmäisessä köyhyydessä, 

jolloin kouluun ei ollut varaa edes saada mukaan omia eväitä. 

 

”Kaarina kertoo, miten joku opettaja pyysi sotaleskien lapsia kotiinsa syömään. Eronneen 

perheen lapsia ei kutsuttu, he eivät ”näkyneet” millään tavoin. Tällainen suhtautuminen 

vahvisti Kaarinan reippautta ja ”leuka pystyyn -asennetta”. Ei voinut näyttää heikkoutta 

eikä köyhyyttä.” Kaarina 66 v, 10-vuotias erotilanteessa. (Riutta 2004, 139.) 

 

Häpeän ja erilaisuuden tunnetta yhteisössä ilmaisivat aineistoni asianosaiset myös muina 

vuosikymmeninä, mikä oli aika yllättävä havainto omiin ennakkoaavistuksiini nähden. Avioerolasten 

asema yhteisössä näyttäytyi olevan sidoksissa asuinolosuhteisiin ja yksittäisten, esimerkiksi opettajien, 

asenteisiin. 

 

Sodan jälkeinen jälleenrakentaja polvessa miesten pahoinvointi näkyi kertomuksissa suhteessa perheen 

ihmissuhteisiin ja takasin yhteiskuntaan sopeutumisessa. Eroperheiden isät katosivat lasten elämän 

piiristä jääden etäisiksi tai yhteyttä lapseen ei juuri pääse rakentumaan isän sodassa olon vuoksi tai 

varhaisen eron ja tapaamisjärjestelyjen vähyyden vuoksi. 

 

Muiden vuosikymmenien kohdalla ei nouse mitään erityisiä yhteiskunnallisia tekijöitä esille. 

Vanhempien erotilanteisiin liittyy paljon perheen sisäisiä kysymyksiä, ristiriitoja ja ulkopuolisten 

ihmissuhteiden sotkeutumista ja vaikutusta erotilanteisiin. Sillä on varmasti merkitystä millä 

vuosikymmenellä vanhempien ero on tapahtunut. Perheiden elinolosuhteet, yhteiskunnallinen tilanne ja 

vallitsevat arvot heijastuvat myös perheiden elämään. Kuitenkaan merkittävästi nämä kysymykset eivät 

nouse aineistossa esille muuten kuin sodan jälkeisenä ajanjaksona. Teksteissä korostuu enemmän 

perheen sisäisten suhteiden ja vanhempien toimintatapojen erilaisuus erotilanteissa. 
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5.1 Selviytymisdiskurssit lapsuudesta 
 

Tässä luvussa keskityn vastaamaan tutkimuskysymykseeni siitä, miten eron kokeneet lapset rakentavat 

kuvaa lapsuusajan selviytymisestään. Ne on koottu teksteistä rakentuviksi diskursseiksi. Monivaiheisen 

analysoinnin (ryhmittelyt, teemoittelut, tiivistys) jälkeen teksteistä muodostuivat yksinpärjäämispuhe-, 

perheen tukipuhe- ja ulkopuolisen tukipuheen -diskurssit. 

 

 

5.1.1 Yksinpärjäämispuhe -diskurssi 
 

Keskeisin selviämisen diskurssi lapsuuden kokemuksissa aineistossani asianosaisten kertomana on yksin 

pärjääminen. Eron kokeneet lapset kuvaavat selviytymiskeinokseen lapsuudessaan (osalle myös 

aikuisena) yksin pärjäämisen sisältäen yksinäisyyden tunteita, josta kuvaavana alla Teijan kokemuksista 

näyte. 

 

”Yksinhuoltaja äitini teki koko lapsuuteni yötyötä, nukkui päivät ja heräsi, kun tulin 

koulusta kotiin. Kauhulla ajattelen, kuinka olen avaimet kaulassa kulkenut ja miten isoista 

vastuista olen heti ensimmäisellä luokalla selvinnyt, kuten kouluun lähdöstä ja läksyjen 

teosta. Äiti ei ollut aamulla hereillä, kun lähdin kouluun saati, että joku olisi tehnyt 

aamiaisen minulle valmiiksi tai huolehtinut harrastuksistani.” Teija 36 v, erotilanteessa 2-

vuotias. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 58.) 

 

Monet aineistoni kertojat kuvaavat joutuneensa lapsena huolehtimaan arjen asioista ilman vanhemman 

apua kuten esimerkin Teija kouluun heräämisestä, kaupassa käymisestä ja ruoan laittamisesta. Usein 

kertojien tilanteet näyttävät liittyvän välittömästi eron jälkeiseen aikaan, jolloin toinen vanhempi ei ole 

arjessa apuna ja lapsen kanssa asuva vanhempi joutuu työnsä vuoksi siirtämään vastuuta lapsille arjen 

askareista. Osasta kertomusten vanhempia rakentuu kuva eron yhteydessä tapahtuneesta omasta 

vakavasta erokriisistä, johon osalla liittyi mielenterveyden horjumista ja/tai alkoholin käytön 

lisääntymistä. 

 

 Kertomusten lapset myös itsenäistyvät varhain. Osalla on tarve ottaa etäisyyttä vaikeisiin perheoloihin 

tai sitoviin vanhempiin muuttamalla varhain pois kotoa. Diskurssin lapset oppivat tekemään monia 

asioita yksin ja myös ottamaan vastuuta itsestään. Selviytymismalliksi eräässä kertomuksessa nimetään 

juuri yksin selviytyminen. Tuki tulee itsestä käsin ilman toisten apua, ”itseään on rakastettava ja 

arvostettava”. 
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”Minulle on jäänyt lapsuudestani erittäin vahva tunne, että minä pärjään yksin enkä pyydä 

apua keneltäkään. Se on ollut minulle oikein kunnia asia. Olen halunnut tehdä töitä jo 

nuoresta lähtien. ”Teija 36 v, erotilanteessa 2-vuotias. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 58.) 

 

Diskurssi on kaksitahoinen. Toisaalta se antaa oppia elämässä selviämisessä, omia voimavaroja löytyy 

erotilanteessa. Toisaalta asenne on surullisen yksinäinen, jolloin lapset jäävät yksin selviämään ilman 

vanhemman tai muiden aikuisten tukea. Tämä asenne kertomuksissa jatkuu myös aikuisuudessa, jolloin 

hammasta purren päätetään pärjätä ilman avun pyytämistä toisilta. 

 

 

5.1.2 Perheen tukipuhe -diskurssi 
 

Diskurssi pitää sisällään vanhempien lisäksi sisarusten ja uusperheen uusien perheenjäsenten luoman 

tuen lapsen erosta selviytymiselle. 

 

Vanhemmat näyttäytyvät diskurssissa lapsen erosta selviämisessä lapsen perustarpeista huolehtijoina 

sekä tukijoina ja kuuntelijoina. Erosta kertojat keskustelevat pääasiassa äitiensä kanssa, ei juuri 

lapsuudessa isien kanssa kuten Helena nuoruudessaan. 

 

”Ero oli niin suuri juttu, että sitä ei halunnut ensin käsittää. Kun illalla palasin kotiin, äiti 

otti minut käsittelyyn. Hän pakotti minut pysähtymään ja kohtaamaan asian. (…) Äiti 

jutteli erosta meille. Kävimme sitä paljon läpi. Hän ei koskaan haukkunut meille isää. 

Meidän ei pitänyt valita isän ja äidin välillä. Minulle jäi sellainen olo, että eron piti vain 

tapahtua.” Helena 43 v, erotilanteessa 13-vuotias. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 109.) 

 

Aineistoni tarinoissa se seikka, että lapsi oli saanut jonkinlaisen käsityksen erosta ja tilan omille 

tunteilleen, näytti auttavan erokokemusten työstämisessä. Lasta tukeva vanhempi antoi tilaa 

kertomusten lasten tunteille ja reaktioille. 

 

Myös yhteyden säilyminen molempiin vanhempiin on yksi selviytymistä tukeva seikka, jota Anna kuvaa 

kertomuksessaan. 
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”Ensin isäni hankki asunnon meidän läheltä, ja tapasimme viikoittain.(…) Isäni uusi 

puoliso oli oikein mukava.(…) Äiti lohdutti, että kyllä kaikki järjestyy, meillä ei ole mitään 

hätää.” Anna 19 v, 6-vuotias erotilanteessa. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 67. ) 

 

Parhaimmillaan aineistoni kertojia tukivat kaikki lapsen lähellä olevat ihmiset, kuten esimerkin Annan 

kohdalla tapahtui. Yllättävää aineistossani oli se, että vanhempien tukipuhe ei noussut voimakkaammin 

esiin selviytymistä tukevana puheena. Ennemminkin selkeä turvallinen tuki vanhemmalta oli poikkeusta 

kertomuksissa. Teron kohdalla tuki jäi hyvin ohueksi liittyen vain ruokailutilanteisiin. 

 

”Touhukkaan kuoren alla oli kuitenkin epävarma ja pelokas nuori, jonka elämästä puutui 

aikuisten antama tuki ja turva. Muutettuaan isän avioiduttua talon yläkertaan, jonne oli 

oma sisäänkäynti, pojat elivät omaa elämäänsä, saivat turvaa toisistaan. Alakerrassa isän ja 

äitipuolen luona käytiin vain syömässä.” Tero 51 v, erotilanteessa 12-vuotias. (Riutta 

2004, 123.) 

 

Diskurssia rakentaessani kiinnittyi huomio vanhempien lisäksi muihin perheenjäseniin. Sisarusten 

merkitys oli keskeinen, koska he ovat kokeneet saman ”kohtalon” perheessä ja edustavat lasten 

maailmaa. Sisaruksia kohtaan koetaan erityistä kiintymystä ja myös molemminpuolista huolehtimista. 

 

”Molemmilla vanhemmilla on uusista liitoistaan lapsia ja olen kokenut sisarpuoleni omiksi 

sisaruksikseni.” Timo 19 v, erotilanteessa 6-vuotias. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 78.) 

 

Aineistossa on mielenkiintoista myös vanhempien uusien kumppaneiden lasten merkitys pääasiassa 

samassa tilanteessa olevina tukijoina. Osalle lapsista vanhemman uusi kumppani muodostui ajan 

kuluessa myös tukijaksi. 

 

Tämän diskurssin sisällöt muodostuvat hiukan erilaisista aineksista riippuen kertojan 

kokemusmaailmasta. Aineiston kertojille joku elementti tästä diskurssista saattoi olla todentunut kuten 

esimerkiksi suhde sisaruksiin, mutta muita perheen kautta tukijoiksi koettuja ei löytynyt. 

 

 

5.1.3 Ulkopuolinen tukipuhe -diskurssi 
 

Tähän diskurssiin sisältyy lapsen muu tukiverkko ja kodin ulkopuolinen toiminta, jonka kertojat 

kuvasivat tukeneen heitä erosta selviytymisestä. Merkittävinä diskurssin tukijoukkoina olivat 
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lähisukulaiset; isovanhemmat, sedät ja tädit. Sakarille sekä äidin että isän vanhemmat muodostivat 

tukiverkostoa lapsuudessa. 

 

”Mummolassa oli mukavaa. Oli isot liiketilat ja pihat, jossa muksuina leikimme ja teimme 

joitakin pikku töitäkin. Pappa antoi joskus taskurahaa…(…) Myös äidin vanhemmat 

asuivat lähellä, joten Sakarilla ja hänen pikkuveljellään oli lähellä turvalliset isovanhemmat. 

(…) Menin sinne aina mielelläni hoitoon.” Sakari 30 v, erohetkellä 2-vuotias. (Riutta 2004, 

94.) 

 

Diskurssin muut ihmiset löytyvät hoitajista, opettajista, hyvistä ystävistä, joista osalla on samanlaisia 

kokemuksia omassa perheessään. Mielenkiintoista on se, että joillekin löytyi asuinyhteisöstä joku 

aikuinen (esimerkiksi opettaja tai ystäväperheen isä), joka arvosti, ymmärsi ja kannusti lasta vaikeassa 

tilanteessa. Vielä aikuisuudessa heitä muisteltiin merkittävinä tuen antajina. Antti kohtasi 

poikkeuksellisen tukijan yhteisöstään. 

 

”Sain yhteyden myös paikkakunnan ainoaan korkeasti oppineeseen mieheen, joka otti 

minut lähipiiriinsä. Muistan, miten hän yhtenä iltana otti minut puheilleen omaan kotiinsa 

ja kysyi vakavasti: ”Antti, onko kukaan koskaan sanonut sinulle, että sinä olet lahjakas?” 

Sanoin, että ei ole. (…) Se muutti elämäni.” Antti 57 v, ero ennen syntymää. (Lipponen & 

Wesaniemi 2005, 120.) 

 

Perheen ulkopuolella on myös omat ystävät, koulu ja harrastukset, joihin suuntaaminen on ollut 

joillekin lapsille keskeinen tuki eron jälkeisessä selviämisessä. Samuel ja Johannes toimivat ilman 

perheen tukea, mutta saaden koulusta ja harrastukista tukea itselleen. 

 

”Samuel kertoo, että pahimman kriisin aikaan hänen koulunumeronsa nousivat. – Se oli 

minun tapani kanavoida energiani ja saada itseluottamusta, vaikka olikin paha olla.(…) 

Poikien aika kului myös hyvissä harrastuksissa. Urheilu ja varsinkin laulaminen ja musiikki 

veivät mennessään.” Veljekset Samuel 13-vuotias ja Johannes 12-vuotias erotilanteessa. 

(Riutta 2004, 42−43.) 

 

Diskurssin eron kokeneet aikuiset muistelleessaan lapsuuden erokokemuksiaan, pystyivät nimeämään 

jonkun henkilön tai toiminnan heitä tukeneina tekijöinä. Antti koki ystävänsä isän ja tämän perheen 

erityisesti itseään tukevana vanhempien eron jälkeen. 
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”Parhaan lapsuuden ystäväni perhe otti minut suojelukseensa. Olin paljon yötä siellä, 

viiden oman lapsen lisäksi. Perheen isä piti meistä lempeän jämptisti huolta. Hän oli 

kaveri-isä. Muistan kalastusretket. Sain siellä hyvän miehen mallin.” Antti 57 v, 

vanhempien ero raskausaikana. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 117.) 

 

Koska vanhemmat näyttäytyvät aineistossani osin voimattomina ja omiin murheisiinsa keskittyneinä, 

tuli ulkopuolisesta tuesta kertojille lapsuudessa yksi keskeinen tuki omassa selviytymisessään erityisesti 

eron jälkeisinä lähivuosina. 

 

 

5.1.4 Diskurssit lasten selviytymisestä lapsuudessa 
 

Perheen tukipuhe-diskurssista nousevat vanhempien lisäksi merkittävään keskiöön omat sisarukset tai 

samassa uusperheessä asuvat muut lapset. Heistä kertomukissa puhutaan paljon, heistä huolehditaan ja 

heidän kanssaan jaetaan yhdessä lapsuuden maailmaa ja vanhempien erokokemuksia. Tavallaan 

vertaistukea on voinut löytää lapsuusvuosina uusperhe-elämästä. Lähes kaikilta kertojista löytyi joku 

lapsuuden merkittävä ulkopuoliseen tukipuheeseen liittyvä toimi tai henkilö, joka näyttäytyi nyt 

aikuisuudessa lapsuuteen katsottaessa tukea antavana vanhempien eron jälkeen. Heitä muistettiin 

lämmöllä ja kiitollisuudella edelleenkin aikuisina. Osalle vain oma itse oli ainoa turva ja tuki, mikä teki 

todella surullisen kuvan lapsuuden kokemuksista eron jälkeen. Yksinpärjäämisen-diskurssi toi näkyväksi 

yksinäisyyden kokemukset, jotka olivat voimakkaita ja myös tutkijan tunteita nostattavia. 

 

Taulukko 5. Lapsuuden selviytymisdiskurssit ja niiden sisällöt 
 

Diskurssit Lapsuuden erokokemusten sisällöt
Yksinpärjääminen 
 
 
 
Perheen tukipuhe 
 
 
Ulkopuolinen tukipuhe 
 
 

yksin selviäminen, ei tukea toisilta 
yksinäisyys, turvattomuus 
vanhempien tukeminen 
 
tukijoina sisarukset, osin äidit, 
yhteys molempiin vanhempiin säilyy 
 
tukijoina lähisukulaiset ja lähiyhteisön 
aikuiset 
ystävät 
harrastukset, koulu 
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Taulukossa 5 havainnollistuu asianosaisten lapsuuden kokemuksista rakentuvien diskurssien pääsisällöt 

tiivistetysti. Ne tuovat näkyväksi sen, kuinka useita tahoja voi olla lapsen selviytymistä tukevina tahoina. 

Toisaalta yksin pärjäämisen diskurssi tuo näkyväksi myös sen, että kaikilla ei olla kokemusta tukea 

antavista henkilöistä tai toimista erokokemusten keskellä. Lapsuuden selviytymistä rakentavat diskurssit 

saattavat mennä yksittäisissä tarinoissa päällekkäinkin. Joistakin tarinoista löytyy kaikkien diskurssien 

aineksia. Voimakkaimmin lasta haavoittaneet tarinat ovat pelkästään yksinpärjäämisen diskurssin 

sävyttämät kertomukset lapsuudesta erotapahtumien jälkeen. 

 

 

5.2 Narratiivit vanhempien erosta selviytymisestä aikuisuudessa 
 

Tähän lukuun kokoan yhteen vastausta tutkimuskysymykseeni siitä, miten selviytyminen aikuisuudessa 

lapsuuden erokokemusten pohjalta ja oman sisäisen puheen kautta näyttäytyy. 

 

Aineistossani aikuisuudessa omat lapsuuden kokemukset vanhempien erosta rakentuivat kertojien 

mielessä hyvin moninaisesti. Aineiston työstäminen oli jännittävää ja hyvin mielenkiintoista, koska se 

piti sisällään niin monenlaisia aineksia. Tarinoiden luokittelu tai laittaminen johonkin tiukkaan muottiin 

näytti aineistoni analysoinnin kohdalla haastavalta. Aineistosta löytyi samanlaisuuksia, mutta myös 

paljon erilaisuuksia. 

 

Koostin jokaisen tarinan erikseen omalle paperilleen aikajanan muotoon. Merkitsin jokaisen 

merkittävän ajallisen tapahtuman (esim. vanhempien ja oman eron, kertojan nykyinen ikä, oma 

avioituminen, lasten syntymä), ns. juonikäänteen tai taitoksen elämässä, kirjaten myös keskeiset 

havainnot tarinasta. Tällä tavoin pystyin vertailemaan tarinoita eri tekijöiden mukaan esim. vanhempien 

eron tapahtumisikä lapsuudessa, sukupuoli ja eron tapahtumahetken vuosikymmen. 

 

Kuvaan seuraavissa alaluvuissa kertomusten juonikäänteitä ja kertojien suhteita vanhempiinsa ennen 

kuin siirryn tarkastelemaan tarinatyyppejä tarkemmin. Tämän valinnan tein sen vuoksi, että osa 

havainnoistani oli yhteisesti kaikkia tarinatyyppejä kuvaavia näkökulmia, joita ei voinut pistää selkeästi 

aina tiettyihin tyypittelyihin. 
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5.2.1 Kertomusten juonikäänteet ja suhteet vanhempiin 
 

Merkittäviä juonikäänteitä kertomuksissa ovat erilaiset ja yksilöllisesti eritavoin merkittävät tapahtumat 

ja käänteet elämässä. Tällaisiksi kohdiksi muodostuivat kotoa muuttaminen, muutto etäämmälle 

vanhemmista, perheen perustaminen, lapsen syntymä, parisuhteen muodostaminen, oma avioero, 

vanhemman uudelleen kohtaaminen, uskoon tuleminen ja terapian aloitus. Näiden tapahtumien myötä 

rakentuivat yksilöllisesti merkittävät kohdat, joita kertomuksissa analysoitiin. Usein liian tiiviit ja 

tunkeutuvat vanhemmat, pääasiassa äidit, vaikuttivat varhaiseen itsenäistymiseen kotoa pois 

muuttamisen muodossa ja osalle myös varhaisena avioitumisena. Myös ahdistavat muut tekijät 

nopeuttivat kotoa irtautumista. 

 

Joillekin kertojille oman perheen perustaminen oli käänne, jossa keskiössä oli päätökset tehdä toisin 

elämässä kuin omat vanhemmat olivat toimineet suhteessa lapsiinsa, parisuhteeseensa ja perhe-

elämäänsä. Oman aikuisuuden aikana tapahtuneet parisuhteiden muodostamiset ja suhteiden 

katkeamiset olivat tärkeitä kohtia, joissa kertojat arvioivat omaa elämäänsä uudelleen ja saattoivat tehdä 

siinä uusia suunnan vaihdoksia. Monelle kertojalle oma ero laukaisi prosessin, jonka aikana palattiin 

myös lapsuuden kokemuksiin vanhempien erotessa. Kiinnostavia kohtia olivat myös vanhempien 

uudenlaiset kohtaamiset aikuisiässä erityisesti ”kadoksissa” olleiden isien kanssa. 

 

Kertojien suhteet vanhempiinsa ja selviytyminen 
 

Kertojien kuvaamana suhteet omiin vanhempiinsa lapsuudessa ja aikuisuudessa oli yksi tekijä, mikä 

näytti vaikuttavan selviytymiseen. Omassa aineistossani korostuivat positiivisen selviytymisen kannalta 

suhteet kertojien omiin vanhempiinsa eron jälkeen. Aineistossa lapsen sukupuolella ei ollut niinkään 

merkitystä kokemuksiin selviytymisestä vaan sillä miten suhteet vanhempiin rakentuivat. 

 

Useat kertojat kuvaavat vaikeuksiaan suhteessa vanhempiinsa eron jälkeen, mutta myös vielä 

aikuisuudessa. Kertomusten lasten ja vanhempien suhteet asettuivat kuvainnolliselle janalle eri kohtiin 

kuviossa 1. 
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tukea antava suhde    ei tukea selviytymiselle 
suhteet vanhempiin säilyvät /lähentyvät suhteet vanhempiin katkonaiset 

tai puuttuvat 
 
Kuvio 1. Lasten ja vanhempien suhteiden asettuminen janalle. 
 

 

Toisessa päässä janaa ovat tilanteet, joissa kertojan suhde säilyi vanhempiin sisältäen myös tukea antavia 

elementtejä. Janan toisessa päässä ovat kertojat, joiden suhde molempiin vanhempiin oli katkonainen, 

jopa osin hylkäävä, sisältämättä lapselle tukea antavia elementtejä. 

 

Suhteet äiteihin 

 

Suurimalle osalle äidit näyttäytyivät turvan ja tuen antajina kertomuksissa. Kaikki äidit eivät luoneet eron 

jälkeen pysyviä uusia parisuhteita vaan keskittyivät lapsiinsa ja työelämässä toimimiseen. Osalle äideistä, 

ja samalla myös lapsille, uudet parisuhteet tuovat enemmän vaikeuksia kuin iloa ja turvaa mm. uuden 

kumppanin alkoholin käytön ja väkivaltaisuuden vuoksi. Pääasiassa aineistoni tarinoissa nämä suhteet 

päätyvät uuteen eroon. 

 

Joukkoon mahtui isohko osa tarinoita, joissa äidit tukeutuivat eron jälkeen vahvasti lapseensa. Äitien 

oma mielenterveys saattoi tilapäisesti järkkyä tai eron tuoma katkeruus miehen jättämisen tai huonon 

käytöksen vuoksi (alkoholin käyttö ja/tai väkivalta) heijastui suhteessa lapsiin. Näissä kertomuksissa 

lapsille kuvattiin isää ilkeänä, pahana ja epäkelpona yksilönä. 

 

Osa kertomusten äideistä esti lasten ja isän tapaamiset. Näiden äitien kohdalla kertomuksissa kuvattiin 

lapsen sitomista itseensä, mikä lapsen kohdalla usein nopeutti itsenäistymistä ja irtiottoa vanhemmasta 

kotoa poismuuton avulla. Vielä pitkälle aikuisuuteen nämä äidit pyrkivät tunkeutumaan aikuisten 

lastensa elämään. Osa kertojista kuvasi ainoaksi mahdollisuudekseen siten paikkakunnalta muuton ja 

osalla jopa ulkomaille asti. Kertojat kuvasivat äitejään toteamalla, etteivät äidit olleet päässeet erosta yli 

vuosikymmenienkään jälkeen. Kaikista koskettavimpia olivat kahden miehen kertomukset, joissa äidin 

mustamaalaman isän pahat teot poika joutui maksamaan. Heille mieheksi kasvaminen oli todella 

vaikeata, koska äidit pitivät koko miessukupuolen olemassa oloa negatiivisena ja uhkaavana. Oman 
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identiteetin rakentaminen oli pojille vaikeaa näkyen aikuisuudessa oman itsensä ja miehen mallien 

etsimisenä. 

 

Suhteet isiin 
 

Kertojien isät joko olivat säännöllisesti tapaavina tukea-antavina vanhempina lähes koko kerrotun 

aikajakson ajan tai sitten etäämpänä olevia ja etääntyviä kaivattuja isiä. Kertomusten isille, tyypillisempää 

kuin äideille, oli joutuminen tai hakeutuminen etäämmälle lapsistaan eron jälkeen. Jos suhteet 

lapsuudessa etääntyivät, vain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, suhteet säilyivät myös etäisinä 

aikuisuudessa. Etääntymisen syinä näyttäytyivät aineistossani olevan isän oma valinta välimatkaa 

ottamalla perheestään ja usein pikainen uudelleen avioituminen. Tällöin isien huomion usein vei elämän 

rakentaminen uuden perheen ympärille ja vanha perhe jäi taka-alalle. Joissakin tapauksissa isän määritti 

lasten elämästä ulkopuolelle lasten äiti (vrt. suhde äitiin kappale). Muutamat isät kamppailivat lastensa 

asioissa ja saivat oikeudessa päätöksen lapsen asumisen siirtämisestä heidän luoksensa. 

 

Poikkeuksellinen kertomus oli Sinikan kertomus häntä taloudellisesti ja henkisesti hyväksikäyttävästä 

isästä, jonka luokse hän eron jälkeen muutti. Nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä isä sitten henkisesti 

hylkäsi hänet ja jätti pärjäämään omin avuin vielä muuton jälkeen ulkomaille. Myöhemmin 

aikuistuttuaan taloudellinen ja henkinen väkivalta yhä lisääntyi, jolloin isä mitätöi kaiken tyttärensä 

toiminnan. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 69–75.) 

 

Kertomuksissaan niin tyttäret kuin pojatkin kertoivat kaipaavansa isäänsä ja hänen hyväksyntäänsä. 

Niille miehille, joille ei koskaan rakentunut varhaisen eron vuoksi ja äidin rajoitusten vuoksi suhdetta 

isään, kaipuu miesten maailman sisälle pääsemiseksi oli tosi voimakasta koko aikuisuuden ajan. Kertojat 

hakivat isän korvikkeita kavereiden isistä ja sukulaisista kuin myös omista esimiehistäänkin. Oma 

eheytyminen miehenä vaati pitkää työskentelyä esimerkiksi oman terapian avulla. 

 

Osa lapsista kohtasi vasta myöhemmällä iällä aikuisuudessa isänsä. Tällöin päästiin uuden kohtaamisen 

kautta uudenlaiseen ymmärrykseen vanhoista erokokemuksista, joista isä ei ollut voinut lapselleen 

kertoa aiemmin. 

 

Kuvaan jatkossa tarkemmin tarinatyyppien yhteydessä suhteita vanhempiin, jolloin ne kuvaavat kunkin 

tarinatyypin erityispiirteitä tässä mielessä. 
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5.2.2 Selviytymisen tarinatyyppejä: eheytymistarina, pärjääjän tarina, vetäytyjän tarina ja 
”kolhuton” tarina 
 

Minkälaisia käsityksiä kulttuurimme rakentaa selviytymisestä, on minusta hyvin määrittelemätöntä ja 

väljää. Jokainen tutkija käyttää siitä omalla tavallaan ilman tarkempaa avaamista. Lukemisen prosessissa 

aloin tavoittaa olennaisia piirteitä kertomusten jäsentämiseksi ja ymmärtämiseksi. Löysin aineistostani 

käsin analysointikehikon, joka pitää sisällään selviytymiseen selkeästi liittyvät osatekijät, jotka ovat 

asenne selviytymiseen, suhde omiin vanhempiin, suhde toisiin ihmisiin ja selviytymisprosessi. 

Samansuuntaisen jaottelun löysin sitten myöhemmin Itäpuiston (2001, 129) tekemänä liittyneenä lasten 

selviytymisestä vanhempien alkoholinkäytöstä. Jaottelumme erilaisuus on siinä, että hän ei huomioinut 

suhdetta vanhempiin kun se taas minun aineistossani tuli yhdeksi keskeiseksi osatekijäksi. Hän puhuu 

selviytymisen ulottuvuuksista kun minä puolestani selviytymisen osatekijöistä (ks. luku 3.1). 

Muodostaessani tarinatyyppejä pidin mukanani analyysikehikkonani, joka selvensi työtäni merkittävästi. 

Koin tämän merkittävänä omana löytönäni kertomusten luvun prosessissa 

 

Tässä jaottelussani on keskeistä etäisyys koetusta vanhempien erosta. Lapsuuden erokokemuksia 

tarkastellaan nyt etäältä aikuisuudesta käsin, jolloin etäisyys koettuun akuuttiin erotapahtumaan on 

vähintään 10 vuotta. Aineistoni kertojat tarkastelevat omaa aikuisuudessa selviytymistään peilaten 

lapsuuden kokemuksiin liittyneenä vanhempien eron ja sen jälkeisten tapahtumaketjujen vaikutusta 

heidän elämäänsä pitkällä aikavälillä. Kaikki kertojat kuvaavat näiden kokemusten vaikutusta heidän 

elämäänsä, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Olennaista on myös havaita, että ei tarinoissa eikä 

siten analyysissanikaan oli kyse pelkästä lyhyestä lapsen kokemuksesta erohetkellä vaan 

tapahtumaketjuista, jotka usein seuraavat lapsen elämässä vanhempien ratkaisuihin ja toimintaan 

liittyneinä. 

 

Analysoin yhteensä 19 tarinaa tarinatyypeiksi, jotka sisälsivät minimissään kaksi tarinaa. Esittelen 

seuraavaksi neljä tarinatyyppiä; eheytymistarina, pärjääjän tarina, vetäytyjän tarina ja ”kolhuton” tarina. 

Kokoan ne lopuksi yhteen, joka mahdollistaa niiden rinnakkaisen tarkastelun. 

 

Eheytymistarina 

 

Eheytymistarinat muodostivat suurimman ryhmän tarinoista. Tarinoissa tulevat esille traumaattiset 

lapsuuden kokemukset vanhempien eroon ja muihin perheen vaikeuksiin liittyneinä. Keskeinen 

juonikäänne on oma avioero aikuisuudessa. Monen kohdalla hakeutuminen aikuisena omaan terapiaan 

on merkittävä käännekohta omalle eheytymiselle. Myös uskoon tuleminen edusti osalle kertojista alkua 
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eheytymisprosessille, joka sisälsi selkeästi terapeuttisia aineksia ja lopulta mm. kertojan anteeksiannon 

vanhemmilleen. Joillekin harvoille kertojille elämässä tuli ajoittaisia ja osalle pitkäkestoisiakin 

voimakkaita alkoholinkäyttöön ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia, joista nyt kerrottaessa on päästy 

yli. 

 

Tarinoista kuvastu epäluottamus ja epäusko toisten ihmisten tarjoamaan tukeen, mutta nykyisyydessä 

tilanne näyttää korjautuvan. Parisuhteen osalta on käännytty tai ollaan kääntymässä siihen, että ihmisenä 

voi kokea olevansa rakastettava ja voi ja uskaltautuu sitoutumaan elämässään toisen kanssa yhdessä. Ne, 

jotka eivät kertomushetkellä asu parisuhteessa, haaveilevat suhteen rakentamisesta. Osalla kertojista 

säilyy epäily siitä, onnistuuko kuitenkaan suhteen rakentuminen ja onko parisuhde pitkäkestoisena 

mahdollinen. Kuitenkin kertojat kuvaavat uskovansa oman tasapainoisen parisuhteen rakentamisen 

mahdollisuuteen. 

 

Asenteena tarinoiden nykyisyydessä on ajatus elämänkokemuksista vahvistavana oppina, joista keskiössä 

on lapsuudessa koettu vanhempien aiheuttaman eron vaikutusten työstäminen aikuisuudessa. Nyt 

elämässään kertojat kokevat olevansa uuden selkeämmän elämän alussa. Tarinan sävyksi rakentuu usko 

tähän päivään ja tulevaan. 

 

 ”Olen oppinut ymmärtämään itseäni ja elämäni kulkua, sitä millaiset asiat juuri minun 

elämässäni ovat vaikuttaneet ja johtaneet tiettyihin valintoihin ja ratkaisuihin. Olen myös 

oppinut puhumaan – myös tunteista. Ne vaikuttavat elämäämme paljon enemmän kuin 

luulemme tai kuvittelemme.” Tero 51 v, erotilanteessa 12-vuotias. (Riutta 2004, 127.) 

 

Suhteissa omiin vanhempiin yhteydet äiteihin ovat yleensä olemassa, jos äiti on edelleen elossa. 

Erokertomuksissa isät ovat ne, jotka ovat muuttaneet pois eron yhteydessä. Myös tapaamiset saattavat 

olla vuosiksi katkolla, tapaamiset ovat satunnaisia, jolloin yhteys heihin on väljentynyt ja tunnesiteet 

etääntyneet. Tällöin kertojat kaipaavat vielä aikuisuudessakin isää ja yhteyttä häneen. Joidenkin kohdalla 

aikuisuudessa rakentuu uusi yhteys isään, jolloin alkaa uusi suhteen rakentuminen ja osin paluu 

lapsuuden kokemuksiin erotilanteissa. Näissä eheytymistarinoissa suhteet vanhempiin rakennetaan 

uudelleen. Liian läheisiin, tunkeutuviin äiteihin, otetaan etäisyyttä ja poissaolleisiin isiin pyritään suhdetta 

löytämään uudelleen. Osalle kertojista vanhempi tai vanhemmat ovat kuolleet, jolloin kysymyksiä jää 

osin kysymättä ja tämä vaivaa kertojien mieltä. 
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Omassa aikuisuudessa kertojat kuvaavat eheytyneensä tai eheytymisprosessi on juuri meneillään. 

Luottamus toisiin ihmisiin on palautunut tai on palautumassa. Omien lasten suhteen kertojat kuvaavat 

toimivansa toisin kuin miten heitä lapsena on kohdeltu. Oman lapsen syntymä onkin joillekin kertojille 

juonikäänne omassa elämässä, jolloin teksteissä korostuu vanhemmuuden suuri vastuu. Jos oma 

eheytymisprosessi alkaa vasta oman eron jälkeen, tällöin kertojat kommentoivat toimineensa huonosti 

eronsa vuoksi suhteessa lapsiinsa tai kantavat heistä huolta pyrkien tasapainoisempaan vanhemmuuteen. 

Näissä tarinoissa usein kertojana on mies, joka asuu erillään lapsistaan. 

 

Keskeisenä teemana nykyisyydessä kertomuksista välittyy elämän eheytyminen, joka mahdollistaa 

itsensä ymmärtämisen, omien tarpeiden kuulemisen ja elämässä ajatusten suuntautumisen 

tulevaisuuteen irti vaikeista elämänkokemuksista. Monelle kertojalle elämänkulku on ollut 

monivaiheinen sisältäen ristiriitoja ja vaikeuksia. Nykyisyydessä annetaan tilaa omalle itselleen. Sisäinen 

puhe on rakentunut tai rakentumassa itsestä uudenlaiseksi, eheytyneeksi. Tarinatyypissä myös 

luottamukselliset suhteet toisiin ihmisiin koetaan mahdollisiksi. Mielenkiintoista on myös se, että 

tarinoissa sävy muuttuu selkeästi positiiviseen tulevaisuuteen uskovaksi. Elämän aikaperspektiivi 

suuntautuu pitkälle tulevaisuuteen irti menneistä kokemuksista. 

 

Pärjääjän tarina 
 

 Pärjääjän tarinassa korostuu oma asenne elämässä selviämiseen, joka on pärjääminen yksin. Tähän 

rooliin kertojat ovat jo lapsuudesta asti kasvaneet. He ovat joutuneet ottamaan vastuuta itsestään 

varhain huolehtimalla pienestä asti mm. aamutoimista, läksyistä ja ruokailuistaan yksin vanhemman 

työjärjestelyjen tai psyykkisten ongelmien vuoksi (ks. yksinpärjääjän diskurssi lapsuudessa ). Suhteessa 

toisiin ihmisiin toimitaan siten, ettei apua ole juuri saatu eikä sitä nytkään pyydetä aikuisena. 

 

”Jos työelämässä tulee kriisejä, sulkeudun itseeni, sillä en osaa jakaa ongelmia ja ottaa 

apua vastaan. Avuntarjoukset ahdistavat minua. Minulle tulee kiukku, että minun täytyy 

hoitaa tämä ongelma yksin. Minulle yksinäisyys ei ole kirous, vaan ennemmin se on 

maailmankatsomus, joka säästää sydänsuruilta. Silloin ei mene totaalisesti rikki.” Joonas 

30 v, erotilanteessa 2 ½-vuotias. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 28.) 

 

Tarinatyypin pärjääjät eivät työelämän ongelmatilanteissa kysy apua toisilta vaan ongelmat selvitetään 

omin voimin. Tavallaan tämä on selviytymistä hammasta purren, mutta vaikutelmaksi kertomuksista jäi 

yksinäisyyden ja surullisuuden tunteet. Suhteessa puolisoonkin usein kertomusissa vallitsee epävarmuus 

siitä voiko toiseen luottaa. Elämän kulussa eri elämän alueilla toimii suorittaminen. Kertojille työllä on 
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keskeinen merkitys. Perheestä puhuttaessa suhde lapsiin korostuu, mutta kumppanit eivät juuri saa 

merkityksellistä osaa kertomuksissa. Perhe-elämää leimaa myös jonkinasteisesti suorittaminen ilman 

omista tunteista ja tarpeista puhumista. 

 

Mielenkiintoiseksi tämän tarinatyypin tuo kertojien kuvaus suhteestaan vanhempiinsa aikuisiällä. 

 

”Elämäni meni huonosti, koska vähän minua vanhempi äitipuoli oli mustasukkainen isän 

huomiosta. Jouduin siitä syystä 18-vuotiaana muutamaan omilleni oudossa maassa. 

Tunsin olevani aivan yksin maailmassa. Oli pakko pärjätä.” Sinikka 50 v 13-vuotias 

erohetkellä. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 71.) 

 

Juonikäänteenä tällöin korostuivat, yhtä tarinaa lukuun ottamatta, varhaisen itsenäistymisen tarve ja 

irtiotto vanhemmista muutenkin. Oman itsensä koossa pitämiseksi se oli joillekin välttämätöntä kuten 

esimerkin Sinikan kohdalla. 

 

Osalle kertojista nousi merkittäväksi suhde omiin sisaruksiin lapsuudessa, mikä jatkui myös 

aikuisuudessa. Kertomuksissa perhe rakentui ennemminkin sisaruksista kuin että siihen kuuluisivat 

vanhemmat. Kertojat kuvaavat hoitaneensa paljon sisaruksiaan ja osa sisaruksista kutsuikin heitä 

äideikseen. 

 

Omassa aikuisuudessa kertojilla korostuu suhde omiin lapsiin. Elämä on hyvin lapsikeskeistä, jolloin 

elämää tukevana ja kannattelevanakin asiana ovat omat lapset. 

 

”Välillä on tuntunut siltä, että ellei minulla olisi ollut lasta, en olisi jaksanut. Tytär on 

minulle kaikki kaikessa ja olen rakastanut häntä kaikesta sydämestäni. Lapsi on ollut 

elämän tarkoitus. Välillä olen tuntenut itseni tavattoman yksinäiseksi. ”Sinikka 50 v, 

erohetkellä 13-vuotias. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 73.) 

 

Lapsiin suhtaudutaan suurella rakkaudella ja heidän kanssaan toimitaan hyvin eri tavoin kuin mitä itseä 

on omassa lapsuudessa kohdeltu. Kertomuksista rakentuu vaikutelma, että oman lapsen kautta annetaan 

jotain korvaavaa hyvää kokemusta myös itsessä vaille jääneelle lapselle. Kun etsin aineistoni pärjääjien 

oman eroprosessin kuvausta, havaitsin että se on hyvin katkonainen, sivuutettu tai sille ei ole 

elämänkulussa löytynyt tilaa. 
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Pärjääjän tarina on mielestäni hyvin mielenkiintoinen tarinatyyppi. Siinä jatkuu lapsuuden kokemuksena 

ollut selviytymisen vaade ilman aikuisen riittävää tukea ja ymmärrystä. Tämä tarinatyyppi kulkee siten 

lapsuuden yksin pärjäämisen diskurssin jatkumona aikuisuudessa. Se näyttäytyy siltä, että ikään kuin 

tukea antavien vanhempien puute lapsuudessa korvautuu yksin toimimisena aikuisuudessa, ilman 

toisten tukea. Suhteet aikuisina omiin vanhempiin rakentuu edelleenkin ristiriitaisina tai etäisinä. Suhteet 

ovat katkonaisia edelleenkin ja vanhempia kaivataan tai heihin on ollut pakko ottaa etäisyyttä. 

Tarinoiden sävynä kuvastuu voimakas yksinäisyys. Kertojat saattoivat elää parisuhteessakin, mutta usko 

siihen onko puoliso oikea tai onko sitoutuminen viisasta väijyy tarinoiden yllä. Parisuhteessa eläminen 

näyttäytyy mahdolliselta, mutta on varautunutta Turvallista ja lohtua kertojat saavat hyvistä suhteistaan 

lapsiinsa eli vanhemmuus on tärkeä elämää eteenpäin vievä funktio. 

 

Se mikä myös näissä tarinoissa herättää kiinnostustani on se, että omista tuntemuksista ei juurikaan 

puhuta vaan keskiössä on juuri selviytymisen korostaminen ja heikkouden sekä omista tarpeista 

puhumisen välttäminen. Ulkoinen ja sisäinen selviytyminen näyttäytyy siten hyvin erilaisena. 

Ulkopuolisen silmissä näyttäytyy kuva kertojasta vahvana selviytyjänä kun taas kertojan oma kuva on 

sisäisesti hyvin erilainen. Sisäinen puhe on rakentunut yksinäiseksi, jolloin omaa 

heikkoutta/haavoittuvuutta ei näytetä toisille eikä toisten apuun turvauduta. Onko tässä kyseessä myös 

yhteiskunnallisesti jonkinlainen ihanne tarinatyyppi, joka keskittyy työhönsä ja selviää ilman ulkopuolista 

tukea omillaan, vaikka ihmisen itse sisällään voi kokea huonommuuden tunteita eikä koe oloaan oikein 

tasapainoiseksi. Kokemukseni mukaan tämän tyyppistä selviytymismallia ihaillaan kulttuurissamme. 

 

Vetäytyjän tarina 
 

Vetäytyjän tarinassa ollaan oltu koko elämä jotenkin sivussa tai jouduttu sivuun. Kertojat (kaksi tarinaa 

aineistossa) kuvaavat itseään sivustaseuraajiksi. Ullan elämä on vaatimatonta ja hän on pieniin asioihin 

tyytyväinen. 

 

”Ulla 43-vuotias, erohetkellä 10-vuotias. Vanhempien ero oli huonosti hoidettu ero. Siitä 

tuli kauhean sotkuista. (…) Parikymppisenä minulle tuli tarve selvittää juuriani. Isä oli 

erossa ottanut kaikki lapsuuden kuvani, joten pyysin niitä häneltä. Kuvien katselu aukaisi 

minussa jotakin. Itkin isäni menetystä ensimmäisen kerran. (…) Kuvat herättivät muiston: 

siinä tilanteessa ihan oikeasti hyvästelin isäni. Menetin isäni siltä kannalta, että meidän 

elämämme alkoivat mennä eri suuntiin. Isällä oli uusperhe, uusi yhteinen lapsi ja hän 

adoptoi vaimonsa tyttären. (…) Kun kitkuttelin opintolainalla opiskellessani yliopistossa, 

hän ei koskaan kysynyt miten pärjään, tarvitsenko jotain. (…) Minun on aina ollut vaikea 
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luottaa miehiin. Minulla on ollut vaikeuksia sitoutua, sillä opin lapsena, että miehiin tuli 

suhtautua varauksella. Mieheni on tasainen. Olen aina kaivannut rauhaa ja tasaista elämää. 

En kestä angstia. En kestä riitelyä. Se on perua lapsuudestani. Minulla on hurja tarve 

sopusointuun, joten luovin itselleni rauhallisemman tien. Minusta tuli tavallaan 

alisuoriutuja. Suoritin erinomaisin arvosanoin korkeakoulututkinnon, mutta olen viihtynyt 

vähän koulutusta vaativassa tehtävässä. (…) Olen ottanut linjakseni, että elän pientä 

elämää.” (Lipponen & Wesaniemi 2005, 101, 102, 104.) 

 

Toisessa tarinassa taas Antti kertoo olevansa nyt elämästä vanhemmiten sivussa omien 

epäonnistuneiden ihmissuhteiden myötä. 

 

”Antti 57-vuotias, vanhempien ero ennen syntymää. Äidin ja isän suhde oli rakkaussuhde. 

Olen syntynyt sodan jälkeisissä kriittisissä oloissa.(…) Isäni olen tavannut vain kerran, 30-

vuotiaana. (…) Olen ollut äidilleni kaikki kaikessa. Olen ollut hänen rakkausliittonsa 

symboli. (…) Äiti seurasi minua kuin hai laivaa kaikkiin avioliittoihini. Hän oli 

taloudenhoitaja ja lastenhoitaja. Minulla siihen liittyi syvä sääli. Toisaalta se haittaisi 

perheen yksityisyyttä. (…) Toinen päätyöni on ollut isän etsiminen. (…) Suhteessa naisiin 

minulla ei ole ollut kykyä todelliseen tasapainoiseen suhteeseen, johon olisin antanut 

itseni. (…) Olen ajatellut aviokriisieni ja henkilökohtaisten kriisieni jälkeen, etten ole 

siunaukseksi kenellekään. Ehkä minun olisi parempi olla yksin. (…) Isättömyys on 

minulle autiutta. Opin kaipaamaan isää varsin myöhään, vasta parikymppisenä. Tunnen 

olevani kuin sirpalepommi, intohimoinen ihminen, joka panee pirstaleiksi kaikkein 

kalleimpansa.. (…) Yksi selviytymiskeinoni on ollut suorittaminen. Minä jaksan kaiken. 

Olen tehnyt paljon ja lujaa töitä, mutta en ole mielestäni saanut tarpeeksi aikaan. Olen 

miettinyt sitäkin, kuinka paljon ajastani on vienyt murehtiminen.” (Lipponen & 

Wesaniemi 2005, 117−124.) 

 

Asenne on se, että kertoja elää pientä elämää varovasti ilman isoja tunnekuohuja tai nuolen haavojaan 

irtonaisena yhteydestä toisiin ihmisiin. Ikään kuin elämä olisi voinut mennä toisin mutta tässä ollaan ja 

mikään ei muutu. Tarinat sijoittuvat ääripäihin elämän tapahtumien tai juonikäänteiden suhteessa. 

Toisaalla (Ullan tarina) on sitoutuminen perheeseen elämään ilman isoa meteliä itsestään, vaikka 

mahdollisuuksia esimerkiksi työelämässä olisi ollut edetä pitkälle. Tietynlainen epävarmuus ja arkuus 

värittävät tarinaa. Toisaalta (Antin tarina) on taas tarina, jossa on ollut paljon katkenneita ihmissuhteita 

ja epäonnistumisia, mutta nyt kertoja on vetäytynyt nuolemaan haavojaan ja seuraamaan sivusta elämää 
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tukien toisia, mutta unohtaen itsensä. Näitä kertojia yhdistävät myös haaveiden ja toiveiden 

puuttuminen tulevaisuudelta. He ovat jotenkin tyytyneet osaansa, elämässäni kävi näin ja näillä 

mennään. 

 

Kummassakin kertomuksessa on yhteistä myös isän kaipuu. Ullan kohdalla tapahtuu suhteen 

menettäminen kun taas Antin kohdalla ei suhdetta koskaan rakentunutkaan. Yhdistävää tarinoissa on 

myös suhteissa toisiin ihmisiin luottamisen ja sitoutumisen vaikeus. Lapsuuden erokokemusten 

työstäminen prosessimielessä on katkonainen. Ulla tarinassaan kuvaa tunteiden hillitsemistä ja Antti taas 

vaikuttaa olevansa pahan tekijä, joka on yksin jäänyt nuolemaan näppejään. 

 

Vetäytyjän tarinoiden sävy on surumielinen. Tietynlainen yksinäisyys myös leijailee tarinoiden yllä. 

Jotenkin tulee vaikutelma siitä, että nämä kertojat ovat jääneet lapsina sivuun ja ovat jatkaneet samalla 

tavalla myös aikuisuudessaan, ”marginaalissa”. Omien ajatusten ja tarpeiden esiintuominen ei ole 

kertojille mahdollista elämässään aikuisinakaan. Tarinatyypissä kertojien oma sisäinen puhe on 

rakentunut niin, että eletään tätä hetkeä ”pienellä liekillä” pidättyväisesti. Turvallisuus elämässä rakentuu 

tässä tyypissä sivussa olemisesta ja omat tarpeet osin sivuuttaen. 

 

”Kolhuton tarina” 
 

Kolhuton tarina kuvaa lapsuuden erokokemusta nyt aikuisuudesta käsin katsottuna surullisena 

elämänvaiheena, josta on päästy yli, kuten tekstinäytteen Tuulan kohdalla. 

 

”Olen sinut vanhempieni eron kanssa, mutta en ollut nuorena. Enää ero ei kaiverra 

minua. Pystyn sanomaan sen avoimesti. ”Tuula 31 v, erotilanteessa 5-vuotias. (Lipponen 

& Wesaniemi 2005, 46.) 

 

Lapsuuden erokokemukset on tarinatyypissä prosessoitu omin voimin tai läheisten tuella ilman isompia 

kriisi- tai taitoskohtia. Omat tunteet on tunnistettu lapsuudessa ja niiden merkitystä ei ole kielletty tässä 

tarinatyypissä. 

 

”Olen hakenut turvaa äidin vanhemmista, tädeistä ja serkuista. He ovat olleet minulle 

läheisiä samoin kuin kasvattiperhe. Isän äidin kanssa olen myös pitänyt yhteyttä.(…) 

Jukka (äidin entinen avopuoliso) on ollut minulle koko ajan heidän eronsa jälkeenkin 

valtavan hyvä tuki ja ystävä. (…) Isä on ollut kiinnostunut minusta ja toivoo minun 
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olevan onnellinen. ” Marco 25 v, 7-vuotias erohetkellä. (Lipponen & Wesaniemi 2005, 

50−51.) 

 

Tässä tarinatypissä korostuu kertojien suhteet omiin isiinsä. Heillä on saattanut olla suhteessa katkosta, 

mutta heidän lapsuuden muistoissaan on edelleen muisto siitä, että he olivat isälle tärkeitä. Toisille 

suhde isään rakentuu aikuisuudessa myös positiivisella tavalla uudelleen. Marcon kohdalla äiti katkaisi 

yhteyden hänen isäänsä ilman selitystä. Hänelle suhde isään rakentuu vasta nyt aikuisena uudelleen 

positiivisessa hengessä. Marcon suhde äitiin oli hyvin raskas äidin alkoholinkäytön vuoksi. Tässä 

tarinassa kuvastuu se, että kertojan ympärillä on ollut laaja tukiverkosto, johon hän lapsena ja nyt 

aikuisena voi turvautua ja ottaa vastaan myös toisten tukea. 

 

Toinen merkittävä havaintoni oli se, että kaikki kertoivat ennen eroaikaa positiivisista muistoista 

perheen elämästä lapsuuden varhaisvaiheissa, jolloin perhe teki asioita yhdessä ja vanhempien 

keskinäiset suhteet olivat vielä tasapainossa. 

 

Aikuisuudessa merkittävinä juonikäänteinä olivat kumppanin löytäminen ja lasten syntymä. Kaikki 

tarinan kertojat elävät ensimmäisessä liitossaan ja he eivät ole kokeneet omaa eroa aikuisuudessa. 

Kertojat kuvaavat elämässään tärkeinä asioina parisuhteeseen sitoutumisen ja elämän perhekeskeisesti. 

Tästä esimerkkinä ote Riston kertomuksesta. 

 

”Vanhempien ero vaikutti minuun siten, että minusta olisi vaikeata kuvitella, että toistaisin 

saman tempun elämässäni. Perhe on minulle vakava juttu. Penskat ovat minulle tärkeitä ja 

vaimo kanssa. Olen tyytyväinen niihin ihmissuhteisiin, joita minulla on. Haluaisin ajatella, 

että vaimon kanssa täydennämme toisiamme, olemme kuin vakka ja kansi.” Risto 42-

vuotias, erohetkellä 15-vuotias. (Lipponen ja Wesaniemi 2005, 91.) 

 

Tarinoiden aikuisuutta leimaa nyt perhekeskeisyys vastuullisena vanhempana ja puolisona. Oma 

identiteetti ja elämäntehtävä ovat selkeät. Elämänasenteena on se, että perheestä pidetään kiinni ja sen 

eteen tehdään töitä. 

 

Kertomuksista välittyy harmonisuus. Lapsuuden kokemukset ovat käsitelty ja niihin ei koeta olevan 

tarvetta palata. Oma elämä näyttäytyy tyydyttävältä ja tasapainoiselta. Suhteet toisiin ihmisiin ja omiin 

vanhempiin ovat rakentuneet tasapainoisiksi tai suhteet on käsitelty mielessä ainakin siten, etteivät ne 

aiheuta nykyiseen elämään rasitteita. Kertojat luottavat toisiin ihmisiin ja vastavuoroiseen suhteeseen. 
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Tämä näkyy myös asennoitumisessa parisuhteeseen. Niiden kestämiseen uskotaan ja niiden eteen ollaan 

valmiit tekemään työtä. Samoin suhteet omiin lapsiin rakentuvat merkittäviksi ja perhekeskeisyys on 

merkittävä voimavara nykyisyydessä. Kertojat kuvaavat ristiriitoja elämänsä eri vaiheista, mutta kokevat, 

että niistä on selvitty ja opittu. Nykyisyys ja tulevaisuus näyttäytyvät nyt aikuisuudessa selkeältä. Heidän 

elämäänsä kuvaa toiveikkuus ja luottavaisuus. Sisäisen puheen kuva itsestä on positiivinen, jolloin oma 

itse koetaan rakastettavana, arvokkaana ja uskallus luottamisesta toisiin sekä päästäminen lähelle on 

selkeästi mahdollista. 

 

 

5.2.3 Tarinatyypit ja selviytymisen osatekijät 
 

Kokoan seuraavassa eri tarinatyypit ja rakentamani selviytymisen kehikon osatekijät on sijoitettu 

tiivistetysti samaan taulukkoon 6. Tarkoituksenani on saada näkyviin miten eri tavoin kertomukset 

rakentuvat ja saavat näin oikeutuksensa omana tarinatyyppinään. Taulukko rakentuu kertojien 

nykyhetken kokemukseen omasta elämästään ja vanhempien erosta selviytymiseen. 

 

Taulukko 6. Tarinatyypit ja selviytymisen osatekijät 
 

selviytymisen osatekijät 

tarinatyyppi asenne elämään suhde toisiin 
ihmisiin 

suhde omiin 
vanhempiin 

selviytymis-
prosessi 

eheytymis-
tarina 

 
oppinut kriisien 

kautta 
 

nyt uskaltaa 
luottaa toisiin 

ristiriitainen tai 
anteeksianto 

käyty/käynnissä 
pitkä prosessi 

pärjääjän 
tarina 

 
selviydyn yksin 
omin voimin, ei 
tilaa surkutella 

epäily, en tarvitse 
toisia, 

lapsikeskeisyys 

etäinen, 
ristiriitainen/ 
kaivattu suhde 

avoin, ei tilaa, 
katkonainen 

vetäytyjän 
tarina 

ulkopuolinen, 
sivussa, 

tuen toisia 

en luota tai 
sitoudu 

isät pois elämästä, 
kaivatut isät 

tunteiden hillintä, 
nuollaan haavoja, 

prosessi 
pysähdyksissä 

 
”kolhuton 

tarina” 
 

oppinut 
kokemuksista, 

perhekeskeisyys 

luotan toisiin, saan 
tukea toisilta 

hyvät muistot, 
isän uusi 

kohtaaminen 

käyty isoimmitta 
vaikeuksitta 

 

 

Yllä olevan taulukon avulla tuon esille tarinatyyppien osatekijöiden tiivistymien erilaisuuksia ja osin 

samanlaisuuksia. Jokainen tarinatyyppi pitää sisällään oman tarinallisen kulkunsa, joka tekee sille 
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oikeutuksensa. Eniten yhtäläisyyttä tarinatyypeistä löytyi suhteista toisiin ihmisiin ja suhteista omiin 

vanhempiinsa. Sitä vastoin asenne ja selviytymisen prosessi erosi merkittävästi tarinatyyppien sisällä. 

 

Olen käsitellyt kertomuksia hyvin autenttisina heidän tarinaansa kunnioittavana, heidän kokemustaan 

arvostavana. Mitkä kaikki tekijät ovatkaan vaikuttanut elämän kulkuun ja siihen miten kertojat kokevat 

nyt aikuisuudessa selvinneensä vanhempien erosta on, tietysti iso kysymys. Uskon kuitenkin kuvauksieni 

kertovan jotain piirteitä tai olennaista heidän kokemastaan elämästä vanhempien eron jälkeen. Kun 

kokemukset sijoittuvat elämänkaaressa lapsuuteen, jolloin kyky käsitellä aikuisten maailmaan liittyviä 

asioita on rajallinen ja myös vanhempien kyky miettiä oman toiminnan vaikutusta lapsiinsa, ei ole 

ihmeellistä, että vaikutukset voivat kantautua myös pitkälle aikuisuuteen asti. Kertomusten kuvaukset 

ovat paikka paikoin hyvin koskettavia ja syvältä omasta kokemuksesta kerrottuja. Se miltä selviytyminen 

on näyttäytynyt ulkopuolisille, on aivan toinen kun se, mitä kertoja on itse sisäisesti kokenut oman 

selviytymisensä. 

 

Narratiivien sisällölliset teemat menivät osin päällekkäin. Keskeisenä yhdistävänä teemana elämänkulun 

kuvauksissa aikuisuudessa oli epäluottamus parisuhteeseen. Osalle kertojista se sisälsi vahvan 

uskomuksen, joka tarkoitti sitä, että vaikka eläisi parisuhteessa, se ei voi kestää, ei ainakaan ikuisesti. 

Aineistostani tämän teeman vahva esille nouseminen puhutteli minua kaikista eniten. 

 

Toisena kysymyksenä narratiiveista nousi esille se, että monelle kertojista vieläkin pitkälle aikuisuudessa, 

vaivasi tietämättömyys vanhempien eron syistä. Tämä saattaisi liittyä siihen, että vanhemmat omissa 

eroprosesseissaan unohtavat lapsen kyvyn pohtia ja ymmärtää asioita. Lasta auttaa tiedon saaminen 

elämäänsä liittyvistä tosiasioista enneminkin vapauttamalla lasta kuin ahdistamalla häntä. Usein 

vanhemmat ajattelevat, että lapsia pitää suojata olemalla kertomatta asioista, mutta juuri olennaisten 

tosiasioiden puuttuminen lapsen mielestä aiheuttaa enemmän ahdistusta ja turhia mielikuvia esimerkiksi 

siitä, että on omalla toiminnallaan aiheuttanut vanhempien eron. Toinen kysymys on tietysti se, että 

aikuisten välisiä tarkkoja yksityiskohtia eron syistä ei ole tarkoituksenmukaista jakaa lapsen kanssa. Se, 

että lapsi on yksi vanhempien eron osapuoli ilman sananvaltaa, näyttäytyy vahvasti aikuisina lapsuuden 

kokemuksiaan kertovien tarinoissa. 
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6 ASIANTUNTIJATEKSTIEN DISKURSSIT JA ASIANOSAISTEN JA 

ASIANTUNTIJOIDEN VÄLINEN KESKUSTELU LAPSEN SELVIYTYMISESTÄ 

VANHEMPIEN EROSTA 

 

 

Luvun tarkoituksena on ensin kuvata, millaisia tekstejä asiantuntijat rakentavat lapsille ja vanhemmille 

lapsen erosta selviytymisestä diskurssien kautta. Tämän jälkeen keskityn kuvaamaan asianosaistekstien ja 

asiantuntijatekstien luomien kuvien erilaisuutta ja samanlaisuutta lasten erosta selviytymisestä aineistoni 

valossa. 

 

 

6.1 Asiantuntijateksteistä rakentuvat lasten selviytymisdiskurssit 
 

Aineistoni asiantuntijatekstit ovat suunnattuja lapsille ja aikuisille. Tekstit ajoittuvat julkaistuina teksteinä 

2000-luvun alkupuolelle. Verrattuna kandidaatintyöhöni analysoin tutkimustani varten tarkemmin 

tekstejä avaten ja syventäen diskursseja osin uudelleen. (Makkonen 2006). 

 

Lasten selviämisestä vanhempien erosta löytyi aineistostani useita diskursseja; tunnepuhe, toimijapuhe, 

ulkopuolinen tukipuhe ja tulevaisuuspuhe. Diskurssit ovat asiantuntija-aineistosta rakentuvia 

päädiskursseja, jotka korostuvat ja kiinnittävät huomiota teksteissä. Se miten ne painottuvat lapsille ja 

aikuisille suunnatuissa teksteissä on osin samaa, mutta niistä löytyy myös erilaista puhetta. Esittelen 

seuraavaksi rinnakkain lapsille ja vanhemmille suunnatut diskurssit ja niiden keskinäiset erot. 

 

Tunnepuhe-diskurssi pitää sisällään ajatuksen lapsen rohkaisemisesta ilmaisemaan itseään eroon liittyvissä 

asioissa, mikä tukee häntä selviytymisessään. Tämä diskurssi nousee teksteistä vahvemmin esille. 

 

Lapsille suunnatuissa asiantuntijateksteissä tunnepuhe-diskurssin keskeinen lause on ”kerro rohkeasti”. 

Keskiössä on puhumaan rohkaiseminen vanhemmille, opettajalle, kaverille, sukulaiselle tai muulle 

läheiselle. Lasta rohkaistaan puhumaan erityisesti eroon liittyvistä tunteistaan, ajatuksistaan ja eron 

syistä. Tekstit tukevat myös muuta itsensä ilmaisemista. Jos surettaa, niin sure ja anna itkun tulla. Itselle 

lohdun hakemiseen rohkaistaan kuten vanhemman syliin menemisellä. Myös vihaisuuden ilmaisemista 

rakentavalla tavalla tuetaan asiantuntija teksteissä. Diskurssin ajatus on kannustaa lasta suuntautumaan 

tunteineen, ajatuksineen ja kysymyksineen rohkeasti ulospäin ja välttämään niiden keräämistä sisälleen ja 

painamasta mieltään. Ajatuksena on toisten kanssa jakaminen, mikä on yksi keskeinen ajatus 

selviämisessä elämän kriisitilanteissa. 
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Vanhemmille suunnatuissa asiantuntijateksteissä diskurssin keskeinen viesti vanhemmille on lapsen 

kuunteleminen ja ymmärtäminen eroon liittyvien tunteiden, kysymysten ja ajatusten läpikäymisen tueksi. 

Lasten reaktioita myös kehotetaan seuraamaan. Vanhempia neuvotaan teksteissä monin tavoin. 

Teksteissä todetaan, että lapselle tulee viestittää, että kaikki tunteet ja kysymykset ovat sallittuja. 

Vanhemman tehtäväksi määritellään tunnistaa lapsen olotilaa ja nimetä hänen tunteitaan ja antaa turvaa 

niiden kohtaamiseen. Lapsen on voitava puhua tunteistaan ja työstää niitä eri keinoin (mm. leikkimällä). 

Myös ongelmien ratkaisu yhdessä lapsen kanssa nähdään teksteissä vanhemman tehtävä. Lapsen 

kerrotaan tarvitsevan aikaa eron järkytyksen työstämiseen sekä muutoksiin sopeutumisessa. 

Vanhemmille korostetaan, että eroon liittyvistä syyllisyyden tunteista lasta tulee vapauttaa. Diskurssi 

haastaa vanhempaa lapsen ”aputerapeutiksi”, turvallisesti kohtaamaan eroon liittyviä tunteita ja 

ajatuksia. Tekstit tuovat esille, että tarvitaan lämmin ja turvallinen suhde lapsen selviytymisen 

tukemisessa. Tämä on haaste vanhemmuudelle, koska oma erokriisi vie voimavaroja ja omien tunteiden 

työstäminen on työlästä. On helppo ymmärtää se, että vanhempien pitää ensin antaa itselleen aikaa 

eropäätöksen työstämiseen ja vasta sitten ryhtyä konkreettisiin toimiin ja työstämään asiaa lapsen 

kanssa. Kun on vanhempana selkeämmässä tilanteessa, on voimia kohdata lasta hänen tunteineen ja 

ajatuksineen. 

 

Tunnepuhe-diskurssi sisältää ajatuksen siitä, että lapsi tarvitsee kuulijaa ja ymmärtäjää monille 

tunteilleen ja reaktioilleen. Tämä tehtävä on pääasiassa vanhemmilla ja sukulaisilla, mutta myös muilla 

lapsen verkoston tärkeillä aikuisilla ja kavereilla. Lapsille suunnatuissa teksteissä korostetaan lapsen 

rohkaisua ilmaisemaan omia tuntemuksiaan. Vanhemmille suunnatut tekstit taas korostavat lapsen 

tunteiden huomioimista ja kuuntelemista selviytymistä tukevana elementtinä. 

 

Toimijapuhe-diskurssissa rakennetaan avioerotilanteessa lapsen selviytymistä toiminnalliseen kontekstiin. 

Tekstien sisällä toiminta on erilaista ja subjektit myös vaihtuvat. 

 

Lapsille suunnatuissa asiantuntijateksteissä lapsen selviytyminen kuvataan toimijapuhe-diskurssissa 

aktiivisena toimintana. Tekstien mukaan lapsi ymmärtää myös omat oikeutensa erotilanteessa ja vaatii 

toimia vanhemmilta tältä pohjalta. Toimijapuhe-diskurssin kuvaama lapsi puuhastelee mukavia asioita, 

kuten tanssii, laulaa, juttelee lemmikilleen, retkeilee ja matkailee. Lisäksi hänet kuvataan teksteissä 

sosiaalisena, viettäen aikaa ystävien ja sukulaisten kanssa. Toimijapuheen lapsi on itseään kohtaan 

terveellä tavalla itsekäs huolehtien levostaan, ravinnostaan ja mukavien asioiden järjestämisestä 

itselleen. Itsekseen hänen kerrotaan voivan kirjoitella päiväkirjaa. Uuden kodin tai tapaavan 
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vanhemman ympäristöön lapsen kuvataan tutustuvan aktiivisesti ja reippaasti. Teksteissä 

vanhemmille toimijapuhe-diskurssi esitetään vanhempien turvallisena toimintana lapsen tarpeet ja 

tunteet huomioiden. Lapsen selviytymisen tukena kuvataan molempien vanhempien oma 

vastuullisuus olennaisena osana toimijapuhe-diskurssia. Merkittävänä vanhempien tehtävänä 

nähdään vanhempien keskinäisten riitojen välttely. Vanhempien hyvän yhteisymmärryksen 

ratkaisuista kuvataan teksteissä luovan lapsen elämään ennakoitavuutta, uutta pysyvyyttä, turvalliset 

raamit ja rutiinit. Teksteissä nähdään tärkeäksi, että lapsella tulee säilyä yhteys molempiin 

vanhempiinsa eron jälkeen, minkä onnistumisesta molempien vanhempien tulee huolehtia. 

Asiantuntijat näkevät vastuullisen vanhemman toimivan siten, että hän ei vaadi lasta heti eron 

jälkeen hyväksymään vanhemman uutta kumppania elämäänsä. Lapsen katsotaan tarvitsevan aikaa 

ensin erosta toipumiseen ja esimerkiksi tapaamiskäytäntöihin tottumiseen. Diskurssi haastaa 

vanhempia vastuullisuuteen omassa toiminnassa, joka huomioi lapsen erityisen haavoittuvuuden 

tilanteessa. Vanhemmuudessa se vaatii omien tunteiden ja käytöksen hallintaa lasta kohdattaessa ja 

häntä koskevia asioita päätettäessä. 

 

Lapsille suunnattujen asiantuntijoiden tekstien lapsi on aktiivinen toimiva ja selviytyvä lapsi . Lasta 

tuetaan siihen, että hän järjestää itselleen mukavaa tekemistä ja ajattelee elämän jatkuvan erosta 

huolimatta. Toisaalta taas herää kysymys missä ovat vanhemmat, joiden pitäisi viedä lapsi retkelle, 

huolehtia sukulaissuhteiden hoidosta ja lapsen perustarpeista. Toimijapuhe-diskurssi haastaa vanhempia 

vastuullisuuteen omassa toiminnassaan, joka huomioi lapsen erityisen haavoittuvuuden tilanteessa. 

Vanhemmuudessa se vaatii omien tunteiden ja käytöksen hallintaa lasta kohdatessa ja hänen asioistaan 

päätettäessä. 

 

Ulkopuolinen tukipuhe -diskurssi koostuu kaikesta siitä, mikä on kodin ulkopuolella olevaa lasta tukevaa 

toimintaa ja tukea antavia muita ihmissuhteita. Tämän diskurssin kautta tulee esille kaikissa teksteissä se, 

että lapsen erokokemuksista selviytymisen tukena voi olla harrastustoiminta, koulun käynti ja toiminta 

ikätovereiden sekä muiden aikuisten kanssa. Erotilanteissa lapselle ulkopuolinen tuki voi olla hyvin 

merkittävä suojaava tekijä, kun vanhemmat eivät ajoittain oman tilanteensa vuoksi kykene olemaan 

lapsen tukena. Lisäksi he saavat välillä muuta ajateltavaa ja tekemistä elämäänsä. 

 

Lapsille suunnatuissa teksteissä ulkopuolinen tukipuhe -diskurssi pitää monenlaisia lapsen selviämistä 

tukevia asioita sisällään. Diskurssissa muina läheisinä ihmisinä kuvataan sukulaiset, opettajat, hoitajat ja 

kaverit. He voivat olla keskeisiä lapsen tukijoita, kun vanhemmat eivät omassa kriisissään jaksa keskittyä 

lapsen tukemiseen. Ammatillisen tuen mahdollisuus tulee myös vahvasti esille ja vertaistukiryhmät. Muu 



 

 

 

52

lapsen kodin ulkopuolinen toiminta näyttää myös merkittävältä esim. harrastukset, päiväkoti ja koulu. 

Uskonnon merkitys tuli esille yhdessä kirjassa, tuoden toivoa ja lohtua lapselle vaikeassa elämän 

tilanteessa (” taivaan isä suojelee ja auttaa”). Ulkopuolisen tukipuheen -diskurssi kokoaa paljon erilaisia 

asioita yhteen. Eri lapsille eri asiat toimivat selviytymistä tukevina asioina. Tämän diskurssin puhe kuvaa 

sen yhtenä lapsen selviytymistä tukevana ja eron yli vievänä tekijänä. Se voi olla esimerkiksi yksi hyvä 

suhde aikuiseen tai pysyvä harrastus. Lapsille kohdennetuissa teksteissä ulkopuolisen tukipuhe -

diskurssin kuvaamana lapsi saa tukea elämäänsä muilta häntä ymmärtäviltä ihmisiltä ja toiminnalta, mikä 

pitää hänet kiinni elämässä erokokemuksista huolimatta, tukien näin lapsen selviytymistä. 

 

Vanhemmille ulkopuolinen tukipuhe -diskurssi tuo esille erilaisia lapsen elinpiirin ulkopuolelta tulevia 

asioita. Selviytymistä tukevat lapsen turvalliset raamit elämässä mm. koulu ja päivähoito. Vanhempien 

lisäksi muut merkittävät aikuiset, jotka ovat olleet lapsen elämässä ennen eroakin, voivat olla hyvin 

keskeisesti tukena erosta selviämisessä. Tekstit tuottivat ajatuksen siitä, että lapsi tarvitsee jonkun 

ulkopuolisen tuekseen ns. tukihenkilökseen akuutissa erotilanteessa, koska vanhempien voimat menevät 

omasta erokriisistä selviämiseen. Yhteys molempien vanhempiensukuun tulisi jatkua eron jälkeen. 

Sisarukset ja kaverit, jotka samaan ikävaiheeseen kuuluvina tukevat myös lasta. Teksteissä tulee esille 

myös ammatillinen apu, joka voi olla yksi lapsen tarvitsema tukimuoto, joka voi toteutua mm. 

eroryhmissä ja -seminaareissa ja käynneillä perheneuvolassa. Harrastukset ja uskonto voivat tukea myös 

selviämisessä antaen jatkuvuutta ja toivoa elämään. 

 

Sekä lapsille ja vanhemmille suunnatut tekstit ovat hyvin samansuuntaisia, painotusten ollessa niissä 

hiukan erilainen. Teksteissä lapsille korostetaan lapsen omaa ulospäin suuntautumista, kun taas 

vanhempien teksteissä tuodaan esille muiden aikuisten vastuuta ja aktiivisuutta lapsen tukemisessa. 

 

Tulevaisuuspuhe–diskurssi rakentaa kuvaa lapsen selviytymisestä pidemmälle vanhempien erotapahtuman 

jälkeen. Tämä diskurssi luo erilaiset kuvat lapsille ja vanhemmille suunnatuissa asiantuntijateksteissä. 

Tässä diskurssissa erot olivat kaikista selvimmät verrattuina muihin diskursseihin. 

 

Lapsille suunnattujen tekstien tulevaisuuspuhe tuottaa näkemyksen vanhempien eron vahvistavasta 

vaikutuksesta lapseen. Teksteissä nähdään sen olevan lapselle rikastava elämänkokemus, joka tulee 

myöhemmin voimavaraksi hänelle elämäänsä tulevaisuudessa. Tulevaisuuspuhe-diskurssi korostaa 

lapsen oppimista erosta. Oppina nähdään olevan sen, että vaikeista elämäntilanteista voi selviytyä. 

Kokemuksen kuvataan muokkaavan lasta ja se jäsentyy osaksi lapsen omaa elämänhistoriaa. 

Tulevaisuuspuhe-diskurssi luo uskoa siihen, että lapsi voi kokea elämässä vielä iloisia asioita sekä elää 
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hyvän ja kauniin elämän erokokemuksesta huolimatta. Lapset kuvataan vahvoina ja selviytyvinä 

elämässään, josta voimakas näyte seuraavassa tekstinäytteessä. 

 

”Lapset ovat oikeastaan hirveän vahvoja, paljon vahvempia kuin aikuiset tietävätkään. He 

ovat kuitenkin eri tavalla vahvoja kuin joku Batman tai Spiderman (eli Hämähäkkimies). 

He ovat vahvoja siten kuin sadun Hannu ja Kerttu, Punahilkka tai Tuhkimo. He tietävät, 

että lopulta asiat kuitenkin päättyvät onnellisesti.” (Kiianmaa 2005, 31) 

 

Vanhemmille suunnatuissa teksteissä rakentuu lapsen selviytyminen vanhempien tehtäväksi. Vanhempia 

ohjataan tulevaisuuspuhe-diskurssissa kertomaan lapselle tulevassa olevista eroon liittyvistä tosiasioista 

kuten suunnitelmista ja muutoksista lapsen elämässä, mitä kuvaa alla oleva tekstinäyte. Jos lapselle ei 

kerrota asioita totuudenmukaisesti, katsotaan lapsen odotusten voivan vääristyä tulevaisuuden suhteen, 

esimerkiksi vanhempien palaamisesta yhteen. 

 
”Kaikki rehellinen tieto vähentää turvattomuutta. Lapsille on siis kerrottava vanhempien 

suunnitelmista, mahdollisesta muutosta, tapaamisjärjestelyistä ynnä muusta heti, kun se 

on mahdollista. Jopa sen kertominen, että asiat ovat kesken eikä päätöksiä ole vielä tehty, 

on helpottavaa. ” (Wesaniemi & Lipponen 2005, 134.) 

 

Tekstien mukaan lapsen saadessa tietoa erosta, sen syistä ja sen aiheuttamista muutoksista, auttaa se 

lasta käsittelemään ja jäsentämään tilannetta sekä suuntamaan ajatuksia omaan tulevaisuuteensa. 

Tulevaisuuspuhe-diskurssissa vanhemmat haastetaan kunnioittamaan toistensa vanhemmuutta sekä 

tukemaan lapsen ja vanhemman suhteen jatkuvuutta tulevaisuudessakin. 

 

Lapsille suunnattujen tekstien tulevaisuuspuhe-diskurssi luo uskoa tulevaisuuteen, ettei ero ole elämän 

loppu, vanhempien erosta voi selviytyä, oppia ja vahvistua. Elämänuskon luominen lapsille on hyvä 

asia, mutta ajatuksia herättää se jos lapsen tarina onkin toisenlainen. Mitä jos aikuiset eivät hoida eroaan 

hyvin, onko lapsi silti aina vahva tai onko hänen lupa tuntea itseään heikoksi, aikuisten apua 

tarvitsevaksi lapseksi. Lapsen tulevaisuuden turvaaminen nousee tulevaisuuspuhe-diskurssissa 

vanhemmille suunnatuissa teksteissä keskiöön. Suunnitelmista lapselle puhuminen auttaa lasta 

selviytymisessään rakentamaan palasia tulevaisuuteen eron jälkeen. Diskurssien painotuksiin vaikuttaa 

se, mistä suunnasta aihetta on teksteissä käsitelty. Tunnepuheessa on kyse samoista teemoista, mutta 

niiden painotukset ovat erilaisia lapsille ja vanhemmille. Lapsille tunnepuhe on tunteista ja ajatuksista 

puhumiseen rohkaisua. Vanhempien teksteissä taas selvitetään enemmän mitä kaikkia tunteita ja 

ajatuksia lapsella on erotilanteissa. Toimijapuhe-diskurssin subjekti haastetaan aktiiviseksi toimijaksi sen 
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mukaan, kenelle asiantuntijat tekstissä puhuvat. Tässä siis lapset ja vanhemmat haastetaan 

aktiivisuuteen. Ulkopuolisen tuen diskurssit ovat lähes samansisältöisiä lapsille ja vanhemmille. Lasten 

teksteissä näkyy konkreettisempi taso ilmaisussa kuin vanhemmille suunnatuissa teksteissä. 

Tulevaisuuspuheen näkökulman erilaisuus on jotenkin tekstejä analysoidessani eniten silmiin pistävä. 

Lapsille suunnatut tekstit kannustavat reippauteen ja toiveikkuuteen ilman heikkouden merkkejä. 

Vanhemmille suunnatut tekstit taas korostavat vanhemman aktiivisuutta korostaen vastuullista 

toimintaa lapsen tulevaisuutta pitkälle turvaavana toimintana. 

 

Alla olevassa taulukossa 7 esittelen yhteenvedonomaisesta diskursseista rakentuvia pääsisältöjä sekä 

haasteita lapsille ja vanhemmille asiantuntijateksteissä. 

 

Taulukko 7. Erosta selviämisdiskurssien sisällöt ja haasteet lapsille sekä vanhemmille 
asiantuntijateksteissä. 
 

 

 

Tiivistetysti kuvat selviämisestä rakentuvat lapsille ja vanhemmille teksteissä eri tavoin. Lasten osalta 

selviämisessä lapsi nähdään teksteissä hyvin aktiivisena ja rohkeana selviytyjänä, oman elämänsä 

subjektina, joka hakeutuu itsenäisesti toisten ihmisten pariin ja tukea antavaan toimintaan. Lapselle 

teksteissä luodaan uskoa tulevaisuuteen ja selviämiseen. Asiantuntijatekstit eivät luo synkkiä kuvia 

lapsille tulevaisuudesta. Vanhemmille tekstien asiantuntijat asettavat haasteeksi aktiivisen sekä 

vastuullisen vanhemmuuden. Vanhemman tulee toimia tekstien mukaan avoimuuden, rehellisyyden, 

lapsen huomioimisen ja oman itsensä hallinnan avulla lapsen erosta selviytymisen tukemisessa. Yhteistä 

tekstien näkemyksille on, että lapsi tarvitsee ulkopuolista tukea ja toimintaa, jolloin lapsi saa muilta 

ymmärrystä ja muuta mietittävää toiminnan kautta eron jälkeen. 
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6.2 Asianosaistekstit keskustelevat asiantuntijatekstien kanssa lasten selviytymisestä 
vanhempien erosta 
 

Kokoan tähän lukuun analysoituja tekstejäni keskustelemaan keskenään. Esittelen tutkimukseni 

teksteistä rakentuvia eroja, samanlaisuuksia ja jännitteitä asiantuntija- ja asianosaistekstien välillä. Se 

mistä suunnasta tekstejä katsoo, vaikuttaa näkökulmaan ja näkymään. (ks. Vuori 2001). 

 

Kenen vastuu, kuka on toimija lapsuuden erotilanteissa? 
 

On mielenkiintoista tarkastella kenelle eri teksteissä painottuu vastuu ja toimijuus erotilanteissa. 

Aineistoni lapsena eron kokeneet kuvaavat taas selviytymismallikseen lapsuudessaan pääosin yksin 

pärjäämisen ja varhaisen itsenäistymisen. Osin asianosaiset kokivat saavansa tukea lapsuudessa 

perheenjäseniltään ja kodin ulkopuolelta Tulevaisuus aikuisuudessa rakentui varauksellisiin asenteisiin 

erityisesti parisuhteita kohtaan. Lapsille suunnatut asiantuntijatekstit korostavat lapsen aktiivisuutta, 

toiminnallisuutta ja tunteidensa ilmaisemista. Teksteissä lasta rohkaistaan käyttämään ulkopuolisia 

tukijoita ja toimintaa. Tulevaisuutta rakennetaan rohkaisemalla ja luomalla uskoa selviytymiseen 

vanhempien erosta. Vanhemmille tekstit taas rakentavat lapsen selviytymistä korostamalla vanhempien 

vastuullisuutta omista teoistaan lapsi huomioiden ja hänen tunteitaan kuunnellen ja ymmärtäen. Heidän 

tehtäväkseen asettuu lapsen tulevaisuuden rakentaminen, jäsentäminen ja lapselle turvallisuuden 

vahvistamisen. 

 

Lapsille suunnatut asiantuntijatekstit suuntaavat osin lasta itse aktiiviseksi toimijaksi, selviytyjäksi. 

Tällöin diskurssit välittivät viestiä, ettei lapsi saa olla heikko tukea tarvitseva avuton toimija. Osassa 

tekstejä lapsi nähtiin toimivan myös itsenäisesti omia oikeuksiaan puolustavana kansalaisena. 

Mielenkiintoista on se, että kertomusten eron kokeneilla lapsilla korostuu myös oman toiminnan 

keskeisyys, mutta toiminnan sisällöt ovat erilaiset. Lasten tilanteet ovat niin sidoksissa vanhempien 

hyvinvointiin, että lapset saattavat aineistoni pohjalta joutua ajoittain erittäin vaikeisiin rooleihin 

vanhempien tukijoina, kun aikuiset keskittyvät tilanteissa omaan selviytymiseensä. Osalle aineistoni eron 

kokeneille lapsille toiminta näyttäytyy selviytymisstrategiana yksinäiseltä ja raskaalta ilman aikuisten 

riittävää huolenpitoa ja tukea. Teksteissä asiantuntijat taas näkevät toimijana ensisijaisesti vanhemmat 

lasten selviytymisessä. Eron kokeneet lapset kaipasivat kertomuksissaan vastuullista vanhempaa 

tuekseen ja turvakseen. 
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Miltä tulevaisuus näyttäytyy erokokemusten jälkeen? 
 

Lapsena eron kokeneiden ja asiantuntijatekstien välille syntyy mielenkiintoinen tulevaisuutta koskeva 

jännite, jopa vastakkainen kuva. Kun asiantuntijoiden teksteissä tulevaisuuspuhe näyttäytyy järkevien 

turvallisten vanhempien ja vahvojen lasten puheena, kiinnittyy huomio eron kokeneiden lasten 

yksinäisyyteen ja tuen puutteeseen. Aikuisuudessaan lapsuuden erokokemuksiin on tarve monella 

kertojalla palat ja jäsentää niitä uudelleen oman hyvinvoinnin edistämiseksi. He kuvaavat vasta silloin 

tilan löytyneen omille tuntemuksilleen ja ajatuksilleen erokokemuksiin liittyneinä. Tämä tarve tulee esille 

erityisesti aineistoni eheytymistarinoissa. Osalle eroprosessin asioiden työstämiselle ei oteta tilaa tai ei 

nähdä sitä tarpeelliseksi. Tämä puoli tulee esille pärjääjän ja vetäytyjän tarinatyypeissä. Vain pieni osa 

kertojista kokee päässeensä aiemmin yli eroon liittyvistä tuntemuksista ja mieltä painavista ajatuksista 

(”kolhuton tarina”). Aineistoni asianosaisten viesti on selkeästi vanhemmille se, että heidän lapsen 

tarpeensa olisi pitänyt huomioida enemmän vanhempien eroprosessin aiheuttaman ketjureaktion 

mukanaan tuomien kokemusten ja muutosten vuoksi. Asiantuntijatekstien aikajänne näyttäytyy 

keskittyvän akuutin erotilanteen ympärille ja kosketus siihen, että eroasioilla voi olla 

pitkäaikaisvaikutuksia aikuisuuteen asti ja eron työstäminen on prosessi lapsellakin, ei tule teksteissä 

näkyväksi. 

 

Kun vanhemmat erotilanteissaan ovat monien erisuuntaisten paineiden alaisina, psyykkisesti, 

sosiaalisesti, juridisesti ja taloudellisesti, tulisi lapsilla olla lähipiirissään muita aikuisia hänen tarpeitaan 

varten käytettävissä. Silloin suvun, lapsen päivähoidon tai koulun ja muun elinpiirin kautta lapselle olisi 

hyvä löytää tukevia aikuisia, jos omat vanhemmat eivät kykene lasta tukemaan omien voimavarojensa 

vähyyden vuoksi. Tästä ulkopuolisesta tuesta aineistoni eri tekstit puhuivat aika samansuuntaisesti 

diskursseissa ja narratiiveissa. Asiantuntijatekstit korostivat tätä tuen tarvetta ja tästä oli eron kokeneilla 

asianosaisilla myös vahvaa näyttöä lapsuudessaan. 

 

Miten tekstit kuvaavat lasten selviytymistä? 
 

Asiantuntija tekstit heijastavat 2000-luvun alun kulttuurisia diskursseja. Miten ne peilautuvat eri 

vuosikymmeninä asianosaisten kuvaamiin erotilanteisiin on mielenkiintoinen. Päällimmäinen ajatus on, 

että pääasiassa asiantuntijakirjoitukset ovat hyvin ajateltu lasten tarpeita huomioivina, kun ne peilautuvat 

aineistoni asianosaisten lapsuuden muisteluihin ja heidän esittämiinsä silloisiin tarpeisiinsa. Erityisesti 

tämä koskee vanhemmille suunnattuja tekstejä. Narratiivien lapset jäävät osin yksin ilman aikuisten 

tukea perheissään monessa tilanteessa. He kuvaavat lapsuuden kokemuksenaan sivussa olemisen, 

äänettömyyden ja ilman osallisuutta olemisen eroasioihin. Vain pienellä osalla oli lapsuudestaan 
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kokemuksia perheen sisäisestä tuesta ja kuulluksi tulemisesta. Pääasiassa tukijoiksi kuvattiin äidit tai 

sisarukset tai sisaruspuolet (uusperheen lapset). 

 

 Lapsille suunnatut asiantuntijadiskurssit kuvaavat hyvin muilta osin asianosaisten kuvaamia tarpeita 

paitsi suhteessa tulevaisuuteen sekä vastuun ja toiminnan aktiivisuudet näkökulmista. Asianosaiset 

kokevat diskursseissaan juuri oman aktiivisuuden raskaana. Niissä kertomuksissa kuvataan kuinka 

haasteellista on toimia yksin vastuunottajana, pärjääjänä, joka rooli saattoi siirtyä myös aikuisuuteen asti. 

Lapsuuden aikaiset, osin aikuisuuteenkin liittyvät, vanhempien tukitehtävät nähtiin myös omia 

voimavaroja vievinä. Aikuisuudessa eron kokeneet lapset palasivat lapsuuden erokokemuksiin omien 

kriisiensä yhteydessä. Kaikille asianosaisille tulevaisuus ei siis näyttäytynyt positiiviselta ja elämän opit 

tulivat aikuisuudessa usein raskaiden vaiheiden jälkeen. Merkittävinä aikuisuudessa kerrotut vaikeudet 

liittyivät toisiin ihmisiin luottamiseen ja läheisiin suhteisiin sitoutumisessa. Jos aineistoni asianosaisten 

vanhemmat olisivat toimineet 2000-luvun asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti suhteessa lapsiinsa, olisi 

kertomuksista rakentunut aivan erilainen neutraalissävytteisempi kuva. 

 

Kootessani yhteen tutkimukseni 2000-luvun alun yleisölle suunnattujen tekstien antia, mietin mitä suuri 

yleisö lukiessaan näitä heille suunnattuja tekstejä ajattelee avioerosta lasten näkökulmasta? Mikä kuva 

heille teksteistä rakentuu? Asiantuntijateksteistä vanhemmille suunnatut tekstit pistävät vanhemmat 

kovan pohdinnan eteen. Tekstit tuovat eri suunnista hyvin monipuolisesti esille lapsen näkökulmaa 

erotilanteisiin. Tekstit, jotka sisältävät aikuisten kertomuksia omista lapsuuden perheen 

erokokemuksista, herättää minussa kahdenlaista ajatusta. Toisaalta ne kuvaavat lapsen erokokemuksia 

osin traumaattisena tapahtumana välittäen vanhemmille lapsen haurautta ja tuen tarvetta erotilanteessa. 

Mutta toisaalta ne antavat suurelle yleisölle kuvan vanhempien erosta vain riskien näkökulmasta. 

Kuitenkin lapselle ero voi olla helpottava kokemus, jos perheessä on ollut runsaasti ristiriitoja kuten 

väkivaltaa (ks. Amato & Booth 1996; Smart 2001). Osassa lapsille suunnattuja tekstejä kaipasin lapselle 

lupaa olla heikko ja aikuisen tukea tarvitseva lapsi, jolta ei odoteta reippautta ja rohkeutta 

 

Tarvitaan erilaisia ja asiantuntevia tekstejä perheiden erotilanteiden tueksi sekä vanhemmille että 

lapsillekin eri tarpeisiin. Jokainen perhe elää erilaista elämää myös eron jälkeen. Tutkimukseni 

asianosaisten tekstit välittävät ainakin sen kuvan, että erokokemukset eivät ole vain yhdenlaisia vaan ne 

voivat rakentua hyvin erilaisiksi tarinoiksi. Tekstejä laadittaessa tulisi huomioida eri-ikäiset ja eri 

erovaiheisiin liittyvät tekstit. Jokaisella perheellä on oma tarinansa ja yrityksensä selviytyä eron 

jälkeisestä elämästä. Aineistoni kokoamisen jälkeen on markkinoille tuotettu uutta aineistoa lapsille 

lapsilähtöisesti, käyttämällä esimerkiksi satuja välineinä. (Ylönen 2007; Niemelä & Kääriäinen 2008.) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Yhteenvetoa ja peilausta aiempiin tutkimuksiin 
 

Lähtiessäni tekemään pro gradu -työtäni minulla oli runsas aineisto tekstejä liittyneenä vanhempien 

eroon lasten näkökulmasta. Tavoitteenani oli saada käsitystä miten teksteissä rakentuu kuva erosta 

selviämisestä lapsen silmin. Koska aineistoni oli laaja ja olin sitä jo työstänyt kandidaatintyössäni, 

jouduin tekemään aineistoni suhteen valintoja. Päädyin siihen, että pääaineistoni ovat asianosaistekstit ja 

asiantuntijatekstit toimivat peilaavana aineistonani. Valitsin myös kaksi lähellä toisiaan olevaa 

tutkimusmetodia, diskurssianalyyttisen ja narratiivisen, joiden avulla sain aineistoni rikkauden esille. 

 

Yhteisinä piirteinä lapsena eron kokeneilla on kertomuksissa lapsen ikään ja isäsuhteeseen liittyvät 

teemat. Kun lapsen ikä on alle neljä vuotta, näyttäytyi vanhempien ero lapsen kannalta traumaattiselta 

kokemuskelta. Lapset, joiden isiin yhteys eroon jälkeen katkesi tai oli katkonainen, kaipaavat suhteen 

rakentumista isiinsä vielä aikuisuudessaankin. Koska kertomukset sijoittuvat ajallisesti eri 

vuosikymmenille, tutkin niiden eroja ja samanlaisuuksia. Aineistoni näyttää sen, että sodan jälkeiset 

erokokemukset ovat kertojien kuvaamina raskaita ja traumaattisia lapsille. Selvemmin yhteiskunnalliset 

ja kulttuuriset tekijät näyttäytyivät vasta erotapahtumien jälkeen siinä, miten yksinhuoltajat selvisivät 

taloudellisesti ja henkisesti yhteisössä paineiden alla. Yhdistävää kaikille kertomuksille on eron 

liittyminen perheen sisäisiin kysymyksiin ei niinkään selkeästi ulkopäin tuleviin paineisiin. 

 

Vanhempien eron kokemuksista selviytymisestä lapsuuteen liittyneenä rakensin kolme 

selviytymisdiskurssia, jotka ovat yksinpärjäämispuhe, perheen tukipuhe ja ulkopuolinen tukipuhe. 

Aikuisuudessa selviytyminen rakentui narratiivisen analyysin kautta neljäksi tarinatyypiksi: pärjääjän 

tarina, eheytymistarina, vetäytyjän tarina ja ”kolhuton” tarina. Tutkimusprosessin aikana rakensin 

selviytymistä jäsentävän kehikon liittyneenä tähän lasten selviytymisen kontekstiin vanhempien eron 

jälkeen. Tässä yhteydessä selviytymisen osatekijöiksi muodostuvat suhde toisiin ihmisiin sekä omiin 

vanhempiin, selviytymisestä rakentuva asenne ja selviytymisen ajallinen prosessiluonne. 

 

Sekundaarisesta peilaavasta asiantuntija-aineistosta rakentuu neljä selviytymisdiskurssia, jotka ovat 

tunnepuhe, toimijapuhe, ulkopuolinen tukipuhe ja tulevaisuuspuhe. Diskursseissa huomio kiinnittyy 

lapsille suunnattujen tekstien painotuksesta heidän aktiivisesta vastuuta ottavasta roolista. Vanhemmille 

suunnatut tekstit taas korostavat vanhempien vastuullisia tehtäviä. Tulevaisuuspuhe-diskurssi taas 

kannusta lapsia luottamaan teksteissä tulevaisuuteen ja vanhempia kehotetaan yhteistoiminnassa sitä 
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suojelemaan. Asianosaisten narratiivit taas tuovat esille kokemusta erotilanteiden jälkeisestä yksin 

pärjäämisestä, joka jatkuu aikuisuuteen saakka. Tulevaisuuden kuvat narratiiveissa ovat selviytymisen 

suhteen haasteellisia. Omille tunteille ja niiden työstämiselle näyttäisi löytyvän tilaa tarinatyyppien 

kuvaamina osin vasta aikuisuudessa. Tekstien välisestä peilaamisesta nousee esille samoja teemoja. 

Mutta onko sille tilaa, että erotilanteissa tai niiden jälkeen, lapsella olisi lupa ilmaista heikkouttaan ja 

omia tarpeitaan, joka tukisi vanhempien erosta selviytymistä? Tähän näyttäytyisi aineistoni narratiivien 

kautta löytyneen lapsuudessa riittämättömästi tilaa. 

 

Tekstit ja aikaisemmat tutkimukset 
 

Vanhemmille suunnattujen lasten selviytymistä kuvaavien asiantuntijatekstien diskurssien sisältö vastaa 

pääosin kriisipsykologista ajattelua (ks. Dyregrov 1997; Ayalon & Flasher 1997). Tämä tulee esille 

kuvattaessa yllättävän erotilanteen jäsentämisen tarvetta lapselle, ajan antamisen huomiointia 

eroprosessissa lapselle ja hänen erityisen suojelun tarvettaan. Osalle asianosaisista eron yllättävyys ja 

voimakkaat kielteiset kokemukset lapsuudessa olivat traumaattisia, jolloin kokemusten 

käsittelemättömyyden vuoksi lapsuudessa niiden vaikutus heijastui aikuisuudessa elämänkulun 

vaikeuksiin. Vanhempien avioeron kokeneiden lasten kanssa työskentelyn pohjalta voin todeta, että 

lapselle tulee kertoa eri vaiheissa eroprosessia mm. eron syistä ja käytännön järjestelyistä. Jos näin ei 

tehdä, lapsi täyttää tietojensa aukkokohdat omilla mielikuvillaan, jotka voivat olla paljon pelottavampia 

kuin itse asia. Lapsen tulevaisuuden rakentaminen ja erokokemuksista selviytyminen rakentuu 

totuudenmukaiselle kuvalle erotapahtumista. 

 

Ayalonin (1995, 12) kuvaama lasten aktiivinen toiminta selviytymisessä, on yksi elementti aineistossani. 

Mielestäni tutkimukseni eron kokeneiden lasten kautta välittyy kuva lapsesta, joka jätetään osin yksin 

toimimaan ilman aikuisen tukea. Aineistostani syntyy vaikutelma, missä asiantuntijat näkevät lasten 

selviytymisen elementit korostaen vanhempien vastuuta. Kuitenkin aineistoni lasten kertomat 

erokokemukset erosta selviytymisestä kuvaavat vanhempien tuen ja läsnäolon puuttumista. Smart, 

Neale ja Wade (2001) ovat tutkimuksissaan päätyneet ajatukseen, että erojen lisääntymisten myötä 

lapsilla on haasteet elämässään lisääntyneet, mitkä vaativat lapsuuden luonteen muuttumista. Lapsilta 

odotetaan erotilanteissa muutosten sietämistä ja sopeutumista mm. uusien asuinolojen, koulun 

vaihdosten ja vanhempien uusien kumppaneiden ja sisarusten myötä. Heillä on myös tarve ilmaista 

omia vanhemmista eriäviä käsityksiä suhteistaan ja elämän järjestelyistään.(Emt., 82–84.) Näihin 

ilmauksiin asianosaisilla näytti olevan vähän tilaa aineistoni kertomuksissa. 
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Verratessani aiempia tutkimuksia omaan tutkimukseeni, löysin samansuuntaisia näkökulmia lapsen 

tunteiden ilmaisemiseen, suhteissa kaivattuihin isiin, kokemuksista oppimiseen ja aikuisuuden 

ihmissuhteisiin liittyneinä. 

 

Vanhempien eron kokeneiden lasten teksteissä on suorastaan koskettavia kohtia liittyneinä 

yksinäisyyteen ja voimakkaisiin kielteisiin eroon liittyviin kokemuksiin ja tunteisiin, jotka näyttävät 

elävän aikuisuuteen asti. Useat kertojista ovat aloittaneet aikuisiällä oman terapian tai muuten lapsuuden 

kokemusten työstämisprosessin. Ajallisesti prosessit kuvataan pitkinä. Oman eheytymisprosessin kautta 

eheytymistarinoissa kuvattiin monella auttaneen toisiin ihmisiin luottamisessa. Harveyn ja Finen (2004, 

115) tutkimuksen nuoret kokivat, etteivät vanhemmat ymmärrä lasten tuen tarvetta eron jälkeen. 

Wallersteinin tutkimuksissa nousee esille erokokemuksina voimakkaita yksinäisyyden tunteita ja tuen 

puutettaan erotilanteiden jälkeen. Lapset kokivat itsensä avuttomiksi ja vaiennetuiksi. Tila käsitellä omia 

suhteita läheisiin ihmisiin tapahtui vasta aikuisuudessa. (Wallerstein ym. 2007, 49, 219−220.) Selvästi 

tutkimukset vahvistavat ajatustani siitä, että vanhempien eroon liittyvien tunteiden käsittely on 

tarpeellista selviytymisen tukemisessa. Jos tilaa ei löydy käsittelylle lapsuudessa, se näyttäytyy 

tarpeelliselta aikuisuudessa. Omassa aineistossani kertojat käyvät läpi eroon liittyviä tunteitaan omien 

elämänkriisien yhteydessä. 

 

Miten suhteet vanhempiin eron jälkeen rakentuvat, on keskeinen haaste vanhemmille tutkimukseni 

pohjalta. Suhteiden säilyminen molempiin vanhempiin on keskeinen lapsen selviytymistä tukeva 

funktio. Tutkimuksessani lasten isien kaipuu on yksi merkittävä teema. Aineistoni isät joko tekivät 

oman valinnan ja katosivat lasten elämästä pääasiassa uuden perheen luo tai sitten äidit karkottivat ja 

leimasivat isät huonoiksi estäen lapsien ja isien tapaamiset. Täysin isättömänä kasvamisen kuvaukset 

ovat koskettavimpia tutkimukseni kertomuksista. Tutkimuksessani kertomuksissa välittyi paljon 

kaipuuta suhteessa isiin, joita osa ei ollut koskaan nähnyt tai eron jälkeen yhteys väheni ja osalla katkesi 

kokonaan. Kaipuu jatkuu pitkälle kertomuksissa aikuisuuteen. Erityisesti pojille mieheksi kasvamisen 

tueksi kaivattiin kertomuksissa korvaavia miehen malleja. Joillekin onnistui isien uudelleen 

kohtaaminen, mikä saattoi olla merkittävä käänne elämässä. Isien kaipuun ja hyväksynnän toive tulee 

esille muissakin tutkimuksissa. Harvey ja Fine (2004) arvelevat isien sitoutumista vaikeuttavan se, jos 

ero on tullut kovin varhain, jolloin suhde lapseen on jäänyt rakentumatta. Isän menetys voi kietoutua 

toivoon suhteen uudelleen rakentumisesta. (Emt., 93, 116.) 

 

 Myös eron jälkeiset elämän muutokset voivat estää yhteydenpitämistä uuden työn, asuinpaikan tai 

uuden perheen perustamisen myötä. Wallerstein tutkimusryhmänsä kanssa (2007) kuvaa lapsissa elävän 
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toivon siitä, että isä vielä huomaisi lapsensa merkityksen. Haastatellut eron kokeneet lapset, jotka ovat 

aikuistuneet, saattavat etsiä myös kadonneita isiään ja yrittää rakentaa suhteita uudelleen valitettavan 

usein saamatta vastakaikua. Tutkimuksessa pohditaan myös isän suojaavan funktion katoamista 

perheestä eron jälkeen, mikä luo turvattomuutta lapsen elämään. Osa eron kokeneista lapsista tekee 

päätöksen omassa aikuisuudessaan toimia isänä toisin lapsilleen, vaikka päätös isäksi ryhtymisestä voi 

olla pitkä prosessi. (Emt., 99, 163, 167.) Se mihin suomalaisena lukijana ko. tutkimuksessa kiinnittää 

kulttuurisesti huomiota, on Yhdysvaltain talousjärjestelmän heikkous perhetasolla eron jälkeen. Useat 

naiset ovat kotiäiteinä ja heillä ei välttämättä ole ammattia. Erotilanteissa naisten paineet työelämään 

palaamisesta kasvavat. Perheiden elintaso voi romahtaa jyrkästi, mikä vaikuttaa lasten turvattomuutta 

lisäävästi. Tätä kautta puhe isän suojaavasta funktiosta taloudellisessa mielessä tulee vielä 

ymmärrettävämmäksi, mikä vaikuttaa myös henkiseenkin hyvinvointiin omalta osaltaan. 

 

Osalle kertojista tutkimuksessani tuli kokemus eron opettavasta funktiosta, jolla tarkoitetaan 

selviytymistä itsenäisemmin elämän haasteista ja elämänkokemuksen vahvistavuutta. Mielenkiintoisen 

näkökulman tuo Harveyn ja Finen (2004) tutkimuksen nuorten kokemukset, joissa välittyy selkeästi 

oppina liian varhaisen avioitumisen välttämisestä. Näillä nuorilla oli kokemusta omien vanhempien 

varhaisesta avioitumisesta, mikä vaikutti heidän toimintaansa puolisoina ja vanhempina epäkypsästi. 

Yleiset muut kokemukset liittyivät siihen, että erosta selviytyminen on vahvistanut ja kypsyttänyt heitä 

nuorina aikuisina. He kokevat oppineensa pitämään huolta itsestään ja arvostamaan sekä pitämään 

huolta ihmissuhteistaan. (Emt., 74, 106.) 

 

Oman tutkimukseni kertojat kuvaavat lähes kaikki vaikeutenaan uskoa parisuhteen kestävyyteen sekä 

toisiin luottamisessa ihmissuhteissaan. Samansuuntaisiin tuloksiin ovat päätyneet myös Harvey ja Finen 

(2004) nuoret aikuisten kertomuksissa, joista rakentuu epäluottamusta läheisiin suhteisiin. Jotkut nuoret 

kokivat myös, ettei kukaan pidä heistä, jolloin he varovat päästämästä toisia liian lähelle ja 

ystävystymään heihin. He pelkäsivät suhteen katkeamista siinä määrin, että eivät uskaltautuneet 

suhteiden rakentamiseen niiden katkeamisen pelossa. (Emt., 52.) Wallerstein (2007) 

tutkimusjoukkoineen kuvaa lukuisia aikuisuuden ihmissuhteisiin liittyviä vaikeuksia 

pitkäaikaistutkimuksissaan. Osa pelkää suhteiden rakentamista ja välttelee yrityksiä edes lähestyä 

mahdollisia seurustelukumppaneita. Näin kertojat kuvaavat suojelevansa itseään pettymyksiltä. Toiset 

taas rakentavat suhteita, mutta ovat jo valmiiksi epäluuloisia suhteen onnistumisesta ja sitoutuminen 

suhteeseen on näin vaikeata. Samansuuntainen kokemus oli näillä aikuisilla kuin oman tutkimuksenikin 

aikuisilla siitä, että oman eheytymisprosessin jälkeen ihmissuhteiden rakentuminen helpottuu ja 
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mahdollistuu. (Emt., 177, 268, 278, 291.) Myös aikuisuudessa eroriski näytti Amaton ja Boothin (1996, 

223) pitkittäistutkimusten mukaan lisääntyvän eron kokeneiden lasten aikuisuudessa. 

 

Lasten ääni, heidän tarpeensa ja tunteensa, näkyvät erolasten tarinoissa osittain hukkuvan aikuisten 

tarpeiden alle. Teksteissä lapset ovat erotilanteissa syrjässä aika monen kertojan kuvaamana. 

Vanhempien oma kriisi näyttää vievän huomion pois lapsista. Toisaalla asiantuntijatekstien puhe lapsille 

sisältää reippauden ja rohkeuden vaatimuksia. Tekstejä lukiessa tuli tunne, etteivät lapset saa olla 

onnettomia, surullisia ja heikkoja, joita vanhemmat hoivaavat ja auttavat muutoksen yli. Mielestäni 

kuitenkin erotarinoita on hyvin erilaisia, niiden laittaminen yhteen muottiin ei ole mahdollista (ks. Smart 

ym.2001; Hokkanen 2005). Ajattelenkin niin, että lasten erokokemukset ja erosta selviytyminen 

asettuvat janalle, jossa toisessa päässä ovat ne surullisimmat ja ikävimmät lasten erokokemukset, ja 

toisessa janan päässä taasen vähemmän tuskaa tuottaneet selviytymistarinat. Osa vanhemmista huolehtii 

hyvin lapsistaan erotilanteissa ja osa huonommin. Lapsen ääni ei tilanteissa nouse kuitenkaan liikaa 

esille. Asetelmaksi aineistoni teksteistä rakentuu pelkistäen toisaalta eron kokeneet surulliset sivuutetut 

lapset ja toisaalta asiantuntijoiden viisaat, rohkaisevat neuvot. 

 

Arvioidessani omaa työtäni lasten selviytymisestä vanhempien erosta aiempiin tutkimuksiin aihettani 

sivuten, tulin siihen päätelmään, että lähes kaikki tutkijat pyrkivät sanomaan oman totuutensa 

avioerolapsen ”kohtalosta”. Toisten tutkimuksia arvostellaan ja nähdään puutteita, mutta myös 

yhtymäkohtia. Tämä kuvastaa mielestäni sitä, että ylipäätänsä ihmisen elämä on hyvin monimuotoista ja 

siihen liittyvien asioiden saattaminen tiettyyn muotiin tai pakettiin yrityksellä kertoa näin asia on, on 

tuhoon tuomittu. Kun ajattelen lapsen maailmaa, se pitää sisällään niin monia tekijöitä, joihin lapsi itse 

ei voi vanhempien erotilanteessa vaikuttaa. Kertomukset rakentuvat hyvin erilaisiksi liittyneinä eri 

teemoihin, joita voisi luetella sivukaupalla ja silti jotain voisi unohtua. 

 

 

7.2 Johtopäätökset 
 

Ei ole yhtä tarinaa erokokemuksista ja niistä selviytymisestä. Toivon, että työni valottaa erosta 

selviytymistä, sen moninaisuutta ja monimuotoisuutta. Jokainen perhe on elänyt ennen vanhempien 

eroa erilaista elämää ja se kuinka elämä rakentuu sen jälkeen, on hyvin erilaista. Keskeistä lapselle turvaa 

tuova seikka näyttäytyi aineistossani olevan jatkuvuus suhteissa vanhempiin. Myös se, että lapselle löytyi 

tilaa ilmaista omia tunteitaan eroon liittyen, oli lasta tukeva asia. Perheen muiden jäsenten kuten 

sisarusten roolin korostuminen muiden lähipiirin aikuisten lisäksi oli merkittävä seikka aineistossani. 
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Lapsen marginaalisuus jäi tutkimuksessani mietityttämään vanhempien erotilanteissa. Asia on hyvin 

monisyinen. Toisaalta lapsia pitää suojata ja vanhempien tehtävä on tehdä hyviä lapsen turvallisuuden 

tunnetta ylläpitäviä ratkaisuja. Toisaalta taas lasta tulisi voida kuulla aidosti hänen elämänsä suurissa 

ratkaisuissa. Kuinka se tulee mahdolliseksi, kun lapselle molemmat vanhemmat ovat tärkeitä, jolloin 

omien tarpeiden ja toiveiden esille tuominen on näin ollen vaikeaa. Se millainen kiintymyssuhde lapsella 

on ollut ennen eroa, vaikuttaa selkeästi eron jälkeiseenkin elämään. Jos suhde lapseen on ollut etäinen, 

sen luominen läheisemmäksi, varsinkin tapaavan vanhemman kanssa, on iso haaste vanhemmuudelle. 

Se kuinka isät kokevat oman merkityksensä suhteessa lasten elämään on mielenkiintoinen kysymys. 

Lapselle suhteen säilyminen molempiin vanhempiin näyttäytyy merkittävänä oman kehityksen tukena. 

Tätä merkitystä ei suurin osa asianosaisaineistoni isistä näyttäneet lastensa kuvaamina ymmärtävän. Kun 

kertojien ja isien kohtaamiset tapahtuvat harvoin, jää niiden sisällöt lasten mieleen ja niitä mietitään 

vuosikymmeniäkin jälkeenpäin. Aikuisuudessa tapahtuvat uudet kohtaamiset isien kanssa ovat erittäin 

merkittäviä ja eheyttäviä kokemuksia kertojille. Tätä molempien vanhempien merkitystä lapsen 

kehitykselle tulisi korostaa julkisissa diskursseissa. 

 

Haasteeksi palvelujärjestelmälle työni nostaa perheiden tukemisen erotilanteissa. Jos vanhemmat saavat 

riittävää tukea itselleen erotilanteissa, se auttaa myös lapsia. Lapsille suunnattua omaa tukea tulisi olla 

myös huomattavasti enemmän tarjolla esimerkiksi kouluissa. Avioliitolain mukaisessa perheasioiden 

sovittelutyössä myös lapsen äänen tulisi kuulua vanhempien työskentelyn rinnalla. Perheiden tuen 

tarpeet voivat olla monenlaisia. Toiset perheet tarvitsevat konkreettista apua esimerkiksi kotitöihin, 

sopimuspalvelua lasten asioissa kuin myös psyykkistä tukea erokriisin työstämiseksi. Työvälineeksi 

sosiaalityöhön eroperheiden kanssa työskenneltäessä olen rakentanut tutkimukseni pohjalta kehikon, 

jota työntekijä voi pitää mielessään eroperheiden kanssa työskennellessään ( ks. kuvio 2 ). Erotilanteita 

ja siihen liittyviä ratkaisuja ei pidä käsitellä yhdellä muotilla, vaan perheiden ja erityisesti lasten asema 

tilanteissa tulee arvioida aina tapauskohtaisesti. Viranomaisten tukiessa perheitä pitää auttaa löytämään 

erilaisia, eri perheille ja tilanteisiin sopivia toimintamalleja. Sosiaalityöntekijän kohdatessaan eroperheitä 

tulisi huomioida lapsen näkökulmasta vanhempien jaksaminen, lapsen tukiverkosto, lapsen kokemus 

erosta ja positio perhetilanteessa. Jos näistä eri osa-alueista ei löydy riittävästi tukea lapselle, on 

työntekijän syytä miettiä erityisesti tukitoimia perheelle. Lapsi tulisi vapauttaa vanhempien tukitehtävistä 

ja järjestää vanhemmille riittävää tukea on se sitten psykologista, taloudellista, juridista ja konkreettista 

apua kotiin esimerkiksi perhetyön kautta. Jo se, että lapsista puhutaan ja heidän näkökulmastaan 

tilannetta mietitään vanhempia kohdatessa, saattaa olla vanhemmille merkittävää ja kiinnittää huomiota 

näin asioihin lapsesta käsin. 
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koulu 

päivähoito 
 
 

        

mielenterveys-
palvelut 

      kriisityö 
  perheasioiden 
  sovittelu 
   

suku        
ystävät 
harrastukset      taloudellinen tuki 
      perhetyö 
  
   

       
 
Kuvio 2. Lapsen selviytymisen arviointikehikko eroperheitä kohdattaessa. 
 

 

Yhtenä haasteena sosiaalityölle on tilanteet, joissa tehdään lapsia koskevia sopimuksia esimerkiksi 

lastenvalvojien ja perheasioiden sovittelijoiden luona tai kun annetaan oikeudelle riita-asioissa 

selvityksiä. Onko tilanteissa valta-asetelmassa lapsi kuitenkin ”heikoin lenkki”, kun vanhemmat 

saattavat otella ”omistusoikeuksistaan” suhteessa lapseen. Minusta vuoroasumisen esille nouseminen 

2000 –luvulla voimakkaana pitää sisällään riskin, että tilanteita tarkastellaan liiaksi vain aikuisten 

näkökulmasta. Tällöin saatetaan unohtaa esimerkiksi lapsen stressin sietokyvyn rajallisuus. Kenen 

näkökulmasta ratkaisuja sitten tehdään, on iso ja haasteellinen kysymys. Miten lapsi tulee kuulluksi 

ristiriitojen keskellä, kun lapsi haluaisi useimmiten valita elämän jatkuvan molempien vanhempiensa 

kanssa. 

 

Lapset tarvitsevat omia eroasioiden työstämiseen liittyviä palveluita. Osaltaan perheasioiden 

sovittelupalveluiden kehittäminen lapsilähtöisemmiksi on haaste palvelujärjestelmälle. 

Vertaistukiryhmien merkitys on todettu useissa tutkimuksissa lapsillekin sopivaksi tavaksi työstää eroon 

liittyviä ajatuksia ja tunteita. (ks. Manni 2007.) Yksi Ayalonin ja Flasherin (1997, 54) esittämä ajatus olisi 

hyvä rantautua myös Suomeen eli se, että kouluihin, lasten luonnollisiin elinpiireihin, tarvittaisiin 

eroryhmiä. Arvelen, että nykyään ajatellaan liikaa yhteiskunnassa niin, että erot ovat niin yleisiä, ettei 

niihin tarvitse kiinnittää mitään erityistä huomiota. Kokemukseni mukaan perheneuvola kontekstissa 

yksi merkittävä lapsiasiakkaita kuormittava tekijä on juuri vanhempien eroon liittyvät kysymykset, jotka 
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liittyvät tunnepuolen työstämisen tarpeisiin, tapaavaan vanhempaan liittyvien yhteyksien 

katkonaisuuksiin ja perherakenteen muutoksiin. Koko palvelujärjestelmän saaminen lapsilähtöiseksi on 

haaste yhteiskunnassa. (ks. Smart ym.2001, 167−169, 170; Wallertstein ym.2007, 312.) 

 

Osalle isistä oman merkityksen ymmärtäminen lapsen elämässä eron jälkeen on kysymyksiä herättävä. 

2000-luvulla isien ymmärrys on varmasti muuttunut aineistoni lasten lapsuuden ajankohtaan verrattuna. 

Kuitenkin tunnistan työni kautta isiä, jotka kokevat että kun ero tulee, heitä ei tarvita ja omaa elämää 

lähdetään rakentamaan etäälle vanhasta perheestä. Osin kyseessä saattaa olla oma psyykkinen 

suojautuminen, jolloin etäisyyttä ottamalla ajatellaan päästävän eron aiheuttamista ikävistä tuntemuksista 

eroon. Näkisin vanhempien yhteisenä velvollisuutena ylläpitää ja tukea suhteiden jatkumista hyvässä 

hengessä lasten ja vanhempien välillä eron jälkeen. Lapsen kanssa pääasiassa asuvan vanhemman 

tehtävänä on tukea toisen vanhemman tapaamisia ja tapaavan vanhemman tehtävänä on huolehtia 

omalta osaltaan sopimuksista kiinni pitämisestä. Yhteinen tehtävä molemmille vanhemmille on se, että 

toisesta vanhemmasta puhutaan hyvässä ja arvostavassa hengessä. 

 

Tutkimukseni narratiivit toivat hyvin näkyväksi sen, että lasten erokokemuksilla on kytkennät pitkälle 

aikuisuuteen, erityisesti ihmissuhteiden pysyvyyteen luottamisessa. Tämä asettaa haasteen sille, kuinka 

lapsille luodaan uskoa parisuhteen mahdollisuuteen, vaikka omat vanhemmat olisivatkin eronneet. 

Lapsuuden eroon liittyviä kysymyksiä ei tulisi ohittaa, koska ne voivat näyttäytyä aikuisuudessa omalta 

osaltaan pahoinvointia tuovina, omaan elämänhallintaan liittyvinä vaikeuksina. Lapsi tulisi nostaa 

yhdeksi osapuoleksi vanhempien erotilanteissa ja niiden jälkeenkin tietenkin vanhempien tukemina. 

 

Minkälaista selviytymistä kulttuurimme tukee? Aineistoani tutkiessani minulle heräsi kysymys nykyisen 

maailman koventuneista arvoista, jotka vaikuttaa siihen, että lapsen äänenpainot jäävät kuulematta 

aikuisten keskittyessä omaan aikuisen elämäänsä ja tarpeisiinsa. Myös se, että pärjääminen yksin niin 

lapsuudessa kuin aikuisuudessa nousee aineistosta esille, herättää kysymyksen siitä, että onko toisten 

tukeen turvautuminen epätoivottua yhteiskunnassa? Onko tehokas yhteiskunta selviytyjien, tunteista 

puhumisen torjuvien maailma, jossa heikot sortuu tunteidensa alla. Aineistoni eheytymistarina ja 

”kolhuton tarina” tuovat esille sen, että vanhempien erokokemuksista selvitään useinkin juuri tunteet 

kohtaamalla jonkun toisen kanssa ilman sinnittelyä yksin. Tuen ja ymmärryksen saaminen lapsuudessa 

auttaa selviytymisessä aikuisuuteenkin asti. Kenenkään lapsen ei pitäisi jäädä tunteineen yksin, kun 

lapselle rakkaat läheiset tekevät häntäkin koskevia suuria elämää koskevia päätöksiä. Lapsuustutkijat 

puhuvat siitä, että lapsuus on muutoksessa ja erotilanteissa se näyttäytyy siltä, että lasten odotetaan 

olevan joustavia ja sopeutuvia. Haluaisin esittää kysymyksen niin, että eikö vanhemmuuden tulisi olla 
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muutoksessa, jolloin vanhemmat olisivat joustavia ja sopeutuvia erotilanteissa lasten sijaan. (ks. Smart 

ym. 2001, 173.) 

 

Tutkimukseni herättää kysymyksen selviytymisen käsitteen määrittelystä teksteissä ja tieteellisessä 

tutkimuksessa. Käsitettä käytetään hyvin epämääräisesti ilman kontekstointia. Puhuttaessa 

selviytymisestä erokontekstissa, vanhempien erilleen muuttaminen ja virallinen juridinen eroprosessi 

ovat eri asioita. Myös se, kuinka selviytyminen akuutissa erotilanteessa ja vaikka kaksi vuotta virallisen 

eron jälkeen näyttäytyy, on hyvin erilainen asia. Eli tarvittaisiin ajallista ja muutenkin tilannekohtaista 

määrittelyä selviytymisestä puhuttaessa. Jos näin ei tehdä, on esimerkiksi keskustelu aiheesta hyvin 

epämääräistä ja erilaisia merkityksiä rakentavaa puhujien mielessä. Tätä tarkkuutta toivoisin myös 

asiantuntijapuheeseen julkisuudessa ja yleisölle tuotetuissa teksteissä. Omassa tutkimuksessani 

asianosaistekstien analysoinnin kautta löysin tässä kontekstissa eron selviytymisen osatekijöiksi 

asenteen, suhteet vanhempiin ja toisiin ihmisiin sekä selviytymisen prosessiluonteisuuden. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeätä kiinnittää huomiota aineiston kontekstisidonnaisuuteen, 

millaista aineisto on ja kuinka laajasti se edustaa tutkittavaa kohdetta. Analysoinnissa on kiinnitettävä 

tähän huomiota, koska sen pohjalta voi sitten arvioida tutkimuksen yleistettävyyttä. (Smart ym. 2001, 

175.) Eron kokeneiden lasten kokemukset aineistossani edustavat pientä joukkoa eron kokeneita lapsia, 

joiden tarinat ovat toimittajien valitsemia ja muokkaamia ja ne sijoittuvat vielä eri vuosikymmenille. 

Yllättävän vähän aineistossani eron tapahtumisen vuosikymmenellä oli vaikutusta sisältöihin lukuun 

ottamatta sodan jälkeistä aikaa. Kyse on suurelta osalta inhimillisistä kokemuksista, joiden perusluonne 

ei muutu ajassa. Tätä kuvaa yllättävästi häpeän tunne, jota kertomusten lapset kokivat vielä 1990-luvulla 

tapahtuneissa eroissa. Aineistoni tekstit kertovat jotain avioerolapsen kokemuksista ja lapsen 

vanhempien erosta selviytymisestä, mutta koko kirjoa se ei voi kertoa. Tässä kontekstissa tekstit 

tuottavat tällaista kuvaa av(i)oerolapsen erosta selviytymisestä. Aineistostani asiantuntijatekstien osalta 

voi ajatella olevan yleistettävyyttä, koska aineistoni on kattavasti koottu yhteen juuri lasten 

näkökulmasta avioeroa koskevista teksteistä 2000-luvun alussa. 

 

Vilma Hännisen (2000) väitöskirjan kuvaama tarinoiden kiertokulun tarinavaranto pitää sisällään 

kulttuurisia tarinoita, mihin kertyy jatkuvasti uusia tarinoita. Mielestäni on hiukan problemaattinen asia 

kertyykö sinne lasten omalla äänellä kerrottuja tarinoita. Ovatko äänet vain meidän aikuisten ääniä ja 

lapsi on siellä vaiennettu? Kuinka sinne saadaan lasten äänillä tarinoita, on paljon kiinni meidän 

aikuisten kuulemisesta, äänien kirjaamisesta ja esille nostamisesta. Saavatko lapset myös tietoa erilaisista 

erotarinoista riittävästi ja mikä auttaa heitä tilanteessa selviytymään eteenpäin? Aineistoni asianosaiset 
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muistelevat lapsuutensa erokokemuksia, joille olen antanut työssäni ääntä. Aikuisilla on suhteessa lapsiin 

enemmän valtaa heidän elämänsä asioissa, mikä on toisaalta lapsen turva, että aikuiset tekevät ratkaisuja 

lapsen puolesta. Toisaalta on tilanteita ja asioita, joissa tarvitaan lapsen äänen esille tulemista. Lapsi 

tarvitsee auttavia tukihenkilöitä ennen ja jälkeen erotilanteiden, jos vanhempien omien voimavarojen 

suhteen ollaan äärirajoilla ja tilaa lapsen asioille ei kriisitilanteissa välttämättä kotoa löydy. Mielestäni 

erotilanteet ovat haaste lasten lähiympäristöille kuten koululle ja päivähoidolle. Näiden tahojen tuella 

voi olla merkittävä lapsen selviytymistä tukeva funktio. Ammattilaisille sosiaalityössä lapsinäkökulma 

erotilanteissa on pidettävä mielessä, kun eroasioita työstetään perheiden kanssa. Työntekijälle on 

haasteena pitää lapsi mielessään ikä ja perheen olosuhteet huomioiden. Omien näkökulmien esille 

tuominen lapsen näkökulmasta käsin vanhemmille, voi olla erittäin merkittävää lapsen tukemisessa. 

Tarvitaan myös herkkyyttä sen kuulemiselle, kaipaako lapsi jotain erityistä tukea itselleen eron jälkeisessä 

tilanteessa myös akuutin vaiheenkin jälkeen. Tutkimukseni kertojien narratiivien kautta nousee ajatus 

siitä, että lapsia tulisi auttaa jo lapsuudessa erokokemusten työstämisessä. Mietin onko inhimillisesti ja 

yhteiskunnallisestikin ajatellen viisasta pitkittää ihmisten kokemuksien työstämistä aikuisuutteen asti. 
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