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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten vanhempiensa eron kokeneen lapsen elämää kuvataan 
2000-luvulla julkaistuissa lasten kuvakirjoissa. Tutkimuskysymyksiäni olivat, millainen on lapsen 
eron jälkeinen perhemuoto, asumisjärjestelyt sekä lapsen eron jälkeiset ihmissuhteet. Lisäksi tutkin 
lasten tunnereaktioita vanhempiensa eroon.  
 
Tutkimuksen aineistona oli 10 suomenkielistä ja käännettyä kuvakirjaa, joiden kohderyhmänä oli alle 
kouluikäiset lapset. Hain kirjat hakusanoilla ”kuvakirjat” ja ”avioero” sekä ”lastenkirjallisuus” ja 
”avioero”. Suljin kirjajoukosta pois kaikki varsinaiset lasten kokeman eron jälkeiseen terapiaan 
suunnatut kirjat. Kaikki tutkimani kirjat oli julkaistu 2000-luvulla. Tutkimusmenetelmänä käytin 
sisällönanalyysiä, joka edustaa laadullista tutkimusta.  
 
Kuvakirjat kuvasivat vanhempiensa eron kokeneen lapsen elämää todenmukaisesti. Lapset asuivat 
kahdessa kodissa pääsääntöisesti äitinsä kanssa. Isää lapset näkivät joko joka toinen viikko, 
viikonloppuisin tai epäsäännöllisemmin. Isä kuitenkin oli läsnä jokaisessa kuvakirjassa. Lapsen arki 
muuttui vanhempien eron myötä. Ihmissuhteissa korostui vanhempi-lapsi -suhteen lisäksi myös 
lapsen suhde mummoon ja ystäviin. Lapsen tunnereaktiot eron jälkeen kuvattiin realistisesti: tunteet 
vaihtelivat negatiivisiksi koetuista vihan, surun, murheellisuuden ja syyllisyyden tunteista 
toiveikkuuteen ja hyväksymiseen. Vaikka kirjojen päähenkilöinä olivat ihmisten sijasta myös eläimet, 
eivät mielikuvitukselliset hahmot tai miljöö erottaneet kirjojen sisältöä ihmishahmoilla kuvitetuista 
kirjoista. Kuvakirjojen keskiössä oli lapsi ja sivuhenkilöinä hänen vanhempansa, mahdolliset ystävät 
ja sukulaiset.  
 
Eroa käsittelevät kuvakirjat tarjoavat näkökulman eron kokeneen lapsen maailmaan. 
Lastenkirjallisuuden avulla vanhempiensa eron kokenut lapsi voi yksin tai yhdessä vanhempansa, 
isovanhempansa tai päiväkodin varhaiskasvatusammattilaisen kanssa  tutustua samassa tilanteessa 
olevien ihmis- ja eläinlasten elämään ja löytää kirjoista vastaavuuksia omaan elämäänsä. Samalla 
lapsi oppii tunnistamaan myös omia tunteitaan.  
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1. JOHDANTO 

Avioerot ovat olleet arkipäiväistyvää käytäntöä yhteiskunnassamme aina 1970-luvulta 

lähtien. Noin joka toinen avioliitto päättyy tänä päivänä eroon ja erojen kautta syntyy 

vuosittain yli 30 000 eri ikäistä avo- ja avioerolasta. On syytä muistaa että vanhempien ero 

koskettaa lasta aina, riippumatta siitä onko hän tyttö- vai poikalapsi, ainut lapsi vai osa suurta 

sisarusparvea. Lapsen ikä ja kehitysvaihe vaikuttavat myös luonnollisesti lapsen 

kokemukseen erosta. (Mäkijärvi, 2014, s. 9.)  

 

Asenneilmapiiri avioeroja kohtaan on löystynyt ja nykyään katsotaan eron olevan jokaisen 

ihmisen yksilöllinen ratkaisu. Eropäätöksen takana ovat aina vanhemmat tai jompi kumpi 

heistä. Lasten tarpeita tai toiveita otetaan vanhempien taholta harvemmin huomioon. 

Väistämätön tosiasia kuitenkin on että vanhempien ero vaikuttaa lasten elämään monella 

tavoin. (Hokkanen, 2002, s. 119–125.) 

 

Lapsia ja vanhempien eroja käsittelevä tutkimus on useimmiten pitänyt eroa lapsen 

kehityksen riskitekijänä. Viime vuosina eron jälkeisiä ihmissuhteita koskeva tutkimus on 

nostanut esiin menetysnäkökulman lisäksi myös selviytymisnäkökulman. Suuri osa lapsista 

selviytyykin vanhempiensa erosta ilman suurempia ongelmia. Merkittävä tekijä lapsen 

hyvinvoinnille eron jälkeen on siinä, millaiseksi lapsen suhde etävanhempaan, yleisimmin 

isään, muodostuu. Parhaiten erosta selviytyvät lapset, joiden suhde molempiin vanhempiin 

säilyy eron jälkeenkin. (Hakovirta & Broberg, 2014, s. 123–124.) 

 
Kiinnostuin lapset ja av(i)oero-aiheesta omien kokemusteni kautta. Itse olen ns. ehjästä 

perheestä ja vanhempani olivat avioliitossa lähes 50 vuotta aina isäni kuolemaan saakka. Sen 

sijaan omassa lähihistoriassani on avoero, jonka vaikutuspiirissä oli eron hetkellä 1.5 vuoden 

ikäinen lapseni.  

 

Avioerotutkimusta on tehty Suomessa runsaasti. Suomalainen avioerotutkimus on suureksi 

osaksi yhteiskuntatieteellistä ja juridista tutkimusta, jossa on keskitytty esimerkiksi 

huoltajuusriitoihin. Viime vuosina tutkimusta on tehty myös eronneiden isien näkökulmasta 

ja tutkittu muun muassa eroisien suhdetta lapsiinsa. Hokkanen (2005) on väitöskirjassaan 

tutkinut eron jälkeistä yhteishuoltajuusvanhemmuutta. Lapsen näkökulmasta avioeroa on 
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tutkinut Kälkäjä (2000) kasvatuspsykologian pro gradu-tutkielmassaan Vanhempien avioero 

lapsen kokemana.  

 
Kuvakirjoja ja avioeroa lapsen näkökulmasta on tutkittu niukasti yliopistotasolla.  

Kuvakirjojen terapeuttista ja tukea antavaa vaikutusta lapsen eron kokemisen jälkeen on 

tutkinut Aranne (2012) kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassaan. Ongelmalähtöisen 

lastenkirjallisuuden historiaan Suomessa on perehtynyt Heikkilä-Halttunen (2010). Lasten 

kuvakirjoja on tutkittu useammasta eri näkökulmasta. Kuvakirjojen isyyskulttuuria ovat 

tutkineet Heikkilä ja Kaukinen varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkielmassaan (2016) ja 

lastenkirjallisuuden isäkuvaa on tutkittu kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassa (Jylli & 

Kivimäki, 2014.) Kuvakirjojen monikulttuurisuutta puolestaan on tutkinut Kontio (2007) 

pro gradu-tutkielmassaan.  

 

Kansainvälistä tutkimusta avioeroista ja niiden vaikutuksista lapsiin on tehty runsaasti. 

Uranuurtajana avioerotutkimuksissa on toiminut yhdysvaltalainen Judith S. Wallerstein 

tutkimusryhmineen. Hän on tutkinut avioerojen lapsivaikutuksia aina 1970-luvulta saakka 

pitkissäkin seurannoissa. Wallersteinin teorian mukaan avioeron kokenut lapsi kohtaa 

normaalien kehitystehtäviensä ohella vanhempiensa avioeron aiheuttamat erityistehtävät, 

joita ovat avioeron ymmärtäminen, strateginen vetäytyminen, suhtautuminen menetykseen 

ja vihaan sekä syyllisyydestä irrottautumisen haaste, vanhempien avioeron hyväksyminen 

peruuttamattomana tapahtumana ja mahdollisuuden antaminen rakkaudelle. (Wallerstein & 

Blakeslee, 1991, s. 358–363.) Omassa tutkimuksessani en liitä Wallersteinin teoriaa 

tutkimukseni viitekehykseen, vaikka se kotimaisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa on 

yksi tunnetuimpia ja lainatuimpia tutkimuksia. Wallersteinin teoria edustaa psykologista 

avioerotutkimusta enkä kokenut teoriaa tarpeelliseksi omalle tutkimuselleni. Sen sijaan 

Kälkäjän (2000) kasvatuspsykologian pro gradu-tutkielma lapsen kokemuksesta 

vanhempiensa avioreosta pohjaa teoriataustansa juuri Wallersteinin tutkimustuloksiin.  

 

Sosiologian puolella avioerojen vaikutuksia perheeseen, vanhemmuuteen ja lapsiin on 

tutkinut yhdysvaltalainen Paul R. Amato. Kirjassaan The Postdivorce Family: Children, 

Parenting and Society (Thompson & Amato, 1999) Amato työryhmineen käsittelee perheen 

muuttumista avioeron seurauksena. Sosiaalityön alueella Makkonen (2009) on pro gradu-

tutkielmassaan pohtinut lasten selviytymistä vanhempien erosta.  
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Kuvakirjat tutkimuskohteena 

 

Kuvakirjan voi määritellä usealla eri tavalla. Yhden määritelmän mukaan kuvakirja on 

kaunokirjallinen teos, jossa tarina kerrotaan kuvien ja tekstien avulla niin, että jokaisella 

kirjan aukeamalla on vähintään yksi kuva. Kuvakirja eroaa katselukirjasta siten, että kuva ja 

teksti muodostavat kuvakirjassa aina vuorovaikutteisen suhteen ja luovat yhdessä 

merkityksiä toisiaan täydentäen. (Heinimaa, 2001, s. 142–143.) Heikkilä-Halttunen (2010) 

jakaa kuvakirjat kolmeen eri tyyppiin.  Katselukirjat ovat pienimmille lapsille tarkoitettuja 

kuvakirjoja, joissa tekstin suhde kuvaan on alisteinen. Toisena tyypittelyssä ovat 

kuvatarinat, joissa kuvalla on määräävä asema yksinkertaiseen tekstillisesti niukkaan 

kertomukseen nähden. Kolmantena ovat varsinaiset kuvakirjat, joissa tekstin ja kuvan suhde 

on tasapainossa; kuvat toimivat tekstin tulkkeina ja teksti antaa tilaa myös kuvan 

ilmaisuvoimalle.  

 

Lasten kuvakirjoissa kuvan osuus on merkittävä. Kuvat edustavat kuvallista kieltä, kun taas 

teksti on verbaalista kieltä. Siinä missä tekstiäkin, kuvallista kieltäkin voidaan tulkita ja 

analysoida, joskin tutkimukset lastenkirjallisuuden parissa keskittyvät lähes yksinomaan 

tekstiin. (Heinimaa, 2001, s. 144.) Kuvakirjoissa kuvat tulkitsevat tekstiä ja kuvalla voi olla 

tunnetilojen kuvaajana tekstiä merkittävämpi asema. Useimmiten teksti on kuitenkin 

johtavassa asemassa kuvitukseen nähden, silloinkin kun tekstiä kuvakirjassa on niukasti. 

(Laukka, 2001, s. 65.) 

 

Kuvakirjojen aiheet kattavat nykyisin kaikki elämän ilmiöt. Realistiset kuvakirjat 

käsittelevät muun muassa lapsen arkeen kuuluvia pikku ongelmia, kuten yökastelua tai 

potalle opettelua. Viime vuosina on julkaistu myös paljon täsmäkirjallisuutta, jotka voivat 

auttaa erilaisisssa arjen kriiseissä. Tälläiset kirjat voi olla kohdennettu muun muassa 

vanhempiensa kuoleman tai eron kokeneelle lapselle. (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 50–52.) 

Voidaan puhua myös ongelmakeskeisestä kuvakirjallisuudesta, jonka nimekemäärä on 

lisääntynyt 20 viime vuoden aikana. 1990-luvulta lähtien muun muassa erilaiset 

lastensuojeluun liittyvät organisaatiot ovat julkaisseet kirjoja vähemmän käsitellyistä 
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aihepiireistä. Myös yleiskustantajat ovat lisänneet ongelmakeskeisen lasten 

kuvakirjallisuuden määrää 2000-luvulta lähtien. (Heikkilä-Halttunen, 2010, s. 81.) 

 

Lastenkirjallisuudessa kirjan päätoimijat kuvataan usein eläinhahmoina. Näin tapahtuu usein 

vaikeaksi koetuissa aiheissa, sillä eläinten inhimillistämisen katsotaan auttavan lasta 

tilanteeseen samastumisessa. (Heikkilä-Halttunen, 2010, s. 13.) Lapsen ajatellaan 

samastuvan ja kiintyvän pörheään, herttaiseen eläinhahmoon. Kuvakirjojen sankareina 

esiintyvät eläinten ohella luonnollisesti myös tavalliset lapset, jotka seikkailevat arkisessa 

ympäristössä: kotona, mummolassa, päiväkodissa tai vaikkapa kaupassa. (Heikkilä-

Halttunen, 2015, s. 41.) 

 

Leikin maailma, sadut ja tarinat lisäävät lapsen mielikuvitusta, joka on yksi lasta 

erotilanteissa suojaava tekijä. Nykypäivän lapsi on liikaa vain visuaalisen kulttuurin 

vallassa, mutta mielikuvitus rikastuu monipuolisemmalla aistien käytöllä. Esimerkiksi 

lukeminen tai piirtäminen ovat luontevia tapoja erilaisten asioiden käsittelemisessä. 

(Niemelä & Kääriäinen, 2015, s. 57–58.) Ongelmalähtöisen kuvakirjallisuuden lisääntyneen 

tarjonnan perusteella voidaan myös päätellä, että lasten vanhemmat ovat kiinnostuneet 

käyttämään kirjallisuutta vaikeidenkin asioiden käsittelyn apuna. (Heikkilä-Halttunen, 2010, 

s. 77.) 

 

2.2 Lapsi ja ero 

 

Noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa avo- tai avioeron. Suurin osa näistä 

lapsista jää vanhempiensa eron jälkeen asumaan äidin luo. (Lipponen & Wesaniemi, 2005, 

s. 12) Vanhempien eroa on pidetty riskinä lapsen psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle. 

Viime vuosina tämä menetysnäkökulma on saanut rinnalleen selviytymisnäkökulman eli 

vanhempien eron seuraukset yksittäiselle lapselle nähdään moninaisina. Erokokemus on 

jokaiselle lapselle yksilöllinen kokemus. (Hakovirta & Broberg, 2014, s. 123.) 

 

Vanhempien ero on lapselle kriisi, josta selviytymiseen vaikuttavat olennaisesti lapsen ikä, 

persoonallisuus, kehitystaso sekä kasvuhistoria. Tärkein lasten selviytymiseen vaikuttava 

tekijä liittyy lapsen vanhempien välisiin suhteisiin. Jos vanhemmat pystyvät selvittämään 

eron jälkeiset ongelmansa vetämättä lapsia kiistaan, lasten negatiiviset reaktiot ovat 
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luultavimmin lievempiä ja nopeasti ohi meneviä. (Lipponen & Wesaniemi, 2005, s. 126–

128, 139.) 

 

Eron tapahtuessa useimmat lapset (arviolta 60%:ssa avioeroja) ovat pieniä, korkeintaan 

alakouluikäisiä. Vaikka ero kuormittaa kaikkia asianosaisia, lapsen kehityksen kannalta on 

ratkaisevaa lapsen ja vanhempien välinen suhde ennen eroa, sen aikana ja eron jälkeen. 

Lapsen etu on, jos vanhemmat keskittyvät eron jälkeen hyvään vanhemmuuteen ja pystyvät 

jättämään kostonhalun ja kaunan tunteet taustalle. Lapset eivät juuri koskaan tahdo 

vanhempiensa eroavan. Pienten lasten ensimmäinen reaktio eroon on surullisuus, 

vanhemmilla lapsilla viha. Erotilanteessa lähes kaikki lapset menettävät luottamuksensa ja 

kokevat tulevaisuuden pelkoa. (Poijula, 2016, s. 263-264.) Suru onkin pienen lapsen selkein 

ilmaisukeino. Jos lapsi ei saa surun tunteitaan jaettua, seurauksena on yksinäisyyden tunne. 

(Smith, 1999, s. 38-39.) 

 

Vanhempien ero hämmentää lasta. Pieni lapsi ei ymmärrä, mistä erossa on kysymys ja miksi 

vanhempien käytös saattaa yhtäkkiä muuttua. Vanhempien välinen riitely ja perheen 

huonompaan suuntaan muuttunut ilmapiiri eivät välttämättä viesti lapselle samoja asioita 

kuin aikuisille. (Niemelä & Kääriäinen, 2015, s.37.) 

 

Eron syytä ei pitäisi pimittää lapselta, vaan kertoa se lapselle hänen ikätasonsa mukaisella 

tavalla. Olennaista on selittää, miksi vanhemmat eivät enää voi asua yhdessä. Tärkeää on 

kertoa, ettei vanhempien rakkaus lasta kohtaan lakkaa eivätkä vanhemmat häviä lapsen 

elämästä (mikäli näin ei tosiasiassa tapahdu). (Niemelä & Kääriäinen, 2015, s. 39–40.) 

Pienelle lapselle tarvitaan konkreettinen syy eroon, esimerkiksi se, että aikuiset ovat 

riidelleet paljon eivätkä enää pysty sopimaan asioitaan. Ero tapahtuu kuitenkin vain 

vanhempien kesken, vanhemmat eivät eroa lapsesta tai lapsen takia. (Tarpila, 1996, s. 26.) 

 

Leikki-ikäiselle ja esikouluikäiselle (3–6-vuotiaille) vanhempien ero on suuri haaste, sillä 

lapsi ajattelee olevansa maailman keskipiste ja kokee helposti syyllisyyttä vanhempiensa 

erosta (Kiianmaa, 2008, s. 103.) Alle 9-vuotias lapsi ei kykene erottelemaan, mitkä asiat 

johtuvat hänestä itsestään, mitkä muista ihmisistä. Pienet lapset eivät siis kykene erottamaan 

omia tekemisiensä seurauksia vanhempiensa tekemisestä. Tämän vuoksi pienet lapset 

syyllistävätkin helposti itsensä erotilanteessa. (Niemelä & Kääriäinen, 2015, s. 39–40.) 

Leikki-ikäinen reagoi eroon yleensä olemalla kiltti, vihantunteita hän ei uskalla näyttää. 



 6 

Tulevaisuus voi huolestuttaa ja eron seuraukset voivat ilmetä huonona nukkumisena ja 

painajaisunina. (Kiianmaa, 2008, s. 103.) 

 

Eron seurauksena lapsi kokee menetyksen tunteen. Lapsi kokee vanhempiensa eron 

hylkäämiseksi, mikä herättää tunteen huonommuudesta. (Arajärvi & Koski, 1989, s.18.) 

Vanhempiensa lisäksi lapset saattavat tuntea menettävän kotinsa, harrastuksensa tai 

päiväkotinsa/koulunsa (Smith, 1999, s. 38–39.) Kodin hajotessa koulun ja päiväkodin 

pysyvyys voi toimia runkona uuden elämän aloittamisessa (Arajärvi & Koski, 1989, s. 43, 

54). 

 

Eron kokenut lapsi tarvitsee sekä isää että äitiä. Ero erottaa puolisot toisistaan, muttei 

vanhempia lapsestaan ja vanhemmuudestaan. Vaikka aikuiset eivät kykene elämään 

yhdessä, lapsella on silti isä ja äiti. Yleensä lapsi on kiintynyt kumpaankin vanhempaansa ja 

on lapsen edun mukaista, että suhde molempiin vanhempiin säilyy eron jälkeenkin. (Arajärvi 

& Koski, 1989, s. 23; Lipponen & Wesaniemi 2005, s. 144–145.)  

 

Lähes kaikki vanhempiensa eron kokeneet lapset haaveilevat vanhempiensa sovinnosta ja 

yhteenpaluusta. Tämä on osoitus lapsen lojaaliuden tunteesta molempia vanhempiaansa 

kohtaan. Fantasia vanhempien sovinnosta saattaa kestää vuosiakin. (Poijula, 2016, s. 268.) 

Vanhempien mahdolliset uudet kumppanit ja seurustelusuhteet voivat edustaa lapselle 

estettä vanhempiensa yhteen palaamisen tiellä. Siksi lasten suhtautuminen vanhempien 

uusiin kumppaneihin saattaa olla torjuvaa ja jopa aggressiivista. (Kiianmaa, 2008, s. 97.) 

 

2.3 Perhe, eroperhe ja vanhemmuus 

 

Avo- tai avioero hajottaa perheen, joten ero on perheen idean antiteesi. Vuosittain Suomessa 

purkautuu runsaat 13 000 avioliittoa ja avoliitoissa eronneisuus on vielä tätäkin korkeampaa. 

Eronneisuus on yleistä myös toisissa tai kolmansissa liitoissa, jotka purkautuvat ensimmäisiä 

liittoja useammin. (Castren, 2009a, s. 106.)  

 

Nyky-yhteiskuntamme ymmärtää, että on muitakin perheitä kuin klassinen isän, äidin ja 

lasten muodostama ydinperhe. Nykyisin lapsiperheiksi luokitellaan avioparin ja lasten 

muodostama perhe, avoparin ja lasten perhe, rekisteröidyn nais/miesparin perhe sekä äiti/isä 

ja lapset perhekokoonpano. Erot ja uudelleen avioituminen ovat vaikuttaneet uusperhe-
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käsitteen muodostumiseen. Uusperhe koostuu avo- tai avioparin perheestä, jossa on 

vähintään yksi vain toisen puolison lapsi. Arviolta 9% perheistä on nykyisin uusperheitä. 

(Castren, 2009a, s.110.) 

 

Tilastollisesti määriteltynä perheen määrittää perhesiteiden sijaan asuminen. Perheeksi 

määritellään ihmiset, jotka asuvat samassa asunnosa ja joiden perhesuhde on virallinen tai 

todennäköinen. Perhe liitetään siis asunnon jakamiseen eikä huomioon oteta vaikkapa eron 

jälkeisiä biologisia sukusuhteita etävanhemman ja lapsen välillä. Yksinään eläviä 

etävanhempia ei lasketa perheväestöön kuuluviksi, vaan he ovat tilastoissa yhden hengen 

kotitalouksia. (Castren, 2009a, s.111.) 

 

Eron jälkeen äiti ja lapset tai isä ja lapset voivat tuntea kokoonpanonsa perheeksi. 

Vanhemmuus on jaettavissa eron jälkeen, mutta vanhemmuutta ei voi lakkauttaa. Vaikka isä 

ja äiti eivät enää asu yhdessä eron jälkeen, he ovat edelleen vanhempia. Perhe voidaan nähdä 

siis jatkuvana myös eron jälkeen jatketussa vanhemmuudessa. (Hokkanen, 2002, s.122.)  

 

Vanhempien on sovittava eron jälkeen lapsen tai lasten asumisjärjestelyistä. Asumisratkaisu 

vaikuttaa sopimukseen huoltajuudesta, lapsen tapaamiseen ja elatukseen. Suurin osa 

vanhemmista (96%) pääsee lasten asumisen suhteen yhteisymmärrykseen: valtaosa lapsista 

jää äidille ja vain noin 13% isälle. Yksinhuoltajaperheet ovatkin pääsääntöisesti äidin ja 

lasten muodostamia perheitä tai uusperheitä, joissa on lisäksi äidin uusi kumppani ja 

mahdollisesti  uuden suhteen lapsia. (Kuronen, 2003, s.108; Hokkanen, 2002, s. 122.) Noin 

11–13%:ssa eroperhe päätyy vuoroasumisratkaisuun eli lapsi asuu vuorotellen kummankin 

vanhempansa luona. (Poijula, 2016, s. 265.)  

 

Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa ainakin toinen puolisoista on eronnut ja jossa 

perheen kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä. Näin ollen toinen vanhemmista on ns. 

puolivanhemman asemassa. Uusperheiden rakenteet vaihtelevat huomattavasti. Uusperheen 

syntymisen myötä lapsi saa puolivanhemman lisäksi usein uusia sisarussuhteita sekä uusia 

sukulaisuussuhteita. (Ritala-Koskinen, 2001, s. 27–29.) 

 

Vanhempien on sovittava eron jälkeen lapsen asumisjärjestelyjen lisäksi myös lapsen 

tapaamisista. Laki turvaa lapselle oikeuden tavata molempia vanhempiaan ja säilyttää 

suhteet niin isään kuin äitiinkin. Tapaamisoikeus on kuitenkin lapsen, ei vanhemman, 
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oikeus. Oikeus eroaa velvollisuudesta tai pakottamisesta. Tavallisimmin sovitaan joka 

toisesta viikonlopusta. Tapaamisissa olennaisinta on rytmi ja säännöllisyys. Tapaamisiin 

sisältyvät myös esimerkiksi puhelut ja kirjeenvaihto. (Mäkijärvi, 1995, s. 50.)  

 

Eronneiden puolisoiden välinen suhde määrittelee hyvin pitkälle vanhempien välisen 

yhteistyön toimivuuden. Yhteistyön toimivuus vaikuttaa suoraan mm. lapsen 

tapaamistiheyteen etävanhempansa, useimmiten isänsä kanssa ja sen merkitys on sitä 

suurempi mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Pieni lapsi ei itsenäisesti voi olla 

yhteydenpitäjänä etävanhempaansa. Yhteistyön merkitys korostuu juuri 

tapaamiskäytännöistä sovittaessa. (Hakovirta & Broberg, 2014, s. 120.) 

 

Vaikka arkikielessä puhutaankin useimmiten yksinhuoltajista, eronneet perheet ovat 

päätyneet 2000-luvulla noin 90%:ssa lapsen huoltoa koskevissa sopimuksissa 

yhteishuoltajuuteen. Näin huollon muoto ei suoraan kerro lapsen asumisesta, sillä 

yhteishuoltajuus vaihtelee lapsen pääasiallisesta toisen vanhemman luona asumisesta 

vuoroviikkoasumiseen molempien vanhempien luona. (Kuronen, 2003, s. 110.) 

 

Jos lapsista huolehtiminen eron jälkeen on jaettu tasapuolisesti molempien vanhempien 

kesken, puhutaan usein jaetusta vanhemmuudesta.  Tällöin vanhemmuutta kehystää lapsen 

suhteiden säilyttäminen molempiin vanhempiinsa. Lapsella on oikeus saada elatusta 

molemmilta vanhemmiltaan sekä oikeus ylläpitää suhdetta myös siihen vanhempaan, jonka 

kanssa hän ei jaa valtaosaa arjestaan. (Hakovirta & Rantalaiho, 2009, s. 38.) 

 

Vuoroviikkoasumisessa lapsi viettää yhtä paljon aikaa kummankin vanhemman kodissa, 

esimerkiksi viikon kerrallaan. Hyvänä puolena järjestelmässä on kummankin vanhemman 

tasavertainen mahdollisuus ajanviettoon ja läheisyyteen lapsen kanssa, mutta jatkuva kodin 

vaihtaminen voi olla lapselle myös rasite. Vuoroasumismuoto on vähitellen yleistymässä 

Suomessa. (Mäkijärvi, 2014, s. 73.) Arviolta noin 5-6% eronneiden vanhempien lapsista 

päätyy vuoroasumisratkaisuun Suomessa, kun taas Ruotsissa vuoroasumiseen päätyy jo noin 

30% eronneista lapsiperheistä. (Hakovirta & Rantalaiho, 2009, s. 40.)  Lastenpsykiatri Jari 

Sinkkosen mielestä vuoroviikkoasumista pitäisi välttää, sillä perheen hajottua lapsi tarvitsee 

tutun ympäristön ja yhden kodin tuttuine tavaroineen. (Lipponen & Wesaniemi, 2005, s. 

135.) 
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Ero muuttaa vanhemmat lähi- ja etävanhemmiksi ja pakottaa heidät tasapainottelemaan 

läheisyyden ja etäisyyden välillä suhteessa lapsiinsa (Hokkanen, 2002, s. 127–128.) 

Vanhemmuus saattaa eron jälkeen vahvistua, mutta vanhemmuus ja suhde lapsiin saattavat 

eron jälkeen myös ylikorostua, niin että läsnäolo ja lasten asioihin keskittyminen 

muodostuvat vanhemmuuden keskeisiksi tehtäviksi. Eron jälkeen herkistyminen lapsen 

elämään on kuitenkin luonnollinen reaktio. (Kääriäinen, 2008, s. 87–89.)  

 

Suomessa arviolta noin kolmasosa yksinhuoltaja- tai uusperheiden lapsista tapaa toista 

vanhempaansa vain satunnaisesti muutaman kerran vuodessa tai jopa harvemmin (Hakovirta 

& Rantalaiho, 2009, s. 41). Toisaalla asuva vanhempi, useimmiten isä, voi pelätä lapsensa 

unohtavan hänet jos tapaamisia on vain harvakseltaan. Hokkasen (2002) tutkimuksen 

mukaan isät, joilla oli vain vähän tapaamisoikeutta lapsiinsa, määrittelivät vanhemmuuden 

kokemuksen ajan ja sen vähyyden puitteissa. Näiden etäisien suhdetta lapsiinsa kuvasi 

laatuaika-käsite: aikaa käytettiin laadukkaasti yhteisen ajan puutteesta johtuen. Lapsen ja 

vanhempien tapaamisten ei kuitenkaan pitäisi edustaa juhlahetkeä tai tarkoittaa lapsen 

erikoiskohtelua. Tärkeintä on että tapaava vanhempi antaa lapselle aikaansa ja huomiotansa. 

Harvojen näkemisten ei pitäisi johtaa lapsen hyvittelyyn tai lahjomiseen. (Kiianmaa, 2008, 

s. 122.) 

 

Vanhempien parisuhteen päättyminen aiheuttaa muutoksia koko perheen tasolla. Muutokset 

tulevat selkeästi esille arjen käytännöissä: lasten päiväkoti- ja harrastuskuljetukset on 

esimerkiksi organisoitava uudelleen. Myös suhteet sukulaisiin ja ystäviin saattavat 

muovautua erilaisiksi kuin aiemmin. (Kääriäinen, 2008, s. 82.) Erotilanteessa lapset kokevat 

eri asiat ongelmallisiksi: vanhemmat murehtivat omaisuuden osituksesta tai 

tapaamisoikeudesta, kun taas lapsi huolehtii harrastuksiin kulkemisten sujumista tai suree 

yhteisten kesälomamatkojen menettämistä. Arjessa lapselle on tärkeää myös mahdollisten 

lemmikkien säilyminen ja niiden hoitamisen jatkuminen. (Niemelä & Kääriäinen, 2015, s. 

40.) 

 

Kahdessa kodissa asuminen saattaa tuntua pienestä lapsesta työläältä, koska lapsen elämä on 

kiinnittynyt konkreettisesti ympäristöönsä: omiin tavaroihin ja ystäviinsä. Myös 

vanhempien välimatkalla on merkitystä, sillä matkustaminen yksin äidin tai isän luo 

esimerkiksi viikonlopuksi voi aiheuttaa lapselle pelon ja ahdistuksen tunteita. (Niemelä & 

Kääriäinen, 2015, s. 40–41.) Joidenkin tutkijoiden mukaan lapsella ei voi olla kahta kotia, 
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vaan toisen on oltava ensisijainen koti, toisen tapaamispaikka. Mäkijärven (1995) mukaan 

lapsen oma kokemus voi olla kuitenkin aivan toinen ja kaksi tasavertaista kotia voi olla 

mahdollista. Eroperheitä tutkittaessa on huomattu, että lapselle luo turvallisuudentunnetta 

molempien vanhempien kodeissa noudatettavat samansuuntaiset säännöt ja rutiinit, 

esimerkiksi säännöt kotiintuloajoista, karkin syömisestä jne. Olennaista kahdessa kodissa 

asumisessa on se että lapsella olisi kummassakin kodissa oma paikka, vähintään oma sänky 

ja esimerkiksi oma nurkkaus. (Mäkijärvi, 2014, s. 72–74.) 

 

Omat tutut tavarat ja lelut saattavat olla erovaiheessa merkityksellisiä. Vanha tuttu 

pehmolelu, auto tai nukke kulkee lapsen mukana ja antaa jatkuvuuden tunteen elämään. 

Lapsi saattaa myös kertoa leluilleen asioita, joita ei halua tai kehtaa kertoa aikuiselle. Rakas 

lelu voi lievittää ikävää, joka kohdistuu poissaolevaa vanhempaa kohtaan esimerkiksi 

yhteisen viikonlopun jälkeen. (Tarpila, 1996, s. 28.) 

 

Lapsen asuminen kahdessa kodissa vaikuttaa myös tunnetasolla, kun lapset joutuvat 

käsittelemään kaipaustaan poissaolevaa vanhempaa kohtaan (Kääriäinen, 2008, s. 82). 

Yleistä on, että lapsella on ikävä aina kulloinkin poissaolevaa vanhempaansa. Lapset 

saattavat myös huolehtia poissaolevan vanhempansa selviytymisestä ja vanhemman 

yksinäisyyden tunteista.  (Smith, 1999, s. 45; Niemelä & Kääriäinen, 2015, s. 41, 43.) Ikävää 

voi helpottaa esimerkiksi vanhemman äänen kuuleminen puhelimessa tai valokuvien katselu 

(Mäkijärvi, 2014, s. 79).  

 

Lapsen suhde sukulaisiin on huomattavan paljon riippuvainen vanhempien halukkuudesta 

suhteiden ylläpitämiseen. Jos esimerkiksi vanhemman ja entisen puolison sukulaisten välit 

ovat tulehtuneet tai riitaisat, lapsen sukulaissuhteen ylläpitäminen voi olla suoranaisesti 

uhattuna.  Ero siis tarkoittaa lapselle paitsi toisen vanhemman jokapäiväisestä läsnäolosta 

luopumista myös uhkaa muiden perheen sukulaisuus- ja ystävyyssuhteiden menettämisestä. 

(Castren, 2009b, s. 31, 33.)  

 

Lapsen kannalta olisi tärkeää, että erotilanteissa hänellä olisi vanhempiensa ohella myös 

muita luotettavia turva- ja apuaikuisia, esimerkiksi opettaja tai kummivanhempi. (Mäkijärvi, 

2014, s. 43, 54, 81). Toimiva kodin ulkopuolinen ihmissuhdeverkosto voi estää 

syrjäytymisen ja mahdollistaa lapselle monimuotoisempia elämänkokemuksia (Niemelä & 
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Kääriäinen, 2015, s. 57). Myös ystävyyssuhteet tasapainottavat eron kokenutta lasta ja 

esimerkiksi ystävien erokokemukset saattavat antaa vertaistukea (Poijula, 2016, s. 270).  
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3. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 
3.1. Tutkimusongelmat 

 
Tutkielmassani tutkin vanhempiensa eron kokenutta lasta kuvakir jojen välityksellä. 

Rajasin kuvakir jat 2000-luvun alle kouluikäisiin suunnattuihin kuvakir joihin ja jätin 

tarkoituksella pois kaikki puhtaasti terapeuttiset, lapsen erokokemuksen käsittelyyn 

tähdänneet kuvakir jat. Analysoitavakseni jäi kymmenen kuvakir jaa. Kuvakir jat ovat 

mainio tutkimuskohde, sillä lastenkir jat heijastelevat kunkin aikakauden arvoja, 

normeja ja asenteita.  

 

Tutkielmani päätavoite on tutkia pientä, noin alle 7-vuotiasta lasta eron kokeneessa 

perheessä. Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

 

 Millainen on lapsen/lasten eron jälkeinen perhemuoto, asumisjär jestelyt  

 sekä lapsen ihmissuhteet? Lisäksi tutkin, millaisia tunnereaktioita van- 

 hempien ero synnyttää lapsessa. 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kymmenestä suomenkielisestä kuvakir jasta. (ks. 

Taulukko 1.) Kaikki kir jat on julkaistu 2000-luvulla. Kuvakir joista puolet on 

kotimaista kir jallisuutta ja puolet käännöskir jallisuutta. Olen sulkenut pois kaikki 

puhtaasti terapeuttiset avioeroa käsittelevät lastenkir jat. Rajauksen tarkkuus johtuu 

siitä, että katsoin kandidaatin tutkielman laajuuden olevan koetuksella suuremmalla 

kir jamäärällä ja laajemmalla aikarajauksella. Tutkielmassani viittaan käsiteltävään 

kuvakir jaan aina kir jan nimellä. 
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Kirjan nimi, tekijä,kustantaja ja 
julkaisuvuosi 

Kirjan tiivistelmä  Päähenkilö 

Pikku Mäyrän kaksi kotia 
Kirjoittaja: Marie-Helene Delval 
Suomentaja: Johanna Hynönen 
Lasten Keskus, 2008.  

Pikku Mäyrä on surullinen, kun isä 
ja äiti riitelevät niin paljon, että 
päättävät lopulta muuttaa erilleen.  

Pikku Mäyrä 

Pikkusuden kaksi kotia 
Kirjoittaja: Cecilia Eyen 
Suomentaja: Terhi Leskinen 
Kustannus Mäkelä Oy, 2005. 

Pikkususi on onneton. Isäsusi ja 
äitisusi eivät enää rakasta toisiaan 
ja yön aikana isäsusi on lähtenyt 
kotiluolasta. 

Pikkususi 

Siili ja taikakorut 
Kirjoittaja: Annika Grahn 
Finepress, 2009.  

Pureutuu sadun keinoin lapsen 
asemaan silloin kun vanhemmat 
eroavat.  

Pieni Siili 

Rakkausliima 
Kirjoittaja: Kes Gray 
Suomentaja: Terhi Raumonen 
Kustannus Mäkelä Oy, 2010. 

Pieni poika etsii rakkausliimaa, 
jolla saisi korjattua äidin ja isän 
särkyneen avioliiton.  

Pieni poika 

Puhelias Elias 
Kirjoittaja: Essi Kummu 
Tammi, 2012.  

Eliaksella ja pikkusisko Inkerillä 
on kaksi kotia: isän uusi koti 
kaupungissa ja äidin vanha koti 
maalla.  

Ensimmäisellä luokalla oleva 
Elias-poika, pikkusisar Inkeri 

Mimmi Manteli 
Kirjoittaja: Marjo Oinonen 
Wsoy, 2002 

Mimmi asuu kahdestaan äitinsä 
kanssa suuressa kerrostalossa. 
Mimmin isä asu kaukana toisessa 
kaupungissa. 

Pieni tyttö, Mimmi Manteli  

Okko Oravan kaksi pesää 
Kirjoittaja: Maisa Tonteri 
Lasten Keskus, 2011. 

Okko Oravan vanhemmat eivät 
enää tule toimeen keskenään. 
Koko metsä on väsynyt heidän 
tappeluunsa.  

Okko Orava 

Kuun ja Auringon lapset 
Kirjoittaja: Katinka Tuisku 
Pieni Karhu, 2008. 

Kuu ja Aurinko eivät enää mahdu 
samalle taivaalle vaan päätyvät 
myrskyisään eroon. Kaksoset 
sinkoutuvat pois kehdostaan.  

Erilleen joutuneet Kuun ja 
Auringon kaksoset Indigo ja 
Ambra 
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 TAULUKKO 1. Tutkimusaineiston esittely 

 

 

3.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimusmetodiksi valikoin sisällönanalyysin, joka on osa laadullisen eli kvalitatiivisen 

tutkimuksen laajaa kenttää. Sisällönanalyysilla voidaan analysoida erilaisia dokumentteja 

(kirjoja, artikkeleita, päiväkirjoja, kirjeitä, haastatteluja jne.) systemaattisesti ja 

objektiivisesti. Sisällönanalyysi pyrkii kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä tiivistetysti ja yleisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103.) Sisällönanalyysi puoltaa paikkaansa, koska 

tutkimuskohteenani on kuvakirjojen välittämä kuva avioerosta ja lapsen asemasta eron 

jälkeen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä – se etsii tekstin merkityksiä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 104). 

 

Lähdin liikkeelle tutkimusaineistoni eli 2000-luvun lasten kuvakirjojen läpilukemisesta, 

jonka jälkeen määrittelin luokitteluyksiköt (omassa tutkimuksessani teemat), joita lähdin 

kuvakirjoista etsimään. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 104, 108–110.) Tutkimusta ohjaaviksi 

teemoiksi valitsin tutkimusongelmieni viitoittamana lasten asumisjärjestelyt, perhemuodon, 

lapsen ihmissuhteet sekä lapsen eron jälkeisen tunnekirjon.  

 

Päädyin rajaamaan lasten kuvakirjat 2000-luvulla julkaistuihin kirjoihin kandidaatin 

tutkielman laajuuden huomioiden. Hain tutkimusaineistoni OUTI-kirjastojen 

verkkokirjastosta  hakusanoilla  ”kuvakirjat” ja ”avioero” sekä ”lastenkirjallisuus” ja 

”avioero”. Kokeilin myös ”avioeron” paikalla termiä ”ero”, tuloksetta. Loppujen lopuksi 

sain tutkittavakseni kymmenen lasten kuvakirjaa, joista puolet on käännöskirjoja, puolet 

kotimaista kirjallisuutta.  Koska tutkimuskohteenani ovat lasten kuvakirjat, joissa kuva ja 

Minulla on kaksi kotia 
Kirjoittaja: Melanie Walsh 
Suomentaja: Irmeli Mikkonen 
Nemo, 2013 

Lämminhenkinen kirja kertoo 
muutoksista lapsen arjessa 
vanhempien eron jälkeen.  

Pieni koulua käyvä tyttö, noin 7-
vuotias 

Nähdään taas, isä 
Kirjoittaja: Brigitte 
WeningerSuomentaja: Maisa 
Savolainen 
Lasten Keskus, 2008. 

Kirja käsittelee myötätuntoisesti 
lapsen vaikeuksia avioeron 
tuomissa ongelmissa ja auttaa 
löytämään oikeat sanat, kun niistä 
puhutaan lapsen kanssa.  

Pieni Tommi-poika ja pikku karhu 
eläinmaailmassa 
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sana ovat kiinteästi yhteydessä keskenään, tutkin ja tulkitsen myös kuvia. Kuvakirjassa kuvat 

ovatkin juuri se ensimmäinen kohde, johon lapsi kirjaa luettaessa kiinnittää huomionsa. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET  

 
4.1 Lapsen perhemuoto ja asumisjärjestelyt 

 

Parisuhteen päättyminen johtuu aikuisten välisistä ristiriidoista ja erokriisin keskellä 

vanhemmat saattavat riidellä vihaisinakin. Lasta olisi kuitenkin syytä olla vetämättä 

vanhempien välisiin kiistoihin mukaan. Eron myötä toinen vanhempi joutuu muuttamaan 

pois perheen yhteisestä kodista, jolloin hänestä tulee niin sanottu tapaaja- tai etävanhempi. 

Vanhempien asumisjärjestelyjen myötä myös lapsen asuminen muuttuu ja hän voi joutua 

luopumaan kodistaan sekä omasta tutusta huoneestaan.  (Kiianmaa, 2008, s. 95.) 

 

Tutkimieni kuvakirjojen perheet olivat erilaisissa erovaiheissa. Puolessa kirjoista kuvattiin 

tunteita kuohuttavaa eroamisvaihetta kun taas puolessa elettiin jo vakiintunutta eronneen 

perheen elämää.  

 

4.1.1 Erokriisin keskellä 

 

Eron keskellä olevissa kirjoissa kuvattiin eroon liittyviä tunnepitoisiakin aikuisten välisiä 

välienselvittelyjä. Erotilanteissa vanhemmat saattavat riidellä ja samalla perheen ilmapiiri 

muuttuu. Lasta kodin muuttunut tunneilmapiiri hämmentää ja ahdistaa - lapsi ei ymmärrä, 

mistä erossa on kysymys ja miksi vanhemmilla on yhtäkkiä niin vaikeaa. (Niemelä & 

Kääriäinen, 2015, s. 37; Mäkijärvi 2014, s. 86–87.) Kahdessa kirjassa eläimiksi kuvatut 

perheen vanhemmat suoranaisesti riitelivät.  

 

 ”Isäorava ja äitiorava riitelevät: ”Sinä sinä sinä””Ei kun sinä   

 sinä sinä.” Ne rähisevät: ”Minä minä minä! ”Eipäs kuin minä   

 minä minä!.” Moinen möykkä ei kuulosta mukavalta. Okko pitelee   

 korviaan. Se ei halua kuunnella ainaista riitaa.” (Okko oravan   

 kaksi pesää) 

 

Myös myyräperheessä riidellään koko ajan ihan kaikesta, mistä milloinkin ja ilman syytä. 

Myyräperheessä myös huudetaan, paiskotaan ovia ja pidetään mykkäkoulua. (Pikku Mäyrän 

kaksi kotia) Rakkausliimassa vanhemmat eivät enää hymyile, he huokailevat paljon eivätkä 
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he enää halikaan toisiaan. Myös Pikkusuden kaksi kotia kuvaa alussa onnellista susiperhettä, 

jossa vanhempien välit muuttuvatkin etäisiksi ja susipari siirtyy nukkumaan eri pesiin.  

 

Riitaisissa eroissa mahdollinen huoltajuuskiista oli esillä yhdessä ainoassa kuvakirjassa 

(Kuva 1). Tässäkin kirjassa kuitenkin päädyttiin lapsen vuoroasumisjärjestelyyn molempien 

vanhempien luona.  

 KUVA 1. Okko Oravan kaksi pesää (2011) 

 

4.1.2 Vakiintunut ero ja lapsen huoltajuus 

 

Puolet kuvakirjoista kuvasi jo vakiintunutta perhettä, jossa vanhempien erosta oli kulunut jo 

jonkin aikaa eikä ero ollut enää akuuttina kriisinä läsnä. Näissä perheissä asumisjärjestelyt 

oli saatu vakaiksi ja lapsen huoltajuussopimukset kuntoon. Vanhempien ero vaikuttaa lapsen 

asumisjärjestelyihin, sillä vanhempien erotessa myös lapsen koti jakautuu. Lapsen koti 

muodostuu useimmiten niin, että vakituinen koti on äidin luona ja isän luona käydään 

esimerkiksi viikonloppuisin tai joka toinen viikonloppu, joskus myös vuoroviikoin. 

(Hakovirta & Broberg, 2014, s.116.) Joka tapauksessa lapsella on eron jälkeen melkein aina 

kaksi kotia.  
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Valtaosassa lastenkirjoja (8/10) lapsen arki oli jakautunut kahden vanhemman kotiin. Näin 

lapsen viikkorytmi muokkautuu sen mukaan, asuuko hän isän vai äidin luona. 

Pääsääntöisesti lapset asuivat äitinsä luona ja tapasivat isäänsä ”säännöllisesti” (Nähdään 

taas, isä),  sunnuntaisin (Pikku Mäyrän kaksi kotia) tai tarkemmin määrittelemättömästi. 

Suhde isään jatkui kuitenkin kaikissa kirjoissa  Rakkausliiman vielä erilleen muuttamatonta 

pariskuntaa ja Kuun ja auringon lapset-kirjan lapset jakaneet ja erillään asuvaa pariskuntaa 

lukuunottamatta.  

 

Tosielämän tavoin myös kuvakirjoissa lapsen asuminen on järjestetty niin että kahtaa kirjaa 

lukuun ottamatta lapset asuivat äitinsä luona ja tapasivat isäänsä tavallisimman kerran 

viikossa. Minulla on kaksi kotia -kirjassa  lapsella oli selvästi kaksi kotia ja hän vietti 

runsaasti aikaa sekä isällään että äidillään. Vertauskuvallisessa Kuun ja auringon lapset-

kirjassa perheen kaksi lasta oli jaettu isälleen Auringolle ja äidilleen Kuulle. 

 

Isä saattoi asua kaukana,  täysin eri paikassa kuin äiti. Esimerkiksi kirjassa Puhelias Elias 

isän uusi koti sijaitsi kaupungissa, kun taas äidin vanha koti oli maaseudulla. Myös Mimmi 

Mantelissa isä asui junamatkan päässä toisessa kaupungissa. Äiti ja Mimmi olivat 

muuttaneet uuteen kotiin kokonaan uuteen kaupunkiin.  Okko Oravan kaksi pesää-kirjassa 

oravaisä asui ihan eri puolella metsää omassa pesässään. 

 

Kuvakirjojen lapset elivät vanhempien tekemien erilaisten asumisjärjestelyjen ehdoilla. 

Kirjoissa oli nähtävissä sekä vuoroviikkoasumista että viikonloppuisyyttä. Täysin 

poissaolevaa isää ei kirjoissa ollut nähtävillä. 

 

4.1.3 Arkielämä  

 

Vanhempien parisuhteen päättyminen muutti kuvakirjojen lasten elämää. Muutos näkyi 

käytännössä esimerkiksi siinä, että isän ja äidin luona lapsella oli omat huoneensa. Minulla 

on kaksi kotia-kirjassa kuvataan lapsen kahden kodin asumista näin: 

 

”Äidin luona maalasimme huoneeni keltaiseksi, isän luona huoneeseeni laitettiin 

kukkatapetti. Äidin luona yövaloni on panda, Isän luona on kauniit perhosvalot. 

Lelujani on sekä äidin että isän luona, mutta suosikkini kulkevat aina mukanani 

kassissa.” 
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Arjen muutos saattoi näkyä myös vaikkapa koulusta hakemisessa: ennen äiti haki aina 

koulusta, nyt isä ja äiti hakivat vuorotellen. (Minulla on kaksi kotia). Myös Puhelias Elias-

kirjassa Elias-pojan koulumatkojen hoitaminen tuntui aiemmin olleen perheen äidin 

vastuulla, mutta nyt koulumatkoista huolehtivat molemmat vanhemmat.  

   KUVA 2 Mimmi Manteli (2002) 

 

Äidin kodissa voi olla aivan erilaisia tapoja ja yhdessä tehtäviä asioita kuin isän  

luona. Äidin luona esimerkiksi käytiin katsomassa eläimiä (Minulla on kaksi kotia) ja 

uimassa (Siili ja taikakorut). Isän luona vierailtiin harvemmin ja siksi arjen isällä 

mainittiinkin useimmin olevan jotakin erikoisempaa. Isän luona telttailtiin viikonloppuisin 

(Minulla on kaksi kotia), katseltiin monenlaisia uusia eläimiä (Nähdään taas isä), leikittiin 

rekka-autoilua (Kuva 2) ja ”tehtiin omia juttuja”, leikattiin nurmikkoa ja kiivettin tammeen 

(Siili ja taikakorut) Lisäksi isän kanssa kalastettiin, kisailtiin käpysotaa ja leikittiin piilosta 

(Pikku Mäyrän kaksi kotia). Isällä mainittiin olevan myös omia erikoistaitoja kuten parhaan 

aamupalan laittamiskyky sekä jalkapallon pelitaidot (Siili ja taikakorut). 
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Kuvakirjojen lasten arki pyöri enimmäkseen kodin ja sen pihapiirin ympärillä. Kahdessa 

kirjassa lapset kävivät myös koulua (Rakkausliima, Puhelias Elias). Mimmi Mantelin 

Mimmi-tyttö oli päiväkoti-ikäinen ja oli välillä päiväkodissa.  Mimmi vieraili myös lääkärin 

pakeilla. Mimmi Manteli, Rakkausliima ja Puhelias Elias kuvasivat selkeimmin eronneen 

lapsen elämää aivan tavallisena arkielämänä, jossa vietettiin aikaa kotosalla, 

koulussa/päiväkodissa ja ystävien kanssa.  

 

Kahden kodin myötä lapsi sai myös tavallaan kaksi erillistä elämänpiiriä. Isän luona asuttiin 

erilaisessa huoneessa kuin äidin luona, jopa kokonaan eri kaupungissa. Isän ja äidin kanssa 

myös puuhasteltiin erilaisia juttuja ja isävierailuissa oli nähtävissä ns. viikonloppuisyyden 

tuomaa puuhamaaisyyttä, jolloin isä panostaa vähään yhteiseen aikaan lapsensa kanssa. 

Myös mummolassa saatettiin yökyläillä ja viipyä jopa koko kesä. 

 

4.2 Ihmissuhteet 

 

Pääasiallisia lapsen ihmissuhteita kuvakirjoissa edustavat suhteet vanhempiin, isään ja äitiin. 

Läheisyyttä molempiin vanhempiin kuvataan kirjojen kuvituksessakin. Mimmi (Mimmi 

Manteli) istuu äidin sylissä, Elias (Puhelias Elias) rutistaa äitiä, Pikku Mäyrä (Pikku Mäyrän 

kaksi kotia) kuuntelee kirjan lukemista äidin sylissä ja istuu laiturilla isänsä rinnalla. Äiti 

antaa myös hyvän yön suukon Pienelle Myyrälle. Okko Orava (Okko Oravan kaksi kotia) 

ryömii emonsa kainaloon ja kiipeää isäoravan reppuselkään. Pikku Susi (Pikkusuden kaksi 

kotia) nukkuu äitinsä kainalossa. Rakkausliima-kirjassa isää ja äitiä ei kuvattu lainkaan.  
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 KUVA 3. Mimmi Manteli (2002) 

 

Lasten suhteet sukulaisiin ja ystäviin muovautuvat uudelleen vanhempien eron seurauksena. 

Sukulaisuussuhteista kirjoissa mainittiin mummo, joka asui Virossa Pärnussa (Puhelias 

Elias). Mummolassa ollessaan Eliaksella oli paras ystävä pärnulainen Priit. Myös Mimmi,  

kirjassa Mimmi Manteli, yökyläilee bussimatkan päässä olevan mummonsa luona. Mimmin 

suhteet mummoon vaikuttavat lämpimiltä, sillä kirjassa kuvataan Mimmi halaamassa 

mummoaan. (Kuva 3.) 

  

Ystävyyssuhteista mainittiin viidessä kirjassa kymmenestä. Mimmi Manteli-kirjan Mimmi-

tytöllä oli monta hyvää ystävää ja paras ystävä Veera. Mimmillä on myös näkymätön ystävä 

Pelle, joka on olemassa vain Mimmille. Eron kokeneet lapset saattoivat myös verrata omaa 

erilaista perhettään ystäviensä ”ehjiin perheisiin”. Esimerkiksi Pikku Mäyrän kahdessa 

kodissa pikku mäyrän ystävän kanin vanhemmat riitelevät, mutta riidan jälkeen pian jo 

halivat ja sopivat. Myös pieni siili (Siili ja taikakorut) vertaili oman perheensä tilannetta 

kaverinsa Onni Omenamadon 7-henkisen perheeseen, joka sulassa sovussa mahtui asumaan 

yhteen ainoaan kaneliomenaan. Smithin (1999) mukaan eron kokeneet lapset saattavatkin 
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suorastaan kadehtia ehjiä perheitä, heidän yhteisiä lomiaan ja materiaalista omaisuuttaan 

(emt.., s. 47).  

 

Ainoana uusperhemalliin viittaavana kirjana erottui Puhelias Elias, jossa Eliaksen ja hänen 

pikkusiskonsa isän luona oli vierailulla isän uusi naisystävä tyttärineen. Hyvästä perheiden 

välisestä yhteistyöstä kertoi seikka, että Eliaksen ja pikkusiskon äiti oli tullut päivälliselle 

entisen kumppaninsa ja tämän uuden naisystävänsä kutsumana. Ruokapöydässä ruokailivat 

siis Eliaksen ja pikkusiskon molemmat vanhemmat sekä isän uusi naisystävä tyttärineen.  

 

4.3 Lapsen tunteet 

 

Kuvakirjojen lasten tunnemaailma kokee vanhempien eron seurauksena voimakkaita 

tunteita ääripäästä toiseen. Kuvakirjoissa tuli ilmi niin lasten lasten surullisuus, 

syyllisyydentunne, ikävä poissaolevaa vanhempaa kohtaan kuin lopulta luottamus 

tulevaisuuteen.  

 

Pienten lasten ensimmäinen tunnereaktio vanhempiensa eroon on useimmiten surullisuus 

(Poijula, 2016, s. 264). Surullisuus ja murheellisuus näkyi sanoitettuna tunteena kolmessa 

kuvakirjassa.  

 

Nähdään taas isä-kirjassa Tommi-poika purskahtaa suoranaiseen itkuun isänsä luota 

tullessaan. Pehmonalle antaa kuitenkin lohdutuksen tunteen. Pikkusuden kaksi kotia-

kuvakirjassa Pikkususi on surullinen, koska isä on kadonnut yön aikana. Pikkususi laulaa:  

 

”Tule takaisin, isäsusi, tule takaisin kotiin….Tule takaisin isäsusi, tule 

takaisin kotiin.” (Kuva 4.) 
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  KUVA 4 . Pikkusuden kaksi kotia (2005) 

 

 

Surullisuuteen kytkeytyvät usein ikävän ja kaipauksen tunteet. Minulla on kaksi kotia-kirjan 

pikkutytön isä- ja äiti -ikävään auttoi valokuvien katselu ja puhelinsoitto sille vanhemmalle, 

jonka luona hän ei kaipuun hetkellä ollut. Siili ja taikakorut-kirjassa Pieni Siili tuntee 

fyysisen ikävän tunteen, puristuksen rinnassa.  

 

Lapsi syyttää erosta itseään, sillä pieni lapsi kokee olevansa maailman napa ja asioiden 

johtuvan hänestä itsestään (Kiianmaa, 2008, s. 96). Syyllisyydentunnetta poteva lapsi 

kuvataan ainoastaan yhdessä kuvakirjassa Rakkausliima, jossa pieni poika pohtii 

vanhempiensa tulevaa avioeroa: ”Onko se minun vikani?”.  

 

Äidin ja isän ero hämmentää lasta ja saa aikaan tunneryöpyn. Lasta pelottaa, että vanhempien 

ero vaikuttaa suoraan vanhempien rakkaudentunteeseen lasta kohtaan. Vaikka vanhemmat 

eroavat toisistaan, tämä ei tarkoita eroa lapsesta. Eronkin jälkeen molemmat vanhemmat, isä 

ja äiti, rakastavat lasta aivan yhtä paljon kuin ennen eroa eivätkä katoa lapsen elämästä. 

(Niemelä & Kääriäinen, 2015, s. 39–40.) 
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Lapsen epäilys vanhempiensa rakkauden loppumisesta tuli ilmi kahtaa kirjaa 

lukuunottamatta kaikissa kuvakirjoissa. Näistäkin toisessa silti mainittiin, että päähenkilö 

Mimmi (Mimmi Manteli) ymmärtää että molemmat vanhemmat rakastavat häntä erosta 

huolimatta. Rakkausliima kiteytti vanhempien rakkauden pysyvyyden eron jälkeen näin: 

(Kuva 5) 

 KUVA 5. Rakkausliima (2010) 

 

Myös Puhelias Elias-kirjassa kuvataan Elias-pojan epäilyä siitä, katoaako rakkaus kahden 

kodin eronneessa perheessä. Eliaksen äiti vakuuttaa että eronneita perheitä on muitakin ja 

että:  

   

”Sitä paitsi minä olen vakaasti sitä mieltä, että oikein rakkaista ihmisistä ei ole edes 

mahdollista erota. Se johtuu siitä, että niiden kanssa on kumminkin koko ajan, mutta 

vain vähän eri tavalla” 

 

Pieni lapsi saattaa toivoa vanhempiensa yhteenpaluuta eikä välttämättä ymmärrä, mikseivät 

vanhemmat enää voi asua yhdessä. Mimmi Manteli-kirjan Mimmi-tyttö ei ymmärrä, 

mikseivät äiti ja isää enää asu yhdessä, mutta silti hän ymmärtää molempien vanhempiensa 

rakkauden häntä kohtaan. Pikkususi taas ihmettelee, kun isisusi ei enää nukukaan hänen 
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toisella puolellaan. Äitisusi kuitenkin lohduttaa että alkuun on vaikeaa, mutta hiljalleen alkaa 

tuntua helpommalta. (Pikkusuden kaksi kotia) Rakkausliima-kirjan poika suhtautuu 

hyväksyvästi vanhempiensa tulevaan eroon, vaikka se tuntuukin kipeältä: 

 

”Jos purkissa saisi rakkausliimaa, äiti ja isä olisivat ostaneet sen. He olisivat 

korjanneet liittonsa, jos vain tietäisivät miten. Se tuntuu aika kipeältä. Se on 

kamalan haikeaa.” 

 

Korostetun positiivinen loppu ja luottamus tulevaisuuteen huokuu neljästä kirjasta. 

Pikkususi käy nukkumaan levollisin mielin, kun tietää että seuraavana päivänä isäsusi 

opettaa hänet uimaan. (Pikkusuden kaksi kotia.) Pikku Mäyrän kaksi kotia-kirjassa Pikku 

Mäyrä ajattelee, että jos elämässä tekee parhaansa niin voi olla onnellinen. Pikku Mäyrä 

aikoo aikuisena pikkumäyriä saadessaan rakastaa lastensa äitiä pitkään, ikuisesti. 

Rakkausliiman pieni poika pohtii elämää ja avioliittoa:  

 

 ”Mutta joskus liitot menevnsa  onnellinen. Pikku Misuuteen huokuu 

neljunottamatta kaikissa kuvakirjoissa. Nisistaan, tnmenaan. Smithin (1999) On 

hyvä olla kun ymmärrän sen.” 
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5. POHDINTA 

 
5.1 Luotettavuuden arviointia 

 

Koska tutkimuksessani on kyse kvalitatiivisesta, laadullisesta tutkimuksesta, sen 

lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 210.) Minä itse 

siis olen tutkimukseni keskeinen työväline ja oma logiikkani tutkimuksen teossa on 

vaikuttanut tutkimustuloksiin.  

 

Laadullisen aineiston arvioinnissa olennaista on kiinnittää huomiota tutkimusaineiston 

merkittävyyteen ja sen riittävyyteen (Eskola & Suoranta, 2003, 214-215). Näissä asioissa 

olen mielestäni onnistunut, sillä tutkimusaineistoni edustaa kymmentä 2000-luvun avioeroa 

käsittelevää kuvakirjaa. Olen siis rajannut aineistoni riittävän perusteellisesti.  

 

Lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava tehdyn analyysin 

kattavuus, tulkintoja ei pidä perustella satunnaisiin aineistosta tehtyihin poimintoihin. 

(Eskola & Suoranta, 2003, s. 215.) Kuvakirjoihin kohdistuva sisällönanalyysini perustuu 

tiettyjen teemojen poimimiseen, jossa korostuvat toki myös omat subjektiiviset 

ajatuskulkuni. Erotin kuvakirjoista tutkimusta ohjaaviksi teemoiksi lasten asumisjärjestelyt, 

perhemuodon, lapsen ihmissuhteet sekä lapsen tunnemaailman. Subjektiivisuuden ongelma 

näyttäytyy tälläkin tasolla, sillä jokainen tutkija tulkitsee sisältöä oman maailmankuvansa 

varassa. Tulkintaa vahvistaa jos lukijalle tarjotaan välillä tulkinnan lisäksi nähtävälle myös 

aineistokatkelma, josta tulkinta on tehty. (Eskola & Suoranta, 2003, s. 216.) 

 

5.2 Lopuksi  

 
Lasten 2000-luvulla julkaistut kuvakirjat kuvasivat avioeron kokeneen lapsen 

asumisjärjestelyjä, ihmissuhteita ja tunteiden vaihtelua erittäin todenmukaisesti. Kirjat siis 

olivat sisällöltään varsin realistisia, vaikka kirjojen päähenkilöt saattoivat ollakin myyriä, 

susia tai oravia ja tapahtumaympäristönä metsä. Mielikuvitukselliset hahmot ja miljöö eivät 

vaikuttaneet itse kirjan sisällön ytimeen. Kuvakirjojen keskiössä oli lapsi - sivuhenkilöinä 

toimivat äiti, isä, mahdolliset ystävät ja sukulaiset. 

 



 27 

Avioerokriisin kokeneen lapsen vaihtelevat tunteet tulivat hyvin esille kuvakirjallisuudessa. 

Tunteet vaihtelivat surusta ja pettymyksestä iloon ja toiveikkuuteen. Kirjojen kuva lapsen 

tunne-elämästä oli kaunistelematon ja se salli myös negatiivisinakin ymmärrettyjen 

tunteiden esiintulemisen.  

 

Vaikka eroaminen onkin nykyään yleistä ja hyväksyttyä, lapsen asema erossa ei ole 

muuttunut sen helpommaksi. Ero on ensisijaisesti vanhempien oma valinta, joka tosin 

vaikuttaa kiistattomasti lapsen asuinympäristöön, ihmissuhteisiin ja tunne-elämään. 

Olennaista lapsen hyvinvoinnissa eron jälkeen on lapsen vanhempien keskinäinen suhde ja 

se, millaiseksi lapsen yhteys etävanhempaan, tavallisimmin isään, muodostuu.  

 

Lastenkirjallisuus tarjoaa näkökulman lapsen maailmaan. Lastenkirjallisuuden avulla 

vanhempiensa eron kokenut lapsi voi yksin tai vanhempansa/isovanhempansa tai vaikkapa 

päiväkodin varhaiskasvatusammattilaisen kanssa tutustua samassa tilanteessa olevien ihmis- 

ja eläinlasten elämään ja löytää kirjoista vastaavuuksia omaan elämäntilanteensa. Samalla 

lapsi oppii tunnistamaan omia tunteitaan. Tunne-elämysten lisäksi kuvakirja muokkaa 

lapsen yleistä kuvaa maailmasta. Kuvakirjojen välittämä kuva esimerkiksi perhemallista ei 

näin ole yhdentekevää.  

 

Av(i)oero tarjoaa runsaasti erilaisia tutkimusnäkökulmia. Eroisyyttä lastenkirjallisuuden 

välityksellä onkin jo tutkittu, mutta esimerkiksi erilaisten perhemallien  näkyvyys 

lastenkirjallisuudessa olisi antoisa teema.  Oman tutkimukseni myötä kiinnostuinkin nyky-

yhteiskunnan vaihtelevista ja monimuotoisista perheistä. Jatkotutkimusideana olisikin 

kiinnostavaa tutkia erilaisten perhemuotojen esiintymistä lasten kuvakirjoissa, edustaahan 

perhe lapsen merkityksellisintä elämänaluetta päiväkodin, koulun ja ystäväpiirin rinnalla. 

Hedelmällisintä olisi tutkia perheiden moninaistumisen kehityskaarta pitemmällä 

aikajaksolla eli tutkittava kuvakirjallisuus kattaisi useamman eri vuosikymmenen, 

esimerkiksi 1970-luvulta tähän päivään. Historiallinen perspektiivi useamman 

vuosikymmenen lastenkirjallisuuden tutkimiseen olisi myös perusteltua kandidaatintyötä 

laajemmassa tutkimuksessa.  
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