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ABSTRACT 
The subject of the study is the men's divorce. The examined divorces have taken place at 
the women's instigation. The methods of the study are qualitative.  The data of the study 
is the interviews of eight divorced men.  

The research questions are: 1.) What kind of processes are divorces for the rejected 
men? 2.) How do the rejected men get over their divorce? 

The men were interviewed at several stages of the study. After that the data was 
coded by the theoretical model of the divorce. The divorce process was examined narra-
tively.  

The divorce is estimated to be problematic from the point of view of men’s equali-
ty. The study brings up the men's weak position in relation to the women for example 
when often destructive custody disputes are managed.   

The personal problems of a man or woman seldom got to be the reason for the 
divorce. Instead the marriage appears to be an emotional relation between husband and 
wife and the emancipated women are not anymore satisfied only  with safeness of the 
marriage.  
 The men had clearly not understood the significance of the spouses' good mutual 
communication. Although women's unfaithfulness existed, the men would have been 
ready to forgive that and to continue the marriage. 
 The coping of the divorce is a very personal affair for men. The opinions of the 
parents or friends are not important. Professional help was not asked. When a divorce 
process starts, women have a coping strategy, but men do not and they lose many 
personal contacts obtained during the marriage. 
 The main promoting factor of the coping with the problems of divorce is for men a 
good relation to their children. The children often question the dominant social practice, 
by that they are imposed to live with their mother after divorce. 
 The divorce appears to be a new problem of the social integration in Finnish 
society. In divorce the wide modern fatherhood crashes into the structures of the 
gendered society. Accordingly the progress of the men's divorce process challenges our 
systems of family and social security, which are not capable of handle social problems 
like these. 
 
Keywords: Divorce, divorce process, coping, men’s studies 
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ABSTRAKTI 
Tutkimuksessa tarkastellaan avioeroa miesten näkökulmasta. Tutkitut eroprosessit ovat 
käynnistyneet naisten aloitteesta. Tutkimusmetodit ovat laadullisia, eroja tarkastellaan 
tapaustutkimuksen otteella aineistona kahdeksan eroprosessin läpikäyneen miehen 
haastattelut. Tutkimuksessa kysytään: 1.) Millainen on hylätyn miehen avioeroprosessi? 
2.) Miten hylätyt miehet selviytyvät erosta? 

Avioeroa tarkastellaan sosiaalisena ongelmana lähtökohtana erojen yleistymisen ja 
siitä seuraavat kielteiset seuraukset niin yksilöille, perheille kuin koko yhteiskunnalle, 
ilman että sosiaaliturvajärjestelmissä olisi tähän riittävästi varauduttu.   

Tutkimus tuo esiin miesten heikon aseman suhteessa naisiin esim. ratkottaessa 
eroihin liittyviä repiviä ja yhteiskunnalle kalliita huoltajuuskiistoja. 

Tutkimus rakentuu moniaineksisesti sekä sosiaalisia ongelmia että riskejä, 
syrjäytymistä ja avioerojen merkitystä koskevan kansainvälisen tutkimuksen varaan. 
Niiden avulla on rakennettu teoreettinen malli eroprosessista ja siitä selviytymisestä.  

Miehiä haastateltiin tutkimuksen useassa eri vaiheessa. Aineisto koodattiin 
avioeron prosessimallista johdetun analyysikehikon ohjaamana. Tutkimuksen mukaan 
avioeron syyksi nousivat harvoin miehen tai naisen henkilökohtaiset ongelmat. 
Avioliitto näyttäytyy tunnesuhteena, jossa pelkkä tasainen ja turvallinen elämänkulku ei 
enää emansipoituneille naisille riitä. 

Puolisoiden hyvän keskinäisen kommunikaation merkitystä miehet eivät 
selvästikään olleet ymmärtäneet. Naisten uskottomuutta esiintyi. Sen miehet olisivat 
olleet valmiita antamaan sen anteeksi ja jatkamaan liittoa. 

Eron työstäminen on miehille yksityisasia. Puolisoiden vanhempien, suvun tai 
ystävien mielipiteet eivät ole tärkeitä. Ulkopuoliseen apuun turvaudutaan harvoin. 

Eron käynnistyessä naisilla on usein selviytymisstrategia, joka miehiltä puuttuu. 
Keskeinen erosta selviytymisen tekijä on hyvä suhde lapsiin. Lapset kyseenalaistavat 
hallitsevan käytännön, jossa he jäävät erossa äidille. 

Avioero näyttäytyy tutkimuksessa uudenlaisena sosiaalisen integraation 
ongelmana. Siinä laaja-alainen isyys törmää yhteiskunnan sukupuolittuneisiin 
rakenteisiin.  
 
Avainsanat: Avioero, eroprosessi, elämänhallinta, miestutkimus 



ESIPUHE 
 
Olen syntynyt maaseutupaikkakunnalla ja elänyt siellä lähes koko elämäni 
kolmilapsisen perheen kuopuksena. Äidin ja isän suhde oli perheessämme hy-
vä ja tasavertainen. Molemmat vanhempani työskentelivät perheen yhteisessä 
yrityksessä. Isäni kuoli yllättäen ollessani 14-vuotias. Äitini halusi kasvattaa 
meistä suvaitsevaisia ja oikeudenmukaisia. Sain jo nuorena kokea, miltä lapses-
ta tuntuu, kun toinen vanhemmista puuttuu.  

Perustin oman perheeni varsin nuorena ja tulin ensimmäistä kertaa isäksi 
ollessani vasta 19-vuotias. Toinen lapseni syntyi pari vuotta myöhemmin. Pian 
tämän jälkeen muutin perheeni kanssa Uppsalaan opiskelemaan taloustieteitä. 
Ruotsissa asuessani, tuolloin elettiin 1980-lukua, kiinnostuin silloin ajankohtai-
sesta tasa-arvokeskustelusta, jota Ruotsissa käytiin aktiivisesti. Tämä keskustelu 
herätti alun perin kiinnostukseni avioeroja kohtaan.  

Upsalan jälkeisen ajan toimin liike-elämän palveluksessa. 1998 aloitin 
opinnot Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Kiinnostukseni avio-
erojen tuottamiin tasa-arvo-ongelmiin heräsi uudelleen. Teemaan liittyvä julkai-
sutoiminta oli sisällöltään miehen näkökulmasta varsin yksipuolista. Koin, että 
miesnäkökulma oli kokonaan sivuutettu näissä keskusteluissa. 

Tutkimusintressini kannalta käänteentekevää muutosta merkitsi 4.9.2003 
Sana-lehdessä julkaistu teemanumero miehen elämästä, jossa toin ajatuksiani 
julki ensimmäisen kerran julkisuudessa otsikolla ”aika puhua perheestä miehen 
näkökulmasta”. Artikkelin julkaisemisen jälkeen päätin perehtyä aiheeseen 
lähemmin, nyt tutkijan näkökulmasta.  

Syvälliset, vuorovaikutukseen perustuvat keskustelut ovat olleet työvä-
lineinäni. Toivoin pääseväni tutkimuksessani keskustelemalla ja kuuntelemalla 
pureutumaan miesten elämän herkille ja yksityiseksi koetuille alueille. 

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipolitiikan ja sosiaalitalouden laitoksella 
prof. Juhani Laurinkarin kiinnostui aiheestani. Esitettyäni alustavan tutkimus-
idean, pyysin häntä ohjaajakseni ja hän ryhtyi tehtävään. Toiseksi ohjaajakseni 
sain tulevalle lisensiaattityölleni dosentti Tapio Lampisen, kirkkososiologin, 
suuresti arvostamani opettajan ja luennoitsijan Helsingin yliopiston teologisesta 
tiedekunnasta. 

Väitöskirjani laajeni olennaisesti sisällöltään lisensiaattityöstä. Metodin 
kehittämisessä sain myöhemmin työni edetessä ohjaajieni lisäksi ohjeita dosent-
ti Hanne Laitiselta. Saan olla erityisen kiitollinen, että professorit Guy Bäckman 
ja Matti Rimpelä toimivat väitöskirjani käsikirjoituksen esitarkastajina. Itä-
Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta kutsui 
professori Rimpelän myös vastaväittäjäkseni. 



Pian on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun ensi kerran mielessäni kävi 
ajatus väitöstutkimuksen tekemisestä avioerosta miesnäkökulmasta. Matkan 
varrella on osakseni osunut monenlaisia onnellisia yhteensattumia. Löysin pä-
tevät ohjaajat. Onnistuin myös löytämään haastateltavat, joilla oli kyky avoi-
meen ja mielestäni myös objektiiviseen tarkasteluun haastavan, herkän ja hen-
kilökohtaisen aiheen ympärillä.  

Viimeisimmät kymmenen vuotta olen saanut toimia myös papin tehtävis-
sä. Tutkijaksi harjaantumisessa on ollut ensiarvoista saada perehtyä yli sadan 
käymäni vihkikeskustelun avulla avioliiton lähtötilanteeseen.  

Oman lapsuuden perheeni merkitystä, vanhemmiltani ja muilta perheen-
jäseniltäni saamastani tuesta en osaa riittävästi kiittää. Äitini on aina kannusta-
nut minua kohti uusia haasteita. Edesmennyttä isääni muistan lämmöllä hyvin 
ihmisläheisenä, kaikkien kanssa hyvin toimeentulevana, hyväntuulisena ja 
lempeänä kasvattajana ja isänä. Vanhemmat sisarukseni Maria-Kaarina ja Juha-
ni ovat aina pitäneet ehkä vähän ”erilaisesta” pikkuveljestä hyvää huolta ja ovat 
mahdollistaneet suhtautumisellaan elämässäni eteen tulleita haasteita. 

Lopuksi arvokkaimmat kiitokseni: lapseni Heini ja Hannu sekä Heinin 
lapset Ava ja Via ovat antaneet elämälleni ehkä suurimman tarkoituksen. Ilman 
Päivi- vaimoani en olisi nyt tässä tilanteessa. Hän on ollut suurin tukeni ja ym-
märtäjäni, niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. 

 
 

Kankaanpäässä 30. elokuuta 2012 
Jari Koskela 
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1 Johdanto 

1.1 AVIOEROJEN YLEISTYMINEN 
 
Avioerot ovat olleet useimmissa läntisissä teollisuusmaissa yleisiä viimeisim-
pien vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa avioerot yleistyivät 
miltei lineaarisesti 1970-luvulle asti, jonka jälkeen kasvu pysähtyi (Macionis 
2005, 331). Suomessa miltei joka toinen avioliitto päättyy eroon (Nordic Statisti-
cal Yearbook 2011, 44). 

Avioliiton rikkoutuminen on usein kipeä kokemus eroaville puolisoille. Se 
tuottaa monenlaisia hyvinvoinnin ongelmia. Eron aiheuttamaa stressiä on jos-
kus verrattu puolison tai vanhemman kuolemaan. Etenkin, jos parisuhteeseen 
on ladattu suuria odotuksia rakkaudesta, intohimosta, hellyydestä, huolenpi-
dosta ja hyvästä seksistä, ilmenevät ero ja siihen johtaneet vaiheet katkerana 
pettymyksenä näiden epärealististen haaveiden kariutuessa. Perheellisten erois-
sa parisuhteen rikkoutumisen vaikutukset kohdistuvat myös lapsiin (ks. esim. 
Wallerstein ym. 2007) ja eroprosessit voivat olla myös yhteiskunnalle kalliita 
(Hämäläinen 2010a). Avioeroa voidaan siten pitää merkittävänä psyko-
sosiaalisena ongelmana.  

Sosiaalipoliittisesti avioero muistuttaa sosiaalista riskiä. Se on yleisenäkin 
tietyllä tavalla yllätyksellinen ja toteutuu useimmiten eroavien tahdosta riip-
pumatta etenkin, jos se käynnistyy toisen puolison aloitteesta ilman yhteistä 
sopimista. Vaikka erityisesti tällainen ero näyttäytyykin merkittävänä, ja usein 
esiintyvänä hyvinvointi- ja perhepoliittisena riskinä, se on jäänyt toistaiseksi 
sosiaaliturvajärjestelmissämme miltei vaille huomiota.  

Millaisin prosessein tahdonvastaiset erot toteutuvat? Ovatko ne henkilö-
kohtaisia, aina omanlaisiaan, vai voidaanko tällaisia parisuhteita tukea kriiseis-
sä ja ehkäistä niitä ennalta esimerkiksi vahvistamalla puolisoiden voimavaroja 
ja ihmissuhdetaitoja?  

Tämän tutkimuksen lähtöoletuksissa hylätyn miehen tilanne näyttäytyy 
sosiaalisena ongelmana; kysytään miten miehet sopeutuvat heihin kohdistuviin 
uusiin vaatimuksiin ja yllätyksenä tulevaan eroon silloin, kun vanha miehen 
hyvän käyttäytymisen normi ei enää riitä pitämään avioliittoa emansipoitunei-
den naisten kanssa koossa. 

Vaikka ero jää valtiolliselta sosiaaliturvajärjestelmältämme sellaisenaan 
huomaamatta, monet sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijat työskente-
levät parisuhteiden hyväksi, erojen ehkäisemiseksi ja niiden seurauksien lievit-
tämiseksi.  



 

Avioeroja tilastoitiin Suomessa ensimmäisen kerran vuoden 1870 väestö-
laskennassa. Eroja esiintyi tuolloin nykyistä huomattavasti vähemmän suhtees-
sa solmittujen avioliittojen määrään. Todennäköisesti osaltaan juuri avioerojen 
harvinaisuuden vuoksi niistä alettiin pitää järjestelmällisesti kirjaa vasta vuo-
den 1879 väestötilastouudistuksen jälkeen. Suomen tilastollisen vuosikirjan 
ensimmäiset avioerotiedot ovat peräisin vuodelta 1881. Vuoteen 1891 asti tilas-
toista ilmenevät erojen määrät, sen jälkeen myös eroperusteet (Mahkonen 1980, 
12-13; Litmala 2002, 8). 

Avioerot olivat harvinaisia vielä 1900-luvun alussakin. Tuolloin niitä toteu-
tui vain runsaat sata vuodessa. Tuhannen avioeron vuotuinen määrä ylitettiin 
1920-luvun lopussa. Vuoden 1930 avioliittolain voimaantulo ei aiheuttanut suu-
ria muutoksia erojen määrään. Sotien aikana avioerojen määrä kasvoi voimak-
kaasti avioliittojen määrän lisääntyessä ja muutos jatkui samansuuntaisena 
sotien jälkeenkin. 1950-luvulla eronneiden vuotuisissa määrissä ei juurikaan 
tapahtunut muutoksia (Litmala 2002, 8). 

Eronneisuus alkoi jälleen yleistyä voimakkaasti 1960-luvun lopulla. Erojen 
vuosittainen määrä vakiintui noin 10 000 eroon vuodesta 1974 alkaen. Vuoden 
1988 alusta voimaan tulleiden uusien avioerosäännösten myötä erojen määrä 
lisääntyi 14 000 eroon vuonna 1989. Kasvu tasaantui jälleen 1990-luvun alku-
vuosina (Litmala 2002, 8). 2010 - luvulla avioerojen määrä on vakiintunut noin 
13 500 eroon vuodessa. 

Avioerojen yleistymistä on vaikea tarkasti selittää. Väestötutkimukset 
osoittavat, että kansalaisten mielestä ns. "hyväksyttävät" syyt avio- ja avoliitto-
jen hajoamiseen löytyvät ennemminkin parisuhteen sisäisestä dynamiikasta ja 
ongelmista kuin ulkoisista tekijöistä, kuten taloudellisista asioista, työurasta tai 
ympäristön painostuksesta. 

Parisuhteen ulkoiset tekijät ovat usein yhteydessä sen sisäisiin ongelmiin. 
Kaiken kaikkiaan avioero on tutkimustiedon perusteella pikemminkin pidem-
piaikainen tapahtumien sarja, prosessi, kuin jostakin yksittäisestä syystä johtu-
va tapahtuma (Litmala 2002). Tämän vuoksi avioeroon liittyviä tekijöitä tarkas-
tellaan tässä tutkimuksessa sekä psykososiaalisena ongelmana sisältöineen että 
potentiaalisena syrjäytymisen prosessina.  

Syrjäytyminen on sosiaalitieteellinen ja myös sosiaalihallinnollisiin käytän-
töihin laajasti levinnyt käsite, jolla on kuvattu sosiaalisia ongelmia vaiheittain 
etenevinä tapahtumakulkuina ja kasautumisina. Syrjäytymistarkasteluissa sosi-
aalisilla ongelmilla tulkitaan olevan rekursiivinen luonne (sosiaalisesta syrjäy-
tymisestä käsitteenä esimerkiksi Ruotsalainen 2005, Silver 1995 ja Moisio 2004, 
342 - 344 ).  

Sosiaalisten ongelmien rekursiivisuus tarkoittaa teoreettis- käytännöllistä 
tulkintamallia, jossa vanhat ongelmat muodostavat uusien ongelmien kasvu-
alustan ja tarkasteltavan sosiaalisen toimijan tilanne arvioidaan vaiheittain vai-
keutuvaksi (sosiaalisten ongelmien rekursiivisuudesta ks. esimerkiksi Rönkä 
1999). Syrjäytyminen soveltuu käsitteenä hyvin eroprosessien tarkasteluun 
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niiden pitkittäissuunnassa, josta on tunnistettu useita riskivaiheita, joissa voi 
esiintyä edellä mainitun kaltaista kielteistä rekursiivisuutta. 

Eroprosessien käynnistyminen on nykyisin suhteellisen yksinkertainen ju-
ridisesti. Enää ei prosessien käynnistämiseksi tutkita eron syitä. Amerikkalai-
nen non-fault divorce (Macionis 2005, 331), avioero ilman osoitettua syyllistä, 
on rantautunut myös suomalaiseen perheoikeuden järjestelmään. Eroavien ei 
siten tarvitse enää esittää perusteluja eroonsa. Tuomioistuin ei myöskään enää 
tutki puolisoiden välistä henkilökohtaista suhdetta. Jos toinen puolisoista on 
päättänyt hakea eroa, asian etenee toisen puolison vastustuksesta huolimatta. 
Tämä tilanne muodostaa juridisen taustan tälle tutkimukselle, jonka kohteena 
ovat erot, joissa näin on tapahtunut; ero on käynnistynyt toisen puolisoista 
aloitteesta, vastoin toisen tahtoa. 

Avioeroprosessin juridista yksinkertaisuutta on joskus pidetty erojen yleis-
tymisen syynä (Mahkonen 1980, Macionis 2005). Esimerkiksi suomalaista avio-
erolainsäädäntöä uudistettaessa arvioitiin yleisesti lainsäädännön löysyyden 
vaikuttavan avioerojen määrään. Näkemystä tukevia tutkimustuloksia ei kui-
tenkaan ole; vallitsevilla avioerosäännöksillä ei näytä olleen ainakaan ratkaise-
vaa vaikutusta avioerojen määrään Suomessa (Mahkonen 1980). Tosin tutki-
mustieto on tässä suhteessa ristiriitaista (vrt. Macionis 2005). Kyseessä saattaa 
myös olla kulttuurisidonnainen ilmiö. 

Avioerojen juridinen säätely on kuitenkin vuosien saatossa vaihdellut suu-
resti. Muutos on ollut johdonmukaisesti eroa yksinkertaistavaan, liberalisoivaan 
suuntaan. Avioliittoja ei enää nyky-Suomessa solmita esimerkiksi suvun pakot-
tamana, eikä niitä pyritä pitämään pakolla voimassa silloin, kun jompikumpi 
puolisoista kokee liiton toimimattomaksi ja haluaa erota (Allardt 1952, 37). 
Myös toimimaton liitto arvioidaan kulttuurissamme ei-toivottavaksi.  

Nykyisen sisältönsä avioeron sääntely sai vuoden 1988 alusta voimaan tul-
leessa lainsäädännössä. Tuolloin toteutetun uudistuksen tavoitteena oli ero-
säännöstö, joka mahdollistaa eron seuraamuksia harkitusti sovitellen purkaa 
sellaiset liitot, joiden jatkuminen on toivotonta. Tavoitteena oli myös yksinker-
taistaa avioeromenettelyä siten, ettei avioeroprosessi liikaa kärjistäisi puolisoi-
den ristiriitoja tai synnyttäisi uusia riitoja heidän välilleen. Tavoitteena oli myös 
hillitä riitaisia ja pikaisia eroja sekä korostaa eropäätöksen tärkeyttä antamalla 
puolisoille mahdollisuus harkittuun ja päätöksen vaikutukset huomioon otta-
vaan toimintaan. (Litmala 2002, 4)  

Kuten nykyistä avioerosäännöstöä säädettäessä oli tavoitteenakin, pääasi-
alliseksi käytännöksi on muotoutunut avioeron hakeminen harkinta-ajan jäl-
keen. Valtaosa eroista (Helsingissä n. 90 %) on myönnetty harkinta-ajan jälkeen. 
(Litmala 2002, 11) Noin puolessa tapauksia puolisot hakevat eroa molemmissa 
vaiheissa yhdessä. Kaikkiaan kaksi kolmesta avioerosta laitetaan vireille yhdes-
sä. Jos jatkohakemus tehdään yksin, on vaimo tavallisimmin eroa hakeva osa-
puoli. 
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Avioliittoinstituutiota säätelevien normien ohella modernissa yhteiskun-
nassa voidaan nimetä lukuisa joukko muita eroja synnyttäviä ja yleistäviä teki-
jöitä. Näitä tekijöitä voidaan luokitella esimerkiksi yksilötasoisiin ja yhteiskun-
nallisiin. 

Eroihin johtaviin syihin voidaan edellisessä merkityksessä lukea kuulu-
vaksi puolisoiden ristiriitaiset arvot ja elämänsuunnitelmat, heikko keskinäinen 
kommunikaatio ja siihen liittyen heikot tai puuttuvat valmiudet ratkoa aviolli-
sia ristiriitoja, sukupuolinen yhteensopimattomuus, aviollinen uskottomuus, 
päihteiden liikakäyttö, emotionaalinen ja fyysinen väkivalta tai laiminlyönnit, 
pitkästyminen, mustasukkaisuus, vaikeudet käsitellä vanhemmuuteen liittyviä 
paineita ja elämänmuutoksia, mutta myös työhön ja taloudenpitoon liittyvät 
ongelmat sekä puolison rikollisuus ja sairaudet. (ks. esim. Andres & Hum-
melsheim 2009) 

Näiden varsin lukuisten, mutta periaatteessa mahdollisten yksilö- ja vuo-
rovaikutustason tekijöiden lisäksi, sosiaalisten ongelmien tutkijat ovat nosta-
neet esiin monia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä erojen yleisyyden taustalla. 
Seuraavassa esitetään listana Mooneyn ja kumppaneiden (2010) mainitsemia 
sosiaalisia ongelmia, jotka usein johtavat avioeroihin. Heidän amerikkalaisesta 
yhteiskunnasta peräisin olevia havaintojaan on kuitenkin pyritty suhteutta-
maan Suomen oloihin. 

Avioliiton asema on muuttunut yhteiskunnassa. Avioliitto ei enää ole sa-
manlainen taloudellinen yksikkö kuin esimerkiksi varhaisemmassa agraarisessa 
yhteiskunnassa, jossa avioliitto ja perhe sukupuolittuneine rakenteineen linkit-
tyivät nykyistä tiiviimmin toimeentulon hankintaan, lasten kasvatukseen koto-
na, puolisoiden väliseen työnjakoon ja elämäntapaan yleensä (ks. Nieminen 
1993). Perhe oli pitkälti tuotantoyksikkö, ei vain tunne- ja sukupuolisen täytty-
myksen ja säätelyn väline. (Mooney ym. 2010, 170) 

Naisten taloudellisen itsenäisyyden lisääntyminen on vähentänyt riippu-
vuutta miehistä ja siten mahdollistanut avioerot taloudellisesti. Agraarissa yh-
teiskunnassa työ ja perhe-elämä liittyvät kiinteästi toisiinsa, myös naisten koti-
työ on ollut teollistumisen varhaisvaiheessa nykyistä yleisempää. Monissa kult-
tuureissa se on yleistä edelleen, mutta Pohjoismaissa työ ja perhe-elämä ovat 
eriytyneet toisistaan molempien sukupuolten kohdalla. Naisten taloudellinen 
itsenäistyminen miehistään on merkinnyt etenkin naisten kannalta eron talou-
dellisen riskin vähenemistä. (Jalovaara 2003) Kokonaan riski ei kuitenkaan ole 
Pohjoismaissakaan hävinnyt ja se kohtaa erityisesti eroavia naisia (ks. esim. 
Hiilamo 2009). 

Palkkatyön merkityksen kasvu ja lisääntynyt työn kuormittavuus, jota työ-
elämäntutkijat ovat kuvanneet, on myös lisännyt erojen todennäköisyyttä. Tä-
mä aspekti kytkeytyy läheisesti edellä mainittuihin taloudellisiin paineisiin. 
Suomessa ja monissa Euroopan maissa on tässä yhteydessä nostettu esiin työn 
ja perheen yhdistämisen vaikeudet, jotka käytännöiltään ovat sukupuolittuneita 
(ks. esim. Tammelin 2009). Työn ja perheen yhdistämisen vaikeudet liitetään 
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Eurooppalaisessa keskustelussa avioerojen ohella myös syntyvyyden alenemi-
seen, joka on koko Eurooppaa rasittava väestöllinen trendi.  

Suomessa työn ja perheen yhdistämisen tematiikan on arvioitu olevan eri-
tyisen ongelmallinen ns. tietoammateissa, joissa toimii lähes puolet työllisistä. 
Näille ammateille on ominaista työn tekeminen joustavammaksi, epäsäännölli-
set työajat ja katkonaiset työsuhteet, mikä vaikeuttaa perhe-elämän järjestämis-
tä ja erityisesti lasten hoivan toteuttamista ja tätä koskevan työnjaon organisoi-
mista puolisoiden kesken. 

Työssäkäyvät vanhemmat, useimmiten äidit, tekevät työtä kahdessa vuo-
rossa; ensin palkkatyötä ja sen jälkeen kotitaloudessaan palkatonta kotityötä. 
Perheen sisäisen työnjaon kysymykset tuottavat tällöin usein perheisiin avioliit-
toa kuormittavia ristiriitoja. Naisten emansipaatio on merkinnyt lisääntyviä 
vaatimuksia tasata hoiva- ja kodinhoitovelvoitteita. Nykynaisille ei enää riitä, 
että aviomies tuo tilipussin kotiin (Mooney ym. 2010). Naiset odottavat miehil-
tään tasaveroista kumppanuutta, aktiivista vuorovaikutusta ja myös osallistu-
mista perheen töihin, uutta kunnollisen miehen mallia. 

Myös yleinen post-moderni kulttuurinen sosiaalieetoksen muutos on liitet-
ty avioeroja yleistävien tekijöiden joukkoon. Mooney ym. (2010) mainitsevat 
tällaisesta kulttuurisesta muutoksesta esimerkkinä länsimaissa yleistyneen in-
dividualismin. Ihmiset toteuttavat tämän näkökulman mukaan entistä enem-
män omia, ei niinkään perheidensä ja sukujensa elämänsuunnitelmia, ja tavoit-
televat elämässään subjektiivista onnellisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta.  

Pelkästään perheen hyvä taloudellinen tilanne ei riitä edellä mainittuja ta-
voitearvoja toteuttamaan, jos omat pyrkimykset eivät elämässä realisoidu. On 
siis tapahtunut siirtymää aineellisista tarpeista kohti kasvun tarpeita hyvän 
perhe-elämän edellytyksenä, mikä heijastuu avioliittoinstituution tilassa ja 
merkityksessä. 

Myös suomalaisessa avioerotutkimuksessa on tuotu esiin yhteiskunnan 
muuttuvat arvot ja normit erojen yleisyyteen vaikuttavina tekijöinä (ks. esim. 
Nieminen 1951 ja 1993, Sihvo 1976, Pitkänen 1981). Niiden on katsottu vaikut-
tavan sekä suoraan että epäsuorasti lainsäädännön muutoksen kautta. Jo Erik 
Allardtin (Allardt 1952, 149 - 163) 1950-luvun alussa julkaiseman väitöskirjan 
mukaan sodanjälkeisessä Suomessa individualismia korostavat aatesuunnat 
omaksuivat edellä mainitun liberaalin kannan avioeron perusteisiin.  

Allardtin havaintoon vedoten voidaan väittää, että myös nyky-Suomessa 
pätee Mooneyn ja kumppaneiden (2010) havainto, jonka mukaan erot ovat har-
vinaisempia familistisissa yhteisöissä kuin individualistisesti suuntautuneissa 
väestöryhmissä, kuten suurten kaupunkien ylemmän keskiluokan tietoamma-
teissa toimivien keskuudessa. 

Sodanjälkeisessä Suomessa rintamalinja erokysymyksissä noudatteli jakoa 
arvokonservatiivit, kommunistit ja individualistit, joista kaksi jälkimmäistä 
ryhmää suhtautuivat varsin vapaamielisesti eron myöntämisperusteisiin.  Avio-
erot olivat yleisempiä työväestössä ja kaupunkien ylemmän keskiluokan indi-
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vidualistisesti asennoituvan väestön keskuudessa kuin maaseutujen tunnetusti 
arvokonservatiivisimmissa elinympäristöissä.  

Arvokonservatismi linkittyi tuohon aikaan vahvasti yhteen kristillisen, 
raamatullisen avioliitto- ja erokäsityksen kanssa. Nykyaikaan tultaessa tuo lin-
kitys näyttää menettäneen merkitystään ja avioliittoa tarkastellaan entistä ylei-
semmin puhtaasti sekulaarina kysymyksenä. Muutos näyttää todella radikaalil-
ta kun vertaa Allardtin (1952) väitöskirjan keskustelua avioeron perusteista 
käytävään nykykeskusteluun, tosin uskonnollisten näkemysten voidaan arvioi-
da myös muuttuneen yleisistä yhtenäiskulttuurisista positioista ihmisten henki-
lökohtaisiksi asioiksi ja tämän aspektin merkitys ilmenee ehkä peitetymmin 
kuin 1950-luvulla. Tässä tutkimuksessa myös tätä teemaa selvitetään tarkaste-
lemalla uskonnollisten arvojen merkitystä miehille avioeroon ja siitä selviyty-
miseen liittyvien tekijöiden yhteydessä. 

Pohjoismaissa myös sosiaaliturvajärjestelmien kehittymisellä lienee huo-
mattava merkitys huonosti toimivien liittojen purkautumisessa. Sosiaaliturva-
järjestelmiä on kehitetty rinnan, tai niiden muotoutuminen on ylläpitänyt ja 
kytkeytynyt kulttuuriseen muutokseen, jossa perheen ja suvun sidokset ja tuki 
esimerkiksi hoivatehtävissä on siirtynyt yhteiskunnan palvelujärjestelmille. 
Tällä muutoksella lienee merkitystä erojen helpottajina sekä taloudellisessa että 
kulttuurisessa merkityksessä, vaikkei sosiaaliturvajärjestelmissä avioeroa käsi-
telläkään suoraan sosiaalisena riskinä. Sosiaaliturva tarjoaa kuitenkin elämän 
riskeissä tulonsiirtoja ja palveluja, esimerkiksi vähimmäisturvaa riskin taustois-
ta riippumatta ja ottaa siten myös eron pahimmat taloudelliset seuraukset 
huomioon. Toisaalta sosiaalisen ympäristön, kuten suvun avioliittoja kasassa 
pitävä kontrolli, kuten erojen paheksunta ja eronneiden syrjiminen, on selvästi 
vähentynyt kulttuurissamme. 

Myös lisääntynyt elinaikaodote on mainittu yhdysvaltalaisissa tutkimuk-
sissa avioeroja yleistävänä tekijänä tai yleistymiseen linkittyvänä tekijänä. Väes-
tön keskimääräisen eliniän kasvu sekä ihmisten aktiivisten ja toimintakykyisten 
vuosien lisääntyminen vaikuttavat välillisesti myös heidän elämänsuunnitelmi-
ensa monipuolistumiseen. Elämän pidentyessä kristillis-eetillinen lupaus avio-
liiton purkamattomuudesta ”kunnes kuolema meidät erottaa” muuttuu aiem-
paa kovemmaksi haasteeksi, kuten Mooney ym. (2010) toteavat. 

Taulukkoon (1) on vielä avioerotilanteen suomalaisen konkreettisen muu-
toksen havainnollistamiseksi koottu tilastotietoa avioerojen yleisyyden muu-
toksista viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Taulukon mukaan Suo-
messa erot ovat melko lailla lineaarisesti yleistyneet viime vuosiin asti, toisin 
kuin erojen luvatuksi maaksi mainitussa Yhdysvalloissa, jossa erojen määrässä 
on tapahtunut viime vuosikymmeninä selvä notkahdus alaspäin. Suomi näyt-
täytyykin tällaisten tilastojen valossa asettuneen edellä mainitussa merkitykses-
sä Yhdysvaltojen paikalle. 
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 Siviilisäädyn muutos       Siviilisäädyn muutos     

Vuosi   Avioliitot     Avioerot      Vuosi Avioliitot Avioerot 

1988 25 933 12 146  2000 26150 13913 

1989 24 569 14 365  2001 24830 13568 

1990 24 997 13 127  2002 26969 13336 

1991 24 732 12 820  2003 25815 13475 

1992 23 560 12 949  2004 29442 13234 

1993 24 660 12 753  2005 29283 13383 

1994 24 898 13 751  2006 28 236 13 255 

1995 23 737 14 025  2007 29 497 13 224 

1996 24 464 13 795  2008 31 014 13 471 

1997 23 444 13 507  2009 29 836 13 527 

1998 24 023 13 848  2010 29952 13619 

1999 24 271 14 030  2011 28408 13469 
(Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset.) 

 

 
 1990 1995 1998 2005 2008 

Avioituvuus      
Tanska 6,13 6,64 6,54 6,7 6,8 
Islanti 4,53 4,63 5,58 5,4 5,1 
Norja 5,17 4,97 .. 4,8 5,3 
Suomi 5,01 4,65 4,66 5,6 5,8 
Ruotsi 4,73 3,81 3,57 4,9 5,5 
Eronneisuus      
Suomi 2,63 2,75 2,69 2,56 2,52 
Tanska 2,67 2,48 2,48 2,84 2,67 
Ruotsi 2,33 2,55 2,34 2,21 2,34 
Norja 2,40 2,38 .. 2,37 2,14 
Islanti 1,88 1,77 1,77 1,88 1,71 

(Lähde: Nordic Statistical Yearbook 2011, 44) 
 
Viime vuosina Suomessa on solmittu 5,8 avioliittoa 1 000 asukasta kohti (tau-
lukko 2). Eronneisuus oli vuonna 2008 2,5 avioeroa 1 000 asukasta kohti vuosit-
tain. Tilastokeskuksen mukaan avioliitoista purkautuu nykyisin Suomessa 28 
prosenttia. Määrä on viime vuosina kokonaisuudessaan hieman vähentynyt. 
Kaikista aviopareista 85 prosenttia on sellaisia, joissa kumpikin puoliso on en-
simmäisessä avioliitossaan. Tästä näkökulmasta arvioiden voidaan väittää pe-
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rinteisen perhemallin olevan vielä vallitseva Suomessa.  Vain muutaman vuo-
den aviossa olleiden erot ovat kuitenkin lisääntyneet. Parisuhde ja vanhem-
muus näyttävät jäävän esim. uran edistämisen varjoon.  

Syinä avioituvuuden vähentymiseen ovat olleet ikäluokkien pienentymi-
nen ja ennen kaikkea avoliittojen yleistyminen. Avoliitot ovat yleistyneet nope-
asti; vuonna 1960 avopareja oli vajaat 26 000 ja vuonna 1980 jo yhteensä 102 000. 
Avoliittoja on Suomessa jo runsaat 250 000 eli noin viidennes (20 %) kaikista 
tilastoiduista parisuhteista (n. 1,2 milj.). 

Avioeroperheistä yli 10 000 eli noin 3/4 on lapsiperheitä, mikä lisää eron 
merkittävyyttä sosiaalisena ongelmana, koska kuten edellä todettiin, lapset 
kärsivät usein monin tavoin vanhempiensa eroista. Toisaalta voidaan tämän 
tutkimuksen puitteissa kysyä, miten sukupuolten tasa-arvoistumisen muka-
naan tuomat isien vaateet täydempään vanhemmuuteen ilmenevät miesten 
eroissa; avaako miesten herääminen vaatimaan omia oikeuksiaan suhteessa 
lapsiin mahdollisuuksia näiden ongelmien lievenemiseen? 

Samalla, kun avioerot ovat yleistyneet, myös liittojen kestoajat ovat lyhen-
tyneet. (Litmala 2002). Toisaalta vaikka avioerotilastot osoittavatkin nuorempi-
en henkilöiden eroavan vanhempia alttiimmin, ovat eronneet iältään vuosi 
vuodelta vanhempia. Ensimmäinen avioliitto solmitaan nykyisin selvästi van-
hempana kuin aiemmin. Kun vielä 1970-luvulla avioiduttiin tavallisesti 20 - 24-
vuotiaina, naiset avioituvat nykyisin ensimmäistä kertaa 30,3-vuotiaina ja mie-
het 32,6 -vuotiaina (SVT).  

Avioeroja on tuomittu Suomessa viime vuosina noin 13 500 vuosittain. Mi-
käli kehitys jatkuisi nykyisellään, ennusteiden mukaan joka toinen avioliitto 
päättyisi ajan mittaan avioeroon. Toistaiseksi kuitenkaan yhdenkään kohortin 
solmimista avioliitoista ei ole eron takia purkautunut yli kolmannesta.  

Avioerojen määrä tai eroihin liittyvät kielteiset kokemukset, eivät siten ole 
ainoita tekijöitä, miksi avioero ja eroprosessi on syytä nostaa esiin merkittävänä 
sosiaalisena kysymyksenä. Avioliiton haurastumisesta instituutiona on myös 
muunlaista näyttöä. Se, että erohakemus usein vedetään takaisin uudelleen 
harkintaan tai, että hanke raukeaa siksi ettei sitä viedä jatkokäsittelyyn, kertoo 
avioliiton koossapitämisen vaikeuksista.  

Avioerojen yleisyyttä ei muutoin olisi tarpeen korostaa niin merkittävänä 
ongelmana, ellei eroista koituisi lukuisia haittoja eroaville puolisoille ja heidän 
lapsilleen. Seuraavassa tarkastellaan ensin näitä erojen havaittuja vaikutuksia 
yleisesti, ja myöhemmin hylättyjen miesten näkökulmasta. Samalla kysytään, 
miten avioeron yleiset ongelmat realisoituvat miesten kohdalla; tuoko eron 
yllätyksellisyys ja mieheys eron seurauksiin ja niiden hallintaan oman lisävä-
rinsä?   
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1.2 AVIOEROJEN KIELTEISET VAIKUTUKSET 
 
Avioerojen yleisyys on sosiaalipoliittisesti merkittävä teema kombinoituessaan 
yhteen erojen moniin kielteisiin vaikutuksiin. Samoin kuin avioeron mahdolli-
sista syistä, on myös eron hyvinvointivaikutuksista olemassa runsaasti tutki-
mustietoa eri puolilta maailmaa. 

Avioero ei ole käsitteellisesti pelkästään ongelmallinen elämäntilanne. 
Erolla voi olla myös myönteisiä vaikutuksia niin eroaviin puolisoihin kuin hei-
dän lapsiinsa silloin, kun huonosti toimiva ja konfliktialtis liitto purkautuu. 

Esimerkkinä eron myönteistä merkityksistä on tuotu esiin perheväkivalta-
tapaukset, joihin ero voi tuoda myönteisen muutoksen (avioeron vaikutuksista 
lapsiin ks. esim. Linnavuori 2007, 19–22; ks. myös Kiiski 2011, 106). Ero voi 
myös avata puolisoille mahdollisuuksia suurempaan autonomiaan ja parem-
paan urakehitykseen. Viimeksi mainittuja vaikutuksia on korostettu tässäkin 
yhteydessä erityisesti naisten kohdalla.  

Tämän tutkimuksen sosiaalipoliittisen näkökulman vuoksi eron kielteiset 
seuraukset ovat kuitenkin myönteisiä relevantimpia. Erojen sosiaalipoliittista 
merkitystä lisää se, että avioeron kielteisillä merkityksillä voi olla seurauksia 
koko yhteiskunnalle, mikä tekee avioerosta sosiaalisen ongelman. Eroprosessit 
ovat kalliita ja ne kuormittavat yhteiskunnan tulonsiirto- ja palvelujärjestelmiä, 
ja niiden monet psyko-sosiaaliset seuraamukset ulottuvat laajalle yhteisöön. 

Myös avioeron kielteisiä seurauksia koskevissa tutkimuksissa naisen ja 
lapsen näkökulma korostuvat. On kuitenkin perusteltua olettaa, että kielteiset 
seuraukset ovat sukupuolittuneita miesten suuntaan ja erojen syissä ilmenevä 
sosiaalis-kulttuurinen, samoin kuin yksilöllinenkin muutos ja vaihtelu ilmene-
vät myös erojen koetuissa merkityksissä heille. Miesnäkökulman viriäminen 
sosiaalitieteissä nostaa myös tämän teeman uudelleen arvioinnin kohteeksi. 

Miesnäkökulma onkin viime aikoina noussut esiin useissa tutkimuksissa ja 
pamfleteissa myös Suomessa eräänlaisena vastareaktiona naisnäkökulman val-
tavirtaistumiseen sosiaalitieteissä (esim. Malmi 2009, 2011; Sund 2005 ja Kotro 
& Sepponen 2007). Käsitteellisesti sukupuolten tasa-arvo on myös miesten tasa-
arvoa, vaikkei se pääse naistutkimuksen ideologisen herruuden vuoksi keskus-
teluun. Miesnäkökulmaa korostavissa tutkimuksissa tuodaankin esiin vasta-
esimerkkejä naisten alistetulle asemalle esimerkiksi perhe-elämässä ja kohtaa-
misissa sosiaaliviranomaisten kanssa lasten huoltajuuskiistoissa. 

Avioerolla on todettu olevan monia kielteisiä hyvinvointivaikutuksia sekä 
fyysisiä että mentaalisia. Eronneet kärsivät toimivissa liitoissa eläviä useammin 
erilaisista terveydellisistä ongelmista, ja kuolleisuuskin on eronneiden keskuu-
dessa suurempaa. Eronneet kärsivät myös monista psyykkistä elämänlaatua 
alentavista tekijöistä, mm. ahdistuksesta ja masennuksesta. Avioero on siten 
riski onnellisuuden kokemiselle.  

Työttömyyden tavoin avioero voi myös alentaa eroavien itsetuntoa. Jotkut 
tutkimukset osoittavat, että tällaiset seuraukset voivat olla sukupuolittuneita 
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esimerkiksi siten, että naiset ovat miehiä alttiimpia avioeron aiheuttamaan ma-
sennukseen ja ahdistukseen, mutta tulokset eivät ole tässä yhdensuuntaisia.  

Ilmeisesti myös sillä, onko eronneilla lapsia, on merkitystä eron vaikutus-
ten kannalta. Esimerkiksi naisen ahdistus voi kytkeytyä eron seurauksena syn-
tyvään yksinhuoltajuuteen, sen mukanaan tuomiin kasvatuksellisiin paineisiin 
ja taloudellisiin huoliin lasten jäädessä useimmiten naisille. Miesten erostressi 
psyykkisine vaikutuksineen voi puolestaan kytkeytyä erityisesti lasten huolta-
juuden ja lasten kanssa yhteiselämän menettämiseen. 

Avioero on myös riski eronneiden sosiaaliselle elämälle. Eron seurauksena 
usein sosiaaliset suhteet, etenkin avioliiton aikana muodostuneet, voivat höltyä 
tai kadota kokonaan.  Sosiaalisten suhteiden heikkoudella tai katkeamisella 
puolestaan voi olla muita kielteisiä seurausvaikutuksia. Niiden puutuessa hen-
kilö jää vaille sosiaalisen tuen tuottamaa hyvinvoinnin ja sosiaalisen ja emotio-
naalisen turvallisuuden lisää. Hyypän mukaan sosiaalinen tuki voi luoda sosi-
aalista pääomaa, joka voi selittää myös väestöryhmien terveyseroja, joskus pa-
remmin kuin muut ns. terveet elämäntavat; liikunta ja terveellisenä pidetyn 
ravinnon nauttiminen (Hyyppä 2002; ks. myös 2010). 

Paljon tutkittu teema on eron taloudelliset vaikutukset. Niiden on todettu 
olevan sukupuolittuneita erityisesti sellaisissa maissa, joissa sosiaaliturvajärjes-
telmä toteuttaa ns. yhden elättäjän mallia. Tällainen malli tarkoittaa käytännös-
sä naisen sosiaaliturvan riippuvuutta miehen työmarkkina-asemasta, mikä on 
ominaista keskieurooppalaiselle sosiaalipolitiikkamallille, kuten Saksalle.  

Myös pohjoismaisessa mallissa esiintyy tämänkaltaista sukupuolittunei-
suutta, vaikka meillä miesten ja naisten työmarkkina-asema ja sosiaaliturva 
ovat tasa-arvoisempia. Naisille ero voi olla taloudellisesti vaikeampaa kuin 
miehille, sillä hoivavelvoitteiden takia naisten työura on usein katkonainen ja 
työmarkkina-asema heikompi kuin miesten. Vastaavasti ero saattaa olla miehel-
le taloudellisesti pienempi riski kuin naisille. (Hiilamo 2009)  

Eron jälkeen myös panostus lapsen elatukseen voi olla eriarvoinen van-
hempien kesken. Yleensä vanhemmista se, joka ei asu lasten kanssa, osallistuu 
vähemmän heidän kulujensa kustantamiseen kuin lasten kanssa asuva. Myös 
elatusmaksujen laiminlyönti lisää lapsia hoivaavan vanhemman taloudellisia 
paineita. Elatusmaksujen maksamatta jättäminen onkin varsin yleinen ongelma 
Suomessa. 

Myös avioeron kielteiset vaikutukset lapsiin on runsaasti dokumentoitu 
ongelma. Erolla voi olla sekä suoraan lasten hyvinvointia alentavia vaikutuksia 
että niitä välillisesti tuottavia merkityksiä. Välilliset vaikutukset voivat johtua 
esimerkiksi eroon liittyen asunnon vaihdosta. Asuinpaikan vaihdos voi usein 
merkitä kavereiden menetystä ja vaikeuksia sopeutua uuteen asuin- ja koulu-
ympäristöön.   

Ikääntyneiden ihmisten tavoin erityisesti pienet lapset ovat usein muita 
ikäryhmiä sidoksissa asuinympäristöönsä esimerkiksi sosiaalisessa elämässään 
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ns. liikkumasäteen lyhyyden takia, minkä vuoksi ympäristön vaihtaminen voi 
olla heille suuri stressin aiheuttaja. 

Lasten tilanne voi eroissa muodostua emotionaalisesti hankalaksi, jos las-
ten kanssa asuvalla on kielteinen suhtautuminen entiseen puolisoonsa. Hän voi 
myös vetää lapsen/lapset mukaansa itsensä ja entisen puolisonsa välisiin kiis-
toihin ja pyrkiä saamaan heidät puolelleen. Lapsi/lapset voivat tällöin vetäytyä 
suhteessaan toiseen vanhempaansa ja sopeutua kanssaan asuvan vanhemman 
kantoihin. Esiintyy myös tilanteita, joissa toinen vanhemmista pyrkii aktiivisesti 
torjumaan lapsen/lasten kontaktit toisen vanhemman kanssa. 

Toisen vanhemman ignorointi tai mustamaalaaminen voi toteutua hyvin 
monenlaisissa muodoissa: Toisen vanhemman kanssa vietetyn ajan merkityksen 
vähättelynä, hänen esittämiensä näkemysten ignorointina tai vähättelynä, vää-
rien syytösten esittämisenä toisesta vanhemmasta, vaatimuksena siitä, että tiet-
tyjä asioita pitää salata toiselta vanhemmalta, hänen antamiensa lahjojen tai 
muiden esineiden tuhoamisena (Schacht 2000). Tällaisilla tekijöillä voi olla lap-
selle monia kielteisiä vaikutuksia. Ne voivat aiheuttaa hänessä masennusta, 
syyllisyyttä ja vihamielisyyttä. 

Vastaavia kokemuksia esiintyy myös vanhemmalla, joka joutuu eroon lap-
sestaan/lapsistaan. Vetäytyminen yhteydenpidosta lasten kanssa eron jälkeen 
voi olla selviytymisstrategia; lasten tapaaminen palauttaa mieleen ikävät muis-
tot ja tapaamisista vetäydytään kokonaan. Eron kuormittavuus kuitenkin vaih-
telee avioerosta toiseen, mutta joillekin ero on kokemus, josta ei koskaan täysin 
toivuta (Amato 2004). Seuraavassa tarkastellaan lähemmin erotutkimuksen 
esiin nostamia eroon liittyviä keskeisiä sosiaalisia ja hyvinvoinnin haasteita. 

 
Taloudellinen tilanne eron jälkeen 
Perhe on paitsi sosiaalinen suhde, myös taloudellinen yksikkö (kotitalous), jon-
ka hajoaminen merkitsee huomattavaa taloudellista riskiä, jonka merkitystä 
lisää se, ettei tätä riskiä oteta huomioon sosiaaliturvajärjestelmässä. 

Yleensä tämänkin riskin tarkastelussa korostuu naisen heikko asema ja ta-
loudellinen riippuvuus. Katsotaan, että nainen avioerossa menettää huomatta-
van osan toimeentulomahdollisuuksistaan, ja että hän lasten huoltajana joutuu 
entistä hankalampaan tilanteeseen. Tätä käsitystä vastaan ovat miehen aseman 
puolestapuhujat alkaneet esittää kritiikkiä.   

Talouden merkitys syrjäyttävänä tekijänä voi olla avioerossa hyvinkin pe-
rifeerinen tai syntyä ihmissuhteiden ongelmien kautta ja niiden vahvistamana. 
Piersonin (2001, 2) mukaan syrjäytymistutkijat korostavat palkkatyötä keskei-
senä väylänä syrjäytymisen voittamiseen. Työn kautta syntyy sosiaalisia suhtei-
ta ja palkka antaa paremman toimeentulon kuin tulonsiirrot. 

 Sosiaalisen syrjäytymisen käsite on toimiva myös siksi, että siinä korostuu 
sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnin tuottajana; se on siis käsitteenä 
dynaamisempi kuin pelkästään sellaiset huono-osaisuuden mittarit, jotka kat-
sovat vain henkilön kulloistakin taloudellista tilannetta. 
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Eron riskiä on suomalaisessa erotutkimuksessa korostanut erityisesti Pasi 
Malmi (2006). Hän tarkastelee eronneiden miesten syrjäytymistä ennen muuta 
miesten syrjintänä (yhteiskunnan rakenteista johtuvana syrjäytymisenä) eri 
elämänalueilla. Malmi nostaa esiin useita miehen syrjäytymiseen vaikuttavia 
tekijöitä, joita tässä tutkimuksessa käytetään myöhemmin hyväksi aineiston 
analyysiä jäsentävinä hypoteettisina teemoina. Malmi katsoo, että sekä miehiä 
että naisia syrjitään yhteiskunnassa monin eri tavoin (Malmi 2009, 270). 

Ralf Sund (2005, 49―51) kääntää Malmin esittämän riskin miehen potenti-
aaliseksi voimavaraksi avioliitossa ja miehen aseman kehittämiselle erotilan-
teessa (eron institutionaalisissa muodoissa). Sund arvioi, että nykyinen perhe-
politiikka turvaa usein naisen aseman kohtuuttoman hyvin verrattuna siihen, 
miten turvataan isän mahdollisuus tavata eron jälkeen lapsiaan. 

Miesten kannattaisikin ryhtyä vastustamaan naisliikkeen antamaa käsitys-
tä miehen roolin kapeudesta perheissä ja pyrkiä parantamaan miesten heikkoa 
perhepoliittista asemaa. Tämä voisi tapahtua mm. ottamalla enemmän vastuuta 
kotitöistä ja preferoimaan kotia palkkatyön sijasta. Samalla miehet voisivat 
luoda ja vahvistaa siteitään lapsiinsa avioliiton aikana - ikään kuin eron varalta 
(Sund 2005). 

Huoltajuuden määrittelyssä ja avioerojen yhteydessä ilmenee syrjintää si-
ten, että tuomioistuimet määräävät lapset yleensä äidille, ja käyttävät Malmin 
(2006) mukaan varsin seksistisiä ja tasa-arvolain vastaisia perusteluja. Peruste-
lut verhotaan "lapsen eduksi". Tämä syrjinnän muoto on Malmin mukaan viime 
vuosikymmeninä yleistynyt, sillä aiemmin noin puolessa tapauksista huolta-
juus myönnettiin isälle, nykyisin enää 15 % hovioikeuden ratkaisuista on mie-
hille myönteisiä. Isyyden tematiikka on ollut vahvasti esillä miesten avioeroja ja 
niiden syrjäyttävää merkitystä koskevissa tutkimus- ja muussa kirjallisuudessa. 
Isyyden muotoutuminen avioliitossa ja sen jatkuminen eron jälkeen onkin yksi 
tutkimuksen pääteemoista. 

Tämä teema on hyvin keskeinen myös Sundin (2005) tässä tutkimuksessa 
keskeisenä lähteenä ja tutkimusaineistonakin käytetyssä pamfletissa, ja on ehkä 
teoksen ydin. Sundin mukaan avioerossa mies menettää ennen kaikkea lapsen-
sa tai ainakin osallisuuden heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Tämä johtuu 
Suomen perhepoliittisesta järjestelmästä. Suomessa (ja muissa länsimaissa) 
lainsäädäntö, mutta myös yhteiskunnalliset toiminta- ja palvelujärjestelmät 
sekä kulttuurinen arvomaailma lähtevät siitä, että nainen on lasten ensisijainen 
huoltaja. Tämän pohjalta muotoutuvat avioerotutkimusten perusteella myös 
yhteiskunnan käsitykset ja eronneiden miesten oma arvomaailma (ks. esim. 
Dowd 2000). 

On myös esitetty näkemyksiä, joiden mukaan avioeron kielteiset vaikutuk-
set lapsiin voivat jäädä hyvin vähäisiksi, etenkin jos eronneiden vanhempien 
vanhemmuus ja suhde lapsiin säilyy hyvänä eron jälkeen (vrt. esim. Dowdin 
2000 ja Robinsonin 1993 tästä asiasta esittämiä ristiriitaisia käsityksiä). 
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1.3 MITÄ TUTKITTAVAA AVIOEROISSA ENÄÄ ON? 
 
Avioerosta elämäntilanteena on tarjolla erittäin runsaasti tutkimustietoa useista 
eri maista ja useilta eri tieteenaloilta, toteavat amerikkalaistutkijat Brentano & 
Clarke-Stewart (2006). He ovat tehneet meta-analyysia aiemmin toteutetuista 
avioerotutkimuksista ja niiden lähtökohdista sekä empiirisistä tuloksista. Sen 
vuoksi voidaan kysyä, onko eroissa enää mitään tutkittavaa? Esimerkiksi Bren-
tano & Clarke-Stewart (2006) kysyvät: mitä tutkittavaa jää enää jäljelle, kun on 
käyty läpi valtaisa määrä jo aihepiiristä tarjolla olevaa teorian muodostusta ja 
empiiristen tutkimusten tuloksia. 

Avioerot ovat olleet myös laajan sosiaalitieteellisen kiinnostuksen kohteena. 
Esimerkiksi sosiologista tutkimusta ilmiöstä on tuotettu sekä mikro- että mak-
rotasolla. Mikronäkökulmasta, jossa tarkastelun kohteena on ero eri puolineen 
yksilöiden toimintana, kokemuksina ja vuorovaikutuksena, on tutkimuksia 
esimerkiksi eronneiden puolisoiden keskinäisestä, puolisoiden ja lasten sekä 
puolisoiden ja eroperheen ulkopuolisten toimijoiden, suvun ja ulkopuolisten 
henkilöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta.  

Suomen osalta voidaan todeta, että pelkästään erojen mahdolliset kulttuu-
risidonnaiset ilmiöt ovat kiinnostavia. Amerikkalaistutkimuksia, joihin edellä 
mainittujen tutkijoiden näkemykset perustuvat, on tarpeen lokalisoida suoma-
laisiin olosuhteisiin. Ero on aina paikallinen ilmiö monessa mielessä. Se on syil-
tään ja seurauksiltaan erilainen eri kulttuuripiireissä ja niiden lukuisissa ala-
ryhmissä, kuten eri ammatti-, sukupuoli- ja sosiaaliryhmissä. 

Avioeron koettuja vaikutuksia, sekä eronneisiin että heidän lapsiinsa, on 
tutkittu paljon. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat tällöin olleet eron vaiku-
tukset puolisoiden hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin, kuten terveyteen, talouteen 
ja sosiaalisiin suhteisiin sekä niihin liittyen mm. uudelleen avioitumisen merki-
tys hyvinvointitekijänä, on kiinnostanut tutkijoita.  

Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi erojen seurauksina syntyneiden 
uusperheiden kysymyksiä on tässä yhteydessä tarkasteltu sekä uuden liiton 
solmineiden että uusperheiden lasten näkökulmista. Lasten näkökulma onkin 
ollut monissa erotutkimuksissa keskeinen. Voidaan väittää jopa erotutkimusten 
painottuvan kohteiltaan naisiin ja lapsiin. 

Makronäkökulmassa avioeroa, sen syitä ja seurauksia tarkastellaan sekä 
yhteiskunnan rakenteellisena kysymyksenä että yhteiskunnan alajärjestelmien 
ja toimintafunktioiden näkökulmista. Tällöin avioeron tarkastelun kontekstina 
voi olla esimerkiksi perheinstituution toiminta ja funktiot yhteiskunnassa, ku-
ten avioerojen merkitykset sosialisaation kysymyksissä tai vaikkapa ero sosiaa-
lisen turvallisuuden kysymyksenä.  

Suomessa on viime vuosien aika julkaistu useita tutkimuksia mm. avio-
eron sosiaaliturvafunktioista, vaikka eroa ei pidetäkään sosiaaliturvajärjestel-
mässämme muiden sosiaalisten riskien kaltaisena omine vakuutus- ja palvelu-
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järjestelmineen. Eron on kuitenkin todettu olevan edellisten kaltainen taloudel-
linen riski (ks. esim. Airio 2010). 

Rakenteellisesta näkökulmasta ovat avioerotutkimuksen kohteeksi asettu-
neet myös erojen määrälliset muutokset taustatekijöineen yhteiskunnittain tai 
vaikkapa eri yhteiskuntien erilaisten hyvinvointivaltiomallien yhteydet erojen 
yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja merkityksiin. (Brentano & 
Clarke-Stewart 2006; Hiilamo 2009.) Tällöin on löydetty huomattavia eroja siinä, 
millaiseksi eron vaikutukset muodostuvat eroaville puolisoille ja heidän per-
heilleen.  

Erot noudattelevat tässä mielessä monin osin hyvinvointivaltiomallien vä-
lisiä eroja. Esimerkiksi Saksassa, keski-eurooppalaisen hyvinvointivaltiomallin 
maassa naisten taloudellinen asema heikkenee usein radikaalisti eron seurauk-
sensa, mikä kytkeytyy maan sosiaaliturvajärjestelmälle ominaiseen ns. yhden 
elättäjän malliin. Naisen asema ja sosiaaliturva on sidoksissa mieheen ja hänen 
työmarkkina-asemaansa. Kun liitto purkautuu, jäävät naiset usein taloudellises-
ti tyhjän päälle heikon työmarkkina-asemansa vuoksi. 

Huolimatta aiemman tutkimuksen runsaudesta, on uuden erotutkimuksen 
tarvetta edelleen olemassa Brentanon ja Clarke-Stewartin arvion mukaan run-
saasti. He ovat edellä mainitussa (Brentano & Clarke-Stewart 2006, 240-241) 
kokoavassa katsauksessaan listanneet suuren joukon edellä mainituista muu-
tospaineista juontuvia lisätutkimuksen tarpeita. Osa näistä tarpeista liittyy eron 
mahdolliseen kontekstisidonnaisuuteen, osa aiemmin kokonaan tutkimatta 
jääneisiin teemoihin. 

Jatkuva ja ehkä kiihtyväkin yhteiskunnallinen muutos sekä sosiaaliteorian 
alueella tapahtuva uudistustyö, jossa myös avioeron muodot, sisällöt ja tulkin-
nat muuttuvat, synnyttävät tarvetta päivittää aiempaa tutkimusta sekä teoreet-
tisesti että empiirisesti. Voidaan olettaa, että yhteiskuntien ja niiden alajärjes-
telmien sekä elämäntapojen muuttuessa myös erojen vaikutukset ja kulttuuriset 
merkitykset muuttuvat. Yhteiskuntatutkimuksen näkökulmien muuttuessa 
syntyy uusien tulkintojen mahdollisuuksia. Yksi tällainen merkittävä teoreetti-
nen paradigman vaihdos on ollut gender -tutkimuksen viriäminen ja valtavir-
taistuminen. 

Eron vaikutuksia selitetään myös monet sosiaalitutkimuksen perinteisistä 
taustamuuttujista, vaikkakaan ei yksiselitteisesti. Esimerkiksi ikä näyttää olevan 
selittävä tekijä eron aiheuttamille kielteisille vaikutuksille; yleensä iäkkäämmät 
kokevat eron kielteisemmin kuin nuoremmat. Erolla voi olla esimerkiksi hyvin-
kin hienojakoisia ikävaiheisiin liittyviä eroja; esimerkiksi eräiden tutkijoiden 
mukaan ero on miehille helpointa kolmenkymmenen ja naisille neljänkymme-
nen ikävuoden paikkeilla (Brentano & Clarke-Stewart 2006, 77, 78). 

Kulttuurisessa muutoksessa myös sosiaalieettinen ymmärrys, josta eroja 
tarkastelemme niin tutkijoina kuin kansalaisinakin, muuttuu. Myös avioliitot ja 
erot voidaan muuttuneessa kontekstissa nähdä aiemmasta poikkeavina tutki-

24



 

muskohteina. Ehkä myös on perusteltua siirtää erotutkimuksen näkökulmaa 
järjestelmistä toimijoihin päin. 

Poliittisessa mielessä avioerojen yhteydessä voidaankin nostaa esiin kaksi 
pääkysymystä. Väestöryhmien näkemykset avioeroihin ovat viime vuosikym-
meninä suuresti muuttuneet. Voidaan sanoa, että perheen ja aviosuhteen pitä-
minen normaaliin aikuistumiseen ja elämänkulkuun liittyvänä asiana, ei ole 
enää itsestään selvää. Monimuotoisuus sallitaan ja sitä myös tuetaan eri tavoin 
yhteiskunnassa parisuhteiden muodostamisessa ja vakiinnuttamisessa. Vain 
osalle väestöä ydinperhe on enää yhteiskunnan perussolu. 

Toisaalta esimerkiksi pohjoismaisessa kontekstissa on vaikea tulkita tradi-
tionaalista ydinperhettä enää yhteiskunnan perussoluksi ja esimerkiksi sen 
sosialisaatiofunktion ja muun perhepolitiikan yksinomaisena toteuttajana esi-
merkiksi varhaiskasvatuksen vaiheessa. Tosin tässä saatetaan elää murroksessa, 
kun perheen tehtäviä ottaneen hyvinvointivaltion asemaa ja perhepoliittisia 
tehtäviä arvioidaan uudelleen nykyisessä, meneillään olevassa pohjoismaisen 
yhteiskuntapolitiikan muutoksessa. 

Edellä mainitut yhteiskuntien muutokset vaikuttavat avioeroteorioiden 
osatekijöihin ja luovat tarvetta testata olemassa olevia teorioita uusissa konteks-
teissa; esimerkiksi muuntamalla niitä uuden empiirisen tiedon varassa vastaa-
maan uusia konteksteja sekä tarkentamalla vanhojen teorioiden pätevyysalaa 
lisäehdoilla. 

Samaan tutkimuskategoriaan kuuluu myös teorioiden koetteleminen eri 
maissa ja niiden eri väestöryhmissä, mikä luo vastaavasti uuden tutkimuksen 
tarvetta. Tällaista yhteiskuntien sosiaalisen rakenteen eriytymiseen liittyvää 
hienojakoista tutkimusta on edelleen liian vähän tarjolla. 

Myös kokonaan uusia tutkimuskohteita löytyy avioeron aihealueesta jat-
kuvasti. Tämä saattaa tuntua tutkimusten olemassa olevan runsauden vuoksi 
paradoksaaliselta. Brentanon ja Clarke-Stewartin (2006) mukaan lisää tällaista 
uutta tutkimusta kaivataan esimerkiksi eroista prosesseina, erojen merkityksistä 
yhteiskunnan elämäntavoiltaan eriytyneissä alaryhmissä ja eroon johtaneista 
tapahtumakuluista sekä erojen vaikutuksista. 

Avioerojen yleistyminen ja eroihin edelleen liittyvät monet kielteiset piir-
teet luovat myös soveltavan yhteiskuntapoliittisen tutkimuksen tarvetta. Yh-
teiskuntapoliittisesti erojen merkitys lienee kasvanut viime vuosina. Erot ovat 
yleistyneet kaikissa pitkälle kehittyneissä teollisuusmaissa niiden eri väestö-
ryhmissä, mutta silti eroihin liittyy edelleen runsaasti yhteiskuntapoliittisesti 
kielteisiä ilmiöitä. 

Avioeron kielteisistä vaikutuksista vallitsee tutkijoitten kentässä varsin yh-
tenäinen käsitys; avioero on edelleen väestöryhmätasolla hyvinvoinnin riskiti-
lanne, se ei ole yleensä neutraali elämänvaihe kenellekään sen osapuolelle. Tie-
tysti tälle aggregaattitason tilastolliselle säännönmukaisuudelle voi löytyä yksi-
lötasolla poikkeuksiakin. 
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Erojen lukuisat kielteiset puolet (hyvinvoinnin vajeet) herättävät kysymyk-
siä siitä, miten erojen määriin voitaisiin vaikuttaa yhteiskuntapolitiikan toi-
menpitein, miten esimerkiksi erojen kielteisiä vaikutuksia voitaisiin lievittää 
kehittämällä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja tai vaikkapa, miten eroja 
voitaisiin ennakoida ja esimerkiksi kansalaiskasvatuksella pyrkimällä vaikut-
tamaan huonosti toimivien avioliittojen solmimista vastaan ennaltaehkäisevästi 
ennakoimalla tutkimustiedon avulla tekijöitä, jotka ovat eroon johtaneissa pro-
sesseissa keskeisiä. 

Tämänkaltaisissa soveltavissa tutkimuksissa voitaisiin ottaa nykyistä mo-
nipuolisemmin huomioon sekä eroprosessia edeltävät elämänvaiheet että avio-
liiton aikaiset elämäntilanteet ja puolisoiden elämänkulku keskeisine vaihei-
neen. Soveltamiseen tähtäävissä tutkimuksissa voitaisiin myös käyttää aiempaa 
monipuolisemmin erilaisia metodologisia lähestymistapoja ja tutkimusotteita. 

Tällaisia metodeja voisivat olla tällöin esimerkiksi biografinen, narratiivi-
nen ja ylipäätään laadullisen tapaustutkimuksen tutkimuksen otteet, joilla pääs-
tään kiinni eroavien ja muiden erojen kannalta relevanttien toimijaryhmien 
kokemusmaailmaan ja ilmiöiden eriytymiseen. Kvantitatiivinen tutkimustieto 
antaa usein korkeintaan viitteitä kohdistuessaan suuriin aggregaatteihin. 

Laadullinen tutkimus voi myös palvella tässä yhteydessä myöhempää 
määrällistä tarkastelua sellaisten eron puolien tutkimuksessa, joista on toistai-
seksi liian vähän tietoa kvantitatiivisen asetelman virittämiseksi. Tällainen koh-
de on esimerkiksi avioerojen myönteisten puolien tutkimus. 

Myös pitkittäistutkimuksen otteella, sekä määrällisellä että laadullisella 
olisi käyttöä, esimerkiksi selvitettäessä avioeron vaikutuksista lapsiin, tutkitta-
essa prosessinäkökulmasta eroja erilaisissa vähemmistöryhmissä. 

Politologista tutkimusotetta voitaisiin soveltaa mm. kohdennettaessa huo-
mio avioerojen edellä mainittuihin poliittisiin aspekteihin ja implikaatioihin 
sekä empiirisesti niihin yhteiskunnan ja yhteisöjen käytäntöihin ja rakenteisiin, 
joilla eron eri puoliin voidaan vaikuttaa ja luoda edellytyksiä erojen kielteisten 
seurausten kohtaamiseen. 

Avioerojen vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa (ks. Brentano & Clarke-
Stewart 2006, 241) on korostunut avioeron kielteisten vaikutusten tutkimus niin 
eronneille puolisoille kuin heidän lapsilleen. Myös erojen myönteiset merkityk-
set olisi syytä ottaa tutkimuksissa aiempaa monipuolisemmin ja syvällisemmin 
tarkasteltaviksi. Erojen myönteisten puolien tutkiminen voisi tuottaa paitsi 
parempaa ymmärrystä eroista yhteiskunnan ilmiöinä, mutta myös sovellettavaa 
tietoa toimintaan, jossa pyritään tukemaan eronneita ja heidän läheisiään eron 
aiheuttamissa erilaisissa ongelmatilanteissa. 

Tässä tutkimuksessa teemana ovat miesten erot ja erityisesti sellaiset erot, 
joissa nainen on aloitteen tekijänä, ja jotka tulevat miehelle tahdonvastaisena 
yllätyksenä. Tutkimuksen kohdalla voidaankin puhua ns. hylättyjen miesten 
ongelmasta. Millainen on heidän eronsa ja miten hylätyt miehet selviytyvät 
eroistaan?  
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Tällainen kysymyksen asettelu kytkeytyy tasa-arvoistuvaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan, jossa sukupuolten roolit ovat rajusti muuttuneet sekä työelä-
mässä että yksityisessä sfäärissä. Miten muutos näkyy eroissa ja miten miehet 
toimivat tilanteessa, jossa joutuvat toteamaan riittämättömyytensä? Millainen 
on tällaisen miehen kokemus erostaan ja miten eron vaikutukset ilmenevät 
hänen eronjälkeisessä elämässään? 
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2 Avioeron merkitys miehelle 
ja eron seurausten hallinta 

 
2.1 AVIOERO SOSIAALISENA ONGELMANA 
 
Avioeroa voidaan pitää paitsi yksittäisten kansalaisten, mutta myös yhteiskun-
nan ongelmana vaikka, kuten Mahkonen (1980, 219) toteaa, yhteiskunnan in-
tressi pitää perheitä koossa vaihtelee ajassa ja paikassa. Teollisessa ja sen jälkei-
sessä post-moderniksi sanotussa yhteiskunnassa yhteiskunnan intressi pitää 
perheet koossa on pienempi kuin maatalousyhteiskunnassa, jossa talousmalli 
sekä heikko sosiaaliturva loivat olemassa olon oikeutuksen vahvalle perheelle 
(Ibid, myös Nieminen 1993).  

Toisaalta perheen merkityksen voidaan sanoa olevan kulttuurisidonnainen. 
Esimerkiksi Keski-Euroopan katolisvaikutteisissa yhteiskunnissa perheen mer-
kitys sosiaalisen turvallisuuden lähteenä on edelleen vahvempi kuin Pohjois-
maissa (Hämäläinen 2010b). 

Sosiaaliset ongelmat ja perheongelmat niiden alakategoriana, ovat olleet 
yhteiskuntatieteiden, erityisesti sosiologian ja sosiaalipolitiikan keskeinen tut-
kimuskohde jo vuosisadan ajan (ks. esim. Meeuwisse & Swärd 2002; Rubington 
& Weinberg 2003; Bourne & Levin 1999). Tutkimusperinne kytkeytyy läheisesti 
paitsi sosiaalisiin ongelmiin ilmiöinä piirteineen ja selityksineen, myös ongel-
mien hoitamiseen ja ehkäisemiseen korjaavin interventioin. 

Pohjoismaissa sosiaalisten ongelmien hoitaminen kytkeytyy puolestaan 
hyvinvointivaltion sosiaalipoliittisten tukijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpi-
tämiseen. Hyvinvointivaltioprojekti on ollut keskeinen keino vastata ongelmiin, 
jotka pohjoismaisessa traditiossa on tulkittu hyvinvoinnin vajeiksi. Hyvinvoin-
nin lähikäsitteisiin kuuluu tässä perinteessä myös sosiaalipolitiikan kannalta 
keskeinen inhimillisen ja sosiaalisen turvallisuuden käsitteistö (ks. esim. Castel 
2007 ja Poutanen 2010, 177 -198). 

Tämän tutkimuksen tavoitteidenasettelun kannalta avioeron tarkastelemi-
nen hyvinvointipoliittisesta näkökulmasta on kuitenkin liian kapea-alaista, sillä 
sosiaaliturvajärjestelmämme ei tunnista avioeroa sosiaalisena riskinä. Tässä 
tutkimuksessa eroa tarkastellaankin laajemmin hyödyntäen myös sosiaalisia 
ongelmia koskevaa kansainvälistä tutkimusperinnettä, ennen muuta sosiologis-
ta tutkimusperinnettä, jossa on useita avioeron kannalta relevantteja tutkimus-
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suuntauksia sekä viime vuosina erityisesti eurooppalaisessa keskustelussa vi-
rinnyttä syrjäytymiskäsitteistöä ja teorianmuodostusta. 

Sosiologinen tutkimustraditio sinänsä kytkeytyy Suomessakin sosiaalisten 
ongelmien hoitamiseen, hyvinvointipoliittiseen tutkimukseen ja interventioihin. 
Edellä mainituilla traditioilla on näin ollut vaikutusta myös suomalaisen sosio-
logisen, siis myös pohjoismaisen, hyvinvointitutkimuksen muotoutumiseen. 
Sosiologia sinänsä on meillä keskeinen sosiaalipolitiikan tukitiede. Sosiologinen 
tutkimus on myös palvellut hyvinvointivaltioprojektia. Hyvinvointivaltion 
rakentamisessa puolestaan pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen traditio on 
ollut keskeinen. (Hyvinvointitutkimuksen perinteistä, ks. Rauhala et al. 2000 ja 
Saari 2011). 

Käytännössä sosiaalisten ongelmien hoitaminen on tarkoittanut sosiaalipo-
liittisten mikro- ja makrotason tuki- ja palvelujärjestelmien kehittämistä usein 
juuri sosiologiseen tutkimukseen perustuen. Avioerojen kannalta tärkeitä inter-
ventiojärjestelmiä ovat lähinnä perhe- ja koulutuspoliittiset sekä toimeentuloon 
liittyvät tukijärjestelmät. Avioeron käsittelyssä niitä sosiologisia tutkimustradi-
tioita, joissa ensisijaisia tutkimuskohteita ovat sosiaaliset ongelmat, on toistai-
seksi sovellettu kuitenkin Suomessa vähän.  

Sosiologisessa sosiaalisten ongelmien tutkimuksessa on erotettavissa useita 
teoreettisia suuntauksia viitekehyksineen, joiden näkökulma tutkimuskohtee-
seen ja niiden tulkinta eroavat suuresti toisistaan. Näistä traditioista pohjois-
mainen hyvinvointitutkimus ja hyvinvointipolitiikka ovat vain eräitä paikallisia 
esimerkkejä. Sosiaalisia ongelmia koskeva tutkimus kuuluu leimallisesti yhdys-
valtalaiseen perinteeseen. Sen juuret ulottuvat tieteellisenä toimintana 1800 -
luvun loppupuolelle saakka. Tutkimus- ja interventioperinteet eroavat toisis-
taan siinä, miten sosiaaliset ongelmat niissä määritellään, ja millaisin interven-
tioin ongelmiin arvioidaan voitavan puuttua (esim. Rubington & Weinberg 2003; 
Meeuwisse & Swärd 2002, 23 – 51; Coleman et.al. 2002; Bourne & Levin 1999). 

Sosiaalisten ongelmien tutkimus on sosiologisen teorian muodostuksen ta-
voin virinnyt yhdessä modernisaation, teollistumisen ja kaupungistumisen 
synnyttämien yhteiskunnallisten muutosten kanssa. Sosiaalisten ongelmien 
tutkimus linkittyy siten suoraan myös yleiseen sosiologiseen teorianmuodos-
tukseen sekä empiirisen sosiaalitutkimuksen historiaan. Sosiaalisten ongelmien 
tutkimus ei sinänsä ole keskeinen traditioita eriyttävä tekijä vaan se, millaisena 
yhteiskunta ylipäätään nähdään, ja millaisella teoreettisella lähestymistavalla 
(käsitteet, teoriat) sitä tarkastellaan.  

Sosiaaliset ongelmat ovat sosiologisessa tieteenperinteessä yleensä tulkittu 
kokonaisyhteiskunnallisessa viitekehyksessä ja ovat olleet keskeinen tutkimus-
kohde. Niiden tutkimus on ollut paitsi yleisen yhteiskuntateorian muodostami-
sen, myös kohdeuskollisen teorian kehittelyn ja testaamisen kohde. Sosiaaliset 
ongelmat ilmiöinä ovat siten ruokkineet sekä teoreettista että empiiristä tutki-
musta. 
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Keskeiset sosiologiset sosiaalisten ongelmien tutkimusperinteet voidaan 
jakaa rakenne- funktionalistiseen, interaktionistiseen ja konfliktiteoreettiseen 
tutkimusperinteeseen. Näitä perinteitä on myös luonnehdittu traditionaaliseksi 
(konservatiiviseksi), liberaaliksi ja radikaaliksi suuntaukseksi. Nämä samat 
suuntaukset ovat toimineet myös perhettä ja avioliittoa ja niiden ongelmia kos-
kevan teoreettis-empiirisen tutkimuksen viitekehyksenä (esim. Macionis 2005, 
338 - 340).  

Viime vuosina vahvaksi osoittautunut konstruktionistinen sosiaalisten on-
gelmien tutkimusperinne voidaan lukea tässä yhteydessä kuuluvaksi interak-
tionistiseen traditioon (konstruktionistisesta sosiaalisten ongelmien tutkimuk-
sesta (esim. Spector & Kitsuse 2001 ja Helne 2002, 21-28). Näin siitä huolimatta, 
vaikka esimerkiksi perinteen käynnistäjät Spector ja Kitsuse pitävätkin sitä ai-
nutlaatuisena. Konstruktionistit muistuttavat interaktionisteja siinä, että sosiaa-
lisia ongelmia tarkastellaan toimijoiden näkökulmasta painottaen niiden empii-
ristä tutkimusta. 

Edellä mainittujen perinteiden rinnalle ja oheen on viime vuosina noussut 
myös gender-tutkimus omine erityisine näkökulmineen. Gender -tutkimus oli 
aluksi naistutkimusta, mutta laajentui erityisesti 2000-luvulla miestutkimuksen 
alueelle, ehkä osittain vastareaktiona naistutkimuksen vahvistuneeseen ase-
maan. Suomessa tätä suuntausta on edustanut mm. hallintotieteilijä Pasi Malmi 
(Malmi 2009) ja perheen ja avioliiton kysymyksissä lukuisa joukko eritaustaisia 
yhteiskunnallisia keskustelijoita.  

Edeltävään liittyen voidaan keskustella siitä, muodostavatko feministinen 
ja miesnäkökulmaa soveltava tutkimus oman kategoriansa yllä olevassa sosio-
logisten tutkimusperinteiden jaottelussa, vai ovatko ne sijoitettavissa niiden 
sisään alakategorioina. Esimerkiksi sosiologian teoriahistorioitsija George Rit-
zer ja Douglas J. Goodman ovat sitä mieltä, että gender -tutkimus on sijoitetta-
vissa yhdeksi alakategoriaksi edellä mainittujen päätraditioiden sisään. Tämä 
tarkoittaa heidän näkemyksessään sitä, että on olemassa funktionalistista femi-
nismiä, konfliktiteoreettista feminismiä jne. (Ritzer & Goodman 2004, 348 -349). 

Edellä kuvatuilla teorioilla on useita niitä toisistaan erottavia lähtökohtia 
avioliiton, perhe-elämän ja avioeron tutkimuksessa ja niihin liittyvien ongelmi-
en hoitamista koskevissa näkemyksissä. Rakenne-funktionalistisessa perintees-
sä perhe tulkitaan Macionisin mukaan (Macionis 2005, 337) yhteiskunnan pe-
russoluksi, jolla on keskeinen merkitys yhteiskunnan kiinteyden ja toimivuu-
den kannalta. Funktionalistit tarkastelevat yhteiskuntaa ja perhettä järjestelmä-
nä ja alajärjestelmänä sekä nostavat esiin näiden keskeiset tehtävät.  

Perheellä arvioidaan funktionalistisessa perinteessä olevan yhteiskunnassa 
neljä päätehtävää (funktiota). Niiden tulee toteutua, jotta yhteiskunta pysyy 
koossa, toimii hyvin eikä tukehdu sitä hajottaviin ristiriitaisuuksiin. Yhteiskun-
nan keskeisenä perussoluna perheellä on näiden tehtävien toteuttamisen kautta 
tärkeä asema yhteiskunnan kokonaisuudessa sen koossa pitävänä ja luovana 
voimana.  
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Näitä perheen päätehtäviä ovat: 
1. Lisääntymisen ja sukupuolisuuden säätely 
2. Tasapainoisen kasvuympäristön luominen lapsille 
3. Toimiminen taloudellisen yhteistyön yksikkönä 
4. Emotionaalisen tuen tuottaminen jäsenilleen 

 
Edellä mainittuja tehtäviä vaarantavat tekijät näyttäytyvät funktionalistiselle 
tutkimusperinteelle sosiaalisina ongelmina, jotka uhkaavat yhteiskunnan kiin-
teyttä, mistä he esittävät empiirisissä tutkimuksissaan näyttöä. Macionis mai-
nitsee tällaisina perheongelmina yksinhuoltajuuden ja avioerojen yleistymisen 
(Macionis 2005, 337). Niihin liittyy usein monia muita liitännäisiä ongelmia, 
kuten esimerkiksi avioerolasten kokemat ongelmat (Amato & Sobolewski 2001). 
Avioero näyttäytyy funktionalisteille ennen muuta ongelmana. Se on sosiaali-
nen ongelma, koska se vaikuttaa kielteisesti sekä yksilöihin että koko yhteis-
kuntaan. 

Interaktionistinen ja konfliktiteoreettinen tulkinta avioliitosta, perheestä ja 
avioerosta on muotoutunut pitkälti kritiikkinä rakennefunktionalismin yhteis-
kunta- ja perhekäsitykselle ja sen vahvoille perusoletuksille. Interaktionisessa 
perinteessä perheen ja avioliiton kysymyksiä, etenkin niiden ongelmia, tarkas-
tellaan ennen muuta toimijoiden näkökulmasta empiirisinä kysymyksinä, myös 
ihmisten kokemuksina ja kysyen, mitä todella tapahtuu arjen vuorovaikutuk-
sessa, ja mitä siitä seuraa vuorovaikutuksen osapuolille sekä laajemmin yhteis-
kunnalle. Perhe-elämä osa-alueineen tulkitaan perhekohtaisesti (paikallisesti) 
vaihtelevaksi ja sisällöltään empiirisen tutkimuksen keinoin selvitettäväksi il-
miöalueeksi (Macionis 2005, 338). 

Käsitykset perheen tehtävistä ja esimerkiksi avioeron merkityksestä eri 
osapuolille tulkitaan interaktionistisessa traditiossa toimijoittain vaihtelevaksi, 
eikä yhteiskunnan yleisistä rakennefunktioista vääjäämättömästi juontuviksi. 
Se, toteuttaako perhe jotain tiettyä tehtävää yhteiskunnassa, on kontekstuaalista 
ja paikallisesti vaihtelevaa. Esimerkiksi ns. ydinperhe voi toimia käytännössä 
myös dysfunktionaalisesti (Macionis 2005, 338). Avioerotutkimuksen tehtävänä 
on tässä traditiossa selvittää, miten ja millaisia merkityksiä perhe-elämällä ja 
sen ongelmilla on yhteiskunnassa, ja miten ne vaikuttavat toimijaosapuoliin. 
Tutkimuksen menetelmällinen lähestymistapa on tässä traditiossa usein laadul-
linen. 

Interaktionistiselle, usein poliittisilta näkemyksiltään liberaalille suuntauk-
selle esimerkiksi yksinhuoltajien taloudelliset ongelmat, voivat olla yhteiskun-
nan ydinperhettä suosivien rakenteiden seuraustakin (Macionis 2005, 339). Ra-
kenne voi tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi tulonmuodostuksen kannalta 
keskeisiä tulosiirtojärjestelmiä, jotka eräissä Keski-Euroopan maissa sitovat 
naisen sosiaaliturvan miehen työmarkkina-asemaan. Tästä voi erossa seurata 
huomattavia taloudellisia ongelmia naiselle (esim. Hiilamo 2009).  
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Interaktionistista perinnettä on kritisoitu siitä, että se sivuuttaa monet sa-
mankaltaisuudet, joita perhe-elämässä voidaan havaita kulttuurista toiseen. 
Kyse on sen aspektin puuttumisesta, mitä funktionalistit ovat tuoneet omissa 
tarkasteluissaan esiin. 

Konfliktiteoriaperinne on rakennefunktionalismin kaltaisesti lähtökohdil-
taan makrotutkimusta. Yhteiskuntaa ei kuitenkaan siinä tulkita alajärjestelmi-
neen (esimerkiksi perhe) harmoniseksi tai harmoniaa edellyttäväksi kokonai-
suudeksi, vaan sen katsotaan olevan luonnostaan ristiriitainen ja ristiriitoja 
säätelevä järjestelmä, myös hyvin toimivana.  

Toimijoiden ja toimijaryhmien ristiriidat tulkitaan Macionisin (2005, 338) 
mukaan konfliktiteoreettisessa traditiossa eturistiriidoiksi, valtataisteluksi tai 
näiden seurauksiksi. Esimerkiksi työnjako perheessä, joka voi olla toimivaa 
yhteiskunnan funktioiden kannalta, voi olla esimerkiksi eri sukupuolta edusta-
ville puolisoille (yleensä naisille) alistavaa, joskus riistävääkin. Perhe ja sitä 
tukevat yhteiskunnan kulttuuriset järjestelyt ja niitä ilmentävät instituutiot voi-
vat myös toimia eriarvoisten rakenteiden ylläpitäjinä ja vakiinnuttajina.  

Konfliktiteoreettisen perinteen kriitikot ovat moittineet perinnettä siitä, ettei 
se tunnista avioliiton myönteisiä puolia, jotka ilmenevät myös ihmisten halussa 
avioitua (Macionis 2005, 338). Ratkaisu avioliiton ongelmiin ei siis ole tämän 
katsantokannan mukaan avioliittoinstituution alasajo, tai sen valta- ja konflik-
tielementtien häivyttäminen esimerkiksi yhteiskuntapolitiikan tuella, jota esi-
merkiksi marxilaiseen traditioon tukeutuva konfliktiteoreettinen tutkimussuun-
ta on korostanut. 

Avioerojen yleistyminen näyttäytyy perinteissä erilaisena; funktionalistises-
sa perinteessä se on yhteiskunnan hajoamisen signaali, kuten myös säätelemät-
tömänä konfliktina toteutuessaan konfliktiperinteessä. Interaktionisteille ero on 
seurauksineen lähinnä empiirisen vaikutustutkimuksen kohde ja heikosti toteu-
tuvan vuorovaikutuksen ongelma, joka voi johtua vaikkapa osapuolten heikois-
ta interaktiotaidoista ilmentämättä välttämättä systeemitason jännitteitä. 

Tässä tutkimuksessa miesten eroja seurauksineen ja hallinnankysymyksinä 
tarkastellaan lähinnä interaktionistisesta näkökulmasta käsin. Kiinnostus on 
toimijatasolla ja miesten kokemuksissa sellaisina kuin ne näyttäytyvät empiiri-
sesti tutkimuksessa kerätyssä tapausaineistossa.  

Eron seurausten hallinnan tarkastelussa tuodaan keskusteluun jossain mää-
rin myös niitä näkökulmia, joita edellä mainitut muut perinteet ovat korosta-
neet; pohditaan tapoja kiinnittää eroavat miehet pyrkimyksineen aktiiviseksi 
osaksi eroja käsitteleviin sosiaalisiin järjestelmiin, lähinnä palvelujärjestelmiin ja 
tapoja käsitellä eroihin liittyviä konflikteja, niitä säädellysti hilliten.  

Tällöin pidetään funktionalistien tapaan ongelmana, jos eroja ja niiden osa-
puolia ei voida kiinnittää rakentavalla tavalla yhteiskunnan toimintajärjestel-
miin. Ongelmallista on myös, jos eroihin usein liittyviä konflikteja ei pystytä 
säätelemään ilman, että niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä niiden 
kohtaamille yksilöille että laajemmillaan koko yhteiskunnalle. 
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2.2 AVIOERO MIESTEN ONGELMANA 
 
Eronneiden miesten yleinen kokemus on, että juridinen järjestelmä suosii naisia 
eroissa ja huoltajuuskiistoissa. Tämän kokemuksen seurauksena miehet menet-
tävät luonnillisen kiinnostuksensa tavata haluamallaan tavalla lapsiaan eron 
jälkeen, koska asian järjestämisestä tulee heille emotionaalisesti liian kuormitta-
vaa. Miehet usein odottavat, tai päättävät odottaa lastensa kasvavan, jolloin 
tapaamiset on helpompi järjestää. 

Viime vuosien aikana on enenevästi alettu kiittää huomiota hyvinvointi-
valtiomme kääntöpuoliin, niin ilmiöiden kuin politiikankin näkökulmasta. Täl-
laisena kääntöpuolena voidaan pitää miesten näkökulman korostamista esi-
merkiksi niissä yhteyksissä, joissa keskustellaan tasa-arvosta ja tasa-
arvopolitiikasta. 

Tasa-arvokysymykset sinänsä ovat säilyttäneet relevanssinsa esimerkiksi 
sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltiollisen järjestelmämme viime vuosien huo-
mattavista muutoksista ja reformeista (suomalaisen sosiaalipolitiikan viime 
vuosien muutoksesta (esim. Julkunen 2001, Saari 2005 ja Kautto 2002). Esimer-
kiksi merkitykseltään koko ajan kasvavassa Euroopan Unionin sosiaalisen mal-
lin kehittelyssä, samoin kuin esimerkiksi Unionin työllisyyspolitiikassakin, 
tasa-arvokysymykset ovat olleet keskeisessä asemassa. Tasa-arvokysymyksiä on 
kuitenkin tällöin tarkasteltu naisten tasa-arvon näkökulmasta, ottamatta huo-
mioon miesten usein erilaista näkökulmaa (ks. esim. Malmi 2009, 418). 

Myös avioeroprosessin kuvauksissa ja avioeroa koskevassa perhepolitii-
kassa, samoin kuin edellä kuvatulla tavalla avioliittolainsäädännössä, on nais-
näkökulma ollut vallitsevana. Asetelma on kuitenkin muuttumassa tutkijat ja 
myös poliittisen kentän toimijat ovat alkaneet nostaa niitä esiin. 

Avioero tulkitaan tässä tutkimuksessa sekä potentiaaliseksi sosiaaliseksi 
ongelmaksi että hyvinvoinnin mahdolliseksi vajeeksi, kuten myös miesten tasa-
arvoisuutta uhkaavaksi tekijäksi sekä prosessinomaisena muutosilmiönä myös 
syrjäytymisen uhkaksi. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin erikseen erotutki-
muksen esiin nostamia keskeisiä, eroon liittyviä sosiaalisia ja hyvinvoinnin 
haasteita, ennen muuta eronneen miehen kannalta. 

  
Taloudelliset vaikeudet eron jälkeen 
Perhe on paitsi sosiaalinen suhde, myös taloudellinen yksikkö (kotitalous), jon-
ka hajoaminen merkitsee huomattavaa taloudellista riskiä. Suomessa avioeron 
kielteiseen merkitykseen vaikuttaa se, ettei sitä oteta huomioon suoraan sosiaa-
liturvajärjestelmässämme. 

Tutkimusteksteissä avioeron kielteistä taloudellista merkitystä tarkastelta-
essa on naisten epätasa-arvoista asemaa korostettu. Tällöin tuodaan esiin se, 
miten nainen usein miehen taloudellisesta asemasta riippuvaisena, menettää 
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avioerossa huomattavan osan toimeentulomahdollisuuksistaan, ja joutuu lapsi-
perheissä tavallisimmin lasten huoltajana entistä hankalampaan tilanteeseen.  

Tätä näkökulmaa ovat miesnäkökulmaa korostavat tutkijat ja yhteiskun-
nalliset keskustelijat alkaneet kritisoida. Esimerkiksi Sund (2005) arvioi pamfle-
tissaan, jossa hän tarkastelee avioeroa miesten näkökulmasta, nykyisen perhe-
politiikan turvaavan naisen aseman hyvin, mutta kohtelevan miehiä kaltoin 
isinä. Sundin mukaan avioeroissa lapset jäävät poikkeuksetta naisille, kun taas 
isän mahdollisuudet pelkästään tavata lapsiaan toteutuvat huonosti ja taloudel-
liset velvoitteet huolehtia lapsen/lasten elatuksesta elatusmaksuin kasautuvat 
heille. 

Avioerotutkimusten mukaan kaikkiin avioeroihin ei kuitenkaan väistämät-
tä liity nyky-yhteiskunnassa taloudellisia ongelmia. Talouden merkitys voi jää-
dä vähäiseksi tai syntyä muiden avioliiton seurausten, kuten ihmissuhteiden 
ongelmien, kautta ja niiden vahvistamana. Piersonin (2001, 2) mukaan palkka-
työ keskeisenä väylänä ehkäisee taloudellisia ongelmia juuri siksi, että sen kaut-
ta syntyy sosiaalisia suhteita ja parempaa toimeentuloa kuin tulonsiirtojen 
kautta.  

Taloudellisen näkökulman kannalta keskeisen palkkatyöstatuksen lisäksi, 
myös esimerkiksi asumisen taso ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen 
elämään voivat avioeron vuoksi huomattavasti heikentyä. Usein se puoliso, 
jolle lapset lapsiperheen kyseessä ollessa määrätään (yleensä nainen), on vah-
vemmassa asemassa sosiaalisesti.  

Lapsensa huoltajuuden tai asuinkumppanuuden menettävä (useimmiten 
mies) menettää myös joukon muita sukulaissuhteita, jotka ovat muotoutuneet 
avioliiton kautta, esimerkiksi suhteet puolison sukuun ja yhteisiin ystäviin. 

 
Riitainen suhde entiseen puolisoon ja kapeutuva vanhemmuus 
Sen eronneen vanhemman, joka ei päädy lapsen huoltajaksi tai yhteishuoltajak-
si, suhteet lapseen tai lapsiin vaikeutuvat usein huomattavasti. Suomessa on 
viime vuosina esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna tapahtunut myönteistä 
muutosta miesten suhteessa lapsiinsa eron jälkeen. Yhdysvalloissa miesten 
suhde lapsiin saattaa usein katketa eron takia kokonaan. Tämä on edelleen kes-
keinen avioeroriski miehille.  

Eron vaikutus miehen suhteeseen lapsiin ja entiseen puolisoon on usein 
kulttuurisidonnainen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tässä asiassa ilmenee huo-
mattavia eroja esimerkiksi valko- ja tummaihoisen väestön välillä. Jälkimmäi-
sessä väestöryhmässä erot ovat yleisempiä, samoin se, että miehen yhteys lap-
seen/lapsiin katkeaa erossa (Dowd 2000).  

Suomalaisissa tutkimuksissa tätä riskiä on korostanut esimerkiksi Pasi 
Malmi (2006). Malmi tarkastelee eronneiden miesten huono-osaisuutta ennen 
muuta miesten syrjintänä (yhteiskunnan rakenteista johtuvana syrjäytymisenä) 
eri elämänalueilla. Malmi nostaa esiin useita miehen syrjintään vaikuttavaa 
tekijää, jotka ilmenevät erityisesti huoltajuuskysymyksissä. Tässä tutkimukses-
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sa Malmin korostamia näkökulmia käytetään hyväksi erityisesti aineiston ana-
lyysissä.  

Huoltajuudessa ja avioerojen yhteydessä ilmenee syrjintää siten, että tuo-
mioistuimet määräävät lapset yleensä äidille ja käyttävät Malmin (2006) mu-
kaan varsin seksistisiä ja tasa-arvolain vastaisia perusteluja. Perustelut verho-
taan "lapsen eduksi". Tämä syrjinnän muoto on Malmin mukaan yleistynyt 
viime vuosikymmeninä. Kun aikaisemmin noin puolessa tapauksista huolta-
juus myönnettiin isälle, nykyisin enää 15 % hovioikeuden ratkaisuista on mie-
hille myönteisiä. 

Huoltajuuskysymykset ovat keskeisiä Sundin (2005) pamfletissa. Sundin 
mukaan mies menettää avioerossa ennen kaikkea lapsensa tai ainakin osalli-
suuden heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Tämä johtuu siitä, että Suomessa ja 
myös muissa länsimaissa perhepoliittinen järjestelmä, lainsäädäntöön ankku-
roituneena ja yhteiskunnallisena toiminta-, palvelu ja kulttuuristen arvostusten 
järjestelmänä nojaa funktionaaliseen perusolettamukseen, jossa nainen on avio-
liitossa ja sen ulkopuolella aina lasten ensisijainen huoltaja (vrt. Dowd 2000).  

Tätä näkemystä ovat kuitenkin sekä feministisen perinteen että myös nais-
tutkijat arvostelleet voimakkaasti. Feministinen kritiikki suuntautuu kuitenkin 
ensi sijassa perheen sisäisen työnjaon kysymyksiin; ollaan huolissaan erityisesti 
siitä, että hoivavastuut jakautuvat perheissä epätasaisesti. Feministinen perinne 
ei myöskään, joskin erilaisia näkemyksiä tästäkin asiasta omaavana, hyväksy 
funktionalistien ajatusta, jonka mukaan sukupuolen työnjako olisi ankkuroitu-
nut niiden biologisiin eroihin. Käsitysten mukaan hoiva on naisellinen, biologi-
nen ominaisuus ja siitä johtuva dispositio (valintataipumus).  

Miestutkijat puolestaan katsovat, että esimerkiksi avioeron kielteiset vaiku-
tukset lapsiin voivat jäädä hyvin vähäisiksi, etenkin jos molempien (molempaa 
sukupuolta edustavien) eronneiden vanhempien vanhemmuus ja suhde lapsiin 
säilyy hyvänä eron jälkeen (vrt. esim. Dowdin 2000 ja Robinsonin 1993 tästä 
asiasta esittämiä ristiriitaisia käsityksiä). Myös miestutkimuksessa vanhem-
muus hoivavastuineen katsotaan kuuluvaksi molemmille sukupuolille ja on 
siten pikemminkin sosiaalinen kuin biologinen tai sukupuolittuneiden disposi-
tioihin kytkeytyvä ilmiö. 

Suomalainen mies kokeekin usein tulevansa kaltoin kohdelluksi avioeron 
jälkeisissä huoltajuuskiistoissa. Miehen eriarvoista asemaa huoltajuuskysymyk-
sissä dokumentoivat esimerkiksi huoltajuusratkaisujen jakautumista sukupuo-
littain kuvaavat väestötilastot. Niiden mukaan huoltajuuspäätökset ovat pää-
sääntöisesti miehen kannalta kielteisiä. Esimerkiksi Litmalan (2002, 11) tutki-
muksen mukaan noin 84 % erolapsista asuu äitinsä ja noin 10 % isänsä luona. 
Samaan suuntaan viittaavat myös sosiaalilautakunnissa vahvistetut lasten huol-
tajuussopimuksia kuvaavat tilastot, joiden mukaan äitien luona asuu 85 % lap-
sista.  

Seuraavassa taulukossa (3) asiaa havainnollistetaan siviilioikeudellisia 
huoltajuuskiistoja kuvaavilla tilastoilla; myös oikeuslaitos on Suomessa näiden 
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tietojen valossa naisten puolella, silloin kun huoltajuudelle joudutaan hake-
maan ratkaisua raastuvassa. 
"Huoltajuusriidattomien" avioerojen lähihuoltajuuden voimakas painottuminen 
äideille perustuu todennäköisesti sosiaalitoimen edustajien ohjaamaan sovitte-
lu- ja ohjausprosessiin.  Antikaisen (2004) tutkimuksen mukaan sosiaalityönte-
kijöiden keskuudessa on vallalla äitimyönteinen diskurssi, joka korostaa äidin 
taitavuutta ja osaavuutta arkielämän asioiden osaajana, ja sitä kautta äitien 
suurempaa soveltuvuutta lasten lähihuoltajiksi. Tämän diskurssin seurauksena 
sosiaalityöntekijöillä on taipumus suosittaa huoltajuuden myöntämistä lasten 
äidille myös niissä tapauksissa, joissa isä olisi vähintään yhtä hyvä huoltaja 
objektiivisilla kriteereillä tarkasteltuna (Malmi 2006, 51). 
 

 
Huoltajuusoikeuden-
käynnit 

Lähi- tai 
yksinhuoltajaksi äiti 

Lähi- tai 
yksinhuoltajaksi isä 

Yhteensä 

Huoltajuusriidattomat 
avioero-oikeudenkäynnit 

65 %  10 %  75 % 

Huoltajuusriidan 
sisältäneet avioero-
oikeudenkäynnit 

20 %  5 %  25 % 

Yhteensä 85 % 15 % 100 % 
(Lähde: Malmi 2006, 51) 

Samaan lopputulokseen on todennäköisesti vaikuttanut myös psykologisen 
asiantuntijadiskurssin äitikeskeisyys. Psykologien lapsen ja vanhempien välistä 
suhdetta kuvaavassa diskurssissa perhe tarkoittaa usein samaa kuin "äiti, jolla 
on vastuullaan lapsi". Jos mieheen viitataan, tämä nähdään yleensä ulkopuoli-
sena henkilönä tai jopa riskinä ja uhkana. Parhaimmillaan mies nähdään henki-
lönä, joka voi väliaikaisesti osallistua lapsen huoltoon. Myös käsite vanhempi 
tarkoittaa tällöin yleensä vain äitiä. (Vuori 2001, 148 - 155) 

Yhteiskuntaan viime vuosina institutionalisoitunut tasa-arvotoimintakaan 
ei ole tuonut muutosta asiaan. Miesten tasa-arvovaltuutetulle vuosina 1997 – 
2004 tekemistä sukupuolisyrjintää koskevista toimenpidepyynnöistä noin kuusi 
prosenttia koski huoltajuusriitoja tai viranomaisten menettelyä avioerotapauk-
sissa. Tasa-arvovaltuutettu on näissä tapauksissa johdonmukaisesti arvioinut, 
ettei hänellä ole asiassa toimivaltaa, joten päätökset ovat jääneet valituksenkin 
jälkeen voimaan. Vuoden 2002 jälkeen valtuutetulle jätettyjen huoltajuuteen 
liittyvien toimenpidepyyntöjen määrä onkin laskenut selvästi.  Miehet ovat 
ilmeisesti tulleet kokemuksen kautta siihen tulokseen, ettei valittaminen kanna-
ta.  

Miesten epäoikeudenmukaisuuden kokemus purkautuukin ensisijaisesti 
Internetin keskustelufoorumeille perustetuilla WWW-sivustoilla, yhdistyksissä 
sekä osin myös poliisille tehdyissä tutkintapyynnöissä, kanteluissa oikeuskans-
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lerille sekä mielenosoituksissa ja pamfleteissa. Kasvaneesta aktiivisuudesta 
huolimatta isien oikeuksia puolustava liike onkin Suomessa hajanainen verrat-
tuna moniin vastaaviin kansainvälisiin kansanliikkeisiin. 

Tasa-arvoyhteiskunnan ihanteet ja arkipäivän todellisuus eivät siten aina-
kaan toistaiseksi kohtaa Suomessa huoltajuuskysymyksissä toisiaan, kuten 
seuraava yhteen kokoava taulukko osoittaa. Ero näyttäytyy tästä näkökulmasta 
miehelle sekä psyykkisenä että sosiaalisena haasteena, ja miehen kohtelu siinä 
kertoo tietoisesta syrjäyttämistendenssistä tasa-arvon nimiin vannovassa yh-
teiskunnassamme. 

 

 
 1970-luku 2000-luku 

Lainsäätäjän tavoittelema 
ihannetila huoltajuudessa 

Yksinhuoltajuus Yhteishuoltajuus 

Naisten osuus yksin- ja lähi-
huoltajista 

85 % 85 % 

Psykologinen 
asiantuntijadiskurssi 

Äitikeskeinen, 
yksinhuoltajuutta suosiva 

Äitikeskeinen, 
yhteishuoltajuutta suosiva 

Sosiaalitoimen edustajien 
asenteet huoltajuusasioissa 

Miehiä syrjivää 
asenteellisuutta 

Miehiä syrjivää 
asenteellisuutta 

Sosiaalitoimen edustajien rooli 
huoltajuusasioissa 

Lausunnonantaja ja neuvoja Prosessia aktiivisesti ohjaava 
rooli tai päätöksentekijän rooli 

Naisille myönteisten ratkaisu-
jen osuus oikeudessa ratko-
tuista huoltajuusriidoista 

50 % 
 
(käräjäoikeudet) 

65 % 
 
(hovioikeudet) 

(Lähde: Malmi 2006, 53) 

Joitakin merkittäviä muutoksia huoltajuuskysymyksissä on kuitenkin nähtävis-
sä. Lainsäätäjän tavoittelema avioeron jälkeinen huoltajuuden ihannetila on 
muuttunut 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa yksinhuoltajuudesta yhteishuol-
tajuuteen. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että psykologinen asiantuntijadis-
kurssi suosii nykyisin yhteishuoltajuutta yksinhuoltajuuden sijaan (Kurki-
Suonio 1999). Tämäkään juridinen ja kielenkäytöllinen muutos ei kuitenkaan 
ole poistanut suomalaisen "huoltajuuden asiantuntijadiskurssin" varsin vahvaa 
äitikeskeisyyttä, jota ilmenee niin psykologian, sosiaalitoimen kuin myös terve-
ystoimen, erityisesti äitiysneuvolajärjestelmän piirissä. (Antikainen 2004 sekä 
Malmi 2006, 53) 

Merkittävänä kehityspiirteenä on myös sosiaalitoimen edustajien roolin (ja 
vallan) merkittävä kasvu huoltajuuskysymyksissä. 1970-luvulla sosiaalitoimen 
edustajat toimivat lähinnä vanhempien neuvojina sekä lausunnonantajina. 
Vuoden 1986 avioliittolain seurauksena sosiaalitoimen edustajien rooliksi on 
muodostunut 2000-luvulle tultaessa eroprosessin aktiivisen ohjaajan, ja osin 
jopa tuomioistuimet syrjäyttävän päätöksentekijän rooli. (Malmi 2006, 53) 
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Tuomioistuinten piirissä kehitys on kulkenut poispäin miehen ja naisen ta-
sa-arvoista huoltajuutta korostavasta ajattelutavasta kohti perinteisempää äiti-
keskeistä ajattelua (Kurki-Suonio 1999, Malmi 2006, 53).  

Huoltajuuskysymysten epätasa-arvoinen tilanne on ongelmallinen sekä 
yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta. Vähälle huomiolle jääneenä se on muo-
dostanut merkittävän sosiaalisen riskin usein muutoin toiminta- työkykyisim-
mässä elämänvaiheessa oleville kansalaisille. Funktionaalinen, jakamaton van-
hemmuus, ei julkilausutuista pyrkimyksistä ja tasa-arvotyöhön tehdyistä pa-
nostuksista huolimatta Suomalaisessa yhteiskunnassa toistaiseksi toteudu. 

 
Sosiaalisten suhteiden niukkuus eron jälkeen  
Sosiaalinen tuki elämän kriisitilanteissa ilmenee sosiaalisina suhteina, niin yksi-
tyiselämän ihmissuhteina kuin suhteina viranomaisiin - ammattiauttajiin. Näitä 
käsitellään tässä omana alalukunaan.  

Avioeron mahdollisten syrjäytymisvaikutusten ihmissuhteet hyvinvoinnin 
osa-alueena tietenkin luonnostaan korostuu. Eron merkityksen arvioiminen 
kohdentuu sen vuoksi huomattavassa määrin niihin hyvinvoinnin resurssina. 

Ne voivat olla myös välittävä tekijä, kuten edellä jo todettiin, muihin hy-
vinvoinnin voimavaroihin. Ihmissuhteiden kautta yksilö integroituu yhteisöjen 
edustamiin kulttuurijärjestelmiin. Perinteisesti erityisesti perhe on toiminut 
puskurina yksilön ja yhteiskunnan välillä. Perhe on ehkäissyt ja lieventänyt 
sosiaalista syrjäytymistä ja edistänyt yhteiskunnallista integraatiota. 

Perhetutkimuksessa ihmissuhteista syrjäytymistä on tutkittu erittäin vähän. 
Syrjäytymisprosesseja tarkastelevassa perhetutkimuksessa on kiinnitetty huo-
miota erityisesti naisten ja lasten syrjäytymisen muotoihin ja mekanismeihin, 
mutta harvoin miehiin ja heidän ongelmiinsa perheyhteisössä. Yksilö kokee 
ihmissuhteista syrjäytymisen yksinäisyytenä.  

Ihmissuhteista syrjäytyminen merkitsee puutetta erityisesti mahdollisuuk-
sissa tyydyttää suhdetarpeita, joskin se voi ilmetä puutoksina myös muilla tar-
vealueilla. Erityisesti lapsen tai nuoren syrjäytyminen perheen ihmissuhteista 
voi ilmetä myös turvattomuutena ja vahingoittaa syvästi yksilön kehitystä. 

Avioeron kokeneet miehet ovat selvästikin ihmissuhteissaan syrjäytymis-
vaarassa. Kuten syrjäytyminen yleensä, myös ihmissuhteista syrjäytyminen 
etenee prosessina. Ensin menetetään aviopuoliso ja lapset ja sen jälkeen usein 
avioliiton aikana ja sen kautta syntyneet ystävyys- ja sukulaisuussuhteet. Yhtei-
set ystävät ja tuttavat voivat alkaa karttaa eronneiden seuraa.  Monet avioliiton 
kautta syntyneet sosiaaliset siteet ovat nimenomaan kollektiivisia ja perheiden 
välisiä, ja ne voidaan erossa menettää.  

Avioeron syrjäyttävä merkitys toteutuu miehillä hyvin usein entisen per-
heen sosiaalisten suhteiden muutosten kautta. Vaikka avioero koettelee Robin-
sonin (1993) mukaan molempia vanhempia, heikentää heidän vanhemmuuttaan 
ja vaikuttaa suhteeseen lapseen tai lapsiin, se on suurempi riski miehille kuin 
naisille. Tämä johtuu Robinsonin mukaan yleensä miehen löyhemmästä ase-
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masta lasten huoltajana. Avioero onkin erityisen rasittava (syrjäyttävä) tässä 
mielessä sellaisille miehille (ja myös lasten isäsuhteelle), jotka eivät eron jälkeen 
toimi joko lapsen huoltajina tai yhteishuoltajina (Dowd 2000, 59). 

Amerikkalaistutkimusten mukaan avioliiton jälkeisiä suhteita voidaan tar-
kastella järjestelmänä (laajennettu perhesysteemi). Robinsonin mukaan järjes-
telmänäkökulma soveltuu hyvin perheen henkilösuhteiden tarkasteluun, mutta 
se tarjoaa lähtökohdiltaan teoreettisena, myös hyvän perustan yleisten perhepo-
liittisten interventiomallien suunnitteluun (Robinson 1993, 21). Avioliitossa ei 
solmita sopimusta yhteiselämästä vain puolisoiden välille, vaan siinä pystyte-
tään usein myös monimutkainen sosiaalinen yhteisö (sosiaalinen järjestelmä).  

Eron jälkeen entisestä perhejärjestelmästä muotoutuu esim. Dowdin (2000) 
mukaan laajennettu perhesysteemi, jossa voi olla entiseen verrattuna uusia 
jäseniä, kuten puolisoiden uudet kumppanit ja mahdollisesti myös heidän lap-
sensa. Avioero onkin sosiaalisessa mielessä sopeutumista puolisoiden eroon ja 
muuttuneisiin väleihin, mutta myös uuteen, laajennettuun perheeseen moni-
mutkaisine ihmissuhderakenteineen ja dynamiikkoineen. Nämä rakenteet toi-
mivat usein kasvualustana uudentyyppisille psykososiaalisille ongelmille. 

Tämän jälkeen tarkastellaan syrjäytymiskäsitteen kautta esiin nostettujen 
miesten avioeron aiheuttaminen sosiaalisten riskien hallintaa sekä yhteiskun-
nan sosiaalipoliittisen järjestelmän että yksilötason elämänhallinnan kysymyk-
senä. Tarkastelun tavoitteena on toisaalta kytkeä miesten avioeroprosessin on-
gelmallisuus yhteiskunnalliseen reformikeskusteluun ja tuottaa tutkimukselli-
sia aineksia keskusteluun miesten avioeroriskien parempaan hallintaan. 

Tämän tutkimuksen seuraavassa alaluvussa tarkastellaan avioeroa hyvin-
vointitutkimuksen näkökulmasta syrjäytymisilmiönä, lähtien syrjäytymiskäsit-
teen avaamisesta edeten sen tarkasteluun, millaisen syrjäytymisriskin avioero 
muodostaa suomalaisille miehille ja millainen se on sosiaalipoliittisten reformi-
en kohteena.  

 
 

2.3 AVIOERO SYRJÄYTYMISRISKINÄ 
 
2.3.1 Syrjäytymisen käsite 
Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen löydettiin tutkimusalueena uudelleen 
suomalaisessa akateemisessa keskustelussa 1980-luvun puolivälissä (Heikkilä 
2000, 167). Alkujaan syrjäytymisen käsite, uloslyönti) juontuu suomalaisessa 
tutkimuskeskustelussa Heikkilän mukaan ruotsalaisesta työmarkkinatutkimuk-
sesta. Syrjäytymisen ruotsinkielinen vastine on utslagning (uloslyönti), jolla 
käsitteellä viitattiin syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Ruotsiin käsite tuli Rans-
kasta, jossa sillä myös tarkoitettiin syrjäytymistä työmarkkinoilta ja niitä toi-
meentulon lähteenä kompensoivista yhteiskunnan sosiaalipoliittisista turvaver-
koista (Pierson 2001, 4). 
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Suomeen syrjäytymiskeskustelu rantautui Euroopan Unionin poliittisilta 
areenoilta. EU:n sosiaalisessa mallissa syrjäytymisellä viitataan laajaan jouk-
koon sosiaalisia ongelmia (Heikkilä 2000, 167). Heikkilän mukaan syrjäytymi-
sen käsite syrjäytti eurooppalaisessa keskustelussa vanhahtavaksi muuttuneen 
köyhyyden käsitteen (Heikkilä 2000, 168). Hänen mielestään poliitikkojen on 
helpompi käyttää syrjäytymiskäsitettä kuin puhua kansalaisten taloudellisesta 
niukkuudesta, johon he usein ovat haluttomia puuttumaan esimerkiksi kustan-
nuksien pelossa, mihin myös Paul Pierson on kiinnittänyt huomiota sosiaalipo-
liittisen nykykeskustelun piirteenä (Pierson 2001, 2). 

Sosiaalitutkimuksessa syrjäytymisen käsitteeseen on suhtauduttu hieman 
varauksellisesti tai vähintäänkin kaksijakoisesti; Esimerkiksi Lehtonen ja 
kumppanit (Lehtonen ym. 1986) kyseenalaistivat käsitteen jo 1980-luvulla. Kä-
sitteen kritisoijat (Helne 2002) ovat pitäneet käsitteen analyyttistä merkitystä 
heikkona juuri sen laaja-alaisuuden vuoksi ja toisaalta kritisoineet sen poliittista 
painottumista ja leimaavuutta. 

Usein syrjäytymisen käsitettä on käytetty silloin, kun on haluttu osoittaa 
jonkin yhteiskuntaryhmän tai yksilöiden sosiaalinen ongelmallisuus ja käynnis-
tää näihin ryhmiin kohdistuvat korjaavat interventiot; syrjäytymistä ja syrjäyty-
neitä on yleensä haettu oman viiteryhmän ulkopuolelta ja ongelmallisuuden 
syitä korostetusti yksilöiden ja ryhmien dispositioista, ei yhteiskunnan olosuh-
teista, kuten Helne (2002, 182) huomauttaa. Syrjäytymisen määrittely oman 
ryhmän ulkopuolelle voi myös johtaa virhepäätelmiin, kuten Heikkinen on 
osoittanut (Heikkinen 1999). 

Huolimatta syrjäytymiskäsitteen osakseen saamasta perustellusta kritiikis-
tä, sen voidaan kuitenkin sanoa tulleen jäädäkseen, myös yhteiskuntatieteelli-
seen keskusteluun. Heikkilän mukaan yhteiskunnan ilmiöiden sitominen ana-
lyyttisesti epämääräisiinkin käsitteisiin voi olla mielekästä, etenkin mikäli pyr-
kimyksenä on tukea tutkimustietoa tuottamalla poliittisia vaatimuksia jonkun 
sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseksi (Heikkilä 2000, 167). Heikkilä näyttää 
siten hyväksyvän syrjäytymiskäsitteen käytön, kun tutkimuksella on vahva 
sosiaalipoliittinen (reformistinen) lähtökohta ja kysymyksen asettelu, kuten 
tässä tutkimuksessa, jossa nostetaan esiin miehen heikko asema arvioeroproses-
sissa ja siihen liittyvät sosiaaliset riskit ja hyvinvoinnin vajeet. 

Tässä tutkimuksessa syrjäytymiskeskustelu tarjoaakin laaja-alaisena sa-
teenvarjokäsitteenä tarkastelukehikon miesten avioeroprosessien kulun ja on-
gelmien kokonaisvaltaisuuden tarkasteluun. Syrjäytymisnäkökulman avulla 
tuodaan esiin miesten avioeroprosessit vaiheineen ja tarkastellaan miesten sel-
viytymistä niistä. Syrjäytymiskeskustelu käsitteistöineen ohjaa sosiaalisten on-
gelmien teorian tavoin sekä aineiston keruuta että analyysia.  

Syrjäytymistarkastelussa kiinnitetään huomiota niihin elämänkulun syr-
jäyttäviin haasteisiin, joita ero eri vaiheissaan tuottaa miehille. Sosiaalisen syr-
jäytymisen käsite on toimiva tässä yhteydessä, koska sen kautta voidaan kiin-
nittää huomiota avioeron ongelmien keskinäisiin suhteisiin, kasautumiseen 
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sekä ongelmien rekursiivisuuteen. Syrjäytyminen on käsitteenä dynaamisempi 
kuin sosiaalisten ongelmien käsite, joka kohdentuu tarkasteltavan henkilön tai 
väestöryhmän senhetkiseen tilanteeseen. 

Syrjäytymiskäsite soveltuu avioerojen hyvinvointiriskien tarkasteluun, 
koska eron oletetaan olevan prosessimainen sekä sosiaalisena olosuhteena haas-
teiltaan monialainen. Perheiden koot, olosuhteet ja kokoonpanot vaihtelevat ja 
henkilöiden väliset suhteet voivat olla hyvinkin moninaisia. Avioeron jälkeises-
sä tilanteessa entisillä puolisoilla voi olla uudet puolisot ja uusia ei-yhteisiä 
lapsia yhteisten lisäksi, mikä tekee laajennetun perheen sosiaalisista suhteista 
haastavat ja monimuotoisten. Usein esimerkiksi huono-osaisuustarkasteluissa 
korostuvat taloudelliset tekijät voivat tässä tilanteessa jäädä merkitykseltään 
vähäisiksi miehen hyvinvoinnin kannalta. 

Kansainvälisessä keskustelussa mm. Anthony Giddens (2007, 64) toteaa, 
että syrjäytyminen (social exclusion) on korvannut aiempia sosiaalitutkimuksen 
huono-osaisuutta kuvaavia käsitteitä juuri siksi (kuten köyhyys-käsitteen), että 
nykyajan huono-osaisuudessa painottuvat monet muut elämisen puolet kuin 
taloudelliset kysymykset, joita aiemmat käsitteet korostavat. Giddens ei tosin 
eksplisiittisesti nosta tässä yhteydessä avioeroprosessin läpikäyneitä tai sitä 
läpikäyviä miehiä tutkimuksen kohteeksi, mutta antaa ymmärtää, että postmo-
derneissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa myös todellisuus, josta sosiaalitietei-
den teoriat kumpuavat, ovat käymässä läpi muodonmuutosta, ja että myös 
huono-osaisuuden kuva on radikaalisti muuttunut. 

Myös se, että nykyisillä sosiaalisilla riskeillä (niin kuin avioeroihin liittyvil-
läkin ongelmilla voi olla) näyttää monesti olevan rekursiivinen luonne, korostaa 
syrjäytymiskäsitteen mielekkyyttä, korostetaanhan siinä usein juuri sitä, että 
tämän hetken ja tulevaisuuden sosiaaliset ongelmat rakentuvat esimerkiksi 
yksilöillä aiempien ongelmien päälle. Suomessa esimerkiksi psykologi Rönkä 
on väitöskirjassaan korostanut sosiaalisten ongelmien rekursiivisuutta Suomes-
sa (Rönkä 1999). 

Giddensin mukaan (2007, 65) syrjäytymisdiskurssit ovatkin ensiarvoisen 
tärkeitä nyky-yhteiskunnan reformeja ja ihmisten tukemisen mahdollisuuksia 
innovoitaessa. Ne nostavat esiin uusia riskiryhmiä (kategorioita), jotka jäävät 
hyvinvointivaltion koneistolta huomaamatta, vaikka ne estävät merkittävästi 
näihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä saavuttamasta todellisen potentiaalinsa. 
Giddensin tavoin myös Gösta Esping-Andersen (2002, 1-25) tutkijaryhmineen 
on korostanut sitä, että Euroopan Unionin sosiaalipoliittisessa reformityössä 
(Euroopan Sosiaalisen Mallin) ja kehittelyssä tulisi ottaa huomioon sosiaalisten 
riskien kohdentuminen uusiin, yllättäviinkin väestöryhmiin, sekä niiden rekur-
siivisuus. Näiden teoreetikkojen näkemykset soveltuvat hyvin monien suoma-
laisten avioeromiesten elämäntilanteisiin. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtaoletuksena on, että voimakkaasti yleistyvä 
avioero haastaa uudentyyppisenä miesten sosiaalisen syrjäytymisen riskinä 
sekä miesten elämänhallinnan että koko yhteiskunnan sosiaalipoliittisen järjes-
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telmän – esimerkiksi perhepoliittisen ja tasa-arvopoliittisen järjestelmän kuulu-
en ns. uusien sosiaalisten riskien joukkoon (uusista sosiaalisista riskeistä Timo-
nen 2003, 19 - 42). Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan syrjäytymistä aluksi 
teoreettisena käsitteenä, sen jälkeen sovelletaan sitä avioeron ja erityisesti mies-
ten erojen kuvaukseen. 

 
2.3.2 Syrjäytyminen elämänalueet läpäisevänä prosessina  
Syrjäytymisen tutkimuksessa on useita lähtökohdiltaan erilaisia keskustelupe-
rinteitä (esim. Silver 1995). Pohjoismaisessa keskustelussa syrjäytymistä tarkas-
tellaan hyvinvointitutkimuksen kehyksessä hahmottamalla se hyvinvoinnin 
osa-alueet leikkaavina ongelmien kasaantumisena ja korostamalla ilmiön re-
kursiivisuutta sekä prosessinomaisuutta (ks. esim. Rönkä 1999, Moisio 2004). 
Tässä tutkimuksessa noudatetaan tässä mielessä pohjoismaista linjaa. Syrjäy-
tyminen on tästä näkökulmasta tulkittuna (kasautuvaa) huono-osaisuutta ja 
ongelmien muodostumista aiempien päälle ajassa. 

Tarkastelun lähtökohtana on, että syrjäytymistä sinänsä voivat aiheuttaa 
monet tekijät. Perinteisten sosiaalisten riskien (ns. vanhojen sosiaalisten riskien) 
lisäksi sitä voivat edesauttaa mm. ikääntyminen, vastentahtoiset avo- ja avio-
erot, huollettavien lasten suuri lukumäärä, kansallisuus, uskonto (vähemmis-
töt). Myös hyvinvointivaltiollinen järjestelmä voi tuottaa syrjäytyneitä, ja olla 
siten tuottamassa ongelmaa, jonka hoitamiseen se on luotu.  

Esimerkiksi eläkejärjestelmä voi tuottaa vanhuusajan köyhyyttä ja sitä 
kautta syrjäytymistä. Näin voi käydä esimerkiksi, jos periaatteet, joiden mu-
kaan eläkkeitä kertyy, ovat sellaisia, että jokin väestöryhmä putoaa marginaaliin. 
Esimerkiksi ansiosidonnaiset sosiaaliturvajärjestelmät voivat tuottaa syrjäyty-
neisyyttä niissä väestöryhmissä, joiden asema työmarkkinoilla on pysyvästi 
heikko (esimerkiksi pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät). 

Syrjäytymisen muotojen ja prosessien (prosessin osatekijöiden) yleisten 
piirteiden tarkentamiseksi esitetään pelkistetty taulukko (5). Siinä havainnollis-
tetaan, millaisina hyvinvoinnin vajeina syrjäytyminen yleensä voi esiintyä ja 
toisaalta millaisia erilaisia ja eritasoisia sosiaalipolitiikan ja yksilöiden elämän-
hallinnan haasteita se tuottaa. Myöhemmin kaavion yleinen tarkastelu linkite-
tään yhteen avioerotutkimuksen havaintoihin tämän elämäntilanteen aiheutta-
mista ja siihen linkittyvistä riskeistä. 

 
2.3.3 Avioero syrjäyttävänä prosessina  
Seuraavassa tarkastellaan aiemman tutkimuksen valossa avioeroa prosessina eli 
sitä, millaisia vaiheita, ongelmia ja haasteita siihen katsotaan kuuluvan. Ensin 
tarkastellaan avioeroa yleisesti prosessina, vaiheittain etenevänä tapahtumasar-
jana. 
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Prosessin käynnistyminen ja vaiheet 
Avioeroprosessin tarkastelussa korostuu erityisesti miesten näkökulma. Tällä 
halutaan luoda perustaa myöhemmälle, haastatteluaineistoon perustuvalle, 
miesten eroprosessin tarkastelulle. Siinä prosessia tarkastellaan miesten hyvin-
voinnin, syrjäytymisen ja elämänhallinnan (ulkoisen ja sisäisen) kysymyksenä. 
Viime mainittu näkökulma linkittää tutkimuksen erityisesti aiempaan suoma-
laiseen sosiaalipoliittiseen "miestutkimukseen" (esimerkkinä JP Roosin tutki-
mukset suomalaisten miesten elämänkaaresta; Roos 1987, 1994). 

Tutkimusten mukaan avioeroihin päätyvän tapahtumakulun taustalla ovat 
nykyisin useimmiten työelämän kiristyneet vaatimukset ja siihen liittyen per-
heen ja työn yhteensovittamisen ongelmat. Perheen ja työn yhteen sovittamises-
ta onkin viime vuosina muodostunut keskeinen sosiaalipoliittinen kysymys 
niin yhteiskuntatutkimuksen kuin politiikan areenoilla. Se on noussut myös 
keskeiseksi Euroopan sosiaalinen mallin osa-alueeksi, jota unionissa on tarkas-
teltu milloin väestöpoliittisena, milloin tasa-arvokysymyksenä (yleensä tällöin 
nimenomaan naisten tasa-arvon kannalta). (Työn ja perheen yhteensovittamisen 
tematiikasta esim. Salmi 2004). 

Myös ns. normaalityösuhteen rapautuminen, jota Suikkanen ja Linnakan-
gas (1998) pitävät keskeisenä uuden työmarkkinajärjestyksen ilmentymänä. 
Monissa työtehtävissä lisääntynyt työn vaativuus voi helposti johtaa siihen, että 
parisuhde joutuu laiminlyödyksi ja avioliitto haasteineen jää työuran kehittä-
misen varjoon. 

Työelämän paineiden lisäksi yleinen syy eroon on onnen ja rakkauden ta-
voitteleminen. Avioliitossa ei ole pakko pysyä, jos siinä on ylivoimaisia vaike-
uksia. Oman onnen tavoittelu saattaa astua kodin arjen ja lasten edelle. Parisuh-
teeseen kuuluvat myös lapset. Alle neljävuotiaat sekä murrosikäiset lapset kär-
sivät erosta eniten. Norjassa on säädetty pakollinen sovittelu kaikille eroa 
suunnitteleville lapsiperheille. Entinen pakollinen avioerosovittelu Suomessa ei 
ollut pelkästään huono asia, ainakaan lapsiperheiden kannalta. (keskustelu 
verkossa, esim. Vantaan seurakunnat 7.4.2005.)  

Avioliittojen kestävyys näyttää selvästi myös kulttuurisesti (väestön ylei-
siin arvotuksiin ja käyttäytymisnormeihin liittyvänä asiana) olevan muutokses-
sa. Aiemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että avioero voidaan nykyisin 
nähdä yllättävänkin helpoksi vaihtoehdoksi perhe-/parisuhde-elämän vaikeuk-
sien selvittämiselle. 
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 HYVINVOINTIA JA 
INTEGRAATIOTA 
EDISTÄVÄT TEKIJÄT 

 
 

SYRJÄYTYMISTÄ EDISTÄVÄT 
TAI ILMENTÄVÄT TEKIJÄT 

                       VÄESTÖLLISET TEKIJÄT JA KOTITALOUDEN RAKENNE 
                                        – ikä, sukupuoli ja siviilisääty 
                                        – huoltajuus ja huolettavat 
                                        – kansalaisuus ja uskonto jne. 
                                                          TERVEYS 
 – työ ja toimintakykyisyys                                         - sairaus, vammaisuus ja   
                                                                                  työkyvyttömyys                                 
 – hoito ja kuntoutus                                                 - hoidosta syrjäytyminen   
                                          ELÄMÄNKAARI  JA -KULKU 
 - myönteiset elämäntapahtumat                                - kielteiset elämäntapahtumat elä- 
   elämän eri vaiheissa                                                 män eri vaiheissa 
    
                               KOULUTUS JA YHTEISKUNNALLINEN ASEMA 
 - hyvä perus- ja ammattikoulutus                             - heikko koulutustaso 
 - hyvä ammatti ja arvoasema                                   - ei ammattia tai heikko ammatti-           
                                                                                 ja arvoasema                                      
                                                SOSIAALISET SUHTEET 
 - koti ja perhe 
 - ystävyys- ja naapuriverkosto 
 - sosiaalinen tukiverkosto 

 
- kodittomuus, irrallisuus 
- yksinäisyys 
- laitoshoitoon joutuminen 

                                           ASUMINEN JA ALUEELLISUUS 

      - keskusalueet 
 - laadukas asuminen 

 
- syrjäinen asuminen tai "slummi" 
- asunnon pienuus ja heikko laatu 
- asunnottomuus 

                              TALOUS JA TYÖELÄMÄ SEKÄ SOSIAALITURVA 
 - työpaikka 
 - riittävät tulot 
 - riittävä sosiaaliturva 

 
- työttömyys tai vajaatyöllisyys 
- vajeet tuloissa, ylivelkaantuneisuus 
- heikko sosiaaliturva 

                                            POLITIIKKA (VALTAELÄMÄ) 
 - osallistuminen 
 - edunvalvonta (järjestöt) 

 
- osallistumattomuus 
- ei edunvalvontaa, ei järjestöjä 

                               KULTTUURI JA HARRASTUKSET (VAPAA-AIKA) 

 - arvojen ja normien sisäistys 
 - sopeutuneisuus 
 - myönteiset, kehittävät 
   harrastukset   

 

      
- arvojen ja normien sisäistämättömyys 
- sopeutumattomuus, vankilaan   
  joutuminen    
- harrastusten puute, vieraantuneisuus 

   
 (Lähteet: Laurinkari & Niemelä 1999, 4; Laurinkari 2004, 12)  

Suomalaisissa perheissä ehkä eniten ristiriitoja aiheutuu lasten kasvatuksesta, 
kotitöistä ja rahan käytöstä. Nämä riidat kuitenkin harvemmin johtavat avio-
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eroon. Useimmiten eron syynä on, että puoliso tai puolisot kärsivät rakkauden 
ja läheisyyden puutteesta, ja että heillä on vaikeuksia selvittää erimielisyyksi-
ään eikä parisuhteen hoitamiselle ja keskusteluille tahdo löytyä yhteistä aikaa.  

 Yleisin yksittäinen avioeron syy on sekä naisten että miesten uskottomuus, 
johon liittyy usein myös päihteiden käyttöä. Tämänkaltainen käyttäytyminen 
johtaa helposti rakkauden loppumiseen. Myös puolisoiden erilaiset elämänar-
vot voivat myös aiheuttaa ristiriitoja. Sukupuolielämän ongelmat, toisin kuin on 
oletettu, eivät ole eroon johtavista syistä keskeisimpiä. Suurempi merkitys on 
mm. sillä, että puolisoilla on ollut epärealistisia odotuksia toisen suhteen, jol-
loin liitto voi päättyä lyhyeen. Epärealistisia odotuksia voi liittyä myös talou-
teen. Ongelmat olisivat vältettävissä, jos avioliittoon aikovat tutustuisivat toi-
siinsa paremmin. 

Viime aikoina (Kiiski 2011) on esitetty empiiriseen tutkimukseen liittyen 
näkemyksiä, joiden mukaan avioliittoon ei sitouduta yhtä vahvasti kuin ennen, 
ja että avioeron perusteet olisivat aiempaa kevyempiä. Eroa ei enää myöskään 
koettaisi hävettävänä asiana. Tosin Kiisken empiirinen tutkimus on poikkileik-
kaustutkimus, jonka tulokset saattavat erota seurantatutkimuksen vastaavista. 

Avioeron yksittäisten syiden tarkastelu prosessimallin näkökulmasta yk-
sinkertaistaisi liiaksi kuvaa tapahtumakulusta. Avioero tapahtuu harvoin het-
kessä, vaan eroon johtava prosessi on usein pitkä. Suurin osa pareista hakeekin 
viimeiseen asti muuta tapaa ratkaista ongelmansa.  

Eroprosessia toimijatasolla tarkastelleet Juntumaat (1984) ovat analysoineet 
kyselyaineiston avulla eroprosesseihin liittyviä psykoterapiakeskusteluja, joi-
den perusteella aviosuhteiden kriisien syyt johtuvat joko läheisyyden pelosta 
tai rooliristiriitojen aiheuttamista ongelmista. Läheisyyden pelkoa heidän mu-
kaansa ilmentävät puolisoiden seksuaaliset vaikeudet ja uskottomuus sekä 
aiheeton mustasukkaisuus, mutta myös liiallinen alkoholin käyttäminen. Tois-
tuva riiteleminen on keino säädellä läheisyyttä; puoliso halutaan pitää lähellä, 
mutta silti kaukana. Monesti vanhemmilla on taipumus käyttää myös lasta 
riitojen välikappaleena. Rooliristiriidat taas ilmenevät erimielisyytenä työn ja 
perheasioiden yhteensovittamisesta ja yleensä vastuunjaosta perheessä.  

Joskus eroamisen syy voi olla oman tilan hakeminen. Tämä kuten monet 
muutkin avioerojen syyt voivat olla tekijöitä, jotka kuuluvat jokaisen parisuh-
teen luontaiseen kulkuun, mutta muodostuvat liittoa hajottaviksi, mikäli niitä ei 
osata käsitellä, jolloin parisuhteeseen ei jää riittävästi tilaa molempien yksilölli-
syydelle, puolisoiden omille tarpeille ja toiveille. 

Myös Lennéer-Axelson (1980) on etsinyt syitä rakkauden kuihtumiseen. 
Monet tapaavat kumppaninsa jo hyvin nuorina, jopa murrosiässä, jolloin rakas-
tuminen tapahtuu usein pintapuolisten ominaisuuksien perustella. Siinä vai-
heessa vielä nuoren luonteen kehittyminenkin on vielä kesken. Ihminen muut-
tuu lisäksi vielä aikuisenakin. 

Erilaisten muutoksien aiheuttaman pelon ja epävarmuuden lisäksi näkee 
Lennéer-Axelson (1980) ongelmien taustalla heikon itsetunnon. Suhteessa, jossa 
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toinen on epävarma ja riippuvainen, hänestä tulee helposti taakka toiselle. 
Huonolla itseluottamuksella varustettu ihminen haluaa toistuvasti kuulla ole-
vansa rakastettu. Tämä voi koetella suhdetta. 

Lennéer-Axelson (1980) syyttää mediaa siitä, että se romantisoi ja luo ihmi-
sille harhakuvia rakkaudesta ja toisesta välittämisestä. Harhakuvitelmat haih-
tuvat ja suhde kuihtuu heti, kun huomataan, että perheen arki ei sujukaan ku-
ten elokuvissa. Fromiin viitaten Lennéer-Axelson toteaa, että rakkauden on-
gelma piilee siinä, että sen kuvitellaan hoituvan itsestään. Rakkauden säilymi-
nen ei ole itsestään selvyys. Rakastaminen vaatii taitoa ja aviosuhde hoitamista.  

Juntumaat (1984) ovat tutkimuksissaan päätyneet siihen, että avioliiton en-
simmäinen kriisivaihe ajoittuu ensimmäisen lapsen syntymän aikoihin (n. pari 
vuotta liiton solmimisesta), vaikka parit eivät sitä aina tiedostakaan. Lapsen 
syntymä usein aiheuttaa ongelmia läheisyyden alueella, mutta se voi aiheuttaa 
myös rooliristiriitoja. Vauva vaatii hoitoa 24 tuntia vuorokaudessa, ja ellei tätä 
vastuuta kyetä tasapuolisesti jakamaan, on toinen varassa palaa loppuun. Vau-
van vaatima huomio aiheuttaa myös sen, että omasta kahdenkeskisestä pa-
risuhteesta joudutaan luopumaan pitkäksi aikaa. 

Lennéer-Axelson (1980) puolestaan ajoittaa kriisit avioliiton myöhäisem-
piin vaiheisiin. Hänen mukaansa ensimmäinen kriisi tulee tavallisesti noin seit-
semännen, ja toinen 12 - 15 avioliittovuoden vaiheilla. 15-vuotiskriisiä vauhdit-
tavat usein perheen lasten murrosiän ongelmat ja oman elintilan vaatiminen 
sekä vanhempiaan kohtaan esittämä arvostelu.  Samanaikaisesti puolisot ovat 
saavuttamassa keski-iän, jolloin usein pohditaan elämänkulkua – toteutuneita 
ja toteutumattomia toiveita ja saavutuksia.  

Avioero on kriisi niin miehen kuin naisenkin elämässä. Yleinen erojen 
taustalla oleva syy on naisten kokemus siitä, etteivät he saa puolisoiltaan riittä-
västi tukea, ja joutuvat liiaksi kantamaan vastuuta kotitöistä. Edellä esitettyjen 
esimerkkien perusteella voidaan sanoa, että miesten avioero-ongelmat ehkäis-
tään, kun mies tukee puolisoaan yhteisen elämän haasteellisissa tilanteissa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi lasten syntymä, työ- ja perhe-elämän yhteensovitta-
minen ja elämänkaareen liittyvät muutokset. 

Aiemman tutkimuskirjallisuuden ja aiheesta käytyjen keskustelun perus-
teella voidaan todeta, että avioerojen syyt vaihtelevat yksilöittäin ja aikakausit-
tain. On empiirisen tutkimuksen asia selvittää, mitkä näistä tekijät avioerojen 
taustalla kulloinkin aktualisoituvat. 

Avioeroa ja sen hyvinvointivaikutuksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa 
vaiheittain etenevänä prosessina. Tutkimuksen lähtökohtaisena avioeroproses-
sin ideaalityyppisenä mallina tutkimuksessa käytetään Korvuon ja Tenhunen-
Kejosen vuonna 2000 julkaisemaa kuvausta avioeroprosessin kulusta. Malli 
sisältää tiivistettyä tietoa avioeroja koskevasta empiirisestä tutkimuksesta.   

Tämän tutkimuksen tekijä ei kuitenkaan sitoudu em. tekijöiden malliin 
ehdottoman yleispätevänä miesten avioeroprosessin kuvauksena, vaan jättää 
empiirisen aineiston kautta arvioitavaksi, missä määrin mallia voidaan käyttää 
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tämän tutkimuksen erokokemusten tulkinnassa. Korvuo ja Tenhunen-Kejonen 
(taulukko 6) jakavat avioeroprosessin viiteen toisistaan eroavaan vaiheeseen 
(2000, 23). 

 

 
Avioeron vaiheet Eroprosessin  

osa-alueet 
Kriisin vaiheet 

1. Erouhan toteaminen 
 

  

2. Keskusteluvaihe 
 

Emotionaalinen ero 
alkaa 

(Shokkivaihe) 

3. Toimintavaihe 
    AVIOEROHAKEMUS 

Taloudellinen ero 
Vanhemmuuden ero 
Juridinen ero 

Shokkivaihe 
Reaktiovaihe 

4. Eropäätöksen jälkeinen    
aika 

 

Sosiaalinen ero 
Psyykkinen ero 

Työstämis- ja käsittelyvaihe 

5. Uudelleensuuntautuminen 
    eron jälkeen      

 Uudelleensuuntautumisen vaihe 

Lähde: Korvuo - Tenhunen-Kejonen 2000, 23 

Avioeroprosessi käynnistyy erouhan toteamisvaiheella. Tällöin jompikumpi 
puolisoista on ilmaissut ongelmien olevan niin vakavia, että on alkanut harkita 
eroa. Tässä tutkimuksessa vaiheistusta käytetään empiirisen tutkimuksen poh-
jana ja tarkastellaan vaiheiden toteutumista miesten elämässä sekä prosessin 
vaiheeseen liittyviä syrjäyttäviä tekijöitä. 
 
2.3.4 Avioeron seurausten henkilökohtainen hallinta 
Tässä tutkimuksessa avioeron vaikutuksen tarkastelun painopiste on toisaalta 
miehen näkökulmassa, toisaalta korostetusti toimijatasolla. Miehen eroproses-
sia ja sen seurauksia tarkastellaan miesten omakohtaisina kokemuksina, myös 
sosiaalipoliittisten riskien hallintajärjestelmää arvioidaan tästä näkökulmasta. 
Tutkimuksessa saadun kokemustiedon pohjalta otetaan kantaa myös perhe- ja 
tasa-arvopolitiikkamme reformitarpeeseen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä 
analysoimaan kokonaisvaltaisesti sosiaaliturvajärjestelmän eikä lainsäädännön 
toimivuutta miesten näkökulmasta. 

Toimijoiden tasolla sosiaalisten riskien hallintaa on viime vuosina tarkas-
teltu elämänhallinnan käsitteen kautta. Itse asiassa käsitteen yleistymisen pon-
timena on ollut miestutkimus. JP Roos erotteli suomalaisen miehen elämää 
koskevassa, elämänkerta-aineistojakin käyttäneessä tutkimuksessaan toisistaan 
sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan (Roos 1987). 

Ulkoinen elämänhallinta viittaa Roosin jäsentelyssä yksilön kykyyn käyt-
tää hyväkseen esimerkiksi yhteiskunnan instituutioita (kuten työmarkkinoita, 
sosiaaliturvaa ja koulutusjärjestelmää) selviytyäkseen ongelmistaan ja elääkseen 
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hyvää elämää. Sisäinen elämänhallinta viittaa kokemukselliseen tasoon eli sii-
hen, miten yksilö psyykessään hallitsee elämänsä haasteita, joko tietoisesti tai 
tiedostamattaan (sisäisestä ja ulkoisesta elämänhallinnasta myös Niemelä 1991 
ja Poutanen 2000, 42-52). 

Elämänhallintaa on kuvattu eräänä mikrotason sosiaalipolitiikan peruspe-
riaatteena (Raitasalo 1995). Elämänhallinnan käsite liitetään erilaisten ongelma-
tilanteiden ratkaisemiseen. Elämänhallinta (coping) on kykyä kohdata vaikeita 
tai uusia ja outoja tilanteita ja ehkäistä niihin liittyviä ahdistavia kokemuksia tai 
ratkaista ongelmia. Elämänhallinnassa on kyse yksilön kyvystä selviytyä vas-
toinkäymisistä ja vaikeista elämänmuutoksista. 

Ulkoisella elämänhallinnalla ihminen kykenee vaikuttamaan elämäänsä 
niin, etteivät erilaiset yksilön ulkopuolelta tulevat tekijät horjuta hänen tasapai-
noaan. Ulkoisen elämänhallinnan resursseja ovat erilaiset ulkoiset keinot ja tuet. 
Sisäisellä elämänhallinnalla viitataan sopeutumiskykyyn, yksilön kykyyn so-
peutua esim. odottamattomiin turvattomuutta aiheuttaviin tilanteisiin. 

Turvautuminen toisiin ihmisiin korostuu elämänhallintaa käsittelevissä 
tutkimuksissa. Sosiaalinen tuki ja verkosto sekä toimintakyky liittyvät elämän-
hallinnan käsitteeseen. Sosiaaliset verkostot kannattelevat ja tukevat ihmistä 
vaikeuksissa. Ne voidaan jakaa primaari-, sekundaari- ja tertiääriverkostoihin, 
jotka käsittävät virallisen auttamisjärjestelmän. 

Elämänhallinnan negaatio voitaneen käsitteellistää mm. avuttomuuden 
käsitteen avulla. Avuttomuus on kyvyttömyyttä hallita elämäntilanteita. Ulkoi-
nen avuttomuus voi olla seurausta mm. omista fyysistä rajoituksista (sairaus, 
vamma, vanhuus, lapsuus jne.). Sisäinen avuttomuus taas koskee psyykkisiä 
rajoituksia, esim. kyvyttömyyttä kohdata vaikeita ongelmia tunnetasolla, ky-
vyttömyyttä käsitellä tajunnallisesti vaikeita tunteita ja kyvyttömyyttä sopeutua 
uusiin tilanteisiin. 

Sosiaalinen avuttomuus on kyvyttömyyttä selviytyä yhteisössä (ihmissuh-
teissa) ja yhteiskunnassa. Tämä taito on sitä tärkeämpi mitä kehittyneemmästä 
ja monimutkaisemmasta yhteiskunnasta on kyse (vrt. Lasch 1985). Sosiaaliset 
kyvyt ja sosiaalinen pääoma ovat tekijöitä joiden varassa eroprosessiin päätyvä 
pystyy – parhaassa tapauksessa – pysyttäytymään kykenevänä hallitsemaan 
omaa elämäänsä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 

Tässä tutkimuksessa edellä kuvattuja elämänhallinnan jäsennyksiä käyte-
tään viitekehyksenä tarkasteltaessa eronneiden miesten selviytymistä niistä 
moninaisista haasteista, joita nimenomaan he joutuvat eronsa takia kohtaamaan. 
Erityisen mielenkiinnon kohteena on elämänhallinnan osalta kansainvälisenkin 
erotutkimuksen korostama mielenterveyden tematiikka erosta selviytymisessä 
sekä osittain tähän liittyen se, missä määrin koetaan olevan tarvetta ammat-
tiavun käyttämiseen. Ammattiavun tarvetta ja käyttöä ei kuitenkaan tässä rajata 
yksin mielenterveyspalveluihin, vaan tarkastellaan kaikkea eroon liittyvää asi-
antuntija-avun tarvetta ja käyttöä. 
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Tässä luvussa keskeisenä lähdemateriaalina käytetyssä amerikkalaisessa 
erotutkimuksessa nimenomaan mielenterveyden säilyminen ja sen onnistunut 
ylläpito näyttäytyvät kuitenkin yhtenä keskeisenä erosta selviytymistä selittä-
vänä tekijänä. Tähän on kiinnostavaa kiinnittää huomiota myös suomalaisessa 
empiriassa. 

 
2.3.5 Avioeron seurausten sosiaalipoliittinen hallinta 
Mikä on sitten eronneen miehen kohtalo isänä, ja miten isyys kehittyy tulevai-
suudessa, jos isänä olemisen mahdollisuudet ovat edelleen rajalliset? Mm. 
Dowdin (2000) näkemys on pessimistinen. Hänen empiiristen tutkimustensa 
perusteella tilanteeseen ei ole näköpiirissä muutosta. Tutkimuksessa selvitetään 
sitä, miten tutkimukseen osallistuneet isät ovat kokeneet voineensa toteuttaa 
isyyttään, ja millaisena he näkevät eronneiden isänä olemisen tulevaisuuden. 
Näyttääkö miehen syrjäytyminen täydestä isyydestä eron jälkeen tutkimusai-
neiston perusteella väistämättömältä ja rakenteelliselta? 

Huomattakoon, ettei edellä esitetty Dowdin analyysi eronneiden miesten 
rakenteellisesti heikosta asemasta ole hänen oman poliittisen katsantokantansa 
mukainen, vaan empiirisen tutkimusaineiston perusteella tekemä yleistys. 
Avioero onkin usein miesnäkökulmasta katsottuna hyvin kompleksinen sosiaa-
lipoliittinen riskitekijä, sillä eronneiden perheiden uudelleen muotoutuvat (laa-
jennetun perheen) suhteet, voivat olla hyvin moninaiset. Laajennettujen perhei-
den hyvinvointi edellyttäisi vahvaa perhepolitiikkaa ja usein yksilöllisiä ratkai-
suja. 

Tämän tutkimuksen kannalta lieneekin tarpeen korostaa eron syrjäyttävien 
merkitysten kulttuurisidonnaisuutta ja ottaa huomioon siitä seuraavat varauk-
set; ei ole olemassa tarkkaa tutkimuksellista näyttöä siitä, missä määrin Dowdin 
arviot isyyttä ja miestä isänä koskevat näkemykset ovat voimassa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Tosin myös tässä tutkimuksessa oletetaan miehen asema erossa 
lähtökohtaisesti heikommaksi suhteessa lapsiin ja näiden huoltajuuteen kuin 
naisen. 

Toistaiseksi on vaikea sanoa, missä määrin edellä kuvatuissa tutkimusha-
vainnoissa on kyseessä tiukasti koko yhteiskunnan kulttuurisiin arvoihin ank-
kuroitunut tilanne, ja missä määrin kapeammin perhe- ja tasa-arvopoliittinen 
kysymys. Perhe- ja tasa-arvokysymykset ovat todennäköisesti kuitenkin Suo-
messa helpommin nostettavissa reformien kohteiksi ja muutettavissa, kuin mitä 
ne ovat yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Näitä amerikkalaistutkimuksissa 
esitettyjä näkökohtia ja tyypittelyjä käytetään kuitenkin tässä tutkimuksessa 
hyväksi sekä tutkimushypoteesien muotoilussa että vertailupohjana ja tyypitte-
lyjen osalta haastatteluaineiston analyysin välineinä. 

Se, millaisia vaikutuksia avioeroilla on miehiin, riippuu monesta tekijästä. 
Hänen omien selviytymiskeinojensa lisäksi suuri merkitys on sillä, miten sosi-
aalipoliittinen järjestelmämme kohtelee eronnutta miestä. Arkielämässä hyvin-
vointivaltion merkitys ja yksilölliset selviytymisstrategiat kietoutuvat monin 
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tavoin toisiinsa. Yhteiskunta instituutioineen, etenkin perhe- ja tasa-
arvopoliittinen järjestelmä luovat reunaehdot avioerojen seurausten hallinnalle, 
usein sukupuolittuneesti. 

Sosiaalipolitiikassa syrjäytymisriskejä hallitaan ennen kaikkea sosiaalitur-
vajärjestelmän avulla. Se, millaisin strategioin tämä tapahtuu, vaihtelee maittain 
(syrjäytymisen hallintastrategioista ks. esim. Hansen et. al. 2002). Suomalainen 
sosiaaliturvajärjestelmä onkin syntynyt ja muotoutunut lähinnä toisen maail-
mansodan jälkeen useassa eri vaiheessa keskeisten sosiaalisten riskien kollektii-
viseksi hallitsemiseksi. Jokaista sosiaalista riskiä (kuten köyhyys, työttömyys, 
sairaus) vastaan on olemassa oma erityinen yhteiskunnallinen hallintajärjestel-
mänsä, joko tulonsiirto- tai palvelujärjestelmä tai niiden kombinaatio (suoma-
laisesta sosiaalisten riskien hallinnasta esim. Saari 2005). Kaikki hyvinvointia 
kuormittavat ilmiöt EIVÄT ole sosiaalisia riskejä, vaikka voivatkin olla laajoja 
kansalaispiirejä koskettavia sosiaalisia ongelmia.  

Esimerkiksi avioeroa ei, sen eittämättömistä riskeistä huolimatta lueta so-
siaaliseksi riskiksi suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä (eikä kansainväli-
sestikään, kuten esim. brittiläinen sosiaalipolitiikan tutkija Jane Millar (2003, 16-
17) toteaa; tästä näkökulmasta avioeron ongelmien huomioon ottaminen kan-
gertelee sekä naisten että miesten kohdalla.  

Avioeron perheille asettamiin haasteisiin vastataan kuitenkin välillisesti 
lastensuojelulla, perhepolitiikalla sekä erilaisilla neuvontapalveluilla (Allardt & 
Littunen 1963, 119). Dowdin yhdysvaltalaiseen todellisuuteen ankkuroituneen 
tutkimuksen mukaan on myös epätodennäköistä, että perhepoliittinen järjes-
telmä tai yhteiskunnan yleinen arvomaailma tulevaisuudessakaan muuttuisi 
nopeasti miestä suosivaksi (Dowd 2000, 63). 

Perhepolitiikan syrjäyttävää merkitystä korostaville näkemyksille voidaan 
toisaalta esittää myös vasta-argumentteja. Esimerkiksi eurooppalaisissa perhe-
poliittisessa vertailussa Suomi sijoittuu niiden maiden joukkoon, joissa on vah-
va julkinen sekä palvelupainotteinen että perhepoliittinen järjestelmä, joka kui-
tenkin on muotoutunut ensisijaisesti naisen työhön osallistumista tukevaksi 
(Korpi 1999). Tosin jotkut viime vuosina kehitetyt järjestelmät, kuten esim. per-
hevapaa, ottaa huomioon myös isät ja heidän merkityksensä lapselle. Isien per-
hevapaan käyttäminen on kuitenkin ollut tehtyjen selvitysten mukaan varsin 
vähäistä. 

Yhteiskunnassa on myös muita, isyyden roolia korostavia tendenssejä. 
Ikään kuin miesten ja isyyden muutoksen vastavoimana on naisasialiikkeen ja 
feministisen aatemaailman merkitys kasvanut samanaikaisesti yksilöllistymisen 
ja markkinoistumisen kanssa. Naisliike korostaa naisnäkökulmaa itsenäisenä, 
miehisen maailmantulkinnan aitona vaihtoehtona. Naistutkijat pitävät feminis-
tistä ruumiillisuus -teemaa jopa niin tärkeänä, että katsovat, että tutkimukses-
sakin kaikkia teemoja tulisi tarkastella sukupuolisena kysymyksenä. 

Vaikka esimerkiksi kristillisillä arvoilla, solidaarisuudella, kansallisen yh-
tenäisyyden ja tasa-arvoisuuden ihanteilla, on edelleen myös keskeinen merki-
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tys suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteena, on traditioiden merkitys kui-
tenkin vähentynyt ja moniarvoisuus on lisääntynyt. Suomalaisessa kulttuurissa 
on hyvin lyhyt historia ajattelulla, jossa omaa etua ja omaa vapautta voi toteut-
taa, piittaamatta läheisistä, omasta perheestä tai muista suomalaisista. Ihmisen 
arvo toteutuu myös vastuullisena toimijana omassa yhteisössään. 

Kun yhteiskunnan rooli hyvinvoinnin takaajana pienenee, ihmisten vastuu 
itsestään ja toisistaan kasvaa. Perheen, ystävien, naapureiden, kerhojen, yhdis-
tysten, tukiryhmien ym. sosiaalisten verkostojen rooli korostuu hyvinvoinnin 
kannalta. McPherson et. al. käyttävät näistä tahoista termiä ydinsuhteet (Mc-
Pherson et. al. 2006). Hyvinvointipolitiikalla on kuitenkin välitön vaikutus ih-
misen hyvän elämän edellytyksiin, mutta sillä on myös keskeinen merkitys 
moraalin ja arvojen säilyttäjänä. Nykyisten iskulauseiden mukaan yhteiskun-
nan vastuuta pyritään siirtämään vapaaehtoistyöhön ja järjestöjen muodosta-
malle kolmannelle sektorille. Tavoitteena on tehokkuus ja markkinahenkisyys. 
Miten nämä voisivat kohdata miesten erot ongelmineen? 

Riskiyhteiskunnassa myös erilaiset elämäntapa-asiantuntijat sovittavat yh-
teen kulttuurisia ja sosiaalisia tarpeita yksilöllisiin elämäntapamalleihin. Asian-
tuntijat toimivat yhä enemmän tulkkeina, eivät niinkään tuomareina. Pyrkies-
sään lisäämään ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään he pikemminkin 
antavat esimerkkejä hyvistä toimintavaihtoehdoista kuin tuomitsevat (Ahponen 
1996,74.) 

Monimutkaistuvassa ja eriytyvässä yhteiskunnassa palvelujärjestelmien 
ongelmaksi voi muodostua kysymys siitä, miten vastata eriytyviin tarpeisiin; 
miten suunnata palvelut juuri niille kohderyhmille, joille ne on tarkoitettu. 
Esim. avioeroon ajautumassa olevat perheet tarvitsisivat ammattiauttajan pal-
veluja, mutta niitä ei ole riittävästi tarjolla. Näin on siitä huolimatta, että neu-
vonnalla ja ohjauksella pystytään ratkomaan usein ongelmia, joilla on mittavia 
sekä taloudellisia että sosiaalisia seuraamuksia. Puutteelliset makrotason tuki-
järjestelmät muodostavat itsessään sosiaalisen riskin mikrotasolla. 

Pohjoismaisten hyvinvointivaltion sosiaalipoliittiset makrotason toimenpi-
teet eivät ole pystyneet ratkaisemaan väestön toimeentulo- ja muita ongelmia. 
Konkurssit, työttömyys ja ylivelkaantuminen ja ruuhkauttavat toimeentuloluu-
kut, joilla jonot alkoivat lisääntyä 1990 - luvulla. Toimeentulotuen osalta on 
todettu asiakkuuden pitkäaikaistumista, jolloin toimeentulotuki on muuttunut 
pääasialliseksi tulonlähteeksi. Toinen muutos, mikä näkyy asiakaskunnan ikä-
rakenteessa, on nuorentuminen. Myös perinteisen toimeentuloasiakkuuden 
lisäksi esiintyy tilannemuotoista uusköyhyyttä, joka voi koskettaa hyvin eri-
tyyppisiä väestöryhmiä. 

Lapsiperheissä avioero edellyttää lapsen huollosta sopimista. Huoltosovit-
telu, huoltosopimusten vahvistaminen ja huoltoriitoihin liittyvien lausuntojen 
laatiminen vaatii sosiaalityöntekijäöiltä kykyä lapsen edun arviointiin. Tämä 
tehtäväalue kuormittanee vahvasti sosiaalityötä myös tulevaisuudessa, vaikka 
nykysäädösten mukaan myös oikeus voi vahvistaa huoltosopimuksen ja ta-
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pauskohtaisesti harkita huoltoriita-asiassa lausunnon pyytämistä sosiaaliviras-
tolta. 

Sosiaalipoliittisesti miesten avioerojen tarkasteleminen merkitsee kahta 
toisiinsa liittyvää tarkastelukulmaa. Ensimmäinen tarkastelunäkökulma mer-
kitsee eroavien/eronneiden elämänstrategioita muuttuvassa yhteiskunnassa, 
toinen näkökulma liittyy hyvinvointivaltion haasteisiin erotilanteissa. 

Tilastot osoittavat, että huomattava osa solmituista avioliitoista päättyy 
eroon. Tämä on lisännyt monien toimijoiden kiinnostusta juridiseen ym. sopi-
mukselliseen ennakointiin. Asioita, joita ennen avioliittoa on hyvä pohtia, ja 
joista sopimalla voidaan ehkäistä mahdolliseen eroon liittyviä kiistoja (Macionis 
2005, 333), ovat seuraavat:  

 
� Avioliiton aikaisen omaisuuden muodostumisen ja jaon periaatteet ja 

käytännöt (kuten avioehdon tekeminen)  
� Tulonjako avioliitonaikana ja eron jälkeen 
� Lasten huoltajuutta ja hoivaa koskevat kysymykset 
� Muut kotitaloustyöt, niiden vastuunjako ja velvollisuudet 
� Toimintavaihtoehdot mahdollisen eron tapahtuessa; varautuminen 

avioeroon ja niissä ilmeneviin yleisimpiin ongelma- ja ristiriitatilantei-
siin 
 

Interventiovaihtoehtoja avioeroprosessin aikana ja sen jälkeen  
Eroa suunniteltaessa joudutaan pohtimaan, miten eron kielteisiä vaikutuksia 
sekä lapsiin että eroaviin puolisoihin voitaisiin ehkäistä ennakolta? Usein eron 
jälkeiset ristiriidat ovat hyvin kuormittavia kaikille osapuolille. Lasten osalta 
tätä näkökohtaa on korostettu lukuisissa eri tutkimuksissa. Joissakin maissa 
onkin olemassa pakollisia sovittelumalleja, joilla eron kielteisiä seurauksia pyri-
tään lievittämään ennakolta. Tässä tutkimuksessa pohditaan, olisiko tällaisille 
malleille käyttöä Suomessa, erityisesti eroavien miesten oikeuksien puolustami-
sessa ja miten hyviä käytäntöjä voisi luoda ja kehittää.  

Riitainen eroprosessi on raskas kaikille osapuolille, mutta erityisesti lapsil-
le. Heille pitkittyneitä riidoista voi olla vakavia ja pitkävaikutteisia psyykkisiä 
seurauksia, mm. ahdistuneisuutta, masennusta ja käyttäytymishäiriöitä. Van-
hempien eron vaikutukset saattavat siirtyä myöhemmin myös lasten omiin 
avioliittoihin. Tutkimusten mukaan eronneiden vanhempien lapsilla on suu-
rempi todennäköisyys päätyä eroon omassa avioliitossaan kuin muilla.  

Edellä kuvatunlaisia haittoja lapsille on ajateltu voitavan ehkäistä sovitte-
lemalla vanhempien eroriitoja. Osa amerikkalaisten tutkimusten esiin nostamis-
ta ideoista on toimintasuosituksia puolisoille, kuten esim. anteeksi antaminen. 
Vanhemmat, jotka pystyvät anteeksiannon kautta irtautumaan eroon liittyvästä, 
entistä puolisoaan kohtaan tuntemastaan katkeruudesta, käyttäytyvät muu-
toinkin sovinnollisesti. He hyötyvät siitä myös itse – ainakin ajan mittaan. Kyse 
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ei siten ole omista eduista luopumisesta, vaan riitaosapuolten kohtaamisesta – 
ei kostaen, vaan ymmärtäen. (Bonach 2009) 

Eroja on pyritty käsittelemään erilaisilla eronneille tarkoitetuilla koulutus-
ohjelmilla. Avioerokoulutus voi olla sisällöltään hyvin monipuolista; se voi 
kohdentua tunneälyn kasvattamiseen ja pyrkiä auttamaan sisäistä elämänhal-
lintaa erotilanteessa ja eron jälkeen tai se voi olla hyvin toiminnallista auttaen 
ihmisiä järjestämään elämäänsä, suhdettaan entiseen puolisoon ja lapsiin ja 
kehittämään tässä tarvittavia yhteistyön taitoja.  

Tässä tutkimuksessa selvitetään eronneiden hylätyiksi tulleiden miesten 
kokemuksia, käyttäen aineistona sitä, millaisena ongelmana miehet eronsa ko-
kevat ja miten edellä mainittuja interventiokeinoja tai kehitettäviä uusia keinoja 
voidaan käyttää heidän tukenaan. 

Miesten näkökulman korosatamiseen voidaan saada teoreettisia apuväli-
neitä konstruktionistisesta sosiaalisten ongelmien tutkimuksesta. Konstruk-
tionistisessa tutkimusperinteessä sosiaalisia ongelmia tarkastellaan tutkimalla 
eri toimijoiden asemaa, käsityksiä ja toimintaa ongelmaprosesseissa (esim. Ru-
bington & Weinberg 2003). Moniarvoisessa yhteiskunnassa ongelmiin on usein 
vaikeaa löytää objektiivista ainoaa oikeaa tulkinta- ja interventiotapaa.  

Sukupuolten tasa-arvon kannalta on olennaista, että avioeroprosesseissa 
otetaan huomioon molempien puolisoiden (myös lasten) näkökannat. Prosessin 
kulkuun ja sen lopputulokseen vaikuttavat myös monet yhteiskunnalliset toi-
mijat, jotka kuitenkin ovat mm. yhteiskunnallisen asemansa tai muiden kult-
tuuristen tekijöiden vuoksi, usein syrjäytyneet avioeroon liittyvien ongelmien 
tulkinnasta, säätelystä ja hoitamisesta.  

Tämän tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on haastattelutiedon kautta 
tuoda esiin hylättyjen miesten ongelmat ja tuoda tietoa tarvittavien interventi-
oiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se, missä merkityksessä miesten ääni 
voi kuulua tutkimuskeskusteluissa ja interventioissa, voidaan sosiaalisten on-
gelmien teorian perusteella jakaa ainakin kolmeen pääkategoriaan (esim. Groe-
nemeyer 2010, 29).  

 
Tutkimustiedon avulla voidaan kuvata: 
1. Avioerosta johtuvien ongelmien luonne, siinä merkityksessä kuin mie-

het ne kokevat 
2. Se, millaisia keinoja ja ratkaisumalleja heillä on käytössään näistä on-

gelmista selviytyäkseen ja erityisesti, millaista tukea he kaipaavat muil-
ta, yhteiskunnan instituutioilta ja kanssa- ihmisiltään sekä  

3. Miten miehet arvioivat erojaan eettisesti, ennen muuta tasa-arvo- ja oi-
keudenmukaisuuskysymyksinä.  

 
Tämän tiedon varassa asianosaiset toimijat (toimijatahot) voivat reflektoida 
yhdessä eronneiden miesten kanssa, mitä toimenpidesuosituksia näistä koke-
muksista voidaan johtaa, ja miten olemassa olevia erojen instituutioita, säätelyä 

53



 

ja hoitamista voidaan tämän tiedon varassa kehittää? Esimerkiksi Groenemeyer 
puhuu (2010, 31) tässä yhteydessä asianosaisten verkostoista: Voidaan esimer-
kiksi pohtia sitä, mitä mahdollisuuksia on saada miehet paremmin mukaan 
tällaisiin verkostoihin artikuloimaan omat arvonsa ja intressinsä ja myös tulla 
näissä konteksteissa kuulluiksi. 
 

  
2.4 TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
 
Edeltävässä tarkastelussa on tuotu esiin avioeron merkittävyys yhteiskunnalli-
sena ilmiönä ja tutkimuskohteena, sen yleistyminen ja siihen liittyvät sosiaaliset 
ja psykologiset ongelmat syine ja seurauksineen.  

Nämä eron kielteiset kytkennät ovat tehneet ilmiöstä kiinnostavan tutki-
muskohteen myös sosiaalipoliittisesti, sillä ero muistuttaa monin tavoin sosiaa-
lipolitiikan kannalta keskeistä ilmiötä, sosiaalista riskiä ja tekee ilmiöstä kiin-
nostavan kohteen sosiaalipoliittisten järjestelmien luomisen, ylläpitämisen ja 
kehittämisen sekä näitä koskevan tutkimuksen kannalta. Myös eroon liittyvä 
ongelmien kasautumisen riski herättää kiinnostusta; missä määrin ja millä ta-
voin avioero edesauttaa ja luo riskiä sosiaaliseen syrjäytymiseen. 

Kuten edellä on todettu, avioeroa ei ole toistaiseksi käsitelty Suomessa sel-
laisena sosiaalisena riskinä, joka sellaisenaan loisi oikeuksia tulonsiirtoihin tai 
ehkäiseviin sosiaalipalveluihin. Eroa ei ole myöskään tarkasteltu syrjäytymis-
tutkimuksen viitekehyksessä. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan tuottamaan tietoa 
avioeron sosiaalipoliittiseen uudelleen arviointiin.  

Kun avioeron sosiaalipoliittista merkitystä tarkastellaan, tai kun sen arvi-
oimiseksi tuotetaan tutkimustietoa, on valittavana monta mahdollista tarkaste-
lutapaa ja tutkimuskohdetta. Tässä tutkimuksessa kohteeksi on valittu eronnei-
den miesten näkökulma ja toisaalta eron tarkasteleminen prosessina. 

Kohdevalinnan lisäksi on tehtävä tutkimusasetelmaa koskevat valinnat. 
Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma on empiirinen laadullisen tutkimuksen 
asetelma. Valinnan kautta tutkimus kytkeytyy sosiaalitieteilijöiden kasvanee-
seen kiinnostukseen tarkastella avioeroa eronneiden ja eroavien kokemuksena 
heidän itsensä näkökulmasta.  

Erotutkimuksen traditiossa tämä edellä mainittu tutkimusintressi on voit-
topuolisesti toteutunut naisten näkökulmaa korostamalla. Tässä näkökulma on 
miesten. 

Eroprosessiin ja miesten näkökulman valintaa motivoi siten pyrkimys tuot-
taa uutta tietoa aiemmin vähän tutkituista näkökulmista etenkin suomalaisen 
yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion kontekstissa.  Voidaan perustellusti sanoa, 
että avioeroja koskeva tutkimustieto on näiltä osin joko puutteellista tai vanhen-
tunutta.  

Riskien, syrjäytymisen ja miesten eroprosessin näkökulmasta tutkimustie-
toa puuttuu mm. siitä, miten miehet Suomessa tätä nykyä kokevat eron eri vai-
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heineen elämäntilanteena, miten prosessi etenee, mitä siitä seuraa ja miten sitä 
hallitaan. Hallinnan osalta tärkeää on myös tarkastella, millaisia odotuksia 
eroavilla ja eronneilla kohdistuu eroprosessin yhteiskunnalliseen hallintaan 
esimerkiksi lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Viimeksi mainittuun näkökul-
maan voidaan pyrkiä vastaamaan sekä suoraan miehiltä tätä kysyen että heidän 
kokemuksiaan esimerkiksi sosiaaliturvan järjestelmiin peilaten. 

Miesnäkökulman huomioon ottaminen tässä yhteydessä voi tuottaa tietoa 
paitsi erosta ja sen prosesseista miehen näkökulmasta, myös tietoa miehistä 
isinä (vanhempina). Miehen näkökulman huomioon ottaminen saattaa tuottaa 
uusia näkökulmia myös perhepoliittisiin ohjaus- ja neuvontajärjestelmiin.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää empiirisesti, millainen 
on hylättyjen miesten asema avioerossa, heidän itsensä kokemanaan ja millaiset 
tekijät ovat yhteydessä heidän selviytymiseensä erosta. Myös tällaisen tulkin-
nan kautta voidaan suoraan ja välillisesti vastata kysymykseen, millaisia refor-
mitarpeita eroprosessiin liittyy, miten tällaisia miehiä voitaisiin tukea eropro-
sesseissa perhepolitiikkaa kehittämällä. 

 
Edellä kuvatuista lähtökohdista tutkimuksessa on päädytty seuraaviin yk-

silöityihin tutkimustehtäviin: 
 
� Millainen on hylätyn miehen avioeroprosessi? 
� Miten hylätyt miehet selviytyvät erosta? 
 

Tutkimuskysymyksiin vastataan laadullisen tapaustutkimuksen otteella, sovel-
taen myös narratiivisen tutkimuksen lähestymistapaa erityisesti avioeroproses-
sin kuvauksessa ja sitä koskevan empiirisen aineiston keruussa ja analyysissä. 
Aineistona käytetään avioeron läpikäyneiden ja siitä toipuneiden miesten haas-
tatteluja. Laadullinen tutkimusote on valittu aiemman erotutkimuksen pohjalta 
tuotettujen eroprosessin teoreettisten mallien koettelemiseksi suomalaisessa 
aineistossa, pyrkien samalla säilyttämään kosketus eroprosessin moniulottei-
suuteen ja idiosynkraattisuuteen, tapauskohtaisuuteen. 

Tekijä hyödyntää tutkimuksessa pitkäaikaista työskentelyään sekä näi-
den miesten että muiden vastaavissa tilanteissa olleiden miesten ja naisten 
kanssa käymiään keskusteluja. Tapaustutkimuksen otteella on voitu, aineistoa 
ja kokemuksia aihepiiristä vaiheittain keräämällä ja syventämällä, päästä kiinni 
eron keskeisiin puoliin ja sen konkreettisiin ilmenemismuotoihin aivan toisella 
tavalla kuin mihin tilastollinen ryhmätasoista tietoa tuottava orientaatio olisi 
tarjonnut mahdollisuuksia. 
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3 Tutkimuksen toteutta-
minen 

 
3.1 MONEN TAPAUKSEN TUTKIMUSASETELMAN MUO-
DOSTAMINEN 
 
Tutkimusasetelma noudattaa tässä tutkimuksessa pääpiirteissään Robert K 
Yinin (2012) kuvaamaa monen tapauksen tutkimuksen logiikkaa, sovellettuna 
laadulliseen tapausaineistoon. Aineiston analyysissä sovelletaan sekä laadulli-
sen sisällön analyysin keinoja että eroprosessin kuvauksessa osin myös narra-
tiivista tutkimusmetodia. Tapaustutkimuksen teoria soveltuu monilta osin 
myös näihin laadullisen tutkimuksen strategioihin, sillä kaikissa laadullisen 
tutkimuksen suuntauksissa käytetään monin tavoin hyväksi tapaustutkimuk-
sen strategiaa, kuten Jari Metsämuuronen (2002, 181) on todennut. 

Tutkimusasetelmassa sovelletaan väljästi Yinin (2012) mainitseman teoreet-
tisen mallin testaamisen rakennetta (pattern matching). Avioeroja koskevasta 
tutkimuskirjallisuudesta on johdettu eroprosessin kulkua kuvaava rakennemal-
li samoin kuin erosta selviytymisen teoreettinen malli, joita koetellaan suoma-
laiseen tapausaineistoon. Mallit toimivat sekä teemahaastattelujen analyysirun-
koina että aineiston teoriaohjaavina analyysityökaluina. 

Monen tapauksen tutkimus on Yinin mukaan yksi Case -study tutkimuk-
sen päätyypeistä (Yin 2012, 46 ja Laitinen 1998, 10). Monen tapauksen tutkimus-
ten määrä on hänen mukaansa yleistynyt viime vuosien aikana. Toinen tapaus-
tutkimuksen päätyyppi on yhdentapauksen tutkimus. Molemmista tutkimus-
tyypeistä Yin erottaa holistisen ja alayksikköjä sisältävän asetelman (embedded). 
Viimeksi mainittua edustaa esimerkiksi organisaatiotutkimusasetelma, jossa 
yritys on tutkittava tapaus (analyysiyksikkö), mutta jossa sitä tutkitaan sekä 
koko yrityksen että sen alaorganisaatioiden tasolla. 

Laadullista monen tapauksen tutkimusta ei pidä sekoittaa kvantitatiiviseen 
survey-tutkimukseen, koska siinä tapauksia ei ole valittu otannalla tilastollista 
päättelyä varten, vaan harkinnanvaraisella otannalla, poimien tutkittaviksi vain 
tietyt valintakriteerit täyttäviä tapauksia.  Tällaisessa asetelmassa samaa ilmiötä 
(tässä avioeroa) tutkitaan monen tapauksen puitteissa, ikään kuin eri variaati-
oissaan. Päätelmiä ilmiöstä ei tehdä kuitenkaan mihinkään suurempaan tapaus-
ten perusjoukkoon, vaan perustana olevaan teoreettiseen ilmiön hahmotukseen 
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(Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten strategioiden eroista ja yhtäläisyyksistä ks. 
esim. Bryman 1988, 157-171; Creswell 2009).  

Jokainen tutkimukseen valittu tapaus on tällaisessa asetelmassa ikään kuin 
oman tutkimuksensa kohteena. Tavoitteena ei siten ole aggregaattitason tieto, 
vaan yksittäisten tapausten tilanteiden tulkinta yleisessä teoreettisessa kehikos-
sa. Tutkittavasta ilmiöstä haetaan tapausten kautta esiin ilmiön keskeisiä, useil-
le tapauksille yhteisiä piirteitä ja toisaalta idiosynkraattisia, tapauksia erottavia 
yksilöllisiä variaatioita, ikään kuin sitä mikä on tutkittavassa ilmiössä (suhteel-
lisen) pysyvää ja mikä kontekstikohtaisesti varioivaa. Asetelma sisältää siten 
näin kuvattuna tapausten keskinäisen vertailun asetelmiin sisäänrakennettuna 
päättelymetodina. 

Monen tapauksen tutkimusta luonnehditaankin usein vertailevaksi tapaus-
tutkimuksesi. Rigoristisesti, kokeenkaltaisesti toteutetussa monen tapauksen 
tutkimuksessa jokainen tutkittava tapaus valitaan Yinin mukaan palvelemaan 
erityistä tiedon tarvetta tutkimuskokonaisuudessa, mikä on olennainen haaste 
monen tapauksen tutkimuksen tapausten valintakriteereitä suunniteltaessa; 
miten tuottaa tapausten valinnalla vertailtavuutta, joka puolestaan palvelee 
ilmiön keskeisten puolien ja yksilöllisen variaation tunnistamista (Yin 2012, 46). 
Mitä enemmän tutkimuksella pyritään induktiivisiin yleistyksiin, sitä suurem-
maksi haasteeksi muodostuu ilmiön keskeisten erojen ja yhtäläisyyksien hah-
mottaminen. 

Yhden tapauksen tutkimuksissa tapausten valinta muodostuu tietysti 
myös hyvin haasteelliseksi. Ongelmana niissä on, miten saada valittua sellainen 
tapaus, jonka avulla voitaisiin esim. tiettyä teoreettista mallia testata silloin, kun 
ei ole mahdollisuutta tapauskohtaisiin toistoihin ja vertailuihin? Pitäisi löytää 
kerralla ns. kriittinen tapaus, jossa ilmiö esiintyy puhtaimmillaan, ikään kuin 
perusmuodossaan. 

Monen tapauksen tutkimuksessa useiden tapausten poimimista käsitel-
läänkin Yinin (2012) mukaan kuten toistoja (replication) kokeellisessa tutki-
muksessa tai monien tapausten käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Tutki-
muksen logiikka ei voi kuitenkaan tällöin olla tilastollisen analyysin ja päätte-
lyn logiikkaa, kuten survey -tutkimuksessa, joka rakentuu aineiston keruun 
osalta otantateorian periaatteille ja suurten tapausjoukkojen mahdollistamaan, 
vaikuttaviksi oletettujen tekijöiden vakioimiseen esimerkiksi kausaalianalyysis-
sa, vaan tukemaan juuri koeasetelman kaltaista tutkimustehtävän toistoa useas-
sa tapauksessa.  

Monen tapauksen tutkimusta ei tehdä välttämättä ilmiön ja sen puolien 
yleisyyden tarkastelemiseksi, vaan myös ilmiön kontekstuaalisisten kytkentöjen 
avaamiseksi. Näitä, tutkijaa kiinnostavia yksityiskohtia, on tapaustutkimukses-
sa liikaa surveyn toteuttamiseksi. Surveyssä tapausten kontekstuaalisista kyt-
kennöistä ja yksityiskohtaisesta muuttujien välisten yhteyksien tarkastelusta 
pyritään irroittautumaan.  
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Tilastollisella otteella haetaan yleisiä säännönmukaisuuksia (invariansseja). 
Suuri määrä tapauksia tarvitaan satunnaisten ilmiöiden erottamiseksi sään-
nönmukaisista. Survey asetelma ei voi yleensä olla tarkasteltavien asioiden 
osalta yhtä monipuolinen kuin monen tapauksen tapaustutkimus. 

Tilastollinen tutkimusote ei sovellu tämän tutkimuksen kaltaiseen pieneen 
tapausjoukkoon päättelyltään. Sen on sanottu rikkovan ilmiön luonnollisen 
rakenteen, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan lähinnä tapauskohtaista ero-
prosessin kulkua, sekä erosta selviytymisen yksilökohtaisia piirteitä, joita tässä-
kin tutkimuksessa tarkastellaan tapauksittain kokonaisuutena ja kaikkine kes-
keisine yksityiskohtineen. 

Tapaustutkimuksessa voi toistettavissa asetelmissa olla sekä tapauksesta 
toiseen muuttuvia tekijöitä että vaihtuvia osia (Yin 2012, 46). Niiden avulla voi-
daan tehdä päätelmiä siitä, millaiset tekijät ovat ilmiössä olennaisia. Esimerkiksi 
tapauksittain ilmenevien eroavuuksien voidaan myös tulkita kuvastavan joko 
eri tekijöiden ennakoituja, teorianmukaisia vaikutuksia tai tapausten idiosyn-
kraattisia piirteitä. Yhtäläisyyksien puolestaan voidaan tulkita ilmentävän ai-
neiston sopivuutta teoreettiseen malliin tai tapauksittain kaikille yhteisiä omi-
naisuuksia (Tuomi & Sarajärvi 2006, 92 ja Jacobsen 2007, 139 - 144). 

Monen tapauksen tutkimuksen tapaukset valitaan menetelmässä huolella, 
pyrkien ennakoimaan joko tapauksittain poikkeavia tilanteita tai tapauksista 
riippumattomia ilmiön piirteitä. Jos tulokset ovat odotusten vastaisia ja tapauk-
sien välittämä tieto ristiriitaista, tutkimuksen käynnistämisvaiheen olettamuk-
sia on muutettava ja niitä on testattava uudelleen uusissa tapauksissa, aivan 
samalla tavalla kuin kokeellisessa tutkimuksessa on tapana käsitellä anniltaan 
ristiriitaisia tapauksia (Yin 2012, 47). Ristiriitaiset tapaukset pakottavat myös 
muokkaamaan teoriaa, aivan kuin analyyttisessä induktiossa, jota pidetään 
yhtenä keskeisenä laadullisen, induktiivisen päättelyn muotona, on asian laita 
(analyyttisestä induktiosta esim. Flick 2002). 

Laadullisen tutkimuksen tekijä operoi yleensä muutamalla tapauksella. 
Tutkimukseen valitut tapaukset ovat kuitenkin harkittuja, eivät satunnaisia. 
Tapaustutkimuksen tapausjoukko ei kuitenkaan Yinin (2012) mukaan ole ennal-
ta määrätty (conceptually-driven sequential sampling). Tässä tutkimuksessa on 
tapausten valintakriteereinä käytetty sitä, että erot ovat syntyneet naisten aloit-
teesta, suuren vaihtelun periaatetta pyrkien löytämään taustoiltaan erilaisia 
miehiä, mutta toisaalta siinä mielessä samankaltaisia, että kaikki ovat selvinneet 
erosta jatkamaan elämäänsä siihen melko tyytyväisinä. 

Miksi tehdään monen tapauksen tutkimuksia? Perustelut muodostuvat 
tutkimuksen tavoitteiden kautta. Tässä mielessä voidaan mainita ainakin kolme 
keskeistä syytä: 1) yleistämis-, 2) ymmärrys- ja 3) selityksen syventämispyrki-
mys edellyttävät tutkittavien ilmiöiden hahmottamista usean tapauksen kautta. 
Tapauksilla haetaan ilmiöstä teoreettisia eroja, yhtäläisyyksiä ja vastaesimerkke-
jä, kuten tässäkin tutkimuksessa tehdään. Tilastollinen aggregointi ja ilmiöiden 
tarkastelu keskiarvoina johtaisi tutkimustehtävien kannalta tämänkin tutki-
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muksen asetelmassa virhepäätelmiin sekä pinnallisuuteen, kuten Yin (2012) 
yleisesti tästä asiasta huomauttaa. 

Tapaustutkimuksen asetelmassa tutkimusryhmään kuuluvia kohdellaan 
yksilöllisininä, ja heidän tilanteitaan kokonaisuuksina. Siinä voidaan järjestel-
mällisesti hakea syitä ja ilmiöiden seurauksia sekä asioiden yhteyksiä tapausten 
puitteissa. Aineistoon koeteltavan teoreettisen mallin perusteella voidaan tehdä 
varovaisia yleistyksiä ilmiöstä teoriaan (ei tilastollisesti perusjoukkoon). Myös 
tapausjoukossa toteutettavat tapausten vertailut toteutetaan tältä perustalta. 
Niissä haetaan tapauksia yhdistäviä tekijöitä, ei muuttujia yhdistäviä. 

Yleensä monen tapauksen käytöllä pyritään perimmältään parantamaan 
tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia yhden tapauksen tutkimukseen ver-
rattuna. Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on ollut toisaalta monen tapauksen 
avulla koetella aineistossa avioerotutkimuksen perusteella muodostettua mallia 
miesten eron kulusta ja toisaalta hakea esiin mahdollisia tapauskohtaisia eroja, 
niiden taustatekijöitä ja keskinäisiä kytkentöjä. 
 
 
3.2 AVIOEROPROSESSIA KUVAAVAN TEEMARUNGON 
MUODOSTAMINEN 
 
Avioeroja koskevasta tutkimuskirjallisuudesta ovat Korvuo ja Tenhunen-
Kejonen (2000) johtaneet eroprosessin kulkua kuvaavan rakennemallin, jota 
modifioiden olen päätynyt alla olevaan jäsennykseen. Jäsennyksen avulla kuva-
taan teoriaohjaavasti (Tuomi & Sarajärvi 2006) miesten eroprosessia. Kyseessä 
on siten kohdespesifi analyysirunko (Miles & Huberman 1994), jota käytetään 
tutkimuksessa analyysirunkona teemahaastatteluaineiston keruussa, jättäen 
kuitenkin auki sen mahdollisuuden, että rungon teemat täydentyvät aineisto-
lähtöisesti tutkimuksen kuluessa. Tältä osin aineiston keruu ja analyysi ohjau-
tuu aineistolähtöisesti ja päättelyltään induktion ja deduktion vuorotteluna. 

Analyysirungon avulla pyritään tuottamaan omakohtaista kokemustietoa 
miesten eroprosessien etenemisestä. Prosessin kulku on teoreettisesti jäsennetty 
kaikkiaan seitsemään osioon. Lisäksi kerättiin tietoa vastaajien taustoista, asi-
oista joilla arvioitiin olevan relevanssia eroprosessin kulun tai tapausten ha-
vainnollistamisessa. Tämän osion tarkoituksena on vastata ennen muuta en-
simmäiseen tutkimuskysymykseen, millainen on miesten avioeroprosessi? 

Teoreettinen avioeroprosessien jäsennysrunko, samalla myös haastattelu-
jen keskeinen temaattinen runko (Korvuo – Tenhunen-Kejonen 2000) muodos-
tuu seuraavista osioista: 
 
1. Erojen taustatekijät. Tässä osiossa kysyttiin haastateltavan taustatietoja sekä 
heidän elämäntilanneettaan ennen parisuhteen syntyä. Lisäksi kerättiin haastat-
telemalla tietoa siitä, onko vanhempien avioliitolla ollut mallivaikutusta ja vai-
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kuttavatko vanhempiin liittyvät kokemukset (moraalikasvatus ym.) eroproses-
seihin?  
 

Tarkasteltavia alateemoja ovat: 
� Haastateltavan perhehistoria 
� Oma työhistoria, koulutus 
� Avioliittoa edeltäneet seurustelu- ja sukupuolisuhteet  
� Oma ja vanhempien uskonnollinen, poliittinen ja maailmankatsomus, 

ennen kaikkea perhe-elämän kysymyksissä 
 
2. Parisuhteen synty. Tässä osiossa selvitettiin ennen muuta millaisin odotuksin 
avioliitto on solmittu? 

� Miten suhde alkoi ja kehittyi? 
� Mikä toisessa kiinnosti?  
� Odotukset avioliitosta 
� Lähipiirin suhtautuminen seurusteluun ja avioliiton solmimiseen 

 
3. Vakiintumisen aika. Tässä osiossa tarkasteltiin ennen muuta sitä, mikä piti 
liittoa koossa ja millainen liitto oli toimiessaan. 

� Avioliiton rutiinien synty ja suhteen vakiintuminen 
� Arvio perhe-elämästä (hyvät/huonot puolet, lasten synty) 
� Sosiaalisten suhteiden muotoutuminen avioliiton aikana 
� Työn, talouden ja muiden velvoitteiden hoito; työnjako puolisoiden 

kesken 
 
4. Erouhan toteamisvaihe eli irtaantuminen. Tässä osiossa kysyttiin ennen 
muuta sitä, mikä tai mitkä tekijät käynnistivät eroon johtavan prosessin? 

� Ensimmäiset parisuhteen säröt  
� Muutokset suhtautumisessa puolisoon 
� Aviolliset ristiriidat 
� Parisuhteen hoitaminen kriiseissä 
� Ammattiauttajien käyttäminen 

 
5. Eropäätöksen tekeminen. 

� Keskeiset eron syyt 
� Miten ristiriitoja pyrittiin tässä vaiheessa ratkomaan? 
� Sosiaalisen ympäristön rooli ja reaktiot eropäätöksen jälkeen 
� Eropäätöksen vaikutukset muuhun elämään (työ, harrastukset) 
� Lasten suhtautuminen 
� Eropäätökseen liittyvät tuntemukset 
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6. Avioeron tekninen toteuttaminen. 
� Kuka jätti eroanomuksen? 
� Muodollisen prosessin kokeminen 
� Ammattiavun käyttäminen  
� Omaisuuden jako 
� Lasten huoltajuus ja lasten aseman muotoutuminen 

 
7. Eron jälkihoito ja elämän uudelleen suuntaaminen. 

� Surutyö erosta 
� Parisuhteen menetysten korvaaminen uusilla ihmissuhteilla 
� Suhde lapsiin eron jälkeen 
� Eron jälkeiset tuntemukset 
� Ulkopuolinen tuki (ystävät, tuttavat, sukulaiset, palvelutahot) 
� Jatkoon liittyvät selviytymisstrategiat 

 
Pyysin lupaa nauhoittaa haastattelut haastattelurungon kohdasta 4 eteenpäin. 
Aineiston käsittely- ja arkistointimenettelystä informoitiin haastateltavia seik-
kaperäisesti (yliopiston ohjeet arkistoimisessa). 
 

 
3.3 EROSTA SELVIYTYMISTÄ KUVAAVAN ANALYYSIKE-
HIKON MUODOSTAMINEN 
 
Miesten erosta selviytymiseen vaikuttavia tekijät analysoitiin teoriaohjaavasti 
(Tuomi & Sarajärvi 2006) johtamalla tarkasteltavat, erosta selviytymiseen vai-
kuttavia tekijöitä kuvaavat temaattiset kategoriat avioeroja koskevasta empiiri-
sestä tutkimuskeskustelusta. Analyysin tulokset seuraavassa kuvataan matriisi-
esityksenä siten, että toisen matriisiin ulottuvuuden muodostavat eronneet 
miehet ja toisen edellä mainitut teoreettiset temaattiset kategoriat. Analyysin 
ideana on selvittää, miten ne jäsentyvät tämän tutkimuksen empiirisessä, suo-
malaisten miesten aineistossa. 

Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan tällaisen matriisin voi täyttää mo-
nella tavalla. Tässä matriisi täytetään kunkin ulottuvuuden osalta keskeisellä 
tilannekuvauksella tapauksittain. Matriisin täyttämisessä on pyritty ytimekkyy-
teen ja informatiivisuuteen eli samaan irti ulottuvuuden ilmenemisen keskeinen 
sisältö. Se on tuotettu aineistossa teemojen sisällä toteutetulla aineistolähtöisellä 
koodauksella raakatekstiä aluksi pelkistämällä. 

Matriisin toisen ulottuvuuden teemat ovat tekijöitä, jotka eräiden tutki-
musten mukaan ovat yhteydessä avioerosta selviytymiseen. Analyysissä kan-
sainvälisen tutkimuksen tulokset suhteutetaan matriisissa suomalaiseen aineis-
toon kirjoittamalla jokaisen haastateltavan osalta erikseen, mikä hänen tilan-
teensa on ollut kunkin näissä erosta selviytymisen kannalta keskeisissä asioissa, 
avioeron aikana ja eron jälkeen. Analyysin yhteydessä on tarkistettu aineiston 
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kautta ulottuvuuden sisällöllinen validius. Analyysissä käytetyt, miesten selviy-
tymistä kuvaavat tekijät ovat seuraavat: 

 
Suhtautuminen avioeroon  
Tekijä kuvataan ulottuvuudella myönteinen - kielteinen ja kuvaamalla lyhyesti 
sen toteutumisen sisältöä tapauksittain. Tarkempi analyysi esitetään tästä ja 
muista ulottuvuuksista tapauskuvauksina. Kielteistä suhtautumista eroon pide-
tään erosta selviytymistä ja sisäistä elämänhallintaa hankaloittavana tekijänä. 
 
Eron aloitteentekijä  
Tekijä kuvataan mainitsemalla aloitteentekijä ja lyhyellä täsmentävällä kuvauk-
sella, mikäli aloitteentekijä on vaikeasti tarkkaan määriteltävissä. Aloitteelli-
suutta pidetään erosta selviytymistä helpottavana tekijänä. 
 
Taloudellinen tilanne  
Tekijä kuvataan pääsääntöisesti miesten näkökulmasta, joskin naisten tilannetta 
käytetään tarvittaessa vertailukohteena. Hyvää taloudellista tilannetta pidetään 
erosta toipumista helpottavana tekijänä. 
 
Asema työelämässä  
Kuvataan, mikä merkitys työllä on eron kannalta sekä ennen eroa että sen jäl-
keen, mutta erityisesti miesten erosta selviytymisen kannalta. Hyvän taloudelli-
sen tilanteen tavoin ja siihen kytkeytyvänä asiana vankkaa asemaa ja ylipäätään 
työpaikan olemassa oloa pidetään voimavarana erosta toipumisessa. 
 
Suhde entiseen puolisoon  
Kuvataan puolisoiden välit erovaiheessa ja sen jälkeen. Hyvää suhdetta pide-
tään voimavarana erosta toipumisessa. 
 
Ammattiauttajan käyttäminen  
Kuvataan käytettiinkö eron ehkäisemiseen tai siitä selviytymiseen ammattiapua. 
Lisäksi tuodaan esiin mahdollinen asiantuntija-avun tarve, jos se mainitaan 
aineistossa. Tietoa käytetään tutkimuksen johtopäätösosassa poliittisten suosi-
tusten laatimiseksi erotilanteiden ehkäisemiseksi ja niiden kielteisten vaikutus-
ten kohtaamiseksi, erityisesti eroa suunnittelevien tai sen kokeneiden miesten 
näkökulmasta. Ammattiauttajan käyttämistä pidetään voimavarana erosta toi-
pumisessa, vaikkei se sitä itsestään selvästi ole (voi myös ilmentää poikkeuksel-
lisen voimakkaita sisäisen tai ulkoisen elämänhallinnan ongelmia). 
 
Sosiaalinen tuki eron jälkeen  
Tässä tarkastellaan sekä ystävien että lasten ja muiden sukulaisten merkitystä 
erosta selviytymisessä. Suhteet kuvataan määrällisesti ja laadullisesti. Sosiaali-
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sen tuen saatavuutta pidetään voimavarana erosta toipumisessa sekä ulkoisen 
että sisäisen elämänhallinnan mielessä. 
 
Mielenterveys  
Kuvataan tämän asian merkitys eron aikana ja sen jälkeen sekä ulkoisen elä-
mänhallinnan, asioiden hoitamisen että sisäisen hallinnan (ahdistus, itsemurha-
aikeet, toivottomuus jne.) näkökulmasta. Mielenterveys on itsestään selvästi 
voimavara avioeron psyykkisessä työstämisessä. Tässä tarkastellaan myös sitä, 
missä määrin ero vaikuttaa miesten mielenterveyteen. 
 
Itsenäisyys avioliiton aikana  
Kuvataan miesten sosiaalisia suhteita ja harrastuksia avioliiton aikana ja sen 
jälkeen. Erosta selviytymisen kannalta olennaista on, miten sidoksissa puo-
lisoon tällainen aktiivisuus on ollut ennen eroa. Itsenäisyyttä avioliiton aikana 
pidetään tässä erosta selviytymisen voimavarana, joka ilmentää ennen muuta 
hyvää ulkoista elämänhallintaa. Tarkastellaan myös sitä, miten ero edellä ku-
vattuihin tekijöihin vaikuttaa. 
 

 
3.4 HAASTATELTAVIEN (TAPAUSTEN) VALINTAKRITEE-
RIT 
 
Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin haastattelumenetelmällä vuosina 2006 
- 2008. Kohderyhmään valittiin kahdeksan avioeron kokenutta miestä. Kohde-
ryhmään pyrittiin valitsemaan erityisesti korkeasti koulutettuja, hyvässä työ-
markkina-asemassa olevia, avioeron kokeneita ja prosessin läpikäyneitä miehiä 
(laadullisen aineiston valinnan periaatteista ks. Miles & Huberman 1994).  

Tutkimus rajautuu miehiin, joilla voidaan olettaa olevan runsaasti sekä so-
siaalista että taloudellista pääomaa, ja näin ollen, myös edellytyksiä selviytyä 
erosta. Toisaalta heillä myös elämäntilanteen ongelmatiikassa juuri eron merki-
tys korostuu, kun muu elämä on hyvässä järjestyksessä. 

Haastateltavat valittiin tutkimukseen teoreettisen otannan periaatteella, 
noudattamalla useita eri valintakriteereitä (Miles & Huberman 1994). Valinnas-
sa huomioon otettavia tekijöitä olivat: 

 
1. Haastateltavan sukupuoli 
2. Haastateltavan ammattitausta ja hyvä työmarkkina-asema  
3. Haastateltavan ikä 
4. Perheen rakenne (lasten ikä ja määrä) 
5. Avioeron käynnistyminen vaimon aloitteesta 
6. Haastateltavan kyky selviytyä avioeron aiheuttamista ongelmista 
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Kuten edeltävästä ilmenee, haastateltavien valintakriteerinä sovellettiin osin 
sekä haastateltavien (tapausten) homogeenisuutta että myös joiltain osin haas-
tateltavien heterogeenisuutta. Tapausten homogeenisuutta käytetään valintakri-
teerinä yleensä silloin kun halutaan saada tutkittavan ilmiön keskeiset puolet, 
tapausten yhteiset nimittäjät esiin.  

Tapausten heterogeenisuudella, tai käyttämällä kriteereinä myös tapauksia 
erottavia tekijöitä, pyritään puolestaan vakioimaan tapausten erilaisia taustate-
kijöitä. Tällöin tutkijalla voi olla myös pyrkimys yleistää induktiivisesti tapaus-
joukon ulkopuolelle.  

Valinnassa pyrittiin toisaalta varioimaan haastateltavien ominaisuuksia; 
ammattialaa ja haastateltavien ikää (sukupolvi), jolloin tavoitteena oli pyrkiä 
vakioimaan näiden eriyttävien tekijöiden vaikutus avioeroprosessin kulkuun ja 
erosta selviytymiseen. Tavoitteena tässä yhteydessä ei niinkään ole tilastollinen 
yleistäminen, johon aineisto ei anna mahdollisuuksia, vaan laadulliselle tutki-
mukselle ominainen analyyttinen yleistäminen lähtökohtina olleisiin malleihin 
eron kulusta ja siitä selviytymisestä. 

Haastateltavan sukupuolen merkitys valintakriteerinä on ilmeinen, kohden-
tuuhan tutkimus nimenomaan miesten tilanteeseen. Valinnan kohdistuminen 
pelkästään miehiin on jossain määrin tutkimustehtävän onnistumisen kannalta 
ongelmallista, sillä miesten tilanteen erityislaadun esille saaminen näyttäisi 
edellyttävän vertailuasetelmaa, jossa miesten tilannetta verrataan vastaavan 
taustan ja henkilöhistorian omaavien naisten tilanteeseen eroprosessissa. 

Nyt tämä sukupuolen merkitystä koskeva vertailu tapahtuu avioeroa kos-
kevan tutkimuskirjallisuuden perusteella vertaamalla ja suhteuttamalla empii-
riset havainnot tutkimuskirjallisuuden havaintoihin. Tietenkään täyttä vertail-
tavuutta ei näin saavuteta, mutta se mahdollistaa kuitenkin pelkästään haastat-
teluaineistoa vankemman perustan päättelylle. 

Tutkittavien valintaan on vaikuttanut myös se, että tutkimuksen tekijällä on 
ollut entuudestaan hyvä kohderyhmänsä tilanteen ja persoonallisten piirteiden 
tuntemus. Kaikki haastatellut olivat hänelle tämän tutkimuksen aineiston ke-
ruun alkaessa tuttuja. Edellytykset haastattelujen toteuttamiselle, osin intiimien 
aiheiden käsittelylle ja syvällisen tiedon saamiselle olivat hyvät.  Ne perustuivat 
haastattelijan ja haastateltavan keskinäiseen luottamukseen. 

Toisaalta se, että tutkijan suhde haastateltaviin miehiin oli ammatillinen, 
seurakuntatyön kehykseen kuuluva, loi perustaa hallita yhtä haastattelumeto-
din keskeistä metodista haastetta; reaktiivisuutta (haastattelun reaktiivisuudes-
ta esim. Yin 2012). Haastattelu on vuorovaikutustilanne ja reaktiivinen aineiston 
keruun metodi. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta olennaisen tärkeää on, 
että keskustelu säilyy neutraalina kerättävän tiedon suhteen kummankaan osa-
puolen manipuloimatta toistaan, tai ettei se ajaudu hallitsemattomasti tutki-
mustematiikan ulkopuolelle, jolloin vaarana on tutkimuskysymysten unohtu-
minen. Yksi keskeinen keino on saada ihmiset kertomaan, ilman, että he joutu-
vat kokemaan olevansa tilivelvollisia (ks. esim. Becker 1998). 
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Kaikki tutkimukseen valitut miehet ovat joutuneet eroamaan vastoin tahto-
aan. Yksikään heistä ei ole halunnut erota puolisostaan. Kaikki ovat myös ero-
prosessin kuluessa pyrkineet sopuun puolisonsa kanssa ja jatkamaan hajoamas-
sa olevaa liitoaan.  

Edellä mainituilla valintakriteereillä ja kohderyhmärajauksella on haluttu 
löytää myös ns. kriittisiä tapauksia. Kriittisellä tapauksella tarkoitetaan tässä 
yhteydessä tapausta, jossa tutkittava tematiikka, erosta selviytymisen haasteel-
lisuus elämäntilanteena, näyttäytyy mahdollisimman selvänä. Eräiden haasta-
teltavien kohdalla eron haasteellisuutta korostaa sen vastentahtoisuuden lisäksi 
se, että siihen on liittynyt voimakkaitakin lasten huoltajuuskiistoja puolisoiden 
välillä. Viimeksi mainittu tematiikka avaa myös yhden keskeisen ulottuvuuden 
tutkimuksen tasa-arvonäkökulmaan ja tuottaa tietoa miesten asemasta isinä. 
Myös tämän teemaetiikan suhteen osa tutkimuksen tapauksista on kriittisiä. 

Valitsin haastateltavakseni miehiä, jotka kokevat tulleensa väärin kohdel-
luiksi vaimojensa taholta. He kokevat myös, ettei avioerossa sukupuolia koh-
della tasa-arvoisesti. Tämä näkyy erityisesti huoltajuuskiistojen ratkaisuissa. 
Avioeroon liittyvät kokemukset, kuten hylätyksi tuleminen ja lasten huoltajuu-
den ja jopa tapaamisoikeuden menetys, voivat johtaa miehet syrjäytymisuralle 
ja taloudellisiin vaikeuksiin. Miesten tukiverkostot ovat jo perinteisten kasva-
tusmallienkin mukaan minimaalliset.  

Tutkimuksen tavoitteena on ollut koota haastateltaviksi tällaisia kokemuk-
sia omaavia eronneita miehiä kuitenkin niin, että heille on yhteistä se, että he 
ovat selviytyneet omien selviytymisstrategioidensa avulla. 

 
 

3.5 HAASTATELTAVAT JA HAASTATTELUTILANTEET 
 
Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on saada esiin eron kokeneiden ja erosta 
selviytyneiden miesten ”ääni” eli tuottaa haastateltavien henkilökohtaiseen 
kokemukseen ja reflektioon perustuvaa ymmärrystä avioeron merkityksestä 
miehille, heidän erosta selviytymisestään ja prosessin kulusta. Voidaan olettaa, 
että jokaisella tutkimukseen osallistuneella miehellä on oma, henkilökohtainen 
tarinansa eroon johtaneista syistä sekä eroon liittyvistä vaikeuksista, samoin 
kuin myös omannäköisensä selviytymisstrategiansa.  

Seuraavassa taulukossa (7) kuvataan tutkimuksen kohdejoukkoon valitut 
miehet ja heidän haastattelunsa. Alkuperäiset nimet on vaihdettu. Miehiä on 
haastateltu tutkimuksessa useaan eri otteeseen. Tässä asetelmassa siten ensim-
mäiset, haastateltaville tehdyt kysymykset ovat painottuneet tutkimuksen pää-
kysymyksiin, joista saatua informaatiota on sitten täydennetty jatkokysymyksil-
lä uusissa haastattelutilanteissa (haastattelumenetelmästä tiedonkeruussa ks. 
esim. Rubin & Rubin 2004). 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veik-

ko 
Kalevi Antti Tauno 

Haastateltavan 
syntymävuosi 

1955 1943 1948 1960 1948 1972 1959 1969 

Haastateltavan 
koulutus 

eko-
nomi 

FM eko-
nomi 

valo-
kuvaa-
ja 

mer-
kono-
mi 

asen-
taja 

mer-
konomi 

am-
matti-
koulu 

Haastateltavan 
työmarkkina-
asema 

yrittäjä eläk-
keellä 

siirty-
mässä 
sairase
raseläk
läk-
keelle 

yksi-
tyisy-
rittäjä 

yksi-
tyisy-
rittäjä 

työsuh
suh-
teessa 
yrityk-
sessä 

varas-
toesi-
mies 

yksi-
tyisy-
rittäjä 

Lasten luku-
määrä ja ikä 

3 
poikaa 
10, 13, 
15 

tytär 
17 

tytär 
ja 
poika 
16, 18 

2 
tytärtä 
4, 6 
 

tytär 
ja 
poika 
15, 17 

tytär 
ja 2 
poikaa 
2, 4, 8 

2 
tytärtä 
13, 15 

poika 
5 

Puolison syn-
tymävuosi 

1955 1945 1949 1958 1954 1970 1961 1971 

Puolison kou-
lutus 

lääkäri yo eko-
nomi 

toimit-
taja 

mer-
kono-
mi 

kon-
diittori 

kau-
palli-
sen 
alan 
tutkin-
to 

mer-
konomi 

Puolison työ-
markkina-
asema 

osit-
tain 
työelä-
elä-
mässä 

ei 
työelä-
elä-
mässä 

toimii 
yrityk-
sen 
talous-
hallin-
non 
tehtä-
vissä 

lehden 
toimi-
tuk-
sessa 

toimis-
totyö 

ei 
työelä-
elä-
mässä 

toimis-
totyö 

toimis-
totyö 

Avioliiton sol-
mimisvuosi 

1986 1969 1971 1987 1985 2000 1985 1994 

Avioliiton kes-
to vuosina 

18 22 23  7 18 5 17 6 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veik-
ko 

Kalevi Antti Tauno 

Haastattelusta 
sopiminen 

kes-
kustel-
tu 
pit-
kään 
mah-
dolli-
sesta 
haas-
tatte-
lusta  

yhtei-
sissä 
ta-
paami-
sissa 

haas-
tatte-
lua 
valmis-
teltiin 
muu-
tama 
kuu-
kausi 

haas-
tatte-
lusta 
sovittu 
perhe-
juhlas-
sa 

yleisis-
sä 
tilan-
teissa 
parin 
vuo-
den 
aikana 

puhe-
limes-
sa 
tutta-
van 
väli-
tyksel-
lä 

yleisis-
sä 
ta-
paami-
sissa 
vuo-
den 
aikana 

tutta-
van 
luona 
juhlis-
sa 

Haastattelu-
ajankohta 

kesä 
2008 

kesä 
2008 

kevät 
2006 

syksy 
2006 

kesä 
2008 

loppu-
kesä 
2008 

kesä 
2006 

syksy 
2006 

Haastattelun 
kesto 

kah-
dessa 
osassa 

viisi 
tuntia 

kah-
dessa 
osassa 
yht. 
neljä 
tuntia 

yh-
teensä 
neljä 
tuntia 

kolme 
tuntia 

kolme 
tuntia 

neljä 
tuntia 

kolme 
tuntia 

Haastattelu-
paikka 

laiva-
ristei-
lyllä 
laivan 
hytti 

haas-
tatel-
tavan 
kotona 

Playa 
des 
Ingles 
hotel-
lin 
terassi 

haas-
tatel-
tavan 
kotona 
ulkote-
rassilla 

Näsi-
järven 
rannal-
la 

srk:n 
tiloissa 
ja 
huol-
toase
malla 

haas-
tatel-
tavan 
kotona 

yrityk-
sen 
tiloissa 

Haastatteluti-
lanteen kuvaus 

häiriö-
tön 
myön-
teinen 
ja 
raken-
tava 
ilma-
piiri 

häiriö-
tön ja 
rauhal-
linen 

häiriö-
tön ja 
rauhal-
linen 
iltapäi-
vä 

enim-
mäk-
seen 
häiriö-
tön, 
koira 
ja 
lapset 
ajoit-
tain 
kes-
keytti-
vät 

rauhal-
linen 

pientä 
häiriö-
tä ja 
melui-
suutta 

rauhal-
linen 
iltapäi-
vä 

rauhal-
linen 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veik-
ko 

Kalevi Antti Tauno 

Haastateltavan 
asenne haas-
tatteluun 

avulias 
käsit-
teli 
seik-
kape-
räisesti 
ja 
ana-
lyytti-
sesti 
aihetta 

suh-
tautui 
vaka-
vasti 
haas-
tatte-
luun 

suh-
tautui 
vaka-
vasti 
haas-
tatte-
luun 

suh-
tautui 
myön-
teisesti 
haas-
tatte-
luun 

avoin 
ja 
raken-
tava 

haas-
tatel-
tava 
käytti 
haas-
tatte-
lua 
myös 
tera-
piatilan
lan-
teena 

haas-
tatel-
tava 
puhui 
ensim-
sim-
mäistä 
kertaa 
eros-
taan 
syvälli-
sesti 

erittäin 
myön-
teinen 
ja 
raken-
tava 

Haastateltavan 
kommunikoin-
tikyky 

hyvä, 
poh-
diske-
leva 

kielelli-
sesti 
lahja-
kas, 
ilmai-
sultaan 
rikas 
kieli 

erittäin 
ana-
lyytti-
nen, 
kielelli-
sesti 
lahja-
kas 

maltil-
linen 
hie-
man 
köm-
pelö 
tapa 
vasta-
ta 
kysy-
myk-
siin 
valoisa 
suh-
tautu-
minen 

värikäs 
ja 
ilmai-
sultaan 
rikas 
kieli 

seka-
va,  
hetkit-
täin 
epä-
ana-
lyytti-
nen 

selkeä 
tapa 
kom-
muni-
koida, 
ei eri-
tyistä 
poh-
dintaa 
tapah-
tu-
nees-
ta, 
haas-
tatteli-
jan 
rooli 
kes-
keinen 
haas-
tatte-
lussa 

värikäs 
kieli 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veik-
ko 

Kalevi Antti Tauno 

Arvio haastat-
telun luotetta-
vuudesta 

tarkka, 
uskot-
tava 
ana-
lyysi 
haas-
tatel-
tavan 
näkö-
kul-
masta 

uskot-
tava 

aito, 
avoin, 
luotet-
tava 

luotet-
tava 

avoin, 
perus-
tellut 
kan-
nano-
tot 

luotet-
tava, 
mutta 
vaati 
haas-
tatteli-
jalta 
kykyä 
jäsen-
tää 
tietoa 
ja 
löytää 
oleelli-
nen 

rehel-
linen 
ja rehti 

rehel-
linen 

 
 
3.6 AINEISTON ANALYYSIMENETELMÄT  
 
3.6.1 Haastatteluaineiston laadullinen sisällön analyysi 
Tutkimus toteutetaan Sundin teoksen käyttöä lukuunottamatta teemahaastatte-
luina (teemahaastattelun periaatteista ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2004). Ai-
neiston analyysissa sovelletaan tekstiaineiston laadullisen kuvailevan sisällön 
analyysin yleisiä periaatteita.  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa kirjalliset muistiinpanot haastatteluis-
ta sekä nauhoitetut osat litteroitiin yhtenäiseen tekstimuotoon. Sen jälkeen ai-
neisto koodattiin tiiviiseen kategoriamuotoon. Koodattua aineistoa käytettiin 
taustateoriaan suhteuttaen aineistosta tehtyjen tulkintojen välineenä.  

Tässä yhteydessä sovellettiin erityisesti valmiiseen teemarunkoon perustu-
vaa koodausmenettelyä, sallien kuitenkin aineiston vaikuttaa lopulliseen, tut-
kimuksen tuloksena syntyvään jäsennykseen (teorialähtöisestä koodauksesta 
esim. Miles & Huberman 1994). Teemojen sisältö koodattiin aineistolähtöisesti 
tavoitteena kuvata yksityiskohtaisesti teemojen ilmeneminen tapauksittain. 

Metodologisesti tutkimuksessa sovelletaan siten Tuomen ja Sarajärven 
(2006) kuvaamaa teoriaohjaavan analyysia mallia. Tässä menettelyssä tutkija 
laati teoreettisesti matriisin tutkimuksen keskeisistä teemoista ja tätä mallia 
sovelletaan tiedon keruussa ja analyysissä induktion ja deduktion vuoropuhe-
luna. Teoreettiset teemat ohjaavat tiedon keruuta, mutta aineisto voi tuottaa 
niihin lisäulottuvuuksia tai olla toteuttamatta kaikkia teemoja (Tuomi & Sara-
järvi 2006). 

Esimerkiksi tunnetut laadullisen analyysin metodologit Miles & Huber-
man jakavat teoksessaan (Qualitative Data Analysis (1994) tekstiaineiston ana-
lyysin keskeisen vaiheen, koodauksen) kolmeen mahdolliseen muotoon. En-
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simmäisessä muodossa (deduktiivinen koodaus) koodausrunko, josta käytetään 
myös nimitystä koodausjärjestelmä, laaditaan etukäteen, ehkä jo aineiston ke-
ruun vaiheessa kategorioinniksi, johon sitten kerättyä aineistoa peilataan ikään 
kuin koetellen, onko aineisto tulkittavissa (myös tiivistettävissä) sen avulla. 
Tällöin alustava analyysirunko on johdettu tutkimuksen aihepiiriä koskevasta 
aiemmasta tutkimuksesta joten se on sisällöltään vahvasti sidoksissa tutkimuk-
sen sisältöön. 

Toinen deduktiivisen koodauksen muoto eroaa ensimmäisestä siinä, että 
koodauksen lähtökohtana ja "kivijalkana" käytetään jotain yleistä, meneillään 
olevan tutkimuksen aihepiiristä poikkeavaa koodausjärjestelmää. Tällaisen 
yleisen rungon voi muodostaa esimerkiksi erityyppistä toimintaa koskevassa 
tutkimuksessa sosiaalisen toiminnan kategorisointi. Sitä käytettäessä aineistosta 
haetaan esimerkiksi toiminnan kontekstia, toimijaa, toiminnan kohdetta ja esi-
merkiksi toiminnan vaikutuksia jne., koskevia kuvauksia. 

Tällaisen kehikon käyttö edellyttää tietysti sitä, että tutkimuksessa käsitel-
tävä ilmiömaailma on yleisen rungon alatyyppi. Tutkija tarkastelee tällöin tut-
kimaansa toimintaa sosiaalisen toiminnan erityisenä muotona jäsentäen sitä 
yleisessä yhteiskuntateoriassa hahmotetun sosiaalisen toiminnan kautta. Täl-
löin tutkimuskohteen erityisyys ilmenee siitä, millaisen sisällön tässä konteks-
tissa sosiaalisen toiminnan yleiset kategoriat saavat. 

Milesin ja Hubermanin (1994) kolmas analyysimalli on induktiivinen koo-
daus, jossa tutkimuksen kategoriat tuotetaan analysoitavan tekstin sisällön 
perusteella ilman edeltävää koodausjärjestelmää. Tämän analyysimallin tunne-
tuin teoriaperinne on ns. grounded theory. 

Tässä tutkimuksessa analyysissä edetään koodauksen osalta deduktiivises-
ti, lähtien avioeroa koskevan tutkimuksen valmiista eroprosessin kategorioin-
nista säilyttäen kuitenkin sen mahdollisuuden, että kategoriointia muutetaan 
aineistoa analysoitaessa (jolloin siirrytään induktiiviseen koodaukseen). 

Kerätyn haastatteluaineiston analyysia käytännössä toteutettaessa aineisto 
"segmentoidaan" eli jaetaan sisältönsä kannalta olennaisiin ja merkityksellisiin 
osiin, tekstijaksoihin ("units"). Samalla kuitenkin pidetään huoli siitä, että yhte-
ys tekstin sisällölliseen kokonaisuuteen säilyy. Tekstijakso voi olla jokin sisällöl-
tään merkityksellinen tekstikokonaisuus, lyhimmillään vaikkapa yksi lause. Se, 
mitä analysoitavat tekstijaksot tutkimuksessa ovat, määräytyy kysymyksen 
asettelusta. 

Tässä tutkimuksessa tekstijaksot poimitaan haastatteluista kulloinkin tar-
kasteltavan teeman ja tutkimuksen osakysymyksen mukaisesti, esimerkiksi 
tutkittaessa miesten elämänhallintaa avioerotilanteissa.  
 
3.6.2 Eroprosessin kulun narratiivinen kuvaus 
Miesten selviytymistä eroista, erotilanteeseen sopeutumista ja siihen yhteydessä 
olevia tekijöitä, selvitettiin narratiivisella menetelmällä käyttäen aineistona 
eronneiden miesten tätä koskevia kertomuksia. 
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Narratiivisella (biografisella) tutkimusotteella on nimenomaan haluttu 
saada esiin miesten ero toisaalta henkilökohtaisena kokemuksena, toisaalta 
elämänhistoriallisena prosessina. Narratiivisen metodin haasteena on sanottu 
olevan sen, miten yksilökohtaisesta tiedosta tuotetaan yleisiä tieteellisiä johto-
päätöksiä, joilla on yksittäistapaukset ylittäviä merkityksiä. 

Tässä tutkimuksessa tähän yleistettävyyden ongelmaan on pyritty vastaa-
maan toisaalta induktiivisesti, valitsemalla haastateltaviksi henkilöitä mahdolli-
simman erilaisista taustoista. Tällä valintakriteerillä (aineiston heterogeenisuus; 
vrt. Miles & Huberman 1994) on pyritty vakioimaan erilaisten taustatekijöiden 
(minkä) vaikutuksia erokokemuksiin. 

Toisaalta käyttämällä valintakriteerinä aineiston homogeenisuutta (Miles & 
Huberman), valitsemalla tutkimuksen kohderyhmään vain avioeroprosessista 
hyvin selvinneitä miehiä, on pyritty saamaan esiin nimenomaan erosta selviy-
tymiselle ominaisia tekijöitä. 

Narratiivisen menetelmän eräs alkuperä on Jacobsenin (2007; ks. myös 
Fuchs-Heinritz 2005) mukaan elokuvataiteessa ja kirjallisuudessa. Siinä käyte-
tään aineistoja, joilla on kertova rakenne kuten tämän tutkimuksen haastatte-
luilla, joissa on koottu tietoa eroprosessin vaiheista. Narratiivisesta menetelmän 
olemuksesta ei ole olemassa yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä näkemystä. 

 
1. Tunnistetaan kertomuksen keskeinen sisältö 
2. Aineisto, joka ei ole osa kertomusta, heitetään pois 
3. Kertomus luetaan kokonaisuutena juonen ja sanoman löytämiseksi 

Tässä tutkimuksessa eräs sekä haastatteluaineiston keruuta että sen analyysia, 
jonka keskeinen osa on kerätyn haastatteluaineiston koodaus, jäsentävä aspekti 
on kronologia; tutkimuksen koodausrungon muodostaa teoriaosassa esitetty 
(lähinnä Korvuolta ja Tenhunen-Kejoselta (2000) peräisin oleva) avioeroproses-
sin vaiheistus. Aineistoa on kerätty käyttäen jäsentävänä tekijänä (tutkimuksen 
teemoina) ensimmäisessä luvussa kuvattua avioeroprosessin vaiheistusta, joka 
konkretisoidaan täsmennetyksi prosessin kuvaukseksi. 
 
 
3.7 MUIDEN AINEISTOJEN KÄYTTÖ EROPROSESSIN JA 
EROSTA SELVIYTYMISEN KUVAUKSESSA 
 
Edellä kuvattujen haastattelujen lisäksi tutkimuksessa on käytetty aineiston 
kaltaisena lähteenä Sundin (2005) aiemmin mainittua pamflettia, joka on sisäl-
löltään eronneen miehen tilitystä erokokemuksistaan. Se poikkeaa kuitenkin 
siinä tutkimuksen haastatteluista, että Sund entisenä aktiivipoliitikkona tekee 
omasta tilanteestaan yleisiä, poliittisia johtopäätöksiä ja tulkitsee omat koke-
muksensa yhteiskunnallisina, poliittisina kysymyksinä, mitä tutkimuksen haas-
tateltavat eivät juuri muutamia poikkeustilanteita lukuun ottamatta tee. 

71



 

Tutkimuksen tekijä ei ole myöskään haastatellut Ralf Sundia, joten hänen 
tuottamansa aineisto ei ole siinä mielessä yhteismitallinen haastatteluaineiston 
kanssa. Toisaalta laadullisen tutkimuksen asetelma ei estä erityyppisten aineis-
tojen käyttöä. Tavoitteenahan ei tässä ole tuottaa tilastollisessa mielessä edusta-
vaa kuvaa miesten avioeroprosessista ja sen hyvinvointimerkityksistä ja tehdä 
esitutkimusta tematiikasta ja kaivaa esiin ilmiön eripuolia myös jatkotutkimuk-
sen aiheeksi. 
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4 Eronneiden miesten 
kokemukset avioero-
prosessista 

4.1 AVIOERON TAUSTAT 
 
Haastattelujen painopiste on tässä tarkastelussa avioeron syiden reflektoinneis-
sa. Tätä vaihetta käsitellään suhteellisen laajasti tutkimuksen haastatteluissa. 
Yhdessä haastattelussa nousee esiin haastateltavan vanhempien ero. Tätä ko-
kemusta haastateltava suhteuttaa myös omaan avioeroonsa. 

Haastateltavasta saa vaikutelman, että hän tavallaan pitää vanhempiensa 
eroa vaikuttavana tekijänä omaan eroonsa - ikään kuin taipumus periytyisi. 
Hän hakee yhtäläisyyksiä isänsä ja oman persoonallisuutensa kesken sellaisissa 
taipumuksissa, jotka näyttäisivät olevan molempien eron taustalla. 

Miesten vanhempien avioeroissa myös mies voi olla eron käynnistävänä 
osapuolena, vaikka tähän tutkimukseen on valittu pelkästään hylättyjä miehiä. 

 
Semmoinen mielikuva minulla on, että isä jostain suuttui ja päätti sitten lopulta 
muuttaa pois. Äiti olisi halunnut jatkaa ja kai kyselemässä sitten isää sieltä uudesta 
asunnosta joskus, jos kuitenkin vielä yritettäisi, mutta hän ei halunnut lähteä. Isä 
oli periaatteessa semmoinen hurlumhei - poika siellä Karjalassa, että äiti varmaa 
ihastui. (2) 

 
Haastateltava viittaa isän alkoholin käyttöön ja uskottomuuteen, jotka hänen 
mielestään ovat merkittäviä, vanhempien eroon johtaneita tekijöitä.  Tämä rin-
nastuu kiinnostavalla tavalla haastateltavan omaan avioeroon, johon isän käyt-
täytymisellä on selvästi yhtymäkohtia, ehkä näitä yhtymäkohtia haetaan. Haas-
tatellun vanhemmat ovat turvautuneet erossaan ulkopuoliseen apuun. Tässä 
suhteessa malli ei toiminut haastatellulle.  

Haastateltavan, mutta myös muiden haastateltavien, tilanne poikkeaa kui-
tenkin monella tavalla vertailukohdasta; naisen uskottomuus näyttää olevan 
yhtä lailla tutkimuksen haastateltavien kohdalla eräänä keskeisenä syynä avio-
eroon. Uskottomuus ei kuitenkaan pelkästään riitä eron syyksi. 

Syitä omaan avioeroon saatetaan hakea myös vanhempien kasvatustavois-
ta. Eräs haastatelluista syyttää vapaata kasvatustaan eli välillisesti vanhempiaan, 
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omista valinnoistaan avioliitossaan, ja sen purkautumiseen johtavassa proses-
sissa. 
 

Kyllä hän oli oikeastaan, mutta sitten jossain vaiheessa, kun yritys alkoi mennä lu-
jaa ja oli ihan hyvää myyntiä. Isä ei pärjännyt enää yksin, niin äitikin oli paljon sii-
nä mukana. Aikalailla olen vapaasti saanut mennä, elikkä minä tiedostan sen, että 
monet ongelmat minun elämässäni olivat johtuneet siitä, että minulla ei ole ollut 
paljon rajoja elikkä aika vapaa kasvatus. (8) 

 
Hän, kuten ensimmäinenkin haastateltu, näyttävät etsivän syytä omaan epäon-
nistumiseensa lapsuudesta ja siitä, etteivät vanhemmat ole aikanaan asettaneet 
heille rajoja. Jo esimerkiksi se, että hampaat jäävät pesemättä, on vapaan kasva-
tuksen seurausta. 

Omien vanhempien uskonnollisella vakaumuksella näyttää olevan merki-
tystä haastateltavien pohtiessa omaa avioliittoaan ja eroaan. Heidän oma us-
konnollinen elämänsä tosin vaikuttaa väljähtyneeltä, eikä uskonasioilla näytä 
olevan merkitystä heidän eroihinsa liittyneissä ratkaisuissa. Uskonnon vaiku-
tusta ei ole havaittavissa edes uskonnolliseksi itsensä kokevan miehen avio-
eroon, vaikka hänen ja hänen vaimonsakin perhetausta on uskonnollinen.  

Tämän pariskunnan lapsille ei kumpikaan vanhemmista välitä tulevaisuu-
dessa uskonnollista vakaumustaan ja arvojaan. Loppukin miehen uskonnolli-
suudesta karisee avioeron vaikeuksissa, ja hän eroaa kirkosta heti avioeronsa 
jälkeen 1990-luvulla. Haastateltava kertoo: 

 
Kuule, minä en opettanut heille (tarkoittaen lapsiaan) rukouksia, mutta minä en 
tiedä olisiko Pirkko opettanut. Se on jäänyt minun mieleen, mutta ei se ollut kovin 
aktiivista meillä. Pirkonkin vanhemmat olivat kirkkokuorolaisia. Molempien kodit 
olivat tämmöisiä vähän uskonnollisia. Minulla säilyi siihen saakka vasta, kun tote-
sin että jumala ei pelaa reilua peliä. Miksi se kohtelee minua näin huonosti, kun 
minä olen ollut perus kiltti uskovainen. Tarkoittaa sitä, kun elämä alkoi mennä 
huonosti. Sitten minä lopulta erosin kirkosta. (2)  

 
Omaa avioeroa peilataan tutkimuksen haastatteluissa jossain määrin uskonnol-
liseen vakaumukseen tai sen puutteeseen. Yhdessäkään haastattelussa ei avio-
eroa kuitenkaan käsitellä moraalisena kysymyksenä peilaamalla sitä esimerkik-
si kristilliseen avioliittokäsitykseen. Tässä mielessä tutkimukseen osallistuneet 
miehet ja heidän entiset puolisonsa vaikuttavat, miesten kertomusten mukaan, 
maallistuneilta. Kuten Linda Waite toteaa, moraaliset, juridiset ja uskonnolliset 
pidäkkeet eivät enää pidä avioliittoa koossa (avioliittosopimusta voimassa) 
silloin, jos jompikumpi, saati molemmat puolisot haluavat sen hajottaa (Waite 
2000, 179). 

Avioliittoinstituutio on menettänyt merkitystään parisuhdetta ylläpitävänä 
voimana, eikä toinen puolisoista pysty liittoa yksin ylläpitämään. Siihen tarvi-
taan molempien tahtoa (Waite 2000, 179). Avioliiton olemus korostuukin yksi-
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tyisenä tunnesuhteena siinä, ettei liittoja pidetä yllä enää tunnesiteiden löystyt-
tyä vain lasten vuoksi – ei, vaikka lapsia halutaan suojella eron vaikutuksilta.  

Kärjistyneimmin avioliiton nykyinen kontingenssi ja riippumattomuus yh-
teiskunnan instituutioista ilmenee erään haastateltavan lausumissa. Hänelle 
uskonto ja uskonnolliset arvot perheen koossapitäjinä toimivat, ja ovat moraali-
sesti oikeita vain, jos hänen omat odotuksensa ja tarpeensa avioliitossa tulevat 
tyydytetyiksi. 

Myöskään poliittisella vakaumuksella ei näytä olevan suurta painoarvoa 
avioeroissa. Eroja ei esimerkiksi hahmoteta yhteiskunnallisina kysymyksinä.  
Joissain haastatteluissa tulee esiin puolisoiden poliittiset kannat, niiden saman-
suuntaisuus, mutta tällä ei näytä olevan erityistä merkitystä eroissa. Erilaiset 
yhteiskunnalliset näkemykset eivät kuitenkaan aiheuta ristiriitoja puolisoiden 
välille kenenkään haastatellun avioliitossa. 

Kaikki haastatellut miehet eivät liitä erokuvauksiinsa pohdintoja vanhem-
piensa avioliitosta. Yleensäkään vanhempien liitoilla ei näytä juuri olevan vai-
kutusta haastateltujen omia avioliittoja tai eroja koskeviin ratkaisuihin. Sen 
sijaan, yksi haastatelluista uskoo, että vanhempien kasvatusmenetelmät ovat 
vaikuttaneet hänen omaan käyttäytymiseensä ja erityisesti elämänhallintaansa 
kriisitilanteissa, ja sitä kautta myös avioliittoon ja eroon. Hänen mukaansa on-
gelmallista lapsuuden perheessä oli, ettei isällä ollut aikaa pojalleen. Hän 
myöntää kärsineensä tästä, mutta silti aikuisena omaksui isän käyttäytymismal-
lin. Isänsä tavoin hän viettää paljon aikaa omissa oloissaan ja käsittelee omaa 
eroaakin lähinnä vetäytyvää elämänhallintastrategiaa noudattaen. 

 
 

4.2 PARISUHTEEN SYNTY JA SEN KESTOON VAIKUTTA-
VAT TEKIJÄT 
 
Useiden tutkimukseen osallistuneiden miesten avioliitoissa on kyse ensimmäi-
sestä rakkaudesta. Kaikki haastatellut ovat solmineet avioliittonsa tunneperus-
talta ja useimmat ovat avioituneet nuorina. Yleensä seurusteluajat ennen avio-
liittoa ovat olleet lyhyitä lukuun ottamatta kahta haastateltua. Heidän seuruste-
lunsa kesti pidempään, joko muutoin tai tulevan aviopuolison entisen suhteen 
päättymistä odottaessa. Syntyy vaikutelma, että useat tutkimuksen liitoista ovat 
syntyneet tilanteessa, jossa ei ole välttämättä kovin realistista kuvaa avioliiton 
arjesta. 

Sukupuolisella kanssakäymisellä on suuri merkitys etenkin suhteen alussa, 
mutta ajan mittaan sen merkitys monen liitossa vähenee. Osalla haastateltavista 
tämä elämänalue ei kuitenkaan näytä olevan riittävä, avioliittoa koossa pitävä-
nä voimana. Siihen voi liittyä myös traumaattisia kokemuksia, jotka rasittavat 
liittoa pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen miehet eivät vaikuta sukupuolisesti 
kokeneilta ennen liiton syntyä. 
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Maailmankatsomuksen merkitys avioliittoa ylläpitävä tekijänä ei ole ai-
neiston perusteella kovin keskeinen tekijä avioliiton solmimisessa. Se näyttää 
olevan eräänlainen avioliiton infrastruktuuri, joka on usein samankaltainen, 
mutta joka ei millään erityisellä tavalla realisoidu liittoa koossa pitävänä voi-
mana tai sitä hajottavana tekijänä.  

Tutkittavien kertomusten perusteella tämän tekijän merkityksessä on ta-
pahtunut sukupolvinen muutos, sillä monille tutkittavien vanhemmille esimer-
kiksi uskonnollinen elämä on ollut keskeinen. Se on myös normittanut avio-
elämää ja pitänyt avioliittoa koossa. On kuitenkin selvää, että maailmankatso-
muksella on jonkinlainen merkitys, sillä useimmissa tapauksissa se on puo-
lisoiden perhetaustan tapaan samankaltainen molemmilla puolisoilla. 

On myös merkille pantavaa, että tutkimuksen nykyavioliitoissa uskonnol-
lisilla tekijöillä on vähäinen merkitys. Avioero ei aiheuta miehille maailmankat-
somuksellista kriisiä, joka ilmenisi esimerkiksi pohdintoina eron eettisestä oi-
keutuksesta. Avioliittoa ei mielletä mitenkään periaatteellisesti ikuisena tai, ettei 
eroa koeta moraalisesti tuomittavana, mitä suhtautumista varmastikin van-
hempien sukupolvien kohdalla on nähtävissä.  

 
H: ”Koti, kirkko, isänmaa sulle semmonen jotenki?” 
V: Ei ole.. mun vanhemmille saattaa ollaki semmone. Mutta se on se lapsen usko 
niinku joku taivaan pappa, mistä nyt puhutaan että se suojelee. Mut ei millään ta-
valla, en oo koskaan.. olikohan se niin, että iltarukoukset mä rukoilin joskus. (1) 
 

Ilmeisesti ero on moraalisessa mielessä monella tavalla helpottunut suomalai-
sessa yhteiskunnassa, ja eron kynnys laskenut, mitä tämäkin näkökulma ilmen-
tää. Tunnesiteiden väljähtyminen vaarantaa avioliiton. Siinä vaiheessa on vai-
kea enää löytää liittoa koossapitäviä tekijöitä.  

Lapsilla on merkitystä avioliittoa koossa pitävänä voimana, mutta sekään 
ei ole riittävä ehto liittojen pysymiseen. Ei voida sanoa, että lasten olemassa olo 
olisi eron estävä asia, vaikka eroa ajatellaankin paljon lasten kannalta.  Lasten 
mielipidettä ei kuitenkaan näytetä erossa aina kysyttävän, se välittyy suhtee-
seen vanhempien omina tulkintoina. Jos kysytään, lasten kanta myötäilee van-
hempien päätöstä: 

No me kysyttiin, että mitä ne on mieltä siitä, että jos erotaan.. Niin ne sano, että se 
on teidän asia että tehän siinä erootte. Ja ne oli erittäin fiksuja siinä ja enkä oo 
silleen huomannu.. ne on hyväksyny Jyrkin siinä ihan samalla lailla. (6) 

Ero on aineiston perusteella toimintana korostuneesti puolisoiden käynnistämä 
ja toteuttama projekti. Lasten merkitys nousee kuitenkin eron aikana ja sen 
jälkeenkin keskeiseksi tekijäksi puolisoiden suhteen määrittelyssä sekä avio-
eroista selviytymisessä. 

Uusperheissä uusissa suhteissa lapsia on myös avioliiton ulkopuolelta toi-
sista suhteista. Uusperheisiin saattaa usein liittyä ristiriitoja suhteessa toisen 
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puolison lapsiin. Asia nousee myös avioerotutkimuksissa esiin, vaikka tämän 
tutkimuksen liitoissa ei näin ole asian laita. Välit puolison lapsiin ovat yleisesti 
hyvät.  

Useilla eronneista puolisoista jommallakummalla on merkittäviä henkilö-
kohtaisia ongelmia, kuten mielenterveysongelmia, alkoholismia ja maailman-
katsomuksellisia ongelmia. Näihin ei kuitenkaan haeta ulkopuolista, puoluee-
tonta ammattiapua, mikä on yllättävääkin nykyisen kaltaisessa pohjoismaisessa 
asiantuntijuutta arvostavassa ja tuottavassa hyvinvointivaltiossa. Voidaankin 
kysyä, olisiko tällaisen avun käytöllä ja saatavuudella jotkut eroista voitu vält-
tää. Nyt ulkopuolinen tuki tulee kunkin puolison henkilökohtaisista tukiryh-
mistä, mutta se on usein liiton kannalta destruktiivista ja pikemminkin eroa 
tukevaa kuin sitä ehkäisevää. 

 
Mä muistan jossain puistossa se sano, et joku tuli sille puhumaan, Leilalle, että sen 
henkilön mies on harjottanu häntä kohtaan henkistä väkivaltaa koko hänen elä-
mänsä, et hänen elämänsä on pilalla ja Leila kerto tämmösiä asioita muille ja mietti, 
et onkohan se meilläkin niin, että tämmönen henkinen väkivalta on meillä kotona 
ja mä naurahdin, et hahhah, voi että, älä usko kaikkee, älä mee tonne.. Leila alko 
siinä vaiheessa menee tämmöseen mukaan. (7) 

Yleensä puolisoilla on ollut yhteisiä ystäviä avioliittonsa aikana. Näiden kanssa 
on vietetty vaihtelevasti aikaa. Yhteiset ystävät eivät kuitenkaan näytä nouse-
van miesten näkökulmasta liittoa koossa pitäviksi tekijöiksi. Eropäätös on hen-
kilökohtainen. Tosin ystävien merkitystä tähän tutkimukseen osallistuneiden 
parien liitoille ei tiedetä, koska naisia ei ole haastateltu. Ei ole tietoa siitä, ovatko 
naiset käyneet keskusteluja avioeroaikeistaan perheen ystävien kanssa tai, jos 
niitä on käyty, miten ystävät ovat siihen suhtautuneet. Miehillä tällaisia keskus-
telu ei näytä olevan. Usein avioliiton kautta muotoutuneet sosiaaliset suhteet 
väljähtyvät eron myötä; avioliitto selvästi rakenteistaa miesten sosiaalista ver-
kostoa ja ero on siten huomattava muutos heidän sosiaalisessa elämässään. 

Vaikka miehillä on avioliiton aikana ollut hyvät suhteet puolison sukulai-
siin, niin eropäätöksiin niillä ei näytä olleen vaikutusta. Yleensä sukurakkaus 
on ollut molemminpuolista, mutta eräässä perheessä miehen suhteet vaimon 
sukuun olivat hyvät, mutta ei päinvastoin. Kansanperinteen mukaan aviolii-
toissa yleensä suhteet naisen sukuun ovat kiinteämmät. Olisikin kiinnostavaa 
tietää, onko näin käytännössä.  

 
Kai siit sitte pikkuhiljaa huomasin et.. Me tavattiin sillai niin molemmil oli kum-
miskin se halu et niinku jotain muuta ku sitä baaria. Hänkin oli nähny ja mä olin jo 
kypsä siihe. Sit me ruvettii paljo liikkuu luonnossa ja jossai vaihees mentii isovan-
hempien tykö. Tosi sydämelliset ihmiset. Heit mä ny kaipaan. Ne teki sillai..mä en 
ollu missää tekemisis.. Paitsi sitä.. kun täti joka on ollu sit huolissaan lapsista. En oo 
hänestäkään kuullu kahtee vuotee. (3) 
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Perheen talous on useimpien eronneiden miesten kohdalla kunnossa. Tutki-
muksen avioliitot ovat siinä mielessä perinteisiä liittoja, että mies on perheen 
keskeinen elättäjä, joka tuo useimmiten suuremman palkkapussin perheeseen 
kuin nainen. Osaltaan tämä johtuu suomalaisten työmarkkinoiden palkkaerois-
ta sukupuolten välillä, mutta ei ehkä kokonaan, sillä käytännössä, vaikka maas-
sa harjoitetaan laaja-alaista tasa-arvopolitiikkaa, kotitalouksien tasolla mies on 
edelleen talouden veturi.  Tutkimuksen tapaukset antavat näyttöä siitä, että 
taloudelliset tekijät ovat edelleen liittoja koossa pitävä tekijä, sillä naisen itse-
näisempi taloudellinen asema ja työssä käynti nopeuttaa eropäätöstä. 

 Aineiston perusteella on kuitenkin mahdotonta sanoa, mikä merkitys ta-
loudella on miehille tai naisille liiton solmimisen kannalta. Ilmeisesti kyseessä 
on eräänlainen avioliiton infrastruktuuri, jonka vakaus tukee liittojen muodos-
tumista. Talouden epävakaus ei kuitenkaan yksin selitä liittojen hajoamista. 

Voidaan toisaalta kysyä, missä määrin nykyisen työelämän kova tahti ja ta-
loudellisen hyvinvoinnin ja menestyksen arvostus yhteiskunnassa tapahtuu 
perhe-elämän kustannuksella. Monet tutkimuksen miehistä tekevät pitkää työ-
päivää runsaine työmatkoineen eikä aikaa perhe-elämälle ja puolisoiden suh-
teen hoitamiseen jää ehkä riittävästi. Johtaako taloudellisen hyvinvoinnin 
ylenmääräinen arvostaminen henkilökohtaisen elämän näivettymiseen? Aina-
kaan tämän tutkimuksen valossa ei perheiden hyvinvointi ole samaistettavissa 
taloudelliseen ulottuvuuteensa. 

Myös yhteinen työpaikka voi olla yhdistävä ja liittoa koossapitävä tekijä, 
kuten haastateltavalla, jolla avioliiton alkuaikoina oli puolison kanssa yhteinen 
yritys. Perheen tilanne muuttuu kuitenkin myöhemmin ja perheyrityksen mer-
kitys kääntyy vastakohdakseen, vaimon kyllästyttyä perheyrityksen pyörittä-
miseen liian vahvaa työpanosta ja sitoutumista vaativana. Haastateltavan mu-
kaan vaimon asenteeseen on vaikuttanut myös hänen olennainen taloudellinen 
vaurastumisensa saamansa perinnön vuoksi. 

Myös lapset voivat olla avioliittoa koossa pitävä voima, vaikka tämä ei näy 
selvästi avioerotilanteessa. Nimenomaan  lasten syntymän yhteydessä eräälle aviomie-
helle tulee voimakas tunne siitä, että avioliitto kestää koko elämän ajan. Haasta-
teltava eroaa tässä suhteessa toisesta haastateltavasta, jolla vastaava kokemus 
liittyy jo avioliiton solmimiseen. 

Monet tutkimuksen miehistä kokevat taloudellista vastuuta paitsi lastensa, 
myös entisen vaimonsa toimeentulosta. Useat miehet tukevat entistä vaimoaan 
taloudellisesti, vaikkei heillä ole siihen lakisääteistä velvoitetta. Päinvastaista 
tilannetta ei esiinny yhdessäkään purkautuneessa liitossa, vaikka tasa-arvon 
kannalta näin voisi olla. Miesten keskeinen rooli avioliiton talouden resursoija-
na ei kuitenkaan riitä pitämään yksin liittoja koossa; monesti muutos vaimon 
taloudellisessa tilanteessa toimii eroa nopeuttavana tekijänä. 

Seuraavaan matriisiin (taulukko 8) on koottu tapauksittain avioliiton sol-
mimiseen johtaneet keskeiset tekijät. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Rak-
kaus / 
seksu-
aali-
nen 
veto-
voima 

Vaimo 
älykäs, 
rauhal-
linen, 
kiinnos-
tava. 
Mo-
lemmat 
nuoria 
ja toi-
veikkai-
ta . 

Nuo-
ruuden 
rakka-
us, 
avioliit-
to sol-
mittiin 
pian. Ei 
suurta 
seksu-
aalista 
veto-
voimaa. 

Nuo-
ruuden 
rakka-
us. 
Vai-
mo ”iski
” mie-
hensä, 
tämä  
imarteli 
miestä. 

Mo-
lemmat 
jättivät 
edelliset 
suhteet 
saman-
aikai-
sesti 
toisten-
sa 
vuoksi, 
Veto-
voima 
oli 
voima-
kasta 
alussa. 

Kahdek-
san 
vuoden 
seurus-
telun 
jälkeen 
naimi-
siin. Ei 
erityistä 
intohi-
moa. 

Miehen 
elämän 
ainut 
rakka-
us. 
Avioliit-
toon 
edettiin 
hitaasti. 

Nuo-
ruuden 
ensi-
rakka-
us, ei 
muita 
koke-
muksia. 
Veto-
voimaa 
suhteen 
alussa. 

Rakka-
us 
syttyi 
vähitel-
len. 

Maa-
ilman-
kat-
somus, 
arvos-
tukset 

Molem-
pien 
perhe-
tausta 
ylem-
pää 
keski-
luok-
kaa . 

Mo-
lemmat 
lähtöi-
sin 
kulttuu-
rityö-
läis-
perheis-
tä. 

Molem-
pien 
perhe-
tausta 
poliitti-
silta 
arvoilta 
oikeis-
tolai-
nen. 

Arvo-
maail-
ma 
saman-
lainen. 
Mies 
van-
hempi-
ensa 
ainut 
lapsi ja 
puoliso-
kin 
tottunut 
saa-
maan 
tahto-
mansa. 

Arvo-
maailma 
saman-
kaltai-
nen. 
Suhtau-
tuminen 
tulevai-
suuteen 
ja elä-
mään 
myön-
teinen ja 
toi-
veikas. 

Naisella 
rikki-
näinen 
lapsuu-
denkoti, 
miehel-
lä nor-
maali. 

Arvo-
maail-
ma 
hyvin 
saman-
lainen. 

Maail-
man-
katso-
mus 
saman-
lainen. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Lapset Kolmen 

pojan 
synty-
mä 
yhdisti 
ja vah-
visti 
suhdet-
ta. 

Ensin 
adoptoi-
tu lapsi 
-  myö-
hemmin 
ongel-
ma. 
Yhtei-
nen 
lapsi 
yhdisti. 
Erossa 
yhtei-
nen 
tytär 
isän 
puolel-
la. 

Viisi 
vuotta 
naimi-
sissa 
ennen 
lasten 
synty-
mää. 
Lapset 
pitivät 
osittain 
suhdet-
ta  
koossa. 

Lapset 
yhdisti-
vät 
aviolii-
ton 
aikana.  
Jäivät 
ensin 
isälle , 
mutta 
myö-
hemmin 
vaimo 
halusi 
heidät 
itsel-
leen. 

Lapset 
yhdisti-
vät. 
Heistä 
pidettiin 
hyvää 
huolta. 

Vaimol-
la  lapsi 
avioliit-
toa 
solmit-
taessa,  
ei on-
gelmia 
uuden 
isäpuo-
len 
kanssa . 
Omat 
lapset 
miehel-
le erit-
täin 
tärkei-
tä, Eron 
jälkeen   
kiistaa 
lapsista. 

Lapset 
olivat 
erityi-
sen 
haluttu-
ja ja 
perhet-
tä ja 
avioliit-
toa 
vahvis-
tavia. 

Lapsi oli 
odotet-
tu ja 
tärkeä 
mo-
lemmil-
le puo-
lisoille. 

Omat 
tai 
puoli-
son 
henki-
lökoh-
taiset 
on-
gelmat 

Vaimol-
la ras-
kauden 
aikai-
nen 
masen-
nus. 

Puo-
lisolla 
mielen-
terveys- 
ja päih-
deon-
gelma, 
Lapsena 
koettu 
insesti. 

Miehellä 
mielen-
terveys-
ongel-
mia, 
Ihastui 
herkästi 
muihin 
naisiin. 

Vain 
vähän 
ongel-
mia, 
miehen 
pitkät 
työmat-
kat. 

Miehen 
isä kuoli 
hänen 
ollessaan 
viisi 
vuotta ja 
äiti meni 
uusiin 
naimisiin 
jättäen 
lapset 
sukulai-
sille. 

Vaimol-
la mie-
lenter-
veys- ja 
päihde-
ongel-
ma. 

Harmo-
ninen ja 
onnelli-
nen 
perhe. 

Ei eri-
tyisiä 
ongel-
mia. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Yhtei-
set 
ystä-
vät 

Yhteisiä 
ystäviä 
ja sa-
manlai-
sessa 
tilan-
teessa 
eläneitä 
perhe-
tuttuja. 
Koulu-
kaverei-
ta. 

Yhteisiä  
ystäviä. 
Vilkasta 
seura-
elämää. 

Yhteisiä 
ystäviä  
tutut 
paris-
kunnat. 
Aktiivis-
ta seu-
raelä-
mää. 

Yhteisiä 
ystäviä. 

Molem-
milla 
omat 
ystävät, 
myös 
yhteisiä 
ystäviä. 

Yhteisiä 
ystäviä 
jonkin 
verran. 

Yhteisiä 
ystäviä 
jonkin 
verran. 
Ei vil-
kasta 
seura-
elämää. 

Yhteisiä 
ystäviä  
jonkin 
verran, 
ei vil-
kasta 
seura-
elämää. 

Puoli-
son 
omai-
set 

Mo-
lemmil-
la nor-
maalit 
suhteet 
toisten-
sa 
perhei-
siin. 

Miehellä 
hyvät 
suhteet 
puolison 
omai-
siin, 
vaimolla 
ei. 

Suh-
teellisen 
hyvät 
suhteet 
toisten-
sa 
perhei-
siin. 

Nor-
maalit 
suhteet 
toisten-
sa 
perhei-
siin. 

Molem-
milla 
hyvät 
suhteet 
toistensa 
omaisiin. 

Ei mai-
nittavaa 
yhteyt-
tä tois-
tensa 
omai-
siin. 

Hyvät 
suhteet 
toisten-
sa 
omai-
siin. 

Hyvät 
ja toi-
mivat 
suhteet 
toisten-
sa 
omai-
siin. 

Omai-
suus, 
talou-
delli-
set 
tekijät 

Vaimo 
kotona 
lasten 
kanssa, 
mies 
työelä-
mässä. 
Talous 
tasa-
painos-
sa 
ennen 
eroa. 

Vaimo 
enim-
mäk-
seen 
kotona, 
mies 
työelä-
mässä 
ja an-
saitsi 
hyvin. 
Säästä-
minen 
harvi-
naista. 

Mo-
lemmat 
työelä-
mässä 
ja kor-
keakou-
lutettu-
ja. 
Miehen 
tulot 
suurem
rem-
mat. 

Mo-
lemmat 
työelä-
mässä 
ja ta-
loudelli-
sesti 
itsenäi-
siä. 
Talous 
ei aihe-
uttanut 
ongel-
mia 
erossa. 

Molem-
mat 
työelä-
mässä,  
yhteinen 
omai-
suus 
jaettiin 
erossa. 

Mies 
työelä-
mässä, 
vaimo 
ei mis-
sään 
vai-
heessa. 
Eron 
jälkeen 
vaimo 
elää 
yhteis-
kunnan 
ja mie-
hen 
avus-
tuksilla. 

Mo-
lemmat 
työelä-
mässä, 
maltil-
lista 
rahan-
käyttöä. 

Vaimon 
talou-
dellinen 
tilanne 
kohen-
tuu  
saa-
mansa 
perin-
nön 
jälkeen 
ja sa-
man 
aikai-
sesti 
miehen 
huono-
nee 
yritys-
kon-
kurssin 
jälkeen. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Muut 
tekijät 

Vaimon 
suvussa 
taipu-
musta 
mielen-
terveys-
ongel-
miin. 
Mies 
perhe-
keskei-
nen, 
vai-
moon 
vaikutti 
uskon-
nollinen 
ryhmä. 

Vaimon 
käytös 
ja mie-
lenter-
veyson-
gelmat 
kävivät 
ras-
kaaksi 
muille. 

Vaimo 
kärsi-
välli-
nen, 
miehel-
lä kak-
sisuun-
tainen 
mieli-
alahäi-
riö. 

Mies 
alistuva 
ja kiltti, 
vaimo 
oli 
määrää
vämpi 
ja kyl-
lästyi 
arkeen. 

Mies 
rauhalli-
nen. 
Vaimon 
uudet 
suhteet 
eivät 
järkyttä-
neet. 

Vaimo 
hakeu-
tui 
lestadiol
aisten 
ja 
mootto-
ripyörä-
jengi-
läisten 
seu-
raan. 
Vaimol-
la päih-
de- ja 
mielen-
terveys-
ongel-
mia. 

Mies 
moni-
taitoi-
nen 
hyvä 
per-
heeni-
sä, 
vaimolle 
se ei 
riittä-
nyt. 

Miehen 
hyvä 
talou-
dellinen 
asema 
toimi 
liittoa 
koossa 
pitävä-
nä 
tekijä-
nä. 

 
 
4.3 VAKIINTUMISEN AIKA 
 
Avioliiton käynnistymisvaihe on ollut yleisesti ristiriidaton ja onnellinen. Haas-
tateltujen miesten perhekeskeisyys vaihtelee kuitenkin paljon tapauskohtaisesti. 
Erityisesti yksi haastatelluista piti korostetusti perhettä keskeisimpinä tekijänä 
elämässään, ja vielä avioeron jälkeenkin hän haaveilee onnellisesta perhe-
elämästä, joka olisi tasapainoista, rauhallista ja kiireetöntä. 

Lasten hoidon ja kotitöiden jakautumista ei juurikaan käsitellä haastatte-
luissa, mutta muutoin arkisista erimielisyyksistä haastatellut kertovat jonkin 
verran.  

Eräs haastateltu kertoo vaimonsa olleen varsin pitkään aloitteellinen aviol-
listen ristiriitojen sovittelemisessa, vaikka hän yleensä sai riidat aikaan. Tilanne 
kärjistyi silloin, kun mies vaati vaimoaan suostumaan merkittäviin taloudelli-
siin sitoumuksiin omien rahavaikeuksiensa selvittämiseksi.  

Tässä yhteydessä analyysissä tarkasteltava tekstijakso muodostuu sellai-
sesta haastatteluaineiston osasta, jossa tätä asiaa käsitellään. Käsiteltävänä asia-
sisältönä voivat olla esimerkiksi kuvaukset avioeron syistä. Kun tähän sisältö-
luokkaan luettavissa olevat tekstijaksot on löydetty (mikä on aina tulkintaa) 
raakatekstistä, tämän tekstimassan sisällä tehdään tarkempaa lähinnä induktii-
vista koodausta näistä syistä (mitkä syitä, miten vaikuttavat, mistä johtuvat jne.). 

Haastatteluaineistosta poimittavat, avioeron eri puolia kuvaavat teks-
tisegmentit, ovat siten tässäkin periaatteessa luokiteltavissa joko kokonaan ai-
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neistosta johdetun luokittelusysteemin avulla (aineistolähtöinen analyysi), tai 
sitten sovelletaan teorialähtöistä luokittelua, tai luokitellaan yleisen teoriasta ja 
aineistosta riippumattoman luokittelujärjestelmän mukaisesti (esim. sosiaalisen 
toiminnan kategorioin; Miles & Huberman 1994). 

Mikäli aineisto koostuu useasta erillisestä haastattelusta, niin kuin tässä, 
eri haastattelujen (tapausten) tuottaman tiedon toisiinsa suhteuttamisen tapah-
tuu vertailemalla, jolloin tavoitteena on tarkentaa valittujen kuvauskäsitteiden 
sisältöä ja niiden erottuvuutta toisistaan, sekä toisaalta löytää mahdollisia ko-
konaisuutta (kaikkia haastatteluja) kuvaavat tulkintarakenteet. 

Analyysin alussa muodostetut, segmenttejä luokittelevat kategoriat, pyri-
tään säilyttämään mahdollisimman pitkään alustavina ja täsmentyvinä. Ne on 
pyritty pitämään joustavina, kunnes on löydetty tutkijan mielestä riittävän 
tarkka tulkintarakenne haastatteluaineistolle. Esimerkiksi koodattaessa avio-
eron vaikutuksia, voidaan löytää sellaisia avioeroon liittyvä riskitekijöitä tai 
selviytymiskeinoja, joita ei ole osattu teoreettisesti johdettua tarkastelukehikkoa 
muodostettaessa ottaa lainkaan huomioon. 

Tässä tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista käyttää laaduntarkkailun vä-
lineenä rinnakkaiskoodausta, jolloin usean tutkijan suorittama aineiston koo-
daus varmistaisi tulkintojen yhdenmukaisuuden. Tutkimusresurssien rajalli-
suuden vuoksi tutkija on itse toteuttanut aineiston koodauksen kokonaisuudes-
saan. 

Korostettakoon tässä, että oli koodaus luonteeltaan joko induktiivista tai 
deduktiivista, se koodausjärjestelmä, jonka avulla aineistosta tulkinnat teh-
dään, elää analyysivaiheessa. Myös ennalta valitun koodausjärjestelmän sisällä 
aineisto joka tapauksessa tuottaa uutta sisältöä (uusia alakategorioita tai koko-
naan uusia sisältöluokkiakin esimerkiksi uuden avioeroprosessin vaiheen), jota 
taustateorioissa ei ole, mikä tavallaan on empiirisen tutkimuksen perusidea. 
Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa sitä, että katsotaan, miten tietyt aiemman 
tutkimuksen esiin nostamat teemat ja sisältöluokat konkreettisesti ilmenevät 
eroprosessin läpikäyneiden miesten kohdalla tässä nimenomaisessa aineistossa. 

Analyysin etenemistapa ei voi olla tiettyjen etukäteen opittujen toiminta-
sääntöjen sokeaa noudattamista. Analyysin tulee pohjautua metodologisiin 
perusratkaisuihin ja riittävän perusteellisiin näkökulmavalintoihin, jolloin myös 
tutkijan mielikuvituksen käyttö on enemmän kuin perusteltua. 

Laadullisen tekstiaineiston analyysin tulos on siten aina jonkin tyyppinen 
korkeamman abstraktiotason synteesi, joka pohjautuu aineiston pieniin osiin 
jakamisen ja vertailun kautta saatuun aiempaa laajempaan kuvaan kyseisestä 
aiheesta. (Tesch 1990, 95−97.) Niin on tässäkin tutkimuksessa. 
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4.4 RISTIRIIDAT AVIOLIITOSSA JA MUUT AVIOEROON 
VAIKUTTANEET TEKIJÄT  
 

Aviollinen uskottomuus ei näytä aineiston perusteella olevan liitoissa keskeinen 
eroon johtava eikä myöskään miehiseksi sukupuolittunut asia. Vain yhdessä 
erossa miehen uskottomuus on eron taustalla. Sen sijaan useat tutkimuksen 
naisista ovat olleet liiton aikana uskottomia, mutta kiinnostavaa tässä on, ettei 
uskottomuus näissäkään tapauksissa ole saanut miehiä vaatimaan eroa, pi-
kemmin pyrkimään liiton eheyttämiseen. Myös uskoton mies on pyrkinyt, toi-
sin kuin uskottomat naiset, torjumaan uhkaavan eron. Naisten uskottomuus 
tulee miehille usein yllätyksenä. 

No asiat rupes tulee silmille sillai.. itseasiassa mä olin suhtkoht pitkällä keikalla, 
yleensähän ne oli niinku maksimissaan jotain viikkoo ne työmatkat mitä mä tein.. 
Mut sit mä olin Afrikassa kahen viikon keikalla ja sit ku mä tulin sieltä, mä.. no 
okei, se oli kevättä, oli itseasiassa mun syntymäpäiväni ku mä soitin sieltä Teijalle 
ja mä ihmettelin vaan että hän ei muistanu niinku sitäkään että nyt on mun 
synttärini. Ja sit ku mä tulin takasin, mä yritin soittaa, Pariisissa oli koneenvaihto, 
nii mä yritin sieltä kentältä vielä soittaa että.. kun ei mulla ollu avaimia, että onks 
hän himassa silloin ku mä tuun ja blablabla.. Mä en saanu häntä työpaikaltaan 
koskaan kiinni.. Ja menin sitte taksilla työhuoneelle kronikkaan ja yritin sieltäki 
soitella ja hän ei ollu työpaikallaan. (1) 

Keskeisin avioeron syy näyttää kuitenkin uskottomuuden sijasta olevan puo-
lisoiden välisen tunnesiteen väljähtyminen, jota aviollinen uskottomuus ilmen-
tää. Pelkkä tasainen ja turvallinen elämänkulku ei ole myöskään näytä naisille 
(enää) riittävää pitämään avioliittoa koossa. Tapauksissa, joissa lähes kaikissa 
nainen on aloitteen tekijä, ero käynnistyy tunnesiteen väljähtymisen seuraukse-
na. Vaikuttaa siltä, etteivät miehet ole tätä asiaa tiedostaneet, sillä monelle heis-
tä myös ero tulee täytenä yllätyksenä.  

No se eteni sillai.. se oli tietysti aika niinku kova järkytys ja näin.. Ku me lähdettiin 
sinne tuttavapariskunnan luokse ja Teija lähti sitte sieltä lasten kanssa, meni niin 
kun oman äitinsä luokse ja sieltä sitte tämän hänen nykysen miehensä luokse 
heidän mökilleen.. Mulla oli sillon lomaa kanssa ja mä tulin ite yksikseni Helsinkiin 
ja sit mä niinku tajusin siinä jossain vaiheessa että hei, että onhan ne nyt kyllä 
vähän munkin lapsiani.. ja sain sit Teijaan yhteyden ja sanoin, että mä haluan kyllä 
nyt niinku ne lapset tänne. (1) 

Tunteiden väljähtyminen, ja taloudellisen hyvinvoinnin tavoittelu avioeroon 
johtavina tekijöinä, kertoo elämäntapojemme muutoksesta ja herättää kysy-
myksiä. Eikö ihmisille enää riitäkään turvallinen ja vakaa perhe-elämä? Onko 
siirrytty eräänlaiseen elämysavioliitto-vaiheeseen (vrt. Gerhard Schulten elä-
mysyhteiskunta)? 
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Yhteisten harrastusten ja yhteisen ajan puute saattaa olla merkittävä tekijä, 
muihin tekijöihin yhdistyneenä, avioerojen synnyssä. Useissa tutkimukseen 
osallistuneiden liitoista miehen intensiivinen osallistuminen työelämään johtaa 
yhteisen ajan puutteeseen.  Tätä miehet eivät kuitenkaan nimeä eron syyksi. 
Olisikin kiinnostavaa tietää, miltä nämä erot näyttävät vaimon näkökulmasta ja 
vertailla kokemuksia. Se ei kuitenkaan ole tässä tutkimusasetelmassa mahdol-
lista.  

Aineiston perusteella voi tehdä varovaisen oletuksen, etteivät puolisoiden 
ajatukset hyvästä avioliitosta kohtaa toisiaan. Saattaa olla, että naiset odottavat 
liitoiltaan enemmän yhteistä aikaa ja yhdessä koettuja elämyksiä, kun taas mie-
hille liiton aineellinen puoli ja huoli perheistä vaikuttaa ensisijaiselta. He näyt-
tävät pitävän tärkeimpänä sitä, että perheen talous on kunnossa, ja uskovat 
muiden asioiden järjestyvän sen myötä - ikään kuin itsestään. Näin ei kuiten-
kaan välttämättä tapahdu. 

Aineiston perusteella avioerotutkimusten näyttö siitä, että naisen talous on 
edelleen kytkeytynyt miehen tilanteeseen, pitää paikkaansa myös tässä aineis-
tossa. Tavallisesti työelämään naista lujemmin ankkuroitunut mies ja hänen 
talouteen säännöllisesti tuomansa runsaskaan tilipussi ei kuitenkaan riitä pitä-
mään liittoa koossa. Sen sijaan naisen taloudellisen tilanteen koheneminen saat-
taa muuttaa elämänkulkua hyvinkin merkittävästi. Taloudellisen itsenäisyyden 
myötä saatetaan myös hakea ”uutta elämää”, johon voi kuulua olennaisena 
osana ”puolison vaihtaminen”. 

Myöskään käsitys naisista ”pesänrakentajina” ja lasten vuoksi uhrautujina, 
ei pidä aineiston valossa paikkaansa. Tässä aineistossa naiset toimivat eron 
liikkeelle laittajina ja miehet pikemminkin pyrkivät pitämään avioliittoja koossa, 
myös silloin kun vaimo on uskoton. Näin tapahtuu tutkimuksen aineistossa 
usean miehen kohdalla. 

Se, että erot syntyvät naisten aloitteesta ja tulevat usein miehille yllätykse-
nä ja toteutuvat heidän vastustuksestaan huolimatta, viestii siitä, että jotain on 
puolisoiden välisessä kommunikaatiossa vialla. Miehet eivät selvästi ole osan-
neet ennakoida tulevaa. Erityisesti molempiin puolisoihin vaikuttavia ikäviä 
asioita ei kyetä käymään keskustellen läpi. Erojen ehkäisyssä vuorovaikutustai-
toihin vaikuttavalla kansalaiskasvatuksella voisi olla merkittävä tehtävä.  

Voidaan kysyä, ilmaiseeko aineiston välittämä kuva parisuhteiden ja avio-
liittojen muotoutumisessa jotain yleisempää kulttuurista muutosta, joka koette-
lee etenkin miesten puutteellisia sosiaalisia valmiuksia? Eikö puolisoiden 
kommunikaatiossa ole jotain vialla, jos avioliiton perusteista ja tilasta ei synny 
syvällisempää keskustelua ennen eroa? Miehet eivät ilmeisesti osanne tulkita 
mahdollisia merkkejä naisten kommunikaatioista. Keskeinen kehittämiskohde 
suomalaisessa perhepolitiikassa näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella olevan 
puolisoiden kommunikaatiovalmiudet. Ero sinänsä ei ole aineiston perusteella 
menettänyt merkitystään kielteisenä, hyvinvointia olennaisesti monessa eri 
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merkityksessä laskevana elämäntapahtumana, jollainen se on muidenkin avio-
erotutkimusten mukaan aina ollut. 

 
H: ”No tässä nyt tietysti sun tarinas on tän näkönen että siinä on ikäänku ilman 
mitään suuria tuskia menny asiat eteenpäin, vähän omalla painollansa.” 
V:  On ja kyllähän se.. ainahan, jos ajatellaan että kaks ihmistä on noinki kauan ja sit 
lapset on siinä niin.. kyllähän sitä ihmisestä pitää ja onhan siinä kato se eron 
tuskahan se on, oli se kuinka tyytyväisen näköstä muuten se. Koska kaikesta 
luopuminen, niin sehän aiheuttaa tuskaa, oli se sitte vaikka noi auton renkaat 
tuossa. (3) 

 
Seuraavaan matriisiin (taulukko 9) on kuvattu tapauksittain edellä mainitut 
avioliittoa hajottaneet tekijät sekä eron syyt. 
 

 
 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Puoli-
son 
uusi 
suhde 
/ 
kylläs-
tymi-
nen 

Ei uusia 
suhtei-
ta, 
suhde 
muuttui 
rutiinik-
si. 

Kylläs-
tymi-
nen, 
vaimo 
aloit-
teen-
tekijä 
erossa, 
lapsi 
aikuis-
ikään. 

Vaimo 
väsyi 
miehen 
mieli-
alamuu
muu-
toksiin. 

Vaimo 
löysi 
työpai-
kaltaan 
uuden 
suh-
teen, 
mies 
paljon 
työmat-
koilla.  

Vaimo 
löysi 
pitkään 
hake-
mansa 
uuden 
suh-
teen. 
Mies ei 
tarjon-
nut 
vaimolle 
tämän 
halu-
amia 
asioita. 

Vaimo 
raskau-
den 
jälkei-
sen 
masen-
nuksen 
myötä 
vieraan-
tui 
miehes-
tä ja 
etsi 
uusia 
suhtei-
ta. 

Vaimo 
kyllästyi 
arkeen,  
etsi 
uuden 
suhteen. 

Vaimo 
löysi 
työpai-
kaltaan 
uuden 
suhteen. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Yhtei-
sen 
ajan / 
har-
ras-
tusten 
puute 

Miehellä 
työkii-
reet, 
vaimo 
kotona. 
Yhteistä 
aikaa 
per-
heenä. 

Mies 
kiirei-
nen 
liike-
mies, 
vaimo 
enim-
mäk-
seen 
kotona. 
Ystävi-
en 
luona 
vierai-
luja, 
teatte-
ria.  

Miehel-
lä 
paljon 
kiireitä, 
aikaa 
myös 
ystävi-
en 
kans-
sa. 

Mies 
paljon 
työmat-
koilla, 
lasten 
hoitoa 
yhdes-
sä,  
vähän 
yhteisiä 
harras-
tuksia.  

Yhteistä 
aikaa oli 
ehkä 
liikaakin 
suhde 
muuttui 
arkisek-
si ystä-
vyydek-
si. 

Vaimo 
kotona, 
miehellä 
talou-
dellinen 
vastuu. 
Kotia 
hoidet-
tiin 
yhdessä 
ja va-
paa-
aika 
käytet-
tiin 
perhee-
seen. 

Molem-
mat 
työelä-
mässä. 
Perhettä 
hoidettiin 
yhdessä. 
Molem-
milla 
omat 
harras-
tukset. 

Mies teki 
yksi-
tyisyrit-
täjänä 
pitkiä 
työpäi-
vää. 
Aikaa ei 
riittävästi 
perheel-
le. 

Maail-
ilman-
man-
katso-
somuk
muk-
sen / 
arvos-
tusten 
erilai-
suus 

Molem-
mat 
ylempää 
keski-
luokkaa 
olevista 
kodeis-
ta. Pitkä 
yhteinen 
saman-
lainen 
elämän-
historia. 

Nuo-
resta 
asti 
yhdes-
sä. 
Maail-
man-
katso-
mus 
saman-
man-
kaltai-
nen. 

Koulu-
ajoista 
yhdes-
sä. 
Arvo-
maail-
ma 
saman-
man-
kaltai-
nen. 

Saman-
kaltai-
nen 
maail-
man-
katso-
mus, 
Mo-
lemmat 
jättivät 
edelliset 
kump-
paninsa 
toisten-
sa 
vuoksi. 

Mies 
suvait-
sevai-
nen ja 
vapaa-
mieli-
nen 
lähes 
kaikes-
sa. 

Mies 
nor-
maali-
per-
heestä. 
vaimolla 
alkoho-
listi 
van-
hemmat 
ja iso-
vanhem
hem-
mat, ja 
ren-
nompi 
ja va-
paampi 
kasva-
tus 

Maail-
mankat-
somus 
saman-
kaltai-
nen. 

Maail-
mankat-
somus 
on pää-
piirteis-
sään 
saman-
kaltai-
nen. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Omat 
tai 
puoli-
son 
henki-
lökoh-
taiset 
ongel-
mat 

Puoliso 
herkkä 
luon-
teel-
taan, 
hakeutui 
uskon 
pariin. 

Vaimol-
la 
mielen-
terve-
ys- ja 
päih-
deon-
gelmia. 

Miehel-
lä 
mielen-
terve-
ys- ja 
päih-
deon-
gelmia. 

Vaimo 
itsenäi-
nen 
vahva 
ja mää-
rätie-
toinen, 
mies 
kiltti ja 
alistu-
va. 

Kumpi-
kin 
hyvin 
sosiaa-
lisia 
kaikkien 
kanssa 
toimen-
tulevia. 
Ei hen-
kilökoh-
taisia 
ongel-
mia. 

Vaimolla 
päihde-
ongel-
mia. 

Onnelli-
nen 
perhe, ei 
henkilö-
kohtaisia 
ongel-
mia. 

Ei henki-
lökohtai-
sia on-
gelmia. 

Suku-
puo-
lielä-
män 
ongel-
gel-
mat / 
uskot-
to-
muus. 

Ei us-
kotto-
muutta. 
Toimiva 
suku-
puo-
lielämä. 

Ei 
uskotto
tomuut
muut-
ta. 
Suku-
puo-
lielämä 
koko 
liiton 
ajan 
arkista 
ja 
tavan-
omais-
ta. 

Pa-
risuh-
teen 
aikana 
parin-
vaihto-
kokei-
lua. 
Miehel-
lä 
ulko-
puoli-
sia 
suhtei-
ta. 
Suku-
puoli-
elämä 
muu-
ten 
tyydyt-
tävää. 

Nor-
maali 
suku-
puo-
lielämä. 
Vaimol-
la työ-
paikka-
ro-
manssi.  

Kave-
ruus-
suhde, 
vaimolla 
ulko-
puolisia 
suhtei-
ta. 

Eroti-
lantees-
sa 
köyhää, 
Vaimolla 
ulko-
puolisia 
suhtei-
ta. 

Vaimo 
etsi 
uusia 
suhteita, 
mies ei 
ehkä 
kyennyt 
tyydyt-
tämään 
seksuaa-
lisesti. 

Molem-
mat 
puolisot 
uskotto-
mia, 
mutta 
ongelmat 
kyettiin 
sopi-
maan 
aikai-
semmin 
yhdessä. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Per-
heen 
sisäi-
sen 
työn-
jaon 
toimi-
matto
muus 

Mies 
hankki 
tulot, 
vaimo 
vastasi 
kodista. 
Mies 
osallistui 
kotitöi-
hin 
kotona 
olles-
saan. 

Mies 
hankki 
tulot. 
Vaimo 
oli 
kotona. 
Mies 
osallis-
tui 
johon-
kin 
autta-
mis-
toimin-
taan. 

Molem-
mat 
työelä-
mässä, 
Kodin-
hoito 
pää-
sään-
töisesti 
vaimon 
vas-
tuulla. 

Mies 
osallis-
tui 
kodin-
hoitoon 
aktiivi-
sesti 
olles-
saan 
kotona, 
vaimo 
miehen 
työmat-
kojen 
aikana. 

Mo-
lemmat 
hoitivat 
kotia 
tasaver-
taisesti 

Vaimo 
ei työ-
elämäs-
sä, mies 
vastasi 
koko-
naisuu-
desta. 

Mies 
osallistui 
aktiivi-
sesti 
arjen 
toimin-
toihin, 
toimiva 
perhe 

Vaimolla 
päävas-
tuu 
kodista, 
miehellä 
yrityk-
sestä.  

Per-
heen 
ulko-
puoli-
set, 
liittoa 
hajot-
tavat 
tekijät 

Uskon-
nollisella 
yhteisöl-
lä vahva 
ote 
vai-
moon. 

 Miehen  
”seik-
kailut”.  

Vaimol-
la suh-
de työ-
paikal-
la. 
Miehen 
työelä-
mä 
hajotti 
suhdet-
ta. 

Vaimo 
kyllästyi 
avioliit-
toon. 

Vaimo 
hakeu-
tui 
uskon-
nollisiin 
piireihin 
netin 
välityk-
sellä ja 
hankki 
uusia 
suhtei-
ta. 

Vaimo 
löysi 
uuden 
suhteen. 

Yrittäjän 
elämä 
kuormitti 
yhteisen 
ajan 
puutteen 
vuoksi 
avioliit-
toa ja 
vaimo 
halusi 
ehkä sen 
vuoksi 
jatkaa 
elä-
määnsä 
uuden 
suhteen 
kanssa. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 
Talou-
delli-
set 
ongel-
mat 

Toi-
meentu-
lo riittä-
vällä 
tasolla. 

Mies 
hankki 
toi-
mentu-
lon, 
rahan 
käyttö 
runsas-
ta. 

Eron 
lähes-
tyessä, 
per-
heen 
yrityk-
set 
selvi-
tys-
tilaan, 
talou-
delli-
nen 
tilanne 
kurjis-
tui. 

Mo-
lemmat 
itsenäi-
siä 
työelä-
mässä, 
ero ei 
aiheut-
tanut 
koh-
tuutto-
mia 
ongel-
mia. 

Ero ei 
aluksi 
aiheut-
tanut 
talou-
dellises-
ti on-
gelmia, 
omai-
suus 
jaettiin. 

Talous-
vastuu 
miehel-
lä, eron 
jälkeen 
yhteis-
kunta ja 
mies 
vastaa-
vat 
vaimon 
ja las-
ten 
elinkus-
tannuk-
sista. 

Taloudel-
linen 
tilanne 
tyydyt-
tävä 
myös 
eron 
jälkeen. 
Molem-
mat 
työelä-
mässä, 
yhteis-
huolta-
juus. 

Miehen 
yritys 
selvitys-
tilaan 
eron 
aikoihin. 
Miehellä 
suuria 
taloudel-
lisia 
vaikeuk-
sia. 
Vaimolla 
työpaik-
ka ja 
samoihin 
aikoihin 
saatu 
merkit-
tävä 
perintö. 
Vaimon 
taloudel-
linen 
tilanne 
erittäin 
hyvä. 

Muut 
liittoa 
hajot-
tavat 
tekijät 

Vaimolla 
raskau-
den 
jälkei-
nen 
masen-
nus.  

Vaimon 
psyyk-
kisiä 
ongel-
mia, 
joista 
sairaa-
la-
hoidos-
sa, 
itse-
murha-
yrityk-
set, 
alkoho-
lismi ja 
lääk-
keet. 

Miehen 
ailahte-
leva 
mieli-
ala. 

Miehen 
kiltteys, 
arki-
suus, 
työelä-
mä. 

Lasten  
aikuis-
tumi-
nen 
sopiva 
aika 
erolle 
ja 
uuden 
elämän 
aloit-
tami-
selle. 

Vaimolla 
mielen-
terveys- 
ja päih-
deon-
gelmia, 
hakeu-
tumista 
uskon-
nolli-
seen 
yhtei-
söön ja 
ulko-
puolisiin 
suhtei-
siin. 

Lasten 
kasvun 
myötä 
vaimo 
halusi 
elämään 
jotain 
uutta 
avioliiton 
ulkopuo-
lelta. 

Vaimo 
halusi 
vauras-
tuttuaan 
uuden 
elämän 
ja uuden 
aviomie-
hen. 
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Aviollinen uskottomuus ja sen tietoon tulleet ensimmäiset merkit ovat tutki-
muksen haastattelujen perusteella keskeinen vaikutin avioliiton rapautumiseen. 
Uskottomuus ei kuitenkaan ole erojen syy. Uskottomuus ei ole haastattelujen 
perusteella, ehkä hieman yllättäenkin sukupuolittunutta, erityisesti miehille 
ominaista, vaan siihen syyllistyvät sekä miehet että naiset. Uskottomuuden 
syynä näyttää olevan kyllästyminen rutinoituneeksi koettuun parisuhteeseen 
ja ”tylsäksi” koettuun puolisoon. Näin ainakin tutkimuksen miehet asian tulkit-
sevat. Uskottomuutta on vaikea salata pidemmän päälle, vaan se näyttää kui-
tenkin tulevan ennen pitkää kumppanin tietoon.  

Usein uskottomuus ja flirtit satunnaisten tuttavuuksien kanssa ovat en-
simmäinen särö avioliitossa. Uskottomuus käynnistyy usein työpaikkaromans-
sina.  Satunnaisiin uskottomuuden ilmauksiin liittyy monesti alkoholin käyttöä 
(esimerkiksi firman juhlista käynnistynyt uskottomuus). Uskottomuus ei sellai-
senaan kuitenkaan tutkimuksen yhtä avioparia lukuun ottamatta riitä pelkäs-
tään johtamaan puolisoiden avioeroon; uskottomuutta siedetään ja ollaan val-
miita sovittelemaankin. Myös miehet sietävät sitä. Ehkä tässä on tapahtunut 
avioliittokäsitysten liberalisoitumista. Harrastipa yksi tutkimuksen aviopareista 
parinvaihtoakin keskinäisellä sopimuksella avioliittonsa eräässä vaiheessa. 

Vaimon uskottomuus on keskeisenä syynä joidenkin haastateltavien avio-
eroon. Ainakin yhdelle erotilanne tulee täytenä yllätyksenä. Tämä mies ei itse 
käy, vieraissa ja arvostaa perhekeskeistä elämää ja viihtyy kotonaan sekä lasten-
sa kanssa. Ilmeisesti tämä vaikuttaa jopa avioliiton hajoamiseenkin, sillä vaimo 
löytää itselleen värikkäämmän ja elämäntavoiltaan vilkkaamman miehen.  Vai-
kuttaa siltä, että nainen on löytänyt itselleen paremmin sopivan miehen ja toi-
minut ensisijaisesti tunteidensa varassa. Mies kertoo vaimonsa uudesta kump-
panista seuraavasti: 

 
Hän (entisen puolison uusi mies) on nuorempi. Olisiko viitisen vuotta Riittaa nuo-
rempi. Ihan mukava kundi, kyllä. Olen hänen kanssaan jutellut ja näin poispäin, et-
tä ei minulla mitään kaunaa häntä kohtaan ole. - Tuli tämmöinen tilanne, että Rii-
tallakin se oli ehkä yllätys, tuli vaan toinen ihminen jostakin ja ... 
Joo, tuli vaan toinen ihminen, jolla oli parempia juttuja. Se oli värikkäämpi tyyppi 
ja osasi erilaisia asioita joita minä en osannut esim. soittaa kitaraa hyvin, laulaa ja 
tämmöistä, mistä se niin kuin tykkäsi. (6) 

 
Nämä puolisot yrittävät myös ulkopuolisen avun turvin jatkaa liittoaan, mutta 
nämä yritykset eivät tuota tulosta. Ulkopuoliseen apuun turvautuminen aviolii-
ton pystyssä pitämiseksi ei ole kovin tavallista tai ponnekasta haastattelujen 
mukaan. 

Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että miesten erojen keskeisimmät 
syyt eivät ole niinkään ulkoisissa tekijöissä, kuin persoonallisella ja puolisoiden 
vuorovaikutuksen tasolla. Esimerkiksi erään haastateltavan avioliitto purkau-
tuu vaimon löytäessä itselleen paremmin persoonallisuudeltaan sopivan mie-
hen, ilman että avioliitossa on suuria päivittäisiä ristiriitoja. 
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Taloudellisilla tekijöillä näyttää olevan merkitystä avioerojen käynnistymi-
sessä, mutta ehkä ei niinkään siten, että ero aiheutuu taloudellisista vaikeuksis-
ta kuin siitä, että taloudelliset tekijät ovat osana puolisoiden välille muodostu-
vaa sosiaalista kuilua. Uusi suhde voi tarjota enemmän tai puolisoiden välit 
voivat rikkoutua taloudellisiin asioihin liittyvän luottamuksen pettäessä. 

Eräs tutkimuksen haastateltavista käyttää rahaa runsaasti ja holtittomasti-
kin ja haluaa järjestellä talouttaan lainalla vaimonsa tuella. Hän käyttää lainan 
saamista kiristyskeinona avioliiton jatkamiselle. Nainen kuitenkin kieltäytyy ja 
liitto päätyy eroon. 

Eräs haastateltavista katsoo puolisonsa käyttävän häntä sosiaalisesti ja ta-
loudellisesti hyväkseen. Nainen voi tämän mukaan myös olla lähisuhteis-
saan ”peluri” siinä missä mieskin. Haastateltava kertoo vaimonsa taloudellisen 
aseman muutoksesta: 

 
Mutta siinä välissä kävi sillain, että Teijalle tuli lisää perintöjä. Teijan pappa kuoli. 
Silloin kun minä taisin olla siellä parturikampaamossa, niin tuli taas yksi, 200.000 
elikkä papan osuus tai siis äidin osuus, kun pappa kuoli siellä. Sitten piti miettiä 
mitä sille rahalle tehdään. Minä olen nyt jälkeenpäin ajatellut, että hän on jo las-
kelmoinut kauaskatseisemmin, että mitä hän aikoo minun kanssani tehdä. (8) 

 
Tämän haastateltavan mielestä työhön sitoutunut elämä koettelee avioliittoa, 
vaikkei se sinänsä johtaisikaan yksin eroon. Mies haaveilee avioeron tapahdut-
tua uudesta suhteesta, jossa jäisi aikaa myös kiireettömälle yhteiselolle. Vaikut-
taa siltä, että haastateltava tässä implisiittisesti kritisoi entisen puolisonsa mate-
rialistisia arvoja. Tämäkin esimerkki viittaa siihen, että puolisoiden etääntymi-
sessä on enemmän tällaista elämäntapojen ja arvostusten etääntymistä toisis-
taan, kuin puhtaasti taloudellisesta tilanteesta (esimerkiksi niukkuudesta) joh-
tuvaa aviollisten ristiriitojen kärjistymistä. 

Taloudellisen tilanteen tilapäinenkin heikkeneminen koettelee ainakin jos-
sain määrin haastateltavien miesten mukaan avioliittoja.  Esimerkiksi tutki-
muksen haastatelluille tutut lamakokemukset ovat merkitseviä tekijöitä avio-
eron käynnistymisessä ja sen prosessoinnissa. Näitä ulkoisia olosuhteita ei kui-
tenkaan voi selvästi haastattelujen perusteella pitää erojen ensisijaisina syinä. 
Tämä on hieman yllättävääkin, sillä aikaisemmissa avioerotutkimuksissa on 
todettu taloudellisten tekijöiden suuri merkitys avioerojen käynnistäjinä (Lam-
pela-Kivistö 2000, 295―301). Erityisesti taloudellinen niukkuus koettelee avio-
liiton kestävyyttä. 

Tässä tutkimuksessa taloudelliset tekijät ilmenevät ehkä välillisesti muissa 
merkityksissä avioliiton hajottajina. Erään haastateltavan vaimo muuttuu avio-
liiton aikana miehen tulkinnan mukaan (ja myös miehen isän tulkinnassa) ma-
terialistisemmaksi, mikä ei selvästikään miellytä miestä.  

Muissa haastatteluissa ei tuoda esiin puolison persoonallisuuden muutosta 
eron syynä, tosin eräs haastateltavista kertoo, miten hän koki eroprosessin 

92



 

käynnistymisvaiheessa puolison käyttäytymisen ja olemuksen muuttuneen, 
mutta selittää tämän johtuneen siitä, että hän löysi uuden miehen. 

Eronneiden miesten haastatteluissa välittyy tässä yhteydessä sellainen tun-
tuma, ettei miesten oma toiminta ja omat valinnat ole olleet heille välttämättä 
keskeinen ja ratkaiseva syy avioeroon. Syyt eroon siirretäänkin usein oman 
itsen ulkopuolelle, omien valintojen ulottumattomiin, mikä on Dowdin (2000) 
mukaan erityisesti traditionaaliselle miehelle ominainen suhtautumistapa eroti-
lanteessa. Kyseessä voi myös olla defenssi, joka auttaa jaksamaan psyykkisesti 
kuormittavassa elämäntilanteessa. 

Tässä suhteessa ilmenee kuitenkin selviä eroja haastateltavien kesken. 
Merkille pantavaa on sekin, etteivät puolisoiden mahdolliset taloudelliset vai-
keudet ole yhdessäkään haastattelussa heitä yhdistävä, vaan erottavaksi tulkit-
tava tekijä. Esimerkiksi puolison, yleensä miehen, taloudellisen aseman heikke-
neminen jouduttaa eroa, mutta ei johda yhteisiin ponnisteluihin tilanteen kor-
jaamiseksi.  

Edellä mainittu rinnastuu miehillä usein kokemukseen, että puolisoiden 
uudet kumppanit ovat heitä taloudellisesti ja muutenkin paremmin menestyviä, 
mistä seuraa alemmuudentunnetta ja ehkä näyttämisen halua vastoin omia 
tarpeita.  Miehet näyttävät usein tulkitsevan taloudelliset tekijät avioliittoa yllä-
pitäväksi keskeisiksi tekijöiksi. Tässä olisi kiinnostavaa tarkastella asiaa myös 
naisten näkökulmasta, mihin aineisto ei kuitenkaan anna mahdollisuutta.  

Abduktiivisesti voisi kuitenkin aineistosta päätellä, että tässä asiassa nais-
ten ja miesten näkökannat eivät kohtaa. Ainakaan hyvin toimiva talous ei ole 
naisille sellaisenaan riittävää avioliiton koossa pysymisen kannalta. 

Kuvaavaa tutkimusaineiston perusteella eronneiden miesten eroa koske-
valle reflektiolle on myös se, että avioeron syitä ja eroon johtavaa tapahtuma-
sarjaa käsitellään haastatteluissa hyvin laajasti, paljon enemmän kuin esimer-
kiksi lasten tilannetta, paria haastateltua lukuun ottamatta. Tutkimuksen taus-
taoletusten valossa tämä onkin hieman yllättävää, miten vähän lasten tilanne 
saa osakseen haastatteluissa huomiota. Eniten sitä pohtii myös eräs tutkimuk-
sen haastateltavista, jolle lasten tilanne erossa on hyvin ahdistava, ja ehkä eron 
vaikein kokemus. 

Lasten asemasta ja heidän reagoinnistaan avioliiton varhaiseen rakoilemi-
seen, välittyy aineistosta varsin vähän tietoa. Lapsia ei vedetä mukaan aviolii-
ton ristiriitoihin. 

Haastateltavilla esiintyy aineiston mukaan avioliitossaan hyvin vähän 
avoimia riitoja suhteutettuna avioliiton purkautumiseen. Yksi haastateltavista 
arvioi tämän johtuvan osittain selkärangattomuudestaan ja liiallisesta kilt-
teydestään. Erimielisyyden aiheita siis ilmeisesti on ollut enemmän kuin niitä 
on otettu yhteiseen käsittelyyn. 

Haastatteluaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että erimielisyyksien esiin 
tuomista pidetään ei-toivottavana tutkimukseen osallistuneiden avioliitoissa. 
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Ulospäin saattaakin vaikuttaa siltä, että useimmat avioparit ovat kuin luotuja 
toisilleen. 

 
 

4.5 KESKUSTELUVAIHE JA EROPÄÄTÖS 
 
Eropäätös syntyy yleensä nopeasti, ja kun päätös on tehty, sitä ei helposti peru-
ta. Sinänsä päätöksen taustana voi olla pitkäaikainen kehitys, mutta kuvaavaa 
haastattelujen miehille on, ettei erosta käydä pitkäaikaisia keskusteluja puo-
lisoiden kesken. Ero voi siksi tulla avioparin lähipiirille yllätyksenä: 
 

Koska eropäätös syntyi niin spontaanisti, yhtäkkiä, yhtenä aamuna. Pirkko ilmoitti, 
että hän ei sitä lainaa hae. Minä sanoin, että sitten erotaan. Sitten lähdin saman tien 
kuukausikausiksi pois. Sen minä tiedän mitenkä nämä ystävät, tuttavat reagoivat 
kun minä ilmoitin, mutta se oli vaan semmoinen hämmentävä ihmetys mitä tämä 
nyt yhtäkkiä, mitä tämä tarkoittaa. Eihän siitä sitten sen enempää keskusteltu. Mi-
nä en tiedä sitten, miten lopulta kun olen puhunut Pirkon kanssa, miten muut ovat 
reagoineet. Ei ollut vastareaktioita, koska en ollut paljonkaan lasten kanssa yhtey-
dessä eikä ne. (2) 

Avioliitto ja sen purkaminen on selvästikin kahden kauppa. Esimerkiksi avio-
eron käsittely lasten kanssa huolimatta siitä, että kaikilla tutkimukseen osallis-
tuneilla miehillä on avioliitoissaan lapsia, jää yllättävän vähälle huomiolle haas-
tatteluissa. Puolisoilta ikään kuin unohtuu, että myös lapset ovat vanhempien 
liitosta keskeisellä tavalla riippuvaisia. 

Toisaalta ehkä se, ettei lasten paikka avioeroissa kovin hyvin ilmene aineis-
tossa, selittyy sillä, että lapset jäävät naisen vastuulle. Myös lasten kasvatukses-
sa naisilla voi olla suurempi rooli kuin miehillä, mikä ei kuitenkaan haastatte-
luista käy selvästi ilmi. Tutkimuksessahan on haastateltu vain miehiä, joten 
naisten toiminnasta äiteinä ja keskusteluista lasten kanssa ei tiedetä muuta kuin 
se, mitä mies tietää ja kertoo. Ylipäätään naisen rooli äitinä jää hyvin vähälle 
huomiolle tutkimuksessa. 

Lapsen kanssa erosta puhuminen on haastateltaville miehille vaikeaa, tai 
se jää heiltä kokonaan tekemättä. Ilmeisesti lapset saavat tiedon vanhempiensa 
tulevasta erosta epäsuorasti ja ehkä myös yllättäen. Vain kahdessa haastattelus-
sa käsitellään laajemmin lasten reaktioita avioeroon, joita haastateltavat miehet 
pohtivat omakohtaisen kokemuksensa pohjalta. 

Toisessa haastattelussa kyse on viisivuotiaasta pojasta. Haastatellun mu-
kaan äiti suhtautuu kylmästi poikaan, ja voi jopa suorastaan vähätellä surua, 
jota poika tuntee vanhempiensa eron vuoksi. Haastateltu mies kokee, että hänet 
on kylmästi poistettu pojan elämästä, ja että perheen entiseen yhteiseen kotiin 
lapsen kannalta katsottuna on liian pian tullut uusi mies – isäpuoli.  
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Se erohan on kaikista julmin tapa tosiaan, että Teija esitti Santerille vaan yksi sun-
nuntai, kun minä olin 2 - 3 päivää pois kotoa. Yksi sunnuntai-ilta klo 20- 21.00 välil-
lä oli sanonut, että isä ei tule enää ikinä kotiin. Näin se ilmoitti eron lapselle, 5-
vuotiaalle, joka oli itkenyt sen jälkeen 3 -4 tuntia hysteerisesti. Ymmärsi tilanteen, 
että ero tarkoittaa sitä, ettei isä ei tule ikinä enää kotiin. (8) 

Pieni lapsi voi kokea isän perheen yhteisestä kodista poistumisen kokonaisval-
taisena isän menetyksenä. Hän voi ymmärtää, ettei isää enää ole, eikä hän kos-
kaan palaa. Sosiaalipoliittisesti tilanne näyttäisi edellyttävän molemmilta eroa-
vilta puolisoilta enemmän hienotunteisuutta lasta ja lapsia kohtaan ja myös 
miehiltä nykyistä parempaa elämänhallintaa, mikäli aikovat säilyttää isyytensä 
aktiivisena eron jälkeen.   

Haastateltu mies on edelleenkin huolissaan pojastaan, vaikka erosta on ku-
lunut useita vuosia. Mies arvelee, että se, ettei poika ole voinut puhua kenelle-
kään kokemuksistaan vanhempiensa erosta, on viivästyttänyt hänen kehitys-
tään. Konkreettisia todisteita miehellä tästä ei ole, mutta silti epäilys vaivaa 
hänen mieltään ja vaikeuttaa hänen elämänhallintaansa. 

Merkille pantavaa haastatteluaineiston perusteella on, etteivät tutkimuk-
seen osallistuneet miehet vanhempina, näytä ajattelevan lastensa kokemuksia 
samoin kuin omiaan. Lasten mielipiteitä ei erotilanteessa kuulla, eikä avioliitto-
ja myöskään ylläpidetä lasten takia. Eroa korkeintaan pitkitetään, kuten yhden 
haastateltavan tapauksessa tehtiin. Käsitys avioliitoista lasten vuoksi yllä pidet-
tyinä kulisseina on ainakin näiden haastattelujen valossa myytti. 

Ammattiauttajien apuun turvaudutaan eroissa harvoin. Tukea haetaan, ja 
saadaan ennen kaikkea ystäviltä ja tuttavilta, joilla onkin miehille tärkeä merki-
tys. Erityisen tärkeitä avioerotilanteissa ovat hyvät työtoverit. Ystävät eivät 
kuitenkaan näytä kannustavan miehiä jatkamaan avioliittonaan. Jopa eroa 
puoltavia kantoja tuodaan esiin, kuten eräs haastateltava kertoo: 

 
Minun ystäväpiiri kyllä näkivät, että Teija ja minä, emme välttämättä sovi yhteen. 
Meidän ajatusmaailmat ja mallit ovat erilaiset ja arvot ovat erilaiset. Minä olen 
enemmän semmoinen henkinen hölösuu, joka höpöttää niin kuin näin. Teija on taas 
se laskelmoiva enemmän ja ajattelee kaupallisesti kaikkia asioita. Kyllähän se vai-
kutti perintö. (8) 

Erään haastateltavan tuttavat, jonka ero käynnistyi naisen uskottomuudesta 
ovat eron kannalla puolison sovittelupyrkimyksistä huolimatta: 

Sitten hän pyysi takaisin (entinen vaimo), tuletko. Minä sanoin, että kyllä minä pys-
tyn antamaan anteeksi, että olen minäkin niitä virheitä tehnyt ja jos me pystymme 
tämä homma sopimaan tässä niin kaikki olisi hyvin. Kaverit sanoivat minulle, että 
älä mene. (6) 
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4.6 TOIMINNAN VAIHE 
 
Kuvaavaa miesten avioeroille on, että niiden alulle panossa ja toteuttamisessa 
naisilla on hyvin vahva rooli. Naisilla näyttää olevan myös eron ulkoinen hal-
linta toimivampaa kuin miehillä. 

Erojen käynnistäjinä naisilla näyttää olevan selviytymisstrategia avioliiton 
jälkeiseen elämään, joka usein laaditaan yhdessä omien vanhempien tai ystävi-
en kanssa. Miehiltä tällainen ulkoisen elämänhallinnan strategia näyttää puut-
tuvan, he hakeva tukea vain avioeron aiheuttamiin ahdistuksiin ja identiteet-
tiongelmiin. Tosin ystävät voivat auttaa esimerkiksi työpaikan saamisessa. 

Toimintavaiheen ulkoiseen elämänhallintaan liittyy avioeroissa keskeisesti 
lasten tilanteesta päättäminen. Tätä tutkimuksen lähtöoletusten kannalta kes-
keistä teemaa käsitellään kuitenkin laajemmin vain kahdessa haastattelussa. 
Muissa tapauksissa lapset jäävät itsestään selvästi äidille eikä se herätä avoimia 
kiistoja tai sovittelun tarvetta ja viranomaisten väliintuloa. 

Amerikkalaistutkimusten mukaan hyvin suuressa osassa avioeroista kyse 
on myös lapsen elämänkulusta päättämisestä. Lapset ovat avioeron osapuolia 
siinä, missä aviopuolisotkin, vaikka tämä saattaa puolisoilta unohtua. Heidän 
on havaittu erossa keskittyvän lähinnä keskinäisiin asioihinsa pikemminkin 
kuin lastensa kohtaloon (Dowd 2000, 59). Lasten kanssa miehet (eivätkä välttä-
mättä myöskään äidit, vaikka emme voi tarkasti tietää) eivät juuri näytä aina-
kaan eroprosessin kuluessa erostaan keskustelevan. 

Se, etteivät vanhemmat informoi lapsiaan erostaan etenkään prosessin al-
kuvaiheessa, on sekä heidän vanhemmuutensa että lapsen avioero-kokemusten 
sisäisen elämänhallinnan kannalta ongelmallista. Butleria (2003, 59) soveltaen 
voidaan todeta tämän olevan paitsi isyyttä kaventavaa myös lasten kannalta 
ongelmallista. Butlerin mukaan lapset joutuvat tekemään tiliä vanhempiensa 
erosta paitsi itselleen ja toisilleen myös perheen ulkopuolisille henkilöille. Mitä 
lapset kertovat ja mitä he ylipäätään tietävät tai voivat kertoa vanhempiensa 
tilanteesta? Butlerin mukaan on tärkeää, että lapset tietävät vanhempiensa tilan-
teesta. 

Miten lapset sitten selviävät erosta ja miten he käsittelevät kipeitä koke-
muksiaan? Butlerin mukaan lapsille on erityisen tärkeää se, että heillä on hyviä 
ystäviä, joille voi tilittää eron synnyttämiä usein kipeitä kokemuksia (Butler 
2003, 59). Butlerin oman tutkimuksen aineistossa 67 % avioeron kokeneista 
lapsista on voinut keskustella jonkun ystävänsä kanssa tilanteestaan. 

Lähes kolmannes lapsista ei kuitenkaan ole voinut käsitellä avioerokoke-
muksiaan kenenkään kanssa (ks. Butler 2003, 61). Tutkimuksessa ei käy ilmi, 
ovatko toiset lapset parempia kontakteja kuin omat vanhemmat, jotka ovat 
vanhempina auktoriteetin asemassa ja iältään kuuluvat toiseen sukupolveen 
lastensa kanssa. Tätä näkökohtaa eivät tutkimuksen haastateltavat tuo esiin. 

Amerikkalaisissa erotutkimuksissa on myös havaittu, että ero heikentää 
yleensä molempien puolisoiden vanhemmuutta, ei vain isän, jonka kohdalla 
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heikentyminen tai heikentymisen riski on kuitenkin yleensä laaja-alaisempi 
(suhteessa vanhemmuuden osa-alueisiin) ja voimakkaampi. Siten vanhemmuu-
den heikkeneminen sinällään ei välttämättä ole sukupuolittunutta, mutta sen 
ilmenemismuodot ovat. 

Kolmessa haastattelussa esiintyy vain muutama välillinen toteamus mie-
hen naista heikommasta asemasta esimerkiksi suhteessa lapsiin. Tämä ilmenee 
erityisesti päätettäessä lasten huoltajuudesta, joka näissä tapauksissa itsestään 
selvästi naiselle. 

Lapset menevät kaikissa haastattelun tapauksissa äidille lukuun ottamatta 
kahta haastateltavaa, jotka kamppailevat vahvemman isän roolin puolesta tör-
mäten järjestelmän naista tukeviin käytäntöihin. Näyttää siltä, että myös suo-
malaisessa kulttuurissa on vahvat sisäänrakennetut esteet eronneen isän täydel-
le isyydelle. Isyyttä rajoittavat sekä naisten suosiminen järjestelmän taholta että 
miesten omat vallitseviin arvoihin mukautuvat asenteet. 

Suhteessa lapsiin ei esiinny ongelmia, vaikka isät etääntyvät eroissa lapsis-
taan, halusivat sitä tai eivät. Erityisen ongelmalliset ovat yhden haastateltavan 
suhde lapsiinsa, joita hänellä on kaksi, tyttö ja poika. Erossa hänen lastensa 
suhtautuminen mieheen on sukupuolittunutta, poika ymmärtää paremmin 
isäänsä kuin tytär, joka asettuu äitinsä puolelle ristiriidoissa. 

Tämän edellä mainitun haastateltavan välit lapsiinsa ovat viileähköt ja 
miehestä tuntuu, että entinen vaimo on tukenut sukulaistensa ja tuttavien kans-
sa asiasta keskustellen isän ja lasten välien viilenemistä.  Ei käy kuitenkaan ilmi, 
onko kyse yhtä vahvasta manipulaatiosta, jonka Sund (2005) tuo omassa pam-
fletissaan esiin. 

Lasten huoltajuus ei tässäkään haastattelussa näyttäydy yhteiskunnallise-
na ongelmana. Miehen viileät välit lapsiinsa näyttäisivät olevan seurausta mie-
heen passiivisesta roolista avioerotilanteessa. Osa haastatelluista miehistä ei ole 
vaatinut lastensa huoltajuutta itselleen, eivätkä yksinhuoltajuuden puitteissa 
sitä, että lapset asuisivat heidän kanssaan. 

Pääsääntöisesti tutkimukseen osallistuneet miehet, ovat rinnastettavissa 
taustaluvuissa mainittuihin isiin, jotka sopeutuvat kulttuurisesti traditionaali-
seen isyyteen. Kenenkään vanhemmuus ei ole säilynyt edes entisellään puhu-
mattakaan, että olisi laajentunut avioeron jälkeen. Kaikilla on ollut ongelmia 
ylläpitää suhdetta lapsiinsa eron jälkeen. 

Kaikki haastatellut miehet tuntevat pettymystä ja jopa jonkin asteista kat-
keruutta entistä puolisoaan kohtaan. Joillakin haastatelluista on taipumus vie-
rittää vastuu avioerosta ja siihen liittyvistä kielteisesti kokemuksista joko enti-
selle puolisolleen tai syyttää olosuhteita.  Tämä piirre luettiin aiemmin maini-
tussa Dowdin (ks. Dowd 2000) tarkastelussa kuuluvaksi perinteiseen eronneen 
isän tyypilliseen käyttäytymismalliin. Huomattakoon kuitenkin, että tässä ver-
tailukohteena käytettyjen amerikkalaistutkimusten mukaan katkeruus entistä 
puolisoa kohtaan avioeron jälkeen on yleisempää naisilla kuin miehillä. Katke-
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ruus sinänsä ei ole sukupuolittunut eikä erityisesti miehinen ilmiö (vrt. Robin-
son 1993). 

Haastatellut eivät yleensä pidä syynä omaan tilanteeseensa suomalaista 
sosiaalipoliittista järjestelmää. Yksi haastateltu katsoo itse kärsineensä vanhem-
piensa erosta siksi, ettei järjestelmä ole pystynyt auttamaan avioerolapsia, mikä 
on vaikuttanut monin tavoin hänen elämäänsä. Omaa eroaan hän tarkastelee 
paitsi yksilöllisenä myös yhteiskunnallisena kysymyksenä. Tietoisena siitä, ettei 
hän pysty vaikuttamaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin, hän traditionalistien 
tavoin, tyytyy nykytilanteeseensa. Hän on myös haastatelluista ainoa, joka kär-
sii heikosta isä-lapsi-suhteesta.  

Traditionalisteja ovat myös muutkin haastatellut miehet, sillä he vastaan 
panematta, ja ikään kuin väistämättömänä tosiasiana, hyväksyvät naisten vah-
van institutionaalisen aseman avioerossa suhteessa lapsiin ja heidän huoltajuu-
teensa. Vain kaksi haastateltavaa on huoltajuuskiistassa turvautunut viranomai-
siin. Lopputulos kuitenkin tukee tutkimuksen lähtöoletuksia viranomaistoi-
minnan sukupuolittuneista käytännöistä. Lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoi-
keudesta sovittaessa mies jää toiveineen alakynteen. Tämän miehet selittävät 
perheneuvolan sukupuolittuneilla käytännöillä, naisvaltaisella toimihenkilö-
kunnalla, ja entisen puolison kyvyillä käyttää vinoutuneita rakenteita hyväk-
seen omien etujensa ajamiseen. Toisen miehen mielestä naisella taitavana puhujana on 
jopa mahdollisuus sosiaalitoimen väärinkäyttämiseen, elleivät viranomaiset ole 
tarkkoja, ja tunnista miehen oikeutettuja tarpeita. Vaikka avioero käynnistyikin 
naisen pettämisen seurauksen, hän miehen mukaan osaa kääntää tilanteen 
edukseen: 

 
Menimme me sitten sopimaan perheneuvolaan nämä lasten tapaamiset kaikki. 
Mutta kyllä siellä Teija osasi puhua niin diplomaattisesti, että minä olen paha isä. Ei 
se ihan haukkunut minua, mutta osasi kääntää asiat niin että ....(8) 

 
Mies ei koe saavansa omia argumenttejaan läpi näissä tilanteissa. Perheneuvoja 
on naispuolinen, miespuolisia ei ole saatavina henkilökunnan vinoutuneen 
sukupuolirakenteen vuoksi.  Mies kokeekin olevansa alakynnessä haastatteluti-
lanteissa sovittaessa lapsen tilanteesta erossa. Naispuolinen virkailija ei hänen 
mukaansa ymmärrä hänen näkökantojaan. Haastateltava tyytyy lopulta tilan-
teeseen, mutta arvostelee jyrkästi järjestelmää ja kostaa myöhemmin vastatoi-
mena laiminlyömällä elatusmaksujaan. 

 
Jos jäin alakynteen eli minun mielestä perheneuvolat ovat puolueellisia tässä asias-
sa, kun miehet ja naiset menevät hakemaan sieltä lapsien tapaamisoikeuksia. Se ei 
ole puolueeton. Yleensä siellä on joka kerta nainen ja hän on semmoinen "sosiaali-
tantta", jos rumasti sanon, että jolla on ennakkoasenteet: kaikki miehet ovat täysin 
sikoja, läpimätiä pettäjiä, väkivaltaisia. Me käytiin perheneuvolassa muutama kerta, 
koska minä en ollut tyytyväinen tilanteeseen. Mutta joka kerta minä totesin, että 
kun minä istun tässä niin kuinka väärin meitä miehiä kohdellaan tässä kohtaan. 
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Mistään minä en voi saada apua tähän tilanteeseen. Minä olisin voinut pyytää 
vaikka miespuolisen perheneuvojan. (4) 

 
Kuvaavaa tämän miehen tilanteelle on, että vaimo on uskoton, ja joskus riitati-
lanteissa väkivaltainen. Mies ei kuitenkaan halua käyttää näitä argumentteja 
perheneuvolassa osittain senkin takia, ettei usko niillä olevan merkitystä. 

Syrjäytymistutkimuksen näkökulmasta vain yksi haastateltavista on sel-
västi syrjäytymisuralla ja hänen elämänkaarensa vaikuttaa sosiaalisesti laske-
valta. Hänellä ei ole kovin laajaa valikoimaa sisäisen ja ulkoisen elämänhallin-
nan keinoja käytettävissään millään elämänalueilla. Vaikuttaa siltä, että hänen 
kohtalonsa tulee olemaan sattuman ja merkittävästi myös uuden naisystävän 
varassa. 

Avioeron välittömiä vaikutuksia miehiin tarkastellaan seuraavassa matrii-
sissa (taulukko 10). Välittömät vaikutukset ovat miesten erosta toipumiselle 
merkittäviä tekijöitä. Matriisin tulkinnan ja aikaisemman erotutkimuksen pe-
rusteella ero vaikututtaa sosiaalisiin suhteisiin, toimeentuloon, suhteeseen lap-
siin, varallisuuteen, sukupuolielämään, suhteeseen yhteiskunnan virkakoneis-
toon ja aiheuttaa muutokset terveydentilassa, toimintakyvyssä, työelämässä ja 
itsensä kehittämisen mahdollisuuksissa sekä saa aikaan muut usein konteksteit-
tain vaihtelevat vaikutukset. Seuraavassa näitä tarkastellaan kohta kohdalta 
sekä aiemman tutkimuksen että tutkimukseen osallistuneiden miesten koke-
musten kautta. 

 

 
 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Sosi-
aali-
set 
suh-
teet 

Omiin 
ja 
yhtei-
siin 
ystä-
viin 
suhteet 
ennal-
laan, 
puoli-
son 
ystä-
viin 
vähen-
tyneet. 
Puoli-
son 
van-
hem-
piin 
muo-
dolliset 
suh-
teet. 

Ystäviin 
suhteet 
ennal-
laan. 
Omat 
kaverit 
tukena. 
Ei suh-
detta 
puolison 
vanhem
hem-
piin. 

Muuta-
man 
oman 
ystävän 
merki-
tys  
koros-
tunut, 
muu 
ystävä-
piiri 
hajosi. 
Ei eri-
tyistä 
suhdet-
ta puo-
lison 
vanhem
hem-
piin.  

Vaimon 
ja yh-
teisiin 
ystäviin 
välit 
etään-
tyivät. 
Omat 
ystävät 
tukena, 
Puolison 
van-
hempiin 
välit 
viileni-
vät. 

Ystävä-
piiri 
säilyi 
jok-
seenkin 
ennal-
laan. 
Puolison 
van-
hempiin 
suhde 
säilyi 
hyvänä. 

Omia 
ystäviä 
jonkin 
verran, 
puolison 
tai 
yhteis-
ten 
ystävien 
kanssa  
ei yh-
teyden-
pitoa. 
Yhteys 
katkesi 
puolison 
vanhem
hem-
piin. 

Yhtey-
denotot 
harve-
nivat 
ystäviin, 
mutta 
säilyi-
vät. 
Yhteys 
puolison 
van-
hempiin 
säilyi. 

Muuta-
masta 
omasta 
ystävästä 
on ollut 
erittäin 
suuri apu 
eropro-
sessissa, 
puolison 
ystävien 
kanssa ei 
kanssa-
käymistä. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Toi-
meen-
tulo 

Talous 
kiristyi, 
isä 
panosti 
lapsiin 
ja 
heidän 
tule-
vaisuu-
teen 
voimal-
lisem-
min 
kuin 
puoli-
so. 

Ei suu-
ria 
muu-
toksia, 
miehellä 
aikai-
sem-
minkin 
talous-
vastuu. 

Talous 
romahti 
sairau-
desta ja 
erosta 
johtuen. 

Ei suu-
ria 
muu-
toksia, 
mo-
lemmilla 
oma työ 
ja yh-
teis-
huolta-
juus. 
Asunto 
miehel-
le. 

Omai-
suus 
puolitet-
tiin, 
talous 
kärsi. 

Miehellä 
vastuu 
talou-
desta, 
ei suu-
ria 
muu-
toksia, 
puoliso 
elää 
elatus-
mak-
suilla ja 
yhteis-
kunnan 
tuella. 

Talous 
kiristyi, 
mo-
lemmilla 
oma työ 
mahdol-
listi 
elämän 
jatku-
misen 
lähes 
nor-
maalis-
ti. 

Toimeen-
tulossa 
tapahtui 
eron takia 
merkittä-
vä muu-
tos, koska 
eron 
kanssa 
samaan 
aikaan 
tapahtui 
yrityksen 
alasajo. 

Lap-
set 

Yhteis-
huolta-
juuden 
kanssa 
ongel-
mia. 
Lapset 
enim-
mäk-
seen 
isän 
luona 
Van-
hempi-
en 
erilai-
nen 
suh-
tautu-
minen 
kasva-
tuk-
seen 
aiheut-
tanut 
ongel-
mia ja 
riitaa. 

Tytär 
suhtau-
tui 
eroon 
myön-
teisesti 
ja aset-
tui isän 
puolelle. 
Isän ja 
tyttären 
välit 
tiivistyi-
vät. 

Ero 
etään-
nytti 
lapsista. 
Koti 
äidille ja 
lapsille. 
Isä 
satun-
naisissa 
asun-
noissa 
eri 
puolilla 
Suo-
mea. 

Ensin 
lapset 
isälle, 
mutta 
äiti 
riitautti 
asian ja 
isä 
myöntyi 
ja lap-
set 
äidille. 
Isä 
panosti 
lapsiin 
ja halu-
si, että 
lapset 
kärsivät 
mahdol-
lisim-
man 
vähän. 

Välit 
lapsiin 
säilyi-
vät 
lähes 
normaa
maa-
leina.  

Raskas 
ja riitai-
sa ero. 
Vuosien 
kiista 
lapsista 
jatkuu 
yhä. 
Lapset 
kärsi-
vät. Isä 
tekee 
kaik-
kensa 
lasten 
eteen. 
Yhteis-
kunta 
muka-
na, 
mutta 
tilanne 
on 
vaikea. 

Suhde 
lapsiin 
säilyi 
kiinteä-
nä. 

Suhde 
lapseen 
vaikeutui 
eron 
myötä, 
koska isä 
joutui 
lähtemään 
puolison 
omista-
masta 
kodista, 
Äiti piti 
lapsen 
itsellään 
ja rajoitti 
myös 
miehen ja 
lapsen 
myöhem-
piä ta-
paamisia. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Va-
ralli-
suus 

Asunto 
isälle, 
lapset 
pää-
sään-
töisesti 
isän 
luona. 
Isä 
paljon  
lasten 
kanssa 
ja 
vähen-
tänyt 
osallis-
tumista 
työelä-
mään. 
Talous 
kiristy-
nyt. 

Erosta 
miehelle 
suuret 
talou-
delliset 
vaikeu-
det. 
Hän otti 
perheen 
velat 
makset-
tavak-
seen ja 
maksoi 
vielä 
puo-
lisolle 
100000 
mark-
kaa.  

Eron ja 
sairau-
den 
myötä 
talous 
romah-
ti. Isä 
joutui 
hetkeksi 
yhteis-
kunnan 
ulkosyr-
jälle, 
kunnes 
pääsi 
jonkin 
ajan 
kuluttua 
eläk-
keelle. 

Asunto 
jäi 
miehel-
le, 
koska 
lapset-
kin 
alussa 
jäivät 
isälle. 
Talous 
kiristyi, 
tulot 
riittivät.  

Asunto 
miehel-
le, 
lapset 
miehen 
luona 
opinto-
jen 
alkuun 
asti. 
Omai-
suus 
jaettiin 
ilman 
ongel-
mia. 

Mies 
vastan-
nut 
perheen 
talou-
desta. 
Ei suu-
ria 
muu-
toksia 
puolison 
lähdön 
ja eron 
jälkeen. 

Ei suu-
ria 
ongel-
mia 
varalli-
suuden 
suh-
teen. 
Vaimo 
muutti 
uuden 
miehen 
luokse 
ja isä 
jäi 
lastensa 
kanssa 
van-
haan 
kotiin. 

Omaisuut-
ta ei jaet-
tu erossa. 
Vaimo 
varakas. 
Mies 
muutti 
yhteisestä 
kodista. 
Mies ollut 
eron 
jälkeen 
hyvin 
vaikeassa 
taloudelli-
sessa 
tilantees-
sa. 

Ter-
veys 
ja 
toi-
min-
taky-
ky 

Toimin-
takyky 
säilyi ja 
kasvoi 
kriisis-
sä. 
Stressi 
lisään-
tyi. 

Eron 
kautta 
elämän-
tilanne 
selkiy-
tyi. 

Fyysistä 
ja 
psyyk-
kistä 
lamau-
tumista 
eron 
myötä. 

Psyyk-
kisesti 
ikä-
vä ,mas
entava 
ja pet-
tymyk-
sen 
aiheut-
tava ero 
ja jäte-
tyksi 
tulemi-
sen 
tunne. 

Petty-
mys 
torjut-
tiin 
poikke-
ukselli-
sen 
myön-
teisellä 
elämä-
mä-
nasen-
teella. 

Henki-
sesti 
raskas 
ero 
johtuen 
vaikeas-
ta huol-
tajuus-
taiste-
lusta. 

Urheilu 
ja hyvät 
ystävät 
auttoi-
vat 
vakeim-
keim-
man yli. 

Terveyden 
tilassa 
eron 
jälkeen 
ongelmia; 
masen-
nusta ja 
lamaan-
tumista. 
Ero, talo-
us, suhde 
lapseen 
ym. vai-
kuttivat 
miehen 
mielestä 
ratkaise-
vasti 
terveyden 
heikke-
nemiseen.  

Suku-
ku-
puoli-
elä-
mä 

Ei 
uusia 
suhtei-
ta, 
ei ”villii
ntymis-
tä”. 

Ei mer-
kittäviä 
uusia 
suhtei-
ta. 

Masen-
nusta, 
apeutta. 

Baari-
tutta-
vuuksia, 
ei mer-
kittäviä 
uusia 
suhtei-
ta. 

Tanssi-
harras-
tuksesta 
tutta-
vuuksia, 
ei mer-
kittäviä 
uusia 
suhtei-
ta.  

Voimat 
suun-
nattu 
lasten 
huolta-
juuskiist
kiis-
taan. 

Ei halua 
uuteen 
suhtee-
seen. 
Ero 
rankka 
koke-
mus. 

Ei suhtei-
ta, ei 
sukupuo-
lielämää. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Vi-
ran-
omai
set 

Viran-
omai-
set 
muka-
na 
lasten 
huolta-
juuteen 
ja 
heidän 
sel-
viämi-
seen 
liitty-
vissä 
asiois-
sa. 
Jatku-
via 
neu-
votte-
luja 
sosiaa-
liviran-
omais-
ten ja 
myös 
koulu-
jen 
ohjaa-
jien 
kanssa 

Oma 
lapsi 17 
v eron 
kohda-
tessa ei 
tarvetta 
ulko-
puoli-
seen 
järjestel
mään. 

Miehellä 
vaike-
uksia 
selviy-
tymi-
sessä, 
ei alus-
sa 
saanut 
eläkettä 
ja oma 
maail-
ma ei 
kanta-
nut. 

Lapset 
ensin 
miehel-
le, 
myö-
hemmin 
vaimol-
le.  Isä 
pienen 
painos-
tuksen 
jälkeen 
suostui 
järjes-
telyyn 
sovitte-
lun 
kautta. 

Mies 
hyväk-
syi 
synty-
neen 
tilan-
teen 
sellai-
senaan. 

Huolta-
juudes-
ta eri 
tahojen 
kanssa 
merkit-
tävää 
käden-
vään-
töä. 
Mies 
perää 
edelleen 
lasten 
oikeuk-
sia 
onnis-
tumat-
ta. 

Välit 
entisel-
lään 
puo-
lisoiden 
välillä. 
Ei apua 
yhteis-
kunnal-
ta. Asiat 
sovittiin 
keske-
nään. 

Lapsen 
huolta- 
juudesta  
kiistaa. 
Miehen 
mielestä 
viran-
omaiset 
vaimon 
puolelle. 
nais-
puolisella 
sosiaali-
työnteki-
jällä mie-
hen ase-
maan 
heikentä-
vä merki-
tys. 

Työ-
elä-
mä ja 
it-
sensä 
ke-
hit-
tä-
mi-
nen 

Tehtä-
vä-
kenttä 
muut-
tui 
eron 
myötä. 
Avioero 
ja 
lasten 
kasva-
tus 
keskei-
nen 
asia 
elä-
mässä. 

Työelä-
mässä 
ei muu-
toksia 
eron 
vuoksi. 

Ero ja 
sairaus 
samoi-
hin 
aikoi-
hin, 
mies ei 
kyennyt 
työelä-
mään. 

Työ 
terapia-
na 
erosta 
selviy-
tymi-
sessä, 
jatkoi 
samois-
sa 
tehtä-
vissä 
Lasten 
tapaa-
minen 
vaati 
lisäjär-
jestely-
jä. 

Ei muu-
toksia 
elämäs-
sä 

Lasten 
huolta-
juus-
kiistat 
vaativat 
lisä-
panos-
tusta 
niin 
talou-
dellises-
ti kuin 
aikatau-
lujen 
järjes-
tämisen 
vuoksi-
kin. 

Elämä 
lähes 
entisel-
lään, ei 
suuria 
muu-
toksia. 

Ystävä 
tarjosi 
asunnon 
ja työpai-
kan, oli 
osaltaan 
edesaut-
tamassa 
selviyty-
misessä. 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Muut 
muu-
tok-
set 

 Pian 
eron 
jälkeen 
uusia 
nais-
suhtei-
ta, 
edesaut
toivat 
selviy-
tymi-
sessä. 

Jokin 
aika 
erosta 
uusi 
nais-
suhde, 
edesaut
toi 
selviy-
tymi-
sessä. 

Uusi 
nais-
suhde 
saman-
laisen 
eron 
käyneen 
naisen 
kanssa. 

Tans-
seista 
jonkin 
ajan 
kuluttua 
uusi 
nais-
suhde 
keven-
tämään 
elämää. 

Elämä 
vuosia 
eron 
jälkeen 
edelleen 
taiste-
lua 
lasten 
hyvin-
voinnis-
ta. 

Jonkin 
ajan 
kuluttua 
tavattu 
uusi 
naisys-
tävä 
autta-
maan 
yhteistä 
arkea. 

Miehen 
usko 
elämään 
ja pa-
risuhteen 
palannut. 
Perusti 
yrityksen. 
Toiveikas 
tulevai-
suuden 
suhteen. 

 

Sosiaaliset suhteet  
Aiemman erotutkimuksen perusteella olennaista on, miten ero vaikuttaa mies-
ten suhteeseen ystäviin, työtovereihin, avioliiton kautta muodostuneisiin suh-
teisiin, omiin ja entisen puolisonomaisiin. Tähän liittyen matriisissa ei käsitellä 
suhdetta lapsiin, jota tarkastellaan tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta 
erityisen keskeisenä tematiikkana omana kysymysryhmänään (kategorianaan). 

Tämän tutkimuksen aineistossa ero on vaikuttanut vain yksittäistapauksis-
sa heikentävästi miehen omiin, jo ennen avioliittoa muotoutuneisiin ystävyys-
suhteisiin. Ero on myös voinut lujittaa näitä siteitä ja toimia miehillä lasten 
ohella keskeisenä erosta toipumisen voimavarana. 

Sen sijaan suhteet avioliiton aikana muodostuneisiin ystäviin ja puolison 
sukuun väljähtyvät eron myötä. Hyvin usein miesten kanssakäyminen puolison 
suvun kanssa on ollut ohutta ja eron myötä suhteet katkeavat kokonaan. Puoli-
so ja hänen sukunsa kuuluvat ikään kuin samaan kategoriaan - ero otetaan mo-
lemmista. 

 
Toimeentulon muutos 
Tässä niin kuin muissakin kohdissa, ovat olennaisia suoraan erosta johtuvat 
muutokset, eivät muutokset yleensä. Sitä, että kyse on nimenomaan eroon liit-
tyvistä muutoksista, on korostettu haastateltaville. Vastaukset ilmentävät siten 
miesten käsityksiä. Kansainvälisen avioerotutkimuksen perusteella syntyy en-
nakkokäsitys, että avioero on taloudellinen riski erityisesti ja lähinnä vain nai-
sille. Naisten taloudelliset menetykset erossa selittyvät naisten pienemmillä 
palkoilla, erossa tapahtuvalla kotitalouden mittakaavaetujen menetyksellä sekä 
sillä että naiset yleensä eroavissa lapsiperheissä jäävät lasten huoltajiksi (Hiila-
mo , 2009, 146). 

Suomalaisten eronneiden naisten käytettävissä olevien tulojen lasku on 13 
prosenttia kotitaloutta kohti, mikä on varsin merkittävä muutos (Hiilamo 2009, 
146). Tässä aineistossa kuitenkin myös useat miehet kokevat eron johdosta suu-
riakin taloudellisia menetyksiä, jopa talouden romahtamisia.  

Kansainvälisten vertailujen perusteella sekä miesten että naisten taloudelli-
set menetykset eroissa ovat kuitenkin pienempiä kuin esimerkiksi Keski-
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Euroopan konservatiivisen sosiaaliturvamallin maissa. Niissä naisten taloudel-
linen asema on merkittävämmässä määrin riippuvaisempi miehen asemasta 
kuin Pohjoismaissa.   

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaisten avioerojen on sanottu kohtelevan 
puolisoita eriarvoisesti siten, että ero yhdessä kahtiajakautuneen päivähoitojär-
jestelmän kanssa, johtaa usein eronneiden naisten syrjäytymiseen työmarkki-
noilta oman valinnan perusteella.  Naiset valitsevat usein erossa lasten kotona 
hoitamisen palkkatyön ja julkisen päivähoidon sijasta. (Hiilamo 2009, 151)   

Avioeron taloudelliset seuraukset ovat erityisen raskaita yksinhuoltajille, 
jotka usein juuri ovat äitejä (Ibid.). Eron taloudelliset merkitykset ovat myös 
tässä eroavien ryhmässä pienemmät Ruotsissa kuin Suomessa. Ruotsalainen 
erolainsäädäntö kohtelee Hiilamon mukaan sukupuolia tasa-arvoisemmin kuin 
suomalainen. Hiilamo kuitenkin korostaa sitä, että erotutkimuksissa eron ta-
loudellisia merkityksiä tulisi tutkia tarkemmin kuin vain pelkästään väestö-
ryhmien aggregaattitasolla tarkemman yksilöllisen ja kotitalouskohtaisen vaih-
telun esille saamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa miesten näkökulman vuoksi tämä puoli eron talou-
dellisista merkityksistä ei tule esiin. Sen sijaan ilmenee muita, miehen asemaa 
eriarvoistavia puolia, joihin esimerkiksi kansainvälisissä vertailuissa ei juuri ole 
kiinnitetty huomiota. Mies voi myös vapaaehtoisesti ottaa erossa itselleen suu-
remman taloudellisen vastuunkantajan roolin, mitä ei asiaa pelkästään avioero-
jen institutionaalisia puolia korostavissa tutkimuksissa tuoda esiin. 

Muutamat miehistä maksavat entisille vaimoilleen eron jälkeen huomatta-
vaa taloudellista tukea. Yhdenkään tapauksen kohdalla ei toteudu päinvastai-
nen tilanne, vaikka mies olisi taloudellisesti hyvin ahtaalla ja entinen vaimo 
varakas. Tämä ilmiö on selvästi edelleen sukupuolittunut, vaikka naisten talou-
dellinen riippumattomuus on yleisesti lisääntynyt Suomessa, ja on tässäkin 
aineistossa huomattava monien kohdalla. Perinteinen tilanne, jossa mies selviy-
tyy erosta taloudellisesti hyvin ja kärsii tässä mielessä erosta vähän, on aineis-
tossa kuitenkin vallitseva. 

 
Muutos suhteessa lapsiin  
Tämä on kysymyksenasettelun kannalta keskeinen arviointikohde eron vaiku-
tuksissa, ja se on pyritty haastatteluissa kattamaan niin vivahteikkaasti kuin 
mahdollista. Eron vaikutukset suhteessa lapsiin on myös erotutkimusten mu-
kaan miesten (ja myös eronneiden naisten) keskeinen hyvinvointitekijä. Sen 
vaihtelut selittävät suuren osan avioerojen vaikeudesta. 

Suurin muutos suhteessa lapsiin monilla tämän tutkimuksen miehillä on se, 
että joutuvat asumaan heistä erillään. Lapset voivat kuitenkin suomalaisessa 
erossa jäädä myös miehelle, mistä on aineistossa useita esimerkkejä. Kaikki 
tutkimuksen isät kantavat huolta suhteestaan lapsiinsa ja kaikilla suhteet säily-
vät hyvinä. Muutamassa tapauksessa ero on kuitenkin hyvin riitainen eikä rii-
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doille näy loppua. Eroissa riidellään ennen muuta lapsista. Muista asioista pyri-
tään joustamaan ja sopimaan. 

Vaikuttaa siltä, ettei lasten kantaa kovin hyvin huoltajuusriidoissa kuulla. 
Jos kuultaisiin, ehkä riidat ainakin joskus päättyisivät miehen toivomalla tavalla. 
Nyt erään tapauksen kohdalla, jossa eronneen pariskunnan lapsi on riittävän 
vanha ajamaan läpi omaa kantaansa, hän haluaa nimenomaan jäädä asumaan 
äidin sijasta isän kanssa. Isän ja tyttären välit ovat tässä tapauksessa erittäin 
lämpimät ja tytär tukee isäänsä merkittävästi eroprosessissa ja sen jälkeisessä 
elämässä. Isä voi myös olla kasvattajana äitiä vapaamielisempi. 

 
H: “Joo, että siinä Riitta oli sulla se oikeestaan se pelastus tässä koko hommassa” 
V: Kyllä, Riitta oli pelastus siinä hommassa, siinä ois voinu mennä ihan toisin asiat. 
Ja sitte Riitta kerto mulle kato kaikki ne kauheudet, millä Anu oli häntä sitonu ja 
kaikki se mistä hän oli niinku katkera. Äiti ei ollu päästäny minnee futikseenkaan 
sen takia, että se halus aina olla ja sitte.. se oli hyvä siinä oli jo yks semmonen joku 
tämmönen abiris.. tai ei se ollu abiristeily vaan tää vanhojen risteily, niin mä 
ihmettelin aikanaan miks ei Riitta sinne menny.. Ja mä kysyin Anulta miks ei se 
menny sinne, no ei se halunnukaan sitte ja sit Riitta kertoo mulle monta vuotta 
myöhemmin, että ku äiti esti sen. Et kato et se oli. (5) 

 
Vaikka lasten suhde molempiin vanhempiin on hyvä, he saattavat haluta valita 
asumisensa toisin kuin on määrätty. Lapsella tähän saattaa liittyä tunne, että 
toisen vanhemman kanssa heillä on enemmän yhteistä. Tämä ei tarkoita sitä, 
että lapsi haluaisi luopua kummastakaan vanhemmastaan. Valinta on tehtävä, 
kun kummankin kanssa ei voi asua. 
  
Varallisuuden muutokset  
Tässä on aiemman tutkimuksen perusteella olennaiselta se, mitä tapahtuu 
yhdessä hankitulle, tai kodille, jossa asutaan. Kenelle se jää omaisuutena, miten 
se jaetaan ja kumpi siihen jää asumaan, vai jääkö kumpikaan?  Yhteinen asunto 
on keskeinen sekä kotina tunnesiteineen (mahdollisine) että päävarallisuuden 
muotona suomalaisessa kontekstissa. 

 
Juujuu.. Joo, hän haki sen samantien. Ja sitten mä järjestin lasten ylioppilasjuhlat 
meillä kotona.. meillähän on taloudellinen tilanne se, että Leila ei oo vaatinu sitä 
asuntoo myyntiin vielä, koska lapset asuu siellä. Ja mä oon ihan hiton kiitollinen 
siitä, koska mulla on ollu ihan kaikkee muutakin tässä. Ja sitten mä järjestin rippi-
juhlat, ylioppilasjuhlat, valmistujaisjuhlat, rippijuhlat.. kaikki olen joutunut tuolla 
yksinään järjestämään. (7) 

 
Muutokset terveyden tilassa ja toimintakyvyssä  
Tässä on tärkeää sekä fyysinen että psyykkinen terveys - myös lasten terveys. 
Aiemman avioerotutkimuksen perusteella erolla voi olla merkitystä 
kummankin edellä mainitun aspektin kannalta. Tutkimusten mukaan avioero 
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voi olla tässäkin mielessä hyvin traumaattinen kokemus, joka voi olla 
keskeisenä syynä eron jälkeisiin terveysongelmiin. Avioeron merkitys 
terveyden kannalta on yleensä kielteinen, vaikka joskus vaikutus voi olla myös 
myönteinen. 

 
Mulla ei oo oma(a) elämä(ä) ollu.. Ei, mulla on ollu kato.. mulla jäi se siivoaminen, 
mä jouduin hoitamaan niitä lapsia, arjen pyörittäminen, siivoaminen, koulussa-
käynnin turvaaminen, joka jumalauta viikko kaks jotain palaverii koulussa tai sosi-
aalitoimistossa tai jossain tämmösessä. Et meiän nuorimmainenhan se joutu sinne 
sairaalakouluun, se määrättiin sinne.. ja se sai käydä sitä puoltoista vuotta siellä 
Jorvissa ja se joka toimi sen psykiatrisen osaston yhteydessä. Siel todettiin, et sillä 
ei oo mitään sellasta vikaa, et se on vaan summa summarum kaikessa.. Ja sitten se 
pääsi normaaliin kouluun, peruskouluun tonne yläasteelle ja se kävi sen kolme 
vuotta.. itseasiassa kaks vuotta sitä sitte normaalisti, mut sinnekin sitä joutu vie-
mään ja tuomaan ja hakemaan, että sen kans on menny kyl sitte aikaa. Ja keskim-
mäinen poika. (7) 

 
Muutokset sukupuolielämässä  
Avioerotutkimukset viestivät siitä, että usein eronneilla miehillä on eron jälkeen 
jonkin muotoinen villiintymisen vaihe lukuisine seksisuhteineen (uusi nuoruus). 
Joskus suhteesta voi muodostua pitkäaikainen, tai se voi johtaa uuteen 
avioliittoon. Ero voi myös johtaa uusien suhteiden karttamiseen ja pysyvään 
yksin elämiseen.  

Uusi suhde voi eron jälkeen toimia sosiaalisena tukena ja voimavarana, 
mutta se voi myös muodostua kuormittavaksi ja uuden eron riskiksi. Eron 
kynnys voi kuitenkin aiemman kokemuksen vuoksi olla korkeampi. Tämä 
herättää kysymyksen: Oppivatko miehet avioeroistaan? Muuttaako kokemus 
mitenkään heidän käyttäytymistään pysyvästi?  

  
Eeen.. Mä oon avoin kaikelle, mut hakemaan mä en sitä ennätä ny, mulla ei oo 
semmosta pakottavaa tarvetta.. niinku mä oon joskus sulle sanonu, että onko se 
uupumus vai säryt vai mikä se puuttuu siit edellisiltä, se syttyy samantien.. syttyy 
se sukupuolinen halu tai joku.. mut se syttyy samantien ja se kestää, mutta sitten 
semmoseen ei riitä enää voimat semmoseen ajatteluun.. ku ajattelee, et millä tavalla 
vois uutta parisuhdetta ajatella.. Ja ku mullahan nyt on noita mitä mä oon puhunu 
ja.. noita vanhoja rouvaystäviä tossa, mitkä on vuosien päästä tullu tossa ja.. niinku 
näyttäny kiinnostuksensa ja vois alkaa niinku pitää enemmän yhteyttä ja tämmöstä 
ja.. Ku sit ajattelee omaa tilannetta, nyt ei oo töitä, terveys on kiikunkaakun.. ni mi-
tä mä pystyn tarjoomaan semmosta, enhän mä kehtaa edes puhuu tästä omasta 
elämästäni semmosille ihmisille. Mieluummin ottaa tommosen laivatytön, vie 
muutaman päivän.. ei tarvii kertoo itestään yhtään mitään. Et ku mä en haluu mi-
tään...(7) 

 
Monet haastatelluista vaikuttavat olleen kokemattomia avioituessaan. Voisi 
ajatella eron olevan heille oppimiskokemus. 
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Mulla on hyviä kavereita, mä voin niiden kans, puhelimet on hyvä keksintö, niiden 
kanssa puhuu puhelimessa aika paljon, puhuminen on tärkee. Sit mä käyn kaks-
kolme kertaa vuodessa sen psykologisen sairaanhoitajan arvioinnissa. Se pitää huo-
len, että mä oon niinku täyspäinen, että pystyn hoitamaan tätä hommaa. Oma ter-
veys on mitä on.. sen kanssa menee omat ongelmansa. Mun naiskuviot on ihan yh-
täkuin nolla, ei mitään. Siis jos joskus tulee. (5) 

 
Muutokset suhteessa virkakoneistoon ja asiantuntijoihin  
Tämä on yksi tutkimuksen pääteemoista, jonka piiriin kuuluvat 
lastenhuoltajuuskysymykset sekä asioiminen ja kohtelu viranomaisissa. Nämä 
ovat asioita, jotka vaikuttavat syvästi siihen, miten viranomaisten kanssa 
asioimaan joutuneet kokevat yhteiskunnallisten instituutioiden kohtelevan 
heitä. Kohtelulla on merkittävä vaikutus siihen, miten väärin kohdelluksi 
kokenut henkilö kokee omat oikeutensa ja oman minuutensa. Kategoriaan 
kuuluu myös asiantuntijapalvelu, jota erosta toipumiseen voidaan käyttää 
kuten myös se, miten siihen kannustetaan. 

Edellä mainittu tavoite on myös ollut Suomessa ajankohtainen ja 
esimerkiksi lastenhuollollisesta näkökulmasta tärkeä keskustelun aihe, koska 
usein eroriidat ovat kuormittavia paitsi eroaville puolisoille, myös lapsille. 
Eroriidat ovat virkakoneistolle kalliita ja kuormittavat yhteiskunnan resursseja 
(Hämäläinen, 2010a). Olisi siis monien eron osapuolen kannalta positiivista, jos 
näihin ongelmiin voitaisiin vastata joillain poliittisilla toimilla ja vähentää 
syntyviä haittoja. Tätä näkökulmaa pohditaan tässä tutkimuksessa ennen 
muuta sen loppuluvussa. 

 
Nii ja nää psykiatrit on hyviä, että joo, et ei täs ajattele että millasii veneitä ne ostaa 
kesällä ja mihin ne purjehtii.. ja toinen puhuu siinä sohvalla omia asioitaan, ja sit 
tulee hiljanen hetki, nii ne sanoo et tossa olikii hyvä pointti, et jatka tosta. (2) 

 
Muutokset työelämässä ja itsensä kehittämisessä  
Tässä ei haeta niinkään taloudellista näkökulmaa, vaan sitä, missä määrin ero 
vaikuttaa esimerkiksi oman uran kehittämiseen ja unelmien toteuttamiseen. Jos 
on lastenhuoltajuutta, miten tämä vaikuttaa työelämään ja omiin 
kehittymismahdollisuuksiin perhe-elämän ulkopuolisessa yhteiskunnassa. 
 
Muut muutokset  
Tämä on eräänlainen kaatoluokka, joka voi aineistosta riippuen täydentää 
edellä olevia kategorioita mahdollisesti aineistolähtöisesti esimerkiksi, jos  
aineistossa esiintyy kuvauksia eron vaikutuksista miehiin, joita ei voida 
perustellusti luokitella edellä oleviin kategorioihin.  

Jos edellä mainitunsisältöistä aineistoa on hyvin runsaasti, voidaan 
perustaa aineistolähtöisesti uusia kategorioitakin tästä materiaalista. Tällöin 
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edeltäviin kategorioihin sopimaton ”orpo tieto” viestii tutkimustiedon pohjalta 
tuotetun teorialähtöisen kategoriajärjestelmän puutteellisuudesta. 

 
 
4.7 EROPÄÄTÖKSEN JÄLKEINEN VAIHE ELI JÄLKIHOITO 
 
Tutkimusaineiston perusteella voisi sanoa, että miesten elämänhallintaa eroti-
lanteessa ja sen jälkeen sekä siihen kombinoituvissa muissa kriiseissä, leimaa 
painottuminen sisäiseen elämänhallintaan. Miehet pyrkivät hallitsemaan ahdis-
tuksiaan korostetummin kuin ulkoisia elämäntilanteitaan. 

Ulkoisessa elämän hallinnassa miehillä korostuu toisilta ihmisiltä saatava 
tai odotettavissa oleva tuki. Eräälle haastateltavalle työtoveri tarjoaa eron jäl-
keen asunnon ja työpaikan. Ystävien tuki on siis usein sekä merkityksellistä että 
laadultaan ja määrältään varsin merkittävää myös miehille. 

Uskonnollisuudella ja hengellisyydellä ei tunnu juurikaan olevan merki-
tystä miehille tämän erovaiheen käsittelyssä. Muun muassa tätä turvattomuus-
tutkijoidenkin esiin nostamaa elämänhallinnan orientaatiota käsitellään kyllä 
melko laajasti tutkimuksen kolmannessa haastattelussa. Sen perusteella avio-
eron hallintaan ei kuitenkaan haeta juurikaan voimaa uskonnosta, pikemmin-
kin haastateltava kokee eronsa osoituksena siitä, ettei jumalaa ole jos tai on, 
tämä on hyvin epäoikeudenmukainen.  Uskonto ei ole voimavara, vaan sen 
merkitys määräytyy sen mukaan, miten elämässä menee ja mitä konkreettista 
apua jumalasuhteen kautta koetaan saatavan. 

Samankaltaisia tuloksia kuin Kokkonen tutkimuksessa, jossa selvitettiin 
haastattelututkimuksen keinoin työttömyyden vaikutusta isyyteen, tulee eräis-
sä haastatteluissa esiin isien kriittisyys seurakuntaa kohtaan tässä kriisitilan-
teessa. Seurakunnalta halutaan tukea työttömyyden hankaloittamaan elämään, 
mutta sitä ei koeta saatavan (Kokkonen 2003, 262―263). Uskonnollisuus ja sitä 
edustavat instituutiot näyttäytyvät kriiseissä usein tahoina, joilta kaivataan 
konkreettista apua, ja joiden merkitystä arvioidaan sen saamisen tai saamatta 
jäämisen kautta. 

Zhain ja kumppaneiden (2007) amerikkalaisessa tutkimuksessa vanhempi-
en avioero todetaan merkittäväksi tekijäksi siihen, millaiseksi suhde uskontoon 
elämänhallintakeinona muotoutuu. Zhain ja kumppaneiden laajan empiirisen ja 
kvantitatiivisen aineiston mukaan avioero heikentää erityisesti eronneiden van-
hempien lapsien suhdetta uskontoon ja kirkkoon. 

Tässä tutkimuksessa vanhempien uskonnollisuuden teema tuli esiin vain 
yhdessä haastattelussa, jossa haastateltu on kokenut vanhempiensa eron (van-
hemmat olivat hyvin uskonnollisia) ja hän pohtii paljon tämänkin asian merki-
tystä eroonsa ja elämäänsä. Vanhempien vakaumus ei näytä hänelle siirtyneen 
elävänä, mikä Zhain ja kumppaneiden mukaan voi johtua paitsi erokokemuk-
sen kipeydestä, myös siitä, etteivät eronneet vanhemmat onnistu samalla taval-
la kuin muut siirtämään arvojaan lapsilleen. (Zhai ym. 2007, 125―144) 
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Suhde entiseen kumppaniin voi jäädä hyvin ohueksi eron jälkeen. Tämän 
tutkimuksen miehistä vain yksi pitää säännöllisesti yhteyttä entiseen puo-
lisoonsa ja kuvailee suhdettaan hyväksi. Abrams ja Rodgers (1988) ovat jakaneet 
eronneet miehet neljään kategoriaan sen mukaan millaiset heidän välinsä on 
entisen puolison kanssa.  

 
Tyypit ovat: 

1. Täydelliset kaverukset (perfect pals) 
2. Yhteistyöhenkiset kumppanit (cooperative colleaques) 
3. Vihamieliset yhteyden pitäjät (angry associates) 
4. Rajut riitapukarit (fiery foes) 

 
Tämän tutkimuksen miehet on sijoitettavissa edellä mainitussa tyypittelyssä 
lähinnä tyyppiin kaksi tai kolme. 

Kaikki tutkimuksen miehet pyrkivät pitämään yllä hyviä suhteita lapsiinsa. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on haastateltava, joka vaikuttaa laaja-alaiselta. Ky-
seinen mies on ollut jo avioliittonsa aikana hyvin perhekeskeinen ja kaipaa täl-
laista kodinomaista arkea eronsa jälkeenkin. Hänellä on aiemman erotutkimuk-
sen tulosten perusteella hyvät mahdollisuudet säilyttää vanhemmuutensa laaja-
alaisuus, sillä se, millainen isä-lapsi suhde on ollut ennen eroa, on merkityksel-
listä suhteen säilymiselle. 

Amerikkalaisista erotutkijoista esimerkiksi Butler (2003, 83) korostaa sitä, 
että hyvät suhteet lapsiin ennen avioeroa luovat vankan pohjan eron jälkeiselle 
isä-lapsisuhteelle, huolimatta siitä, että hyvätkin isä-lapsi-suhteet joutuvat eros-
sa koetteelle (Butler 2003, 83). Butler korostaa tässä yhteydessä ennen muuta 
lapsen näkökulmaa. Tärkeää on, että lapsi kokee isäsuhteen hyväksi. Aineiston 
perusteella voisi sanoa, että avioero vahvistaa ainakin isien tietoisuutta isyydes-
tään ja lasten merkityksestä heille. 

 
 

4.8 UUDELLEENSUUNTAUTUMISEN VAIHE JA AVIOEROS-
TA TOIPUMISEN VAIHE 
 
Uudelleen suuntautumisen vaiheessa joillakin tutkimuksen miehistä avioero 
kombinoituu yhteen muiden vaikeiden elämänongelmien, kuten työttömyyden 
kanssa. Työttömyys eron jälkeen on teoreettisesti syrjäytymisriski, ja sellaisena 
sen haastateltavat itsekin kokevat. Näistä kriiseistä selviytyminen ja niiden 
käsittely kuitenkin vaihtelevat. Esimerkiksi Piersonin (ks. Pierson 2001) mukaan 
työ on keskeinen keino siirtää henkilö syrjäytymisuralta. Työn kautta syntyy ja 
ylläpidetään ihmissuhteita, jotka etenkin eronneille miehille ovat tärkeitä. 

Työttömyys voi tarjota erotilanteessa tilaisuuden elämäntilanteen koko-
naisvaltaiseen reflektoimiseen, ja olla myös miesten elämän hallintaa tukeva, 
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kuten toisella tähän tilanteeseen joutuvista tutkimuksen haastatelluista on. 
Työttömyys johtaa hänelläkin elämänpiirin kaventumiseen, mutta mies selviää 
työttömyydestä ystäviensä tuella, ja käyttää työttömyysaikaa elämänsä reflek-
toimiseen. Hän viettää eron jälkeisen vuoden syrjäisellä mökillä pohdiskellen 
tilannettaan, käyttäen tässä pohdinnassa apuna myös aiheeseen liittyvää kirjal-
lisuutta. 

Huonompaan tilanteeseen päätyy se haastateltava, joka joutuu myös työt-
tömäksi eronsa aikoihin. Taloudellisen tilanteensa yleisen heikentymisen lisäksi 
hän menettää myös työpaikan ihmissuhteet ja niiden muodostamat monipuoli-
set tukiverkostot. Työttömyys ja avioero ovat sinänsä toisistaan irrallisia taus-
toiltaan tässä tutkimuksessa. Avioerot eivät suoraan johdu työttömyydestä eikä 
työttömyys johdu avioerosta. 

Uusia naissuhteita solmitaan ja ylläpidetään avioeron jälkeen. Tästä huo-
limatta miehillä näyttää olevan hyvin vaikeaa päästä eroon kokemastaan pet-
tymyksestään ja katkeruudestaan vuosien jälkeen. Tutkimukseen osallistuneet 
miehet kokevat tulleensa hylätyiksi tai torjutuiksi. Tästä esimerkkinä haastatel-
tu, jonka taloudellisiin sitoumuksiin vaimo ei lähtenyt mukaan.  

Katkeruus vaikeuttaa miehen uusien, pidempiaikaisten suhteiden solmi-
mista, ja tuo meneillään oleviin suhteisiin epäluulon elementtejä. Voidaankin 
väittää, että avioero ja siitä johtuva katkeroituminen syrjäyttävät miehet keskei-
siltä, sosiaalisten suhteiden alueilta.   

Kyseessä on siis eräänlainen tilastollisen diskriminaation muoto, jossa nai-
siin yleistetään omia kokemuksia entisestä aviopuolisosta. Tässä olisikin eräs 
avioerojen jälkihoidon kohde. Olisi löydettävä tapoja, miten irrottaa miehet 
tällaisista ”viholliskuvista”. 

Kuvaavaa tälle miesten avioerossa kokemalle katkeroitumiselle näyttäisi 
olevan sukupuolittuneisuus. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneiden mies-
ten entisillä puolisoilla on uudet parisuhteet. Tosin naisten mahdollisesta katke-
ruudestaan entisiä puolisoita kohtaan ei voida aineiston perusteella sanoa suo-
raan mitään, mutta abduktiiviseen päätelmään aineisto kuitenkin antaa hyviä 
perusteita. 

Eräs haastateltavista kuvaa tilannettaan seuraavasti kysyttäessä hänen 
valmiuttaan uuteen pysyvään parisuhteeseen: 

 
En ole ollut valmis. Minä olen tiennyt sen, että tulee joskus se päivä, onko vuosi, 
kaksi, kolme, neljä vai viisi vuotta, että minä en vihaa enää minun entistä puolisoa. 
Se kun minä osaan lopettaa katkeroitumisen, vihaamisen. Minä voin rakastaa häntä 
vielä ja tuntea, että se oli kiva nainen. Se aika oli hienoa aikaa, mitä me elimme, niin 
silloin minä olen käsitellyt kaikki asiat. (8) 

 
Katkeruutensa hallintaan ei miehillä näytä olevan runsaasti rakentavia keinoja.  
Sitä hallitaan käymällä ravintoloissa, purkamalla tuntoja satunnaisille kumppa-
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neille tai esimerkiksi liikuntaharrastukseen. Tärkeitä tässä ovat uskotut ystävät, 
joita miehillä kyllä näyttää olevan.  

Uusia lyhytaikaisia naissuhteita voidaan käyttää tässä vaiheessa tietoisesti 
hyväksi eräänlaisina ilmaisina terapeutteina, joille tilitetään erokokemuksia 
usein siitä, mikä herättää syyllisyyden tunteita. Haastattelijan kysyessä: Purit 
sitä enemmän naisiin kuin viinaan sitä murhetta, on haastateltavana vastaukse-
na: "Joo, kyllä se näin meni." 

Tutkimuksen teoriaosassa käsiteltiin ns. laajennetun perheen tematiikkaa. 
Laajennettu perhe viittaa käsitteenä eronneiden puolisoiden, heidän lastensa ja 
uusien kumppaneidensa ja heidän lastensa muodostamaan, enemmän tai vä-
hemmän yhdessä toimivaan järjestelmään. 

Tässä tutkimuksessa laajennetun perheen kysymykset tulevat esiin ehkä 
selvimmin yhden haastateltavan kohdalla, joka pohtii paljon entisen vaimon 
löytämän uuden kumppanin piirteitä ja elämäntapoja ja tekee myös vertailuja 
itseensä. Molemmilla niillä haastateltavilla, jotka kuvaavat entisen aviopuo-
lisonsa uutta kumppania, tähän reflektioon liittyy omaa alemmuudentunnetta 
suhteessa entisen puolison uuteen kumppaniin: 

 
H: "Oletko entisen vaimosi uuden miehen kanssa tekemisissä?” 
V: Olen ollut. He ovat olleet yhdessä kaikenmaailman kahden viikon Pariisin mat-
koilla ja näin. Niillä on varmaa semmoinen suhde, että sopii sille kundille, kun sillä 
ei ole omia lapsia. Oma kämppä niin pystyy olemaan silleen vapaampi. 
V: Se on bisnesmies ja kovan luokan kundi tämä kaveri. Talo pistettiin myyntiin 
tämä minkä minä remontit laitoin aika hyvin alulle ja maalasin sitä yhden kesän 
siinä. Silikaatti-maaleilla viisi kertaa talon ympäri ja pesin harjan kanssa. Säästin 
50.000, kun ei otettu isoa firmaa maalaamaan. Tein aika paljon sen talon eteen. Se 
miksi minä lähdin siitä aika nöyrästi, että minä sanoin Teijalle erossa että saat jäädä 
tähän asuun. Ei minulla ole tähän osaa eikä arpaa. Ehkä se oli minun haaveissani, 
että sitten kun sen myisi, niin sain osuuteni. Mutta eihän minulla ollut siihen mi-
tään mahdollisuutta, kun ostimme sen yksiön. Se pelasi pelin. (8) 

 
Tutkimuksen lähtöoletuksissa korostuvat miesten ulkoiseen elämänhallintaan 
liittyvät asiat ja siihen, mitä mies konkreettisesti menettää avioerossa. Esimer-
kiksi lasten menetystä korostetaan niissä teksteissä, joissa kannetaan huolta 
miehen epätasa-arvoisesta asemasta avioerossa. Haastatteluaineistossa miehillä 
korostuvat pikemminkin sisäinen elämänhallinta ja sen menettäminen tai me-
nettämisen pelko. Ei niinkään se, mitä avioero konkreettisesti merkitsee vaan se, 
miltä se tuntuu. 

Miesten elämänhallinnan onnistuneisuudessa näyttää olevan selviä per-
soonakohtaisia eroja. Eräs haastateltava vaikuttaa jo ennen eroa käyttäytymisel-
tään monessa mielessä kypsymättömältä ja turhamaiselta, ja hän ikään kuin 
ylpeilee tällä ominaisuudellaan: 
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Sanotaan niin, että itsekeskeisyys on ollut semmoinen kukkulan kuningas-tauti, 
maanikon tauti, jos sitä nyt voi pitää maailmankuvana. Minä sanon yhden esimer-
kin. Minä pohdin joskus pikkupoikana, että olisiko olemassa tämä maailma minua 
varten. Minä olen se maailman napa. Kaikki vaan tekee minun töitä. (2) 

 
Elämänasenteelleen ominaisesti mies ostelee esimerkiksi vanhoja autoja (ns. 
jenkkirautoja) keräilytarkoituksessa pelkästään ostamisen ilosta ja tuhlaa varjo-
aan pelikasinoilla. Tämä herättää selvästi kielteisiä tuntemuksia puolisossa ja 
hänen vanhemmissaan, mutta myös jossain määrin syyllisyyden tunteita haas-
tateltavassa itsessään. Enemmän kuin kukaan muu haastatelluista, hän syyttää 
tilanteestaan olosuhteita ja itsensä ulkopuolisia tekijöitä, minkä hän myös itse-
kin tiedostaa. Hän ei tee valintojaan, vaan valinnat valitsevat hänet. Hän on 
ollut avioliittoa solmiessaankin omien sanojensa mukaan entisen vaimonsa 
talutusnuorassa, mikä näyttää mairittelevan hänen miehistä itsetuntoaan. 

Avioero ja sen jälkeinen elämä näyttää pettäneen erään haastateltavan 
kohdalla pahoin. Hänen sekä sisäinen että ulkoinen elämänhallintansa ovat 
horjuneet ja hän on muutoinkin haastatelluista kaikkein huonoimmassa ase-
massa. Mies on joutunut eron jälkeen mielenterveydellistä syistä sairaalahoi-
toonkin. Hän on myös kärsinyt eron lisäksi muista vaikeista ongelmista, kuten 
työttömyydestä. Haastatteluaineiston perusteella ei käy ilmi, miten hän on näi-
tä ongelmia yrittänyt ratkoa ulkoisen elämänhallinnan keinoilla, vai onko mi-
tenkään ja miten hän jatkossa selviytyy. Mies kuvaa aviosuhteensa käynnisty-
mistä: 

 
No, alettiin seurustella Pirkon kanssa jo teini-iässä ja siinä kävi niin, että minusta 
Pirkko valitsi minut. Minä oli jotenkin imarreltu ja minä jäin vietäväksi. Nuorena 
sitten vaan päätettiin, että siitä sitten mennään naimisiin, kun on opiskelut, armeijat 
käyty. Niin tapahtui, eikä ollut kovin paljon suhteita ennen sitä, joka oli varmasti se 
virhe. Olisi pitänyt olla enemmän, koska sitten työelämässä, kun huomasi maail-
massa on muitakin naisia, jotka olivat kiinnostuneet minusta kuin Pirkko. Olin taas 
niin kuin vietävissä, että hyvänen aika, tämähän on hienoa. En osannut kieltäytyä 
niistä, hairahdun sinne ja tänne ja jossain vaiheessa Pirkkokin tuli tietoiseksi niistä. 
Isä alkoi sitten vaikuttaa jo ihan 2-3 vuoden kuluttua meidän elämään. (2) 

 
Tutkimukseen osallistuneet miehet vaikuttavat erotilanteissa ja niiden ulkoises-
sa elämänhallinnassa passiivisilta osapuolilta verrattuna entisiin puolisoihin. 
Naiset tekevät aloitteen erosta. He myös päättävät lasten kohtalosta. Avioliiton 
aikaiset sukulaissuhteetkin tulevat perheeseen naisten kautta.  

Myös yhteydet lähisukulaisiin painottuvat naisten sukuun, lähinnä mies-
ten appivanhempiin. Kuten amerikkalaistutkimuksetkin osoittavat, tämä voi 
ilmentää paitsi suoraan näiden miesten yksilöllistä elämäntilannetta myös hei-
dän kulttuurisesti naista heikompaa asemaan avioliiton kautta muotoutuvissa 
sosiaalisissa suhteissa. Niistä toki isän suhde lapsiin eronkin jälkeen on keskei-
sin. (Dowd 2000 ja Robinson 1993) 
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Passiivinen ja naisen roolia kapea-alaisempi vanhemmuus on miehen pe-
rinteinen ja vallitsevan kulttuurin tukema rooli, mikä toteutuu erityisesti yleis-
tyneissä avioerotilanteiden loppuvaiheissa ja eron jälkeisessä elämässä suhtees-
sa lapsiin. Näitä ei tähän mennessä ole tasa-arvokeskustelussa pidetty relevant-
teina asioina eikä sitä, että niiden institutionaalisesta käsittelystä puuttuvat 
miehen vahvaa isyyttä tukevat rakenteet. Ainakaan tähän tutkimukseen osallis-
tuneilla miehillä ei ole voimaa tai halua kyseenalaistaa toiminnan tasolla näitä 
rakenteita, vaikka merkkejä niiden ongelmalliseksi kokemisesta ilmeneekin. 

Myöskään syrjäytymistutkimuksen esiin nostama tulkintalinjan ns. moral 
underclass discource, jossa syrjäytyminen katsotaan syrjäytyvän oman avutto-
muuden seuraukseksi, ei ole tästä näkökulmasta täysin relevantti heikossa 
asemassa olevien eromiesten tilanteen selittämiseksi (Pierson 2001, 5 ja Levitas 
1996). Miehen heikolla isyydellä on selvästi myös eronneiden miesten omien 
kokemusten perusteella rakenteellisia syitä (yhteiskunnallisia syitä). 

Myöskään idea perheitään elättävistä miehistä ei näytä pätevän tässä ai-
neistossa, sillä taloudellisena toimijana nainen voi olla yhtä aktiivinen ja mones-
ti aktiivisin osapuoli. Tutkimukseen osallistuneita miehiä myös petetään ja jäte-
tään. Tässäkin suhteessa naiset vaikuttavat aktiivisimmilta ja osaavimmilta 
miehiin verrattuina. Naiset solmivat uuden aviosuhteen ja hankkivat lapsiakin 
miesten ollessa yksin tai kahden vaiheilla uudessa suhteessaan ja miettiessään, 
sitoutuako vai ei, irtautuako aiemman aviosuhteen herättämästä katkeruudesta 
vai ei? 

Se, että lapsi/lapset useimmiten jäävät äidille, saattaa olla keskeisenä syynä 
siihen, että naisten elämänhallinta on vahvempaa eron jälkeen. Samaan suun-
taan vaikuttaa myös puuttuva yhteiskunnan tuki ja miesten haluttomuus hank-
kia ulkopuolista tukea erosta selviytymiseen. 

Haastattelujen perusteella miehet voivat kuitenkin selviytyä hyvin avio-
eroistaan. Ne eivät välttämättä, traumaattisuudestaan huolimatta, johda syrjäy-
tymisuralle. Elämänkriisejä hallitaan, eikä niiden kasaantumisesta välttämättä 
muodostu pitkäaikaisia. Avioero on kuitenkin kokemuksena kaikille tutkimuk-
seen osallistuneille miehille traumaattinen, joka kuormittaa heitä monin eri 
tavoin. Tässä suhteessa se muistuttaa kriisinä pitkäaikaista työttömyyttä. 

Miesten avioero voi johtaa vakavaankin masennukseen (kuten yhdellä 
haastateltavalla) ja joskus pysyviin sekä sisäisen että ulkoisen elämänhallinnan 
ongelmiin. Näin ei tapahdu automaattisesti. Esimerkiksi itsetuhokäyttäytymistä 
ei sanan tiukassa merkityksessä esiinny tutkimukseen osallistuneilla miehillä, 
vaikka esimerkiksi itsemurhaa saatetaankin pohtia ratkaisuna jollain tasolla. 
Päihteiden käyttö kuitenkin lisääntyy muutamilla haastateltavilla eron jälkeen, 
ainakin tilapäisesti. 

 
Miesten eroista selviytymistä kuvaavat tekijät matriisiesityksenä 
Miesten erosta selviytymiseen vaikuttavia tekijät analysoitiin teoriaohjaavasti 
(esim.  Tuomi & Sarajärvi 2006) johtamalla tarkasteltavat, erosta selviytymiseen 
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vaikuttavia tekijöitä kuvaavat temaattiset kategoriat avioeroja koskevasta em-
piirisestä tutkimuskeskustelusta. Analyysin tulokset seuraavassa kuvataan mat-
riisiesityksenä siten, että toisen matriisiin ulottuvuuden muodostavat eronneet 
miehet, ja toisen edellä mainitut teoreettiset temaattiset kategoriat. Analyysin 
ideana on selvittää, miten ne jäsentyvät tämän tutkimuksen empiirisessä suo-
malaisten miesten aineistossa. 

Tällaisen matriisin voi täyttää monella tavalla (Miles ja Huberman 1994). 
Seuraavassa matriisi täytetään kunkin ulottuvuuden osalta keskeisellä tilanne-
kuvauksella tapauksittain. Matriisin täyttämisessä on pyritty ytimekkyyteen ja 
informatiivisuuteen, samaan irti ulottuvuuden ilmenemisen keskeinen sisältö. 
Se on tuotettu aineistossa teemojen sisällä toteutetulla aineistolähtöisellä koo-
dauksella, raakatekstiä aluksi pelkistämällä. 

Matriisin toisen ulottuvuuden teemat ovat tekijöitä, jotka eräiden tutki-
musten mukaan ovat yhteydessä avioerosta selviytymiseen. Analyysissä siis 
suhteutetaan matriisilla kansainvälisen tutkimuksen tulokset suomalaiseen 
aineistoon kirjoittamalla jokaisen haastateltavan osalta erikseen, mikä on hei-
dän tilanteensa ollut näillä erosta selviytymisen kannalta keskeisissä asioissa 
eron aikana ja jälkeen. Analyysin yhteydessä on tarkistettu aineiston kautta 
ulottuvuuden sisällöllinen validius. Analyysissä käytetyt, miesten selviytymistä 
kuvaavat tekijät ovat seuraavat: 

Suhtautuminen avioeroon. Tekijä kuvataan ulottuvuudella myönteinen - 
kielteinen ja kuvaamalla lyhyesti sen toteutumisen sisältöä tapauksittain. Tar-
kempi analyysi esitetään tästä ja muista ulottuvuuksista tapauskuvauksina. 
Kielteistä suhtautumista eroon pidetään erosta selviytymistä ja sisäistä elämän-
hallintaa hankaloittavana tekijänä. 

Eron aloitteentekijä. Tekijä kuvataan mainitsemalla aloitteentekijä ja lyhy-
ellä täsmentävällä kuvauksella, mikäli aloitteentekijä on vaikeasti tarkkaan 
määriteltävissä. Aloitteellisuutta erossa pidetään erosta selviytymistä helpotta-
vana tekijänä. 

Taloudellinen tilanne. Tekijä kuvataan pääsääntöisesti miesten näkökul-
masta, joskin naisten tilannetta käytetään tarvittaessa vertailukohteena. Hyvää 
taloudellista tilannetta pidetään erosta toipumista helpottavana tekijänä. 

Asema työelämässä. Kuvataan, mikä merkitys työllä on eron kannalta, en-
nen ja jälkeen eron sekä erityisesti sitä, mikä merkitys sillä on miesten erosta 
selviytymisen kannalta. Hyvän taloudellisen tilanteen tavoin ja siihen kytkey-
tyvänä asiana vankkaa asemaa ja ylipäätään työpaikan olemassa oloa pidetään 
voimavarana erosta toipumisessa. 

 
Suhde entiseen puolisoon  
Kuvataan puolisoiden välit erovaiheessa ja sen jälkeen. Hyvää suhdetta pide-
tään voimavarana erosta toipumisessa. 

Ammattiauttajan käyttäminen. Kuvataan käytettiinkö eron ehkäisemiseen 
tai siitä selviytymiseen ammattiapua. Lisäksi tuodaan esiin mahdollinen asian-

114



 

tuntija-avun tarve, jos se mainitaan aineistossa. Tietoa käytetään tutkimuksen 
johtopäätösosassa poliittisten suositusten laatimiseksi erotilanteiden ehkäisemi-
seksi ja niiden kielteisten vaikutusten kohtaamiseksi erityisesti eroa suunnitte-
levien tai sen kokeneiden miesten näkökulmasta. 

Ammattiauttajan käyttämistä pidetään voimavarana erosta toipumisessa, 
vaikkei se sitä itsestään selvästi ole - voi myös ilmentää poikkeuksellisen voi-
makkaita sisäisen tai ulkoisen elämänhallinnan ongelmia. 

 
Sosiaalinen tuki eron jälkeen  
Tässä tarkastellaan sekä ystävien että lasten ja muiden sukulaisten merkitystä 
erosta selviytymisessä. Suhteet kuvataan määrällisesti ja laadullisesti. Sosiaali-
sen tuen saatavuutta pidetään voimavarana erosta toipumisessa sekä ulkoisen 
että sisäisen elämänhallinnan mielessä. 
 
Mielenterveys  
Kuvataan tämän asian merkitys eron aikana ja sen jälkeen sekä ulkoisen elä-
mänhallinnan, asioiden hoitamisen että sisäisen mallinnan (ahdistus, itsemur-
ha-aikeet, toivottomuus jne.) näkökulmasta. Mielenterveys on itsestään selvästi 
voimavara avioeron psyykkisessä työstämisessä. Tässä tarkastellaan myös sitä, 
missä määrin ero vaikuttaa miesten mielenterveyteen. 
 
Itsenäisyys avioliiton aikana  
Kuvataan miesten sosiaalisia suhteita ja harrastuksia avioliiton aikana ja sen 
jälkeen. Erosta selviytymisen kannalta olennaista on tässä, miten sidoksissa 
puolisoon tällainen aktiivisuus on ollut ennen eroa. Itsenäisyyttä avioliiton 
aikana pidetään tässä erosta selviytymisen voimavarana, joka ilmentää ennen 
muuta hyvää ulkoista elämänhallintaa. Tarkastellaan myös sitä, miten ero vai-
kuttaa tähän itsenäisyyteen ja sen ilmentämien voimavarojen käyttöön eron 
seurausten hallinnassa. 
 

 
 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Suh-
tau-
tumi-
nen 
avio-
eroon 

Kieltei-
nen 

Hyväk-
syvä, 
fatalis-
tinen 

Aluksi 
myön-
teinen, 
myö-
hem-
min 
kieltei-
nen 

Kieltei-
nen 
aluksi 

Neut-
raali, 
ero ei 
tule 
yllätyk-
senä 

Hyvin 
kieltei-
nen 

Kieltei-
nen 

Kielteinen,  
ero on suuri 
pettymys 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Eron 
aloit-
teen-
tekijä 

Vaimo, 
ero 
tulee 
miehel-
le 
yllätyk-
senä 

Vaimo, 
ero 
tulee 
Han-
nulle 
yllätyk-
senä 

Vaimo, 
eron 
lopulli-
sessa 
ratkai-
sussa 

Vaimo 
vastoin 
miehen 
tahtoa 

Vaimo Vaimo Vaimo Vaimo 

Talou-
delli-
nen 
tilanne 

Melko 
hyvä, 
mutta 
on 
kiristy-
nyt 
avio-
eron ja 
lasten 
huolta-
juuden 
takia 

Aluksi 
hyvä, 
heikke-
ni eron 
takia 

Niukka, 
mutta 
ei eron 
takia 

Hyvä, 
ero ei 
vaikut-
tanut 
tähän 
millään 
tavalla 

Hyvä, 
avioero 
ei 
muut-
tanut 

Niukka, 
mutta 
on 
kun-
nossa. 
Ei 
heiken-
ken-
nystä 
eron 
takia 

Hyvä, 
heiken-
tynyt 
hieman 
lasten 
huolta-
juuden 
vuoksi 

Romahti 
erossa 

Asema 
työ-
elä-
mäs-
sä, 
suh-
tau-
tumi-
nen 
työhön 

Heikko 
lasten 
huolta-
juuteen 
keskit-
tymi-
sen 
takia 

Asema 
työelä-
elä-
mässä 
sama 
kuin 
ennen 
avioliit-
toa 

Eläk-
keellä 

Asema 
työelä-
elä-
mässä 
sama 
kuin 
ennen 
avioliit-
toa 

Hyvä, 
erolla 
ei 
vaiku-
tusta 

Heikko, 
mutta 
ei eron 
takia 
(sama 
kuin 
ennen 
eroa) 

Hyvä. 
Sama 
kuin 
ennen 
eroa 

Heikkeni 
aluksi eron 
takia, mutta 
palautui 
ennalleen 

Suhde 
enti-
seen 
avio-
puo-
lisoon 

Muuttui 
ennen 
eroa ja 
sen 
jälkeen 
jännit-
teiseksi 

Hyvä, Neut-
raalit, 
vähän 
kontak-
teja, 
ex-
vaimo 
ulko-
mailla 

Riitai-
nen ja 
jännit-
teiden; 
riita 
lasten 
huolta-
juudes-
ta ja 
mus-
tasuk-
kai-
suutta 
uuteen 
naisys-
tävään 

Hyvä Hyvin 
riitaisat 

Hyvä Riitainen 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Am-
matti-
autta-
jan 
käyt-
tämi-
nen 

Käyttä-
nyt 
lasten 
hoitoa 
koske-
vissa 
asioissa 
am-
matti-
auttajia 

Ei Ei 
käytet-
ty 

Ei 
käytet-
ty, 
erovai-
heessa 
miehel-
lä tarve 
käyt-
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mutta 
ex-
vaimo 
ei 
halua. 
Käytti 
eron 
jälkeen 
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naisesti 

Ei 
tarvit-
tu/käy-
tetty 

Eron 
vuoksi 
käyttä-
nyt 
kerran 
tur-
haan, 
mutta 
on 
myö-
hem-
min 
tiedos-
tanut 
tällai-
sen 
palve-
lun 
hyvin 
tar-
peelli-
seksi. 

Käytet-
ty eron 
jäl-
keen, 
tarvet-
ta oli 
aiem-
minkin 

Ei käytetty, 
miehellä 
tarve, mutta 
pitää avun 
hakemista 
epämiehek-
käänä 

Sosi-
aali-
nen 
tuki 
eron 
jäl-
keen 

Periaat-
teessa 
saata-
vissa, 
mutta 
turvau-
tuu 
muihin 
harvoin 

Tyttä-
ren ja 
ystävi-
en tuki 
tärkeä 

Niukka, 
sosiaa-
liset 
suhteet 
köyh-
tyivät 
eron 
takia 

Saanut 
tukea 
lapsil-
taan ja 
ystävil-
tään ja 
uudelta 
naisys-
täväl-
tään 

Run-
sas, 
paljon 
ystäviä 
ja 
lapset 
myös 
tässä 
mieles-
sä 
tärkeitä 

Ystävi-
en tuki 
tärkeä 

Lapsil-
ta, 
ystävil-
tä, 
myö-
hem-
min 
naisys-
täviltä 

Ystävät 
auttoivat 
pahimman 
kriisin yli 
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 Seppo Hannu Kauko Tarmo Veikko Kalevi Antti Tauno 

Mielen
terve-
ys/ 

ulkoi-
nen 
elä-
män-
hallin-
ta 

Sisäi-
nen 
elämän
hallinta 
hyvä, 
taistelu 
lapsista 
ja 
etäiset 
ja 
huonot 
välit 
ex-
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son 
kanssa 
värittä-
vät 
ulkoista 
kieltei-
sesti. 

Ovat 
säily-
neet 
hyvinä 
eron 
aikana 
ja sen 
jälkeen
kin. 

Sisäi-
nen 
heikoh-
ko, 
ulkoi-
nen 
kohta-
lainen. 

Sekä 
ulkoi-
nen 
että 
sisäi-
nen 
säilyi-
vät 
hyvinä. 

Hyvä 
sekä 
sisäi-
sesti 
että 
ulkoi-
sesti. 

Sisäi-
nen 
elämän
hallinta 
hyvä, 
mutta 
ulkoista 
leimaa 
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huolta-
juudes-
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hallinta 
hyvä. 

Sekä sisäi-
nen että 
ulkoinen 
heikko eron 
jälkeen, 
myöhemmin 
parani. 

Itse-
näi-
syys 
aviolii-
ton 
aikana 

Suuri Melko 
itsenäi-
nen, 
omia 
harras-
tuksia. 

Suuri  Melko 
suuri 

Omia 
ystäviä 
on ollut 
myös 
aviolii-
ton 
aikana, 
mutta 
myös 
käyttä-
nyt 
paljon 
aikaa 
aviolii-
ton 
myötä 
tullei-
siin 
sosiaa-
lisiin 
suhtei-
siin. 

Suuri, 
omat 
ystävät 
ja 
harras-
tukset. 
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Seuraavassa tarkastellaan lähemmin tekstitaulukon välittämää kuvaa miesten 
erosta selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä, painottaen aineiston perusteella 
suomalaisille miehille keskeisiä tekijöitä ja suhteuttaen niitä kansainvälisen 
tutkimuksen vastaaviin tuloksiin. 

Aloitteellisuus erossa 
Tutkimuksen aineistossa miehet päätyvät eroon yleensä vastoin tahtoaan. Vai-
kuttaa siltä, ettei puolisoiden keskinäinen kommunikaatio oikein tässä suhtees-
sa toimi. Miehet näyttävät toimivan jossain määrin fatalistisesti ja alistuvan 
tilanteeseen, vaikka eivät halua eroa. 

Kovin aktiivisia ulkoisen elämänhallinnan keinoja ei eron estämiseksi ole 
heillä käytössä. Vain poikkeustapauksissa käännytään ulkopuolisten ammatti-
auttajien puoleen eron estämiseksi. Miehet eivät ponnistele pitääkseen liittonsa 
koossa kriisien kohdatessa. 

Vaikka yleistysten tekeminen tapausaineiston pohjalta on ongelmallista, 
näyttää siltä, että kyseessä on yleisemminkin suomalaisten avioliittojen ongel-
ma. Miehet on valittu tutkimukseen nimenomaan sillä perusteella, että he ovat 
selviytyneet ja toipuneet erosta hyvin. Tällä perusteella voisi arvella miesten 
olevan toimijoina aktiivisia ja kommunikaatiokykyisiä. 

Vaikutelmaa miesten passiivisuudesta korostaa se, että lähes poikkeuksetta 
ero käynnistyy naisten aloitteesta. Monesti erotilanne tulee miehille täytenä 
yllätyksenä, mikä vahvistaa kuvaa avioliittojen kommunikaatio-ongelmista. 
Vain yhdessä tutkimuksen tapauksessa eron voi sanoa jollain tavalla syntyneen 
miehen aloitteesta, mutta tässäkin tapauksessa mies tulee katumapäälle ja halu-
aisi pitää avioliiton voimassa asiaa uudelleen harkittuaan eron aktualisoituessa. 

 
H: ”Tilanne tuli ihan uusi?” 
V: Tuli aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta siinä vaiheessa, vaikka kyllähän minä 
tiesin jotain, mutta kun se tunnusti, niin se oli. Huhhuh. 
H: ”Tuli niin kuin totuus silmille tavallaan?” 
V: Niin ja sitten kyllä tuntui, että miten tästä nyt eteenpäin. Kyllä minä mietin siinä, 
että mitenkäs nyt lapset. Lapsia ei ainakaan satuttaisi sen enempää. Sitten minä 
ehdotin Riitalle, että tai Riitta se ehdotti tehdäänkö avioeropaperit. Hän ensin täytti 
oman osansa ja sitten minä oman osani ja sitten minä laitoin sen postiin. (6) 

 
Niissä tapauksissa, joissa ero tulee yllätyksenä, on kyse miehistä, jotka pitävät 
itseään hyvinä aviomiehinä ja perheenisinä, mutta tulevat silti jätetyiksi. 
Useimmiten puoliso on löytänyt uuden, häntä paremmin tyydyttävän parisuh-
teen. Käsitys avioliiton ulkopuolisten suhteiden sukupuolittumisesta siten, että 
niihin ryhtyisivät vain miehet, näyttää aineiston perusteella väärältä. 

 
No asiat rupes tulee silmille sillai.. itseasiassa mä olin suhtkoht pitkällä keikalla, 
yleensähän ne oli niinku maksimissaan jotain viikkoo ne työmatkat mitä mä tein.. 
Mut sit mä olin Afrikassa kahen viikon keikalla ja sit ku mä tulin sieltä, mä.. no 
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okei, se oli kevättä, oli itseasiassa mun syntymäpäiväni ku mä soitin sieltä Teijalle ja 
mä ihmettelin vaan että hän ei muistanu niinku sitäkään että nyt on mun synttärini. 
Ja sit ku mä tulin takasin, mä yritin soittaa, Pariisissa oli koneenvaihto, nii mä yritin 
sieltä kentältä vielä soittaa että.. kun ei mulla ollu avaimia, että onks hän himassa 
silloin ku mä tuun ja blablabla.. Mä en saanu häntä työpaikaltaan koskaan kiinni.. 
Ja menin sitte taksilla työhuoneelle kronikkaan ja yritin sieltäki soitella ja hän ei 
ollu työpaikallaan.. Ja sitten mä tulin kotiin ku mä oletin että nyt hänen on niinku 
pakko ollu hakee lapset tarhasta.. Ja tulin kotiin ja odottelin vielä tossa.. tai sillosen 
asunnon ulkopuolella loskassa seisten ja sit hän tuli lasten kanssa, lapset oli hirveen 
ilosia ja siinä oli jotenki.. niinku sillai huomasin, et jotain on niinku tapahtunu, 
muistaakseni kysyinki et mitä on tapahtunu ja blablabla.. Ja okei, se ilta meni ihan 
niinku sillai, mä niinku tajusin jotain, mutta en tienny et mitä on. Ja seuraavana 
päivänä hänen sitte piti jäädä ehdottomasti ylitöihin, vaikka oli just pääsiäinen 
tulossa ja oltiin sovittu että lähdetään yhden tuttavapariskunnan luokse Turkuun.. 
Hänen piti sit jäädä töihin ja siinä sit illalla syötin lapsia, niin poika kysy että 
tunnenko mä sen äidin työkaverin jonka piti jäädä yöks tänne ku se ei ehtiny 
junaan. (1) 

 
Aineiston perusteella näyttää siltä, että naiset haluaisivat avioliitoltaan nykyisin 
muutakin kuin toimeentuloa ja lapsia sekä turvallista ja tasaista avioelämää. 
Ehkä tämä on keskeinen asia, joka tulee miehille usein yllätyksenä. Avioliitos-
sakin kaivataan elämyksiä ja naiset ovat näiden avioliiton uusien normien ra-
kentajina miehiä aktiivisempia. Miehen passiivisuus voi ilmetä myös joustava-
na mukautumisena ja kohtaloon tyytymisenä, kuten seuraava tapausesimerkki 
osoittaa. 

 

Tapausesimerkki 1 Veikko sinnittelee eikä anna periksi 
Veikko ei ole kateellinen tai katkera luonne. Hän kokee, että kaikella on tarkoituksensa, vaikka 
sitä ei aina ymmärtäisikään. Hänen mielestään ketään ei voi pakottaa mihinkään.  ”Pakko 
pärjätä -menttaliteetti” kuvaa Veikon tapaa selviytyä erostaan.  

Kun vaimo haluaa tavata vieraita miehiä, Veikko ei hermostu siitä, vaan pyrkii rauhalli-
sesti ymmärtämään tilanteen. Veikko on luonteeltaan sosiaalinen ja suhteet ovat hänellä kun-
nossa suurin piirtein kaikkien kanssa. Äärimyönteisen luonteensa avulla hän selviytyy ongel-
mista. Pariskunnan lapset olivat riittävän aikuisia, joten huoltajuudesta ei syntynyt ongelmia. 
Veikko suhtautui eroon rauhallisesti. Vaimolla oli ollut viisi vuotta suhde toisen miehen kanas-
sa ja hän oli pitkään harkinnut eroa. Veikko oli vaistonnut tilanteen. Veikon maailmassa tapah-
tuvat asiat otetaan vastaan ja sovitaan niin hyvin kuin osataan. Perheen kaksi lasta oli aikuis-
tumassa ja muuttamassa pois lapsuuden kodista. Tämä helpotti tilannetta. Ero hoidettiin yh-
dessä, omaisuus jaettiin ja lasten kuluista luvattiin huolehtia yhdessä. Veikolle sopivat vaimon 
ehdotukset ja suunnitelmat. 

Omaisuuden jakaminen aiheutti taloudellisia huolia, mutta Veikko ei lannistunut tästä –
 ”eletään niillä mitä on” kuvaa hänen suhtautumistapaansa. Veikko teki töitä entiseen tapaan. 
Erolla ei ollut tähän vaikutusta. Veikon suhde entiseen puolisoon säilyy erittäin hyvänä. Kaikis-
ta asioista voidaan puhua ja sopia yhteisesti, tätä tilanteet edellyttävätkin. Heillä oli tasainen 
yhteinen historia ja usko tulevaan, vaikka molempien elämä menisikin omia teitään.  
Ammattiauttajia erossa ei tarvittu. Sen sijaan sosiaalinen elämä oli Veikolle tärkeä. Veikko kävi 
paljon tansseissa, missä hän tapasi monia erilaisia henkilöitä. Hän on seurallinen ja sosiaalisesti 
taitava. Työelämässä Veikko on aktiivinen verkostomarkkinoija. Hän tapaa päivittäin ihmisiä 
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eri rooleissa. Osasta heitä tuli myös läheisempiä ystäviä ja tukihenkilöitä. Suhteet lapsiin säilyi-
vät läheisinä. Tämä helpotti Veikon selviytymistä ja jaksamista. 

Veikon tapa selvitä asioista on positiivinen ja etsii aina myönteisen ulospääsyn vaikeisiin-
kin asioihin. Siihen on ehkä vaikuttanut se, että hänen äitinsä joutui valitsemaan uuden miehen 
vaatimuksesta yhden seitsemästä lapsestaan mukaan uuteen suhteeseen. Veikko ei tullut vali-
tuksi, vaan vietti nuoruusvuotensa erossa äidistään kummisetänsä luona. Veikko jakaa myön-
teistä energiaa ja suhtautumistapaa muillekin. 

 
Eron työstäminen on yksityisasia 
Ero näyttää tapahtuvan puhtaasti puolisoiden välisten suhteiden ja aluksi vai-
mon ja lopulta molempien yhteisen päätöksen nojalla. Avioliiton ulkopuolisilla 
tekijöillä, kuten puolisoiden vanhempien, suvun tai ystävien näkemyksillä ei 
näytä olevan miehille merkitystä erossa. Näyttäisi miesten osalta siltä, että ul-
kopuolisia paineita avioliiton kasassa pitämiseksi ei esiinny, mikä varmaan 
helpottaa eron hallintaa, etenkin kun miehet ovat erossa passiivisia toimijoita. 
Voisi ajatella ulkopuolisen painostuksen vaikeuttavat selviytymistä erosta. Seu-
raava tapausesimerkki kuvaa hyvin tällaista selviytymis-strategiaa. 

Eroperheen ulkopuolisten tekijöiden vähäinen merkitys viestii suomalai-
sen miehen avioelämän yksityisyydestä. Avioliitto ja sen purkautuminen ank-
kuroituvat miehillä tiukasti yksityiseen sfääriin, vaikkakin eron jälkeen saadaan 
tukea muilta. Aineiston perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, missä määrin 
eron jälkeen miehet keskustelevat avioliitostaan ja eron aiheuttamista ongelmis-
ta ystäviensä kanssa, vai onko erosta selviytymiseen saatu sosiaalinen tuki vain 
yhdessäolon ja muun kanssakäymisen aikaan saamaa. 
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Tapausesimerkki 2 Kauko vetäytyy sosiaalisesta elämästä 
Kauko syntyi avioeroperheeseen. Omasta erostaan hän syyttää itseään. Eron jälkeen Kauko 
viettää kosteaa elämää ja hänellä on paljon uusia naissuhteita.  Kauko sairastaa kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä. Eroa hän ehdotti ollessaan aallonpohjassa, ulkoisena kiihokkeena ja kiristys-
keinona oli se, ettei vaimo ei suostunut panemaan nimeään 50000 markan pankkilainaan.   

Eron ehdottaminen kadutti Kaukoa myöhemmin, mutta hän ei halunnut enää itsepäisenä 
perua päätöstään, saati kun vaimo oli päättänyt, että nyt erotaan ja myöntyi eroon. Kauko on 
siten tähän tutkimukseen osallistuneista ainoa mies, joka eron synnyssä on itse aktiivinen. 
Muiden kaltainen hän on siinä, että ei olisi halunnut erota ja piti kuitenkin myöhemmin eroa 
ei- toivottuna. 

Kauko oli avioliittoperheen pääasiallinen elättäjä. Sairaus, ja sen myötä tapahtunut oman 
yrityksen kaatuminen, vaikuttivat vähän ennen eroa ratkaisevasti perheen taloudelliseen tilan-
teeseen ja omalla tavallaan edesauttoivat vaimon ratkaisua. Kauko pääsi eron jälkeen eläkkeel-
le. Hän tulee taloudellisesti nykyisin hyvin toimeen. Hän ei kuitenkaan pysty tukemaan lapsi-
aan tai entistä vaimoaan taloudellisesti. 

Yrityksensä konkurssin jälkeen Kauko jäi eläkkeelle. Hänellä ei ollut halua eikä voimia 
jatkaa yrittäjänä. Kaukon puoliso löysi varsin pian eron jälkeen varakkaan uuden miehen, joka 
elättää häntä ja hänen ja Kaukon yhteisiä lapsia. Vaimo muutti perheineen eron jälkeen ulko-
maille ja hänen yhteydenpitonsa Kaukon kanssa on ollut sen jälkeen vähäistä, vaikka välit, 
ehkä tästä johtuenkin, ovat olleet riidattomat. Avioliiton aikana vaimo oli vuosia sietänyt Kau-
kon uskottomuutta. 

Ammattiauttajiin ei erossa turvauduttu, vaikka Kauko kävi ja oli jo ennen eroa käynyt 
säännöllisesti terapiassa sairautensa takia. Apua olisi heille ollut haluttaessa saatavana, koska 
he asuivat pääkaupunkiseudulla, jossa on runsas palvelutarjonta. Ero sinänsä ei heikentänyt 
Kaukon mielenterveyttä. 

Molemmat eronneet puolisot aloittivat pian eron jälkeen uuden seurustelusuhteen. Tästä 
on ollut apua molemmille erosta selviytymisessä.  Lapset jäivät erossa äidille. Kauko on eron 
jälkeen asunut usealla eri paikkakunnalla, maantieteellisesti kaukana lapsistaan, mikä hanka-
loitti heidän tapaamistaan. Suhteet lapsiin ovat kuitenkin säilyneet hyvinä.  

Kauko sai tukea erossaan ystäviltään jonkin verran, vaikkeivät hänen ystävyyssuhteensa 
olleet kovin läheisiä, kuten vaimollaan, jolla oli muutama läheinen ystävä. Avioliiton aikana 
puolisot olivat viettäneet paljon aikaa yhdessä perheenä. Kaukolla oli avioliiton aikana, yrittä-
jänä toimiessaan paljon omia menoja avioliiton aikana ja laaja ystäväverkosto, osa näistä yh-
dessä puolison kanssa. Ero, sairaus ja elintason lasku johtivat kuitenkin ystäväpiirin supistumi-
seen. Kauko vetäytyi yksinäisyyteen.  

 
Myös uskonnollisilla käsityksillä ja tuella näyttää olevan vähäinen merki-

tys avioliiton koossa pysymisen kannalta. Muutamien miesten vanhemmilla on 
luja uskonnollinen vakaumus, joka heijastuu myös avioliiton sosiaalieettisissä 
kysymyksissä. Ero näyttäytyy näissä tapauksissa eettisesti väärältä. Tätä koke-
musta tutkimukseen osallistuneilla miehillä ei itsellään ole. He eivät pohdi ero-
jaan maailmankatsomuksellisesti, ja muutoinkin heidän suhteensa uskontoon 
vaikuttaa maallistuneelta. 

 
H: ”Koti, kirkko, isänmaa sulle semmonen jotenki?” 
V: Ei ole.. mun vanhemmille saattaa ollaki semmone. Mutta se on se lapsen usko 
niinku joku taivaan pappa, mistä nyt puhutaan että se suojelee. Mut ei millään ta-
valla, en oo koskaan.. olikohan se niin että iltarukoukset mä rukoilin joskus. (1) 
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Kaksi edellä mainittua näkökulmaa viittaa huomattavaan kulttuuriseen muu-
tokseen Suomessa, nimittäin siihen, etteivät yhteisöt kanna huolta perheiden 
koossa pysymisestä, eikä uskonnolla ja kirkolla näytä olevan sosiaalieettistä 
merkitystä miesten käsityksiin erosta. Miesten kuvaukset omien vanhempiensa 
liitoista sekä uskonnon perhepoliittisista implikaatioista rinnastettuina miesten 
kertomuksiin viestii tästä muutoksesta. Koska kyseessä on asian tarkastelu vain 
miesten näkökulmasta, on mahdotonta sanoa, missä määrin tilanne poikkeaa 
tässä suhteessa naisten, erosta päättävien kohdalla. Käyvätkö he keskusteluja 
asiasta vanhempiensa, sukunsa tai ystäviensä, saati ammattiauttajien kanssa, 
vai tekevätkö eropäätöksen itsenäisesti. Ainakin joitain viitteitä siihen, että pää-
tökset olisivat itsenäisiä, on miesten kertomuksista nähtävissä. 

Joillakin naisilla on tiiviit kontaktit perheensä ulkopuolelle, esimerkiksi 
uskonnollisiin yhteisöihin, joissa tilanteissa esiintyy puuttumista puolisoiden 
välisiin suhteisiin ja painostusta eron suuntaan. Tässä naisten tilanne poikkeaa 
miesten tilanteesta. Näin voimakasta tukea erossa ja eron jälkeen ei miehillä 
esiinny. 

 
Nii.. joo. Mut sitten siinä oli se kolmannen jälkeen, kolmashan tuli sitte niinku sii-
hen samaan syssyyn, et ei enää ajatellukaan et tuleeko vaiko eikö. Et jos tulee ni tu-
lee, ja se tuli sitte. Nii siinä vaiheessa se alko sitte puhumaan muille. Mä muistan 
jossain puistossa se sano, et joku tuli sille puhumaan, Leilalle, että sen henkilön 
mies on harjottanu häntä kohtaan henkistä väkivaltaa koko hänen elämänsä, et hä-
nen elämänsä on pilalla ja Leila kerto tämmösiä asioita muille ja mietti, et onkohan 
se meilläkin niin, että tämmönen henkinen väkivalta on meillä kotona ja mä nau-
rahdin, et hahhah, voi että, älä usko kaikkee, älä mee tonne.. Leila alko siinä vai-
heessa menee tämmöseen mukaan. (7) 

 
Eronneiden puolisoiden keskinäisten suhteiden laatu vaihtelee hyvästä riitai-
seen. Silloin kun suhde entiseen aviopuolisoon on riitainen, kyseessä on riita 
lapsen huoltajuudesta. Myönteinen suhde ilmenee yleensä talouden alueella ja 
toisaalta lasten asioista päättämisenä. 

Huoltajuusriidat, jotka muodostavat pääasiallisimmat ongelmat, koettele-
vat eronneiden miesten sisäistä elämänhallintaa. Vakavia taloudellisia huolia 
esiintyy eronneilla miehillä vain poikkeuksellisesti ja niihin usein saadaan tu-
kea ystäviltä. Jos työhön ja talouteen liittyy miehillä eroissa ja niiden jälkeen 
ongelmia, ne ovat useimmiten lasten huoltajuuden johdannaisia esimerkiksi 
siten, että työelämän vaateista ja tavoitteista tingitään lasten hyvinvoinnin pe-
rusteella. Tällaisissa tilanteissa lastenhuoltajuusongelmat esiintyvät väliin tule-
vana muuttujana eron ja taloudellisen tilanteen muutoksen välillä. Seuraava 
tapausesimerkki kuvaa miehen kamppailua lapsistaan. 
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Tapausesimerkki 3 Kalevi taistelee lasten huoltajuudesta 
Kalevin avioeroprosessi on ollut hyvin mutkikas. Suurin ongelma on hänelle ollut kysymys 
lasten huoltajuudesta. Tämä on edelleen täysin avoin, vaikka erosta on kulunut jo vuosia. Kale-
vi on ollut poikkeuksellisen aktiivinen isä taistellessaan lapsistaan. Äiti on saanut huoltajuus-
kamppailussa yhteiskunnan tuen puolelleen, vaikka hänen elämäntyylinsä ja persoonansa on 
miehen kuvauksen mukaan kovin kulmikas.  

Merkittävä tekijä siihen, miksi Kalevi on pysynyt toimintakykyisenä, on se, että hän on 
käyttänyt lähes kaiken energiansa huoltajuustaisteluun. Hän on saanut siitä voimaa ja jänte-
vyyttä elämäänsä. Huoltajuuskysymys viittaa hänen mielestään ongelmiin tasa-arvon toteutu-
misessa Suomessa. Kalevi on sitkeä taistelijaluonne.  
Hän uskoo toimivansa asiassa ensisijaisesti lasten parhaaksi. Tosin hän ei ole kuitenkaan mieles-
tään toiminut riittävän järjestelmällisesti. Yhteiskuntamme ei tähän kamppailuun miestä kan-
nusta. 

Kalevi tiedostaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tukiverkkojen merkityksen tasa-
arvokysymyksissä. Hän on aktiivisesti ottanut yhteyksiä eri tahoihin huoltajuuskiistan aikana. 
Hän on jaksanut kamppailla, koska hänellä on työpaikka ja asuntoasiat ovat kunnossa. Hän on 
hakenut myös vertaistukea muilta avioeroprosessin käyneiltä miehiltä. 
Kalevin suhtautuminen avioeroon on ollut erittäin kielteinen. Hän on perheenisä-luonne ja 
ylpeä kolmesta lapsestaan. Puolison raskauden jälkeinen masennus ja muut psyykkiset ongel-
mat ajoivat liiton karille. Vaimo haki Internetistä lestadiolaista viiteryhmää ja ilmeisesti seksu-
aalisia suhteita. Jouluna 2005 vaimo päätti lähteä. Hän oli hankkinut ennen lähtöään Kalevin 
tietämättä asunnon kunnalta. 

Kalevin talous on ollut avioliiton aikana ja sen jälkeen tasapainossa. Vaimon taloudellinen 
tilanne ei myöskään muuttunut eron takia, koska hän ei ollut työelämässä avioliiton aikana. 
Eron jälkeen hän on elänyt yhteiskunnan ja Kalevin taloudellisen tuen varassa. Kalevi on am-
matiltaan hitsaaja. Hän teki eron jälkeen kovasti työtä, kuten aikaisemminkin. Kalevi panosti 
lapsiinsa taloudellisesti merkittävästi. 

Kalevin työelämässä ei ilmennyt eron jälkeen muutoksia. Miltei kaikki vapaa-aikansa hän 
käyttää huoltajuustaisteluun. Lapset ovat edelleen äidillä viiden vuoden kiistelyn jälkeen, 
vaikka äidillä on päihde- ja mielenterveydellisiä ongelmia ja hyvin poikkeava elämäntyyli. 
Vaikeasta tilanteesta johtuen Kalevin ja puolison välit ovat jännitteiset. Suhteen alussa he olivat 
onnellisia. Kalevi arvosti perhe-elämää ja oli halukas tekemään töitä perheen puolesta ja uh-
raamaan aikaansa ja voimiaan sille. Kaksosten syntymän jälkeen tilanne muuttui vaimon ma-
sennuksen myötä täysin. 

Ammattiauttajilla he kävivät kerran yhdessä, mikä ei johtanut toivottuun tulokseen. Il-
meisesti mahdollisuuksia olisi ollut, mutta pariskunta ei ollut valmis tämäntyyppiseen sovitte-
luun. Jälkeenpäin ajatellen Kalevi on ymmärtänyt ammattiavun tärkeyden yleisellä tasolla. 
Sosiaalinen tuki on tullut vuosien myötä hänelle keskeiseksi. Miessakit ja muutamat muut eron 
kokeneet ja lastenhuoltajuusasiassa häviölle jääneet miehet ovat löytäneet toisensa. Kalevi on 
tässä taistelussa ottanut miesten edunvalvojan roolin. Omassa kiistassaan hän on mielestään 
käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja asiansa ajamiseen. Hän kokee, että lapset häiriintyvät 
psyykkisesti ollessaan äitinsä luona. 

Myös Kalevin omalle psyykelle on taistelu lapsista ollut kuluttavaa. Eroa sinällään hän ei 
ole liiemmin ehtinyt mielestäni käsitellä, koska lapset ovat etusijalla. Kalevilla oli avioliiton 
aikana omia harrastuksia, mutta harrastukset lasten kanssa olivat aina etusijalla. 

 
Talouden merkitys erosta toipumisessa 
Useimmat haastatelluista miehistä pitävät yhteyttä entiseen puolisoonsa eron 
jälkeen. Myös puolison aktiivista tukemista, yleensä taloudellista, esiintyy mo-
nien miesten kohdalla. Tukea saatetaan antaa, vaikka sen antaminen heikentäisi 
tuntuvasti omaa taloutta. Tosin miehet yleensä tulevat taloudellisesti toimeen 
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vähintäänkin kohtuullisesti, ilman että avioero olisi ratkaisevasti heikentänyt 
heidän toimeentuloaan. Yhdellä vastaajista talous on ollut jo ennen eroa heikos-
sa jamassa. 

Näiltä osin tämän tutkimuksen tulos vahvistaa kansainvälisen erotutki-
muksen pohjalta kehitettyä teoriaa, jonka mukaan miehet kärsivät erosta yleen-
sä taloudellisesti vähemmän kuin naiset, ja hyvä toimeentulo auttaa heitä sel-
viytymään erosta.  Miesten hyvä taloudellinen tilanne perustuu siihen, että 
heillä on vankka asema työmarkkinoilla, eikä ero sitä juurikaan horjuta. Tilanne 
saattaisikin olla toisenlainen, jos kyse olisi heikossa työmarkkina-asemassa 
olevista miehistä. Yhtä lukuun ottamatta, tähän tutkimukseen osallistuneiden 
miesten työmarkkina-asema on hyvä.  

Edellä mainitun miehen heikkoon taloudelliseen tilanteeseen tai työmark-
kina-asemaan ei kuitenkaan syynä ole avioero, vaan muut tekijät.  

 
Minulla on tämä tämmöinen kokemus siitä miten se avioliitto kesti ja millainen se 
oli ja kuinka se ajautui sitten tähän eroon. Suurelta osalta minun sairaudesta johtu-
neista syistä, koska sairaudesta johtaneet syyt johti sitten taloudellisiin syihin vaik-
ka taloudellisiin syihin johti myös nämä yleiset syyt. Mutta minä olisin pystynyt 
tarmokkaammin hoitamaan asioita ja pitkittämään näitä vaikeuksia. Jos minulla 
olisi ollut päätöntä valta silloin siinä perheessä, en olisi ikinä suostunut myymään 
asuntoa ennen kuin on pakko taikka muuttamaan siitä pois. Minulla sekoittuu nyt 
avioero ja tämä sairaus. Ne kytkeytyvät toisiinsa, että sairaus nousee päällimmäi-
seksi ja avioero on vaan sitten sivutekijä, joka aiheutuu sekin siitä. (2) 
 

Naisten taloudelliseen ja työmarkkina-asemaan vaikuttavat lasten huoltajuus ja 
hoito lasten ollessa pieniä. Naisten tilanne on tässä mielessä vielä heikompi 
maissa, joissa lasten päivähoitopalveluja ei ole saatavissa kuten esimerkiksi 
Suomessa.  

 
Suhde entiseen puolisoon 
Suhde entiseen puolisoon voi myös olla riidan ja mustasukkaisuuden aihe 
miesten uusissa parisuhteissa, mikä vaikuttaa aineiston perusteella puhtaasti 
tunnereaktiolta, sillä yhdelläkään tutkimukseen osallistuneista miehistä ei ole 
sukupuolista kanssakäymistä entisten puolisoidensa kanssa (suhteen uudel-
leen lämmittämistä) eron jälkeen. 

Samoin kuin suhde lapsiin, on suhde entiseen puolisoon aineistossa kaksi-
jakoinen. Se joko säilyy neutraalina tai hyvänä, ellei lastenhuoltajuudesta tule 
kiistoja, mutta niiden esiintyessä välit ovat yleensä erittäin heikot ja kielteisten 
tunteiden leimaamat. 
Suhde lapsiin -keskeinen voimavara erosta selviytymisessä 
Keskeinen erosta selviytymisen tekijä on miehillä hyvä suhde lapsiin, erityisesti 
aikuistuviin ja aikuisiin lapsiin. Lapset usein myös kyseenalaistavat valtion 
omaksuman ideologisen linjan, jonka perusteella lapset jäävät erossa naiselle, 

125



 

silloinkin kun on syytä epäillä vanhemmuuden sujuvan heikommin kuin mie-
hellä, esimerkiksi esiintyvien henkilökohtaisten ongelmien vuoksi.  

Kyseenalaistaminen ilmenee usein siten, että halutaan jäädä isän huolletta-
vaksi ja tämän kanssa asumaan. Olisi kiinnostavaa tietää tämän taustat myös 
lasten kokemusten kautta, mutta niistä ei ole tämän tutkimuksen aineistossa 
saatavana tietoa. 

 
Mä jatkoin sitä taistelua, sittenhän oli tietysti että oikeus on pyytää 
sosiaaliviranomaisten lausuntoo ja sitten alko tää kierros... Et kaks tanttaa siinä 
tuijotti pitkään ja näin poispäin.. ja kävivät täällä, me oltiin muutettu silloin jo 
tähän asuntoon. Se oli kyllä semmosta, että mä katoin ku he kävelivät tota polkua 
pitkin peräkkäin, nii mulla rupes soimaan tää Baby Elephant Walk, tää [hyräilyä].. 
Et sieltä tullaan, et se päätös oli niinku.. mun mielestä oli jo siinä vaiheessa selvä. Et 
en mä tiedä kyllä, et.. Kyllä siinä vaiheessa niinku.. no tietyllä tavalla niinku tää.. 
niinku aikasemmin puhuttiin sitä, että mä olin töissä paljon ja blablabla.. et Teijalle 
jäi se vastuu siitä arjen pyörittämisestä, että en mä niinku siinä sillä tavalla syyllistä 
pelkästään häntä siitä erosta.. Mut tää niinku vanha syyllisyysperiaate mikä oli 
avioero-oikeudenkäynneissä, nii jossain määrin kyllä niinku näis 
huoltajuusasioissa pitäs.. sitä pitäs palauttaa. Et kuka niinkun.. kumpi sit niinku 
viime kädessä niinku sitoutuu siihen lapsen asemasta huolehtimiseen.. Niin sillä ei 
oo nyt mitään arvoo, jos se on mies. (8) 
 

Miehet myös monesti ennakoivat huoltajuuskiistojen lopputuloksia ja tyytyvät 
siihen, että lapset jäävät erossa äidin huoltajuuteen, vaikka voivat toivoa toisin, 
tai ainakin yhteishuoltajuutta. 

 
No siinä vaiheessa kun sitten tehtiin sosiaalivirastossa, koska he tekivät tämän.. 
oltiin siellä istumassa ja kuulemassa ja he sanovat, että he suosittelevat.. tulevat 
suosittelemaan oikeudelle, että lapset määrätään äidille. Niin siinä vaiheessa mä 
tein sen päätöksen, että mä luovun huoltajuudesta, koska se oli niin riitasta vaihetta 
että mä en.. isyyttähän multa ei voi viedä, mutta mä halua ruveta taistelemaan 
kaikista asioista. Et yhteishuoltajuutta, niin mä totesin että siitä ei tuu yhtään 
mitään. (7)1U 

 
Erosta ei myöskään keskustella lasten kanssa, vaikka lapset ovat usein avioeron 
heikoin osapuoli ja suoraan eron seurausten kohteena. 

 
H: ”Et tavallaan se omaisuus meni suhteellisen mukavasti, että siitä ei tullu riitaa ja 
lasten kanssa elämisestä ja lapsille sopi se järjestely, että he ei niinku nosta mitään 
siitä. Mites he koki teidän eron sitte?” 
V: No me kysyttiin, että mitä ne on mieltä siitä, että jos erotaan.. Niin ne sano, että 
se on teidän asia että tehän siinä erootte. Ja ne oli erittäin fiksuja siinä ja enkä oo 
silleen huomannu. (6) 

 
Lapsista voi usein tulla erossa kiistakapuloita. Eroissa heitä ajatellaan, 

mutta avioliittojen koossa pitäjinä heillä on vähän merkitystä. Silti lasten tilanne 

126



 

ja suhde lapsiin on miehille eroissa keskeinen ongelma ja tästä suhteesta, toisin 
kuin suhteesta entiseen puolisoon, ollaan myös valmiita taistelemaan, usein 
vuosikausien ajan. Seuraava tapausesimerkki kuvaa tällaista selviytymistä. 

 

Tapausesimerkki 4 Tauno hankkii sosiaalista tukea ja vaalii suhdettaan poikaansa 
Tauno koki eronsa hyvin raskaaksi. Hänen lapsuudenkotinsa oli ollut ihmissuhteiltaan ehjä ja 
hänellä oli tässä mielessä paremmat lähtökohdat kestävään avioliittoon kuin puolisollaan, joka 
tuli rikkinäisestä kodista. 

Taunon puoliso oli uskoton avioliiton aikana. Hänellä oli useita seurustelusuhteita. Avio-
liiton alkuaikoina hän oli taloudellisesti riippuvainen miehestään ja ilmeisesti tämä selitti kes-
keisesti avioliiton koossa pysymistä, sillä saatuaan kaksi perintöä lähisukulaisiltaan hän oli 
valmis avioeroon ja solmimaan uuden parisuhteen. 
Perheen ainoa lapsi oli avioeron toteutuessa alle kouluikäinen ja hän kärsi suuresti vanhempi-
ensa erosta. Erossa isä pyrki ajattelemaan oman tulkintansa pohjalta lapsen etua, eikä ryhtynyt 
kamppailemaan lapsensa huoltajuudesta, lyhyen riitaisan vaiheen jälkeen. Äiti halusi aloittaa 
uuden elämän toisen miehen kanssa ja viedä lapsen mukanaan. Tauno myöntyi tähän, sillä hän 
tulkitsi sen olevan lapsen edun mukaista. 

Vaimon taloudellinen tilanne säilyi avioerossa hyvänä, toisin kuin yleensä. Sen sijaan 
Taunon talous lähes romahti erossa, mikä sekin on poikkeuksellista avioerotutkimusten perus-
teella. Tauno taloudellinen romahdus oli seurausta työpaikan menetyksestä, joka johtui henki-
löstön supistuksista, mikä ajoittui juuri Taunon eron aikoihin.  

Puolisoilla ei ollut yhteistä omaisuutta, sillä heidän avioliiton aikainen asuntonsakin oli 
vaimon omistuksessa.  Asunto-ongelmastaan Tauno selvisi ystäviensä sosiaalisen tuen avulla. 
Nämä järjestivät hänelle asunnon ja työpaikan aviokriisin hankalimmassa alkuvaiheessa.  

Taunon suhde entiseen puolisoon oli riidaton avioliiton alussa. Heitä yhdisti yhteinen 
yrittäjyys. Vaimon hakeuduttua toiseen työhön lapsen syntymän jälkeen suhde alkoi rakoilla ja 
vaimo hankki ulkopuolisia suhteita. Eron jälkeen puolisoilla oli ollut, kuten aiemmin mainit-
tiin, lyhyen aikaa avoimia ristiriitoja poikansa huoltajuudesta. 

Ammattiauttajiin ei Tauno turvautunut missään vaiheessa; ei myöskään yhdessä puo-
lisonsa kanssa avioliiton jatkamiseksi. Hänen olisi ollut mahdollista saada ammattiapua, mutta 
Tauno ei kokenut sitä tarvitsevansa. Myöhemmin hän koki, että se olisi voinut olla tarpeen. 

Taunon sisäinen elämänhallinta oli eron takia kovilla. Hänellä oli itsetuhoajatuksia. Kes-
kustelut ystävien kanssa, itsetutkiskelut sekä halu huolehtia lapsesta, auttoivat häntä jaksa-
maan ja jatkamaan elämäänsä. 

Avioliiton aikana molemmat puolisot olivat itsenäisiä ja molemmilla oli oma sosiaalinen 
verkosto. Kun vaimo irtautui parisuhteesta, jäi Tauno kuitenkin vaimoa enemmän sosiaaliseen 
eristäytyneisyyteen, mistä hän kuitenkin kamppaili itsensä ulos. 

Sukulaisten, ystävien ja oman pojan sosiaalinen tuki on hänen erosta selviytymistään 
kaikkein keskeisimmin selittävä tekijä. Taunolla on erityisen läheiset suhteet sisariinsa ja van-
hempiinsa. Lisäksi hän solmi eron jälkeen uusia, useimmiten lyhyitä, naissuhteita ja käytti näitä 
terapiana. Sosiaalisuudestaan huolimatta, hänen on ollut kuitenkin vaikeaa sitoutua uuteen 
parisuhteeseen eron jälkeen.  

Parisuhdeongelmiaan Tauno pitää keskeisenä eron kielteisenä vaikutuksena, vaikka hän 
muuten kokee elävänsä varsin tyydyttävää elämää. Läheisten ihmissuhteiden alueella tapaami-
set oman pojan kanssa ovat hänelle erityisen tärkeitä ja tätä suhdetta hän on rakentanut ja 
ylläpitänyt pitkäjännitteisesti. 

 
Miesten ero näyttää ikään kuin polarisoivan heidän suhdettaan lapsiin. Toisille 
ero tarkoittaa pakollista etäisyyttä lapsista näiden jäädessä äidille, toisille taas 
suhde lapsiin muodostuu läheiseksi ja tukevaksi. Joskus myös lapset liittoutu-
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vat ex-puolisoiden välisissä ristiriidoissa isän leiriin.  Syynä tähän voi olla esi-
merkiksi isän liberaalimpia suhtautuminen kasvatukseen liittyviin kysymyksiin. 

 
Kyllä, Riitta oli pelastus siinä hommassa, siinä ois voinu mennä ihan toisin asiat. Ja 
sitte Riitta kerto mulle kato kaikki ne kauheudet, millä Anu oli häntä sitonu ja 
kaikki se mistä hän oli niinku katkera. Äiti ei ollu päästäny minnee futikseenkaan 
sen takia, että se halus aina olla ja sitte.. se oli hyvä siinä oli jo yks semmonen joku 
tämmönen abiris.. tai ei se ollu abiristeily vaan tää vanhojen risteily, niin mä 
ihmettelin aikanaan miks ei Riitta sinne menny.. Ja mä kysyin Anulta miks ei se 
menny sinne, no ei se halunnukaan sitte ja sit Riitta kertoo mulle monta vuotta 
myöhemmin, että ku äiti esti sen. Et kato et se oli. (5) 

 
Suhde entiseen puolisoon näyttäytyy jännitteiltään samalla tavoin kaksijakoisel-
ta aineistossa, tämän suhteen kietoutuessa yhteen kysymyksen lasten huolta-
juudesta kanssa. Ilmeisesti suhteet entiseen puolisoon säilyvät vain lasten kaut-
ta eroissa pääsääntöisesti. 

 
H: ”No mikä tossa oli Eveliinalla sitte se osa ja rooli, että oliko se tehny oman pää-
töksensä jo jotenki, että se ei halua sun kanssa jatkaa millään muotoo?” 
V: Noo se oli sitte.. Sit rupes tulee niit tilanteita, et mää näin et tää mies oli niinku 
hänen kanssaa.. Mää aattelin, et eihän se voi olla totta. 
H: ”Se selvis sullekin sitten pikkuhiljaa?” 
V: Nii.. Sit.. Mä katoin et se on siel ikkunas, näyttää mulle keskisormee ja voiton-
merkkejä ja..” 
H: ”Ne ryyppäs yhdessä sitte ja. (4) 

 
Lasten tavoin ystävät ovat miehille tärkeä voimavara eroista toipumisessa. 
Yleensä miesten verkostot toimivat hyvin, mutta joskus ne heikkenevät eroti-
lanteessa. 
 

H: ”Sinulla on se peruspaketti kasassa.” 
V: Peruspaketti on nyt kasassa. 
H: ”Välit vanhaan vaimoon on hyvässä kunnossa, tyttärien kanssa, Sarin kanssa on 
tilanne. Työ, harrastukset ja kaikki kaverit ovat kohdallaan.” 
V: Kyllä, minulla ei ole hävinnyt kavereita. Lapsuudenkavereita, kenen kanssa mi-
nä olen ollut, ei ole ketään hävinnyt. Omasta mielestäni tuntuu, että minulla on ai-
ka hyvä tilanne. Maksan laskut ja olla likkojen kanssa, sitten hyvä tyttöystävä ja 
hyviä kavereita. 
H: ”Onko edellinen suhde jättänyt traumoja tai jotain muita tämmöisiä asioita? Pys-
tytkö sinä näkemään sen tämän suuntaisesti, että elämä menee omaa lukuansa ja 
ehkä tällä kaikella on tarkoituksensa Nyt, kun sinä olet löytänyt Sarin, olisiko se si-
nun elämäsi nainen kuitenkin?” 
V: Toi on hyvin sanottu. No se on silleen, että elämä jatkuu ja tapahtuu kaikenlaisia 
asioita ja asioilla on tapana selvitä jossain vaiheessa. 
H: ”Ja löytää paikkansa.” 
V:  Löytää paikkansa.  (6) 
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Ammattiavun tarve ja käyttö 
Miehet käyttävät vähän ulkopuolista ammattiapua selviytyäkseen avioerosta 
tai sen seurauksista. Tämä ei johdu siitä, ettei tarvetta olisi, vaan siitä etteivät he 
usko sen johtavan käytännössä parempaan tulokseen. Siksi kynnys ammat-
tiapuun turvautumiseen saattaa miehillä olla korkea. 

Näyttää siltä, että asiantuntija-avun käyttäminen on sukupuolittunut ilmiö, 
ehkä avun hakemista pidetään epämiehekkäänä. Tosin avun käyttäminen voi 
myös kariutua siihen, ettei vaimo sitä halua. Ehkä miesten tarve on sittenkin 
suurempi, jos yleisestikin pitää paikkansa tutkimuksen tieto, jonka mukaan ero 
tulee miehelle yllätyksenä ja tapahtuu vastoin heidän tahtoaan. 

 
H: ”Et käynyt missään ammatti ihmisten kanssa? Sinä et ole käynyt keskustelua 
missään, mitä olet käynyt kavereitten kanssa.” 
V: Kävin minä siinä välissä viemässä toiseksi nuoremman siskon katkolle silloin, 
kun minä olin niissä palavereissa mukana, niin kun hänkin oli. Psykiatrit ja nämä 
sanoivat, kun minä puhuin kanssa minun asioistani, niin tule vaan juttelemaan jos 
siltä tuntuu. Mutta ei sitten tuntunut. (6) 

 
Ulkopuolisen avun realisoitumatonta tarvetta esiintyy eroprosessin eri vaiheis-
sa. Aviokriisin puhjetessa koetaan tarvetta saada apua eron ehkäisemiseen. 
Asiantuntija-avun tarvetta esiintyy myös lastenhoidon kysymyksissä eron jäl-
keen. Seuraavassa tapausesimerkki, jossa asiantuntija-avulla kuitenkin on mer-
kitystä erosta selviytymisessä. 

 

Tapausesimerkki 5 Tarmo selviytyy ammattiavun ja uuden parisuhteen avulla 
Tarmolla on ollut sekä avioliiton aikana että sen jälkeen vakiintunut työmarkkina-asema, hän ei 
käyttänyt avioliiton aikana alkoholia, hän on ollut uskollinen puolisolleen sekä osallistui lasten 
ja kodin hoitoon. Ero tuli hänelle yllätyksenä, koska hän piti itseään edellä mainittujen asioiden 
vuoksi hyvänä puolisona ja avioliittoaan toimivana. Nämä seikat eivät kuitenkaan riittäneet 
vaimolle, vaan hän etsi uuden suhteen. 

Ammatiltaan Tarmo on yrittäjä. Hänen työhönsä on kuulunut runsaasti ulkomaanmatkoja 
ja poissaoloa kotoa. Tarmo teki eroprosessin aikana ja sen jälkeen työtä lähes yhtä paljon kuin 
aikaisemminkin. Työ auttoi häntä suuntaamaan ajatuksiaan muihin asioihin, mutta se ei ollut 
kuitenkaan keskeinen tekijä erosta toipumisessa. 

Taloudellisesti avioero ei ollut kummallekaan puolisolle vaikea. Tarmo antoi monissa 
avioeron riitakysymyksissä periksi. Tämä piti paikkaansa niin talous- kuin muissakin asioissa. 
Hän ei halunnut riidellä.  

Erityisesti eron jälkeen alkanut uusi suhde edesauttoi Tarmon erosta toipumista.  Tarmo 
pystyi sen avulla katsomaan elämää eteenpäin eikä jäänyt eroajatusten vangiksi. Hän tarvitsi 
kuitenkin ammattiapua eronsa läpikäymiseen. 

Avioeroprosessi käynnistyi, kun Tarmon vaimo rakastui työtoveriinsa, ja halusi jättää 
Tarmon sekä heidän kaksi yhteistä lastaan.  Lapset jäivätkin aluksi isälle, mutta myöhemmin 
entinen vaimo tuli katumapäälle ja halusi lapset itselleen ja Tarmo myöntyi lopulta tähän.  
Tarmo olisi halunnut vielä jatkaa avioliittoakin, mutta ex-vaimon suunnitelmiin tämä ei sopi-
nut. Tarmo olisi halunnut käydä parisuhdeterapiassa yhdessä vaimonsa kanssa avioliiton jat-
kamiseksi, mutta tämä ei kokenut sitä tarpeelliseksi, vaan halusi erota. 

Tarmon suhde entiseen puolisoon säilyi eron jälkeen elatuskiistasta huolimatta hyvänä, 
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mikä tarkoittaa tässä yhteydessä neutraalia, satunnaista kanssakäymistä, ilman suuria avoimia 
ristiriitoja. Tosin siinä vaiheessa kun Tarmon elämään tuli tyttöystävä entisen puolison suhtau-
tuminen Tarmoon muuttui ärtyisäksi ja eropäätöksestä huolimatta mustasukkaiseksi. 

Avioliiton aikana Tarmo asui vaimonsa kanssa pääkaupunkiseudulla, missä ammattiaut-
tajien saanti olisi ollut helppoa. Tarmo itse turvautui eronsa vuoksi myös ulkopuoliseen ammat-
tiapuun. Tällä on ollut tyttöystävän ja ystävien sosiaalisen tuen ohella hänelle suuri merkitys 
erosta selviytymisessä.  

Eron jälkeen myös Tarmo käytti alkoholia tavallista enemmän. Tärkein tuki tuli uudelta 
tyttöystävältä, joka on ollut omassa elämässään samankaltaisessa tilanteessa, joten kumppanit 
saattoivat tukea toisiaan vertaisinaan. Tuki oli lähinnä keskustelukumppanuutta eroon liittyvis-
tä tuntemuksista. 

Lapset olivat pitäneet avioliittoa osittain koossa. Eron jälkeen myös Tarmon hyvät suhteet 
lapsiin edesauttoivat selviytymistä. Tarmon suhdetta lapsiin kuitenkin hankaloitti se, että hän 
joutui luopumaan huoltajuudesta vaimon vaatimuksesta. Hänellä oli sen jälkeen vain tapaa-
misoikeus lapsiinsa. 

Henkisesti Tarmo selviytyi suhteellisen hyvin erosta, joskin tieto puolison työpaikkaro-
manssista tulevan puolisonsa kanssa avioliiton aikana oli hänelle nöyryyttävä kokemus.  

Molemmat eronneet puolisot olivat avioliiton aikana itsenäisiä ja heillä oli hyvä ammatti. 
He ovat kumpikin ulospäin suuntautuneita. Molemmilla on myös aikaisempia kokemuksia 
jättämisestä ja jätetyksi tulemisesta. myös Tarmon elämä jatkui sekä sosiaalisissa että seuruste-
lusuhteessa tasapainoisena eron jälkeen. 

 
Sukupuoli- ja muut naissuhteet eron jälkeen 
Uusien naissuhteiden merkitys ja siihen liittyvät ilmiöt järjestyvät miehillä sa-
maan tapaa kuin kansainväliset erotutkimukset antavat olettaa. Uusia suhteita 
solmitaan usein ja varsin pian ero jälkeen. Joskus uusi suhde osoittautuu lu-
jemmaksi kuin purkautunut liitto, vaikka ero olisikin ollut vastentahtoinen. 

 
V: ”No sitä varmaan moni ihmetteli, että kato kun joka ilta jo eri naisen kanssa.” 
H: ”Niin sulla oli vähän aikaa se vaihe, eiks ollu?” 
V: ”Niin. Niin se tarkottaa sitä, että sillee on paljon helpompaa olla yksin” 
H: ”Eikä tartte antaa enempää muuta ku se kaks tuntia taikka neljä tuntia” 
V: ”Niin tai sen, että ei mulla niinku tavallaan.. mä en hakenu seksikumppania 
sieltä sillon.” 
H: ”Sä tykkäsit seurasta, jutella.. no puhuiks sä niitten kanssa, siis näistäkin 
asioista?” 
V: ”Puhuin.. kyllä. Puhumisella saa kato ne.. ei niitä kannata itte sisällään pitää jos 
joku viittii kuunnella.” 
H: ”Niin siellä ravintolassa on kuulijoita, mutta siellä on kohtalotovereita. (5) 

 
Usein miehillä on eron jälkeen jonkinlainen runsaiden uusien suhteiden vaihe, 
kuten kansainvälinen erotutkimuskin jo on osoittanut. Eron jälkeen uusia suh-
teita solmitaan useita, ilman aikomusta suhteen vakinaistamiseen. Ero ei myös-
kään tämän tutkimuksen aineistossa näytä vievän miehiltä uskoa parisuhteen 
mahdollisuuteen onnistua. Uusien suhteiden solmimisessa esiintyy myös pyr-
kimystä testata omaa kilpailukykyään suhdemarkkinoilla. Se ei näytä ainakaan 
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pelkästään eron vuoksi yleensä kärsivän. Seuraava tapausesimerkki kuvaa su-
kupuolisesti aktiivisen miehen selviytymistä. 
 

Tapausesimerkki 6 Hannu elää aktiivista elämää ja tukeutuu tyttäreensä 
Hannu suhtautuu eroonsa rauhallisesti. Hänen elämänsä on ollut nousua ja laskua. Se on kasvat-
tanut häntä ottamaan vastaan tyynesti vaikeudet. Hannun elämänkatsomus on jossain määrin 
fatalistinen, jonka mukaisesti hän suhtautuu kielteisiin elämänkokemuksiinsa. Ehkä juuri siksi 
hän ei retkahtanut missään vaiheessa pois tasaisesta elämänkulustaan, vaan on pysynyt eron 
aikana ja sen jälkeenkin työkykyisenä.  

Syyksi eroon hän tulkitsee entisen puolison alkoholin käytön ja mielenterveysongelmat. 
Hannu otti vaimon eroehdotuksenkin rauhallisesti vastaan. Hannu myöntyi ja hyväksyi ehdo-
tuksen. Hannun puolisolla oli tässä vaiheessa mielenterveysongelmia. Hän ehdotti eroakin mieli-
sairaalasta käsin 

Hannun eroon suostumisen motiivina oli tuolloin 17 vuotiaan tyttären myönteinen suhtau-
tuminen eroon ja tuki, jota hän sai tyttäreltään eron aikana ja sen jälkeen. Tytär halusi jäädä eron 
jälkeen isänsä luo asumaan. Isän ja tyttären hyvät välit olivatkin keskeinen tekijä erosta selviy-
tymisessä. 

Taloudellisesti ero oli Hannulle raskas. Hän on kuitenkin kyennyt käsittelemään tätäkin 
asiaan sekä yksin että myös ystävien kanssa. Eron tapahtuessa Hannun taloudellinen tilanne oli 
kuitenkin suhteellisen hyvä. Hannun tilanne muistuttaa tässä tyypillistä miehen tilannetta eros-
sa. 

Vastuuntuntoisesti hän pyrki avioliiton aikaan hemmottelemaan vaimoaan ja käytti häneen 
silloinkin runsaasti rahaa. Hannu teki paljon töitä ja myös pitkiä päiviä pitääkseen taloutensa 
kunnossa. 

Hannu on eronkin jälkeen useiden vuosien ajan auttanut entistä vaimoaan taloudellisesti ja 
hän maksoi myös erotilanteessa syntyneet mittavat korvaukset. Auttaessaan sairastelevaa ex-
puolisoaan hän on tinkinyt omasta kulutuksestaan. Tässä suhteessa hän on toiminut eroavien 
miesten enemmistöstä poikkeavasti ja on tinkinyt omasta hyvinvoinnistaan enemmän kuin 
hänen olisi ollut pakko, etenkin kun tytär asuu hänen kanssaan. Hannu kärsi entiselle vaimolleen 
antamansa tuen takia taloudellisesti merkittävästi. Eron jälkeen hänen suhteensa puolisoon pysyi 
kuitenkin neutraaleina aivan viime vuosia lukuun ottamatta. 

Hannun puoliso oli nuoruuden rakkaus. Avioliitosta syntyi yksi tytär. Avioelämä oli Han-
nun mielestä jälkeenpäin ajatellen seksuaalisesti varsin viileää. Tähän on ollut keskeisenä syynä 
entisen puolison lapsuuden insestikokemus, joka oli hänelle hyvin traumaattinen ja vaikutti 
kielteisesti aikuisiän sukupuolielämään? 

Ystävät ja uudet seurustelusuhteet tyttären lisäksi olivat merkittäviä. Seurustelusuhteita 
syntyi melko pian eron jälkeen. Hannu ei ollut pettänyt avioliitossa puolisoaan. Tässäkin Han-
nun tilanne muistuttaa eroavien miesten tilannetta sellaisena kuin tutkimukset sen ovat hahmot-
taneet. Erityisesti miehillä on pian eron jälkeen useita uusia naissuhteita ja suoranaista promis-
kuiteettia esiintyy heillä usein.  

Ammattiauttajia hän ei puolisonsa kanssa käyttänyt, mutta ystäväpiiri ja oma tytär tukivat. 
Hannun elämänhallinta säilyi eronkin jälkeen hyvänä. 
Sosiaalinen verkosto oli molemmilla avioliiton aikana varsin laaja ja toimiva. Hannu säilytti 
myös eron jälkeen yhteyksiä vanhoihin ystäviinsä. Hannu on seurallinen. Hän tulee, oman tul-
kintansa mukaan lempeän luonteensa vuoksi hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen. 

 
Huomattakoon tässä, että myös eurooppalaiseen syrjäytymiskeskusteluun vai-
kuttanut ranskalainen ajattelu korostaa sosiaalisen suhteiden merkitystä syrjäy-
tymisen keskeisenä osa-alueen (ei siis esim. taloudellista niukkuutta). 
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Jos syrjäytymistä katsotaan vain taloudellisena ja työmarkkina-
kysymyksenä, saattaa tämä huono-osaisuuden (syrjäytyneisyyden) muoto jäädä 
kokonaan sosiaalipoliitikkojen ja sosiaalityöntekijöiden kiinnostuksen tavoit-
tamattomiin. Tähän vaikuttavat rakenteelliset tekijät ovat yhteis-kunnassamme 
selvästi sukupuolittuneita, vaikka myös miesten näkökulmaan on alettu sekä 
tutkimuksen että tasa-arvopolitiikan kentässä kiinnittää huomiota. 
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5 Yhteenveto ja johtopää-
tökset 

5.1 YHTEENVETO 
 
Tässä tutkimuksessa avioeroa tarkastellaan miesten näkökulmasta. Tavoitteena 
on saada esiin hylättyjen miesten näkökulma eli sellaisten, jotka ovat joutuneet 
eroamaan tahtomattaan. Tutkimuksen kohteeksi on valittu vain sellaisia miehiä, 
joiden avioeroihin nainen on tehnyt aloitteen, ja jotka ovat päätyneet eroon 
miesten vastustuksesta huolimatta.  

Tutkimuksessa selvitetään, miten tällaiset eroprosessit ovat käynnistyneet, 
edenneet ja miten miehet ovat niistä selvinneet. Aineistona käytetään erosta 
selvinneiden miesten kokemuksia, jotka kerättiin haastattelemalla. 

Tämän tutkimuksen lähtöoletuksissa hylätyn miehen tilanne näyttäytyy 
sosiaalisena ongelmana. Avioero on sosiaalisen riskin kaltainen hyvinvoinnin 
ongelma ja perhepolitiikan haaste. Kysytään, miten miehet sopeutuvat heihin 
kohdistuviin uusiin vaatimuksiin ja yllätyksenä tulevaan eroon silloin, kun 
miehen hyvän käyttäytymisen normi ei enää riitä pitämään avioliittoa emansi-
poituneiden naisten kanssa koossa. Avioero jää kuitenkin sosiaaliturvajärjes-
telmissä vaille huomiota.  

Keskeiset sosiaalisten ongelmien tutkimusperinteet voidaan jakaa rakenne- 
funktionalistiseen, interaktionistiseen sekä konfliktiteoreettiseen tutkimusperin-
teeseen. Näitä perinteitä on myös luonnehdittu traditionaaliseksi (konservatii-
viseksi), liberaaliksi ja radikaaliksi suuntaukseksi. Nämä samat suuntaukset 
ovat toimineet myös perhettä ja avioliittoa ja niiden ongelmia koskevan teoreet-
tis-empiirisen tutkimuksen viitekehyksenä. Tässä tutkimuksessa sovelletaan 
lähinnä interaktionistista teoriaa, sillä miesten avioeroja katsotaan toimijoiden 
kokemuksen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

Avioero on tutkimuksessa oletettu riskitilanteeksi. Se voi vaikeuttaa ero-
perheiden lasten elämää ja myöhempää kehitystä. Avioeron aiheuttamaa stres-
siä onkin verrattu puolison tai vanhemman kuolemaan.  Avioero voi hankaloit-
taa eronneiden elämänhallintaa useilla hyvinvoinnin osa-alueilla, kuten toi-
meentulossa, sosiaalisissa suhteissa, terveyden ja työelämän alueella sekä 
kuormittaa yhteiskuntaa vaikeilla ja kalliilla eroprosesseilla huoltajuus-
kiistoineen. 

Avioeroja koskeva tutkimustieto on myös monilta osiltaan puutteellinen ja 
vanhentunut. Tietoa puuttuu mm. siitä, miten avioero tätä nykyä koetaan elä-

133



 

mäntilanteena ja millaisia odotuksia eroavilla ja eronneilla kohdistuu eropro-
sessin yhteiskunnalliseen hallintaan esimerkiksi lainsäädännön ja sosiaaliturvan 
ja erityisesti tässä tutkimuksessa korostetun miesnäkökulman suhteen. Miesnä-
kökulma on aiemmissa tutkimuksissa jäänyt liian vähälle huomiolle. 

Tähän puutteeseen ovat miestutkijat yleisesti miehen asemaa koskien kiin-
nittäneet viime vuosina lisääntyvää huomiota. Teema on myös ollut esillä julki-
sessa mediakeskustelussa ja poleemisessa kirjallisuudessa, mutta tutkimustie-
toa on edelleen Suomesta vähän saatavissa. 

Miesnäkökulman huomioon ottaminen tuottaa tietoa paitsi erosta ja sen 
prosesseista miehen näkökulmasta, myös tietoa miehistä isinä (vanhempina). 
Miehen näkökulman huomioon ottaminen saattaa tuottaa uusia näkökulmia 
myös perhepoliittisiin ohjaus- ja neuvontajärjestelmiin. Myös niiden voi olettaa 
perustuvan kehittämisen kannalta vanhentuneeseen ja ylimalkaiseen tutkimus-
tietoon. 

Avioeroa elämäntilanteena ja prosessina on usein sosiaalitieteellisissä tut-
kimuksissa tarkasteltu naisten tai lasten näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa 
ilmiötä tarkastellaan sosiaalisena ongelmana ja syrjäytymisriskinä miesten nä-
kökulmasta. Tavoitteena on erityisesti saada naisten aloitteesta käynnistyneistä 
eroista selviytyneiden miesten ”ääni” kuuluviin. Ilman miesten näkökulmaa 
käsityksemme avioerosta jää vajaaksi ja myös teoreettisesti yksipuoliseksi. 

Tässä tutkimuksessa ei kysytä sitä, miksi avioliitot kariutuvat niin usein 
nykyisin, vaan tarkastellaan sitä, millaisin prosessein erot toteutuvat, millaisia 
haasteita ne miehille asettavat ja miten he niistä selviytyvät. Sosiaalipoliittisesta 
näkökulmasta kysytään, miten eronneita miehiä voitaisiin tukea heidän proses-
seissaan, käyttäen apuna sitä kokemusta, jota erosta selvinneillä on tarjottava-
naan.  Kysytään, voidaanko parisuhteita tukea kriiseissä ja ennalta ehkäistä 
niitä. 

Tutkimuksen kohteeksi onkin valittu vain erosta toipuneita. Eron haasteel-
lisuuden korostamiseksi tutkimuksen kohteeksi on valittu toisaalta vain sellai-
sia miehiä, joiden ero käynnistyy naisten aloitteesta ja joille ero tulee pääsään-
töisesti yllätyksenä eli miehiä, jotka uskovat olleensa hyviä aviomiehiä ja isiä. 

Tutkimukseni lähtöoletuksena on, että miesten eroissa on sekä eronneita 
yhdistäviä että jokaiselle eronneelle erityisiä piirteitä, niin eroon johtaneissa 
tekijöissä, erotilanteesta johtuvissa vaikeuksissa kuin selviytymis-
strategioissakin, joilla niitä käsitellään. Näitä näkökohtia selvitetään laadullisen 
tapaustutkimuksen otteella. Aineistona on kahdeksan miehen useassa vaiheessa 
toteutetut haastattelut. 

Sosiaalipoliittisena lähtökohtana on ollut oletus, jonka mukaan avioliiton ja 
perheen rikkoutuminen ei ole vain eroavan ja eronnen avioparin välinen asia, 
vaan sen vaikutukset kohdistuvat myös perheiden lähipiiriin ja koko yhteiskun-
taan. Etenkin erojen yleistyessä myös yhteiskunta menettää, mikäli prosesseja ei 
nykyistä paremmin kyetä hallitsemaan.  
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Tutkimustehtävät 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää empiirisesti, millainen on 
hylättyjen miesten asema avioerossa, heidän itsensä kokemanaan ja millaiset 
tekijät ovat yhteydessä heidän selviytymiseensä erosta. Myös tällaisen tulkin-
nan kautta voidaan suoraan ja välillisesti myös vastata kysymykseen, millaisia 
reformitarpeita eroprosessiin liittyy, miten tällaisia miehiä voitaisiin tukea ero-
prosesseissa perhepolitiikkaa kehittämällä. 

Edellä kuvatuista lähtökohdista tutkimuksessa on päädytty seuraaviin yk-
silöityihin tutkimustehtäviin: 

 
� Millainen on hylätyn miehen avioeroprosessi? 
� Miten hylätyt miehet selviytyvät erosta? 

 
Tutkimuskysymyksiin vastataan laadullisen tapaustutkimuksen otteella, sovel-
taen myös narratiivisen tutkimuksen lähestymistapaa erityisesti avioeroproses-
sin kuvauksessa ja sitä koskevan empiirisen aineiston keruussa ja analyysissä. 
Aineistona käytetään avioeron läpikäyneiden ja siitä toipuneiden miesten haas-
tatteluja. Laadullinen tutkimusote on valittu aiemman erotutkimuksen pohjalta 
tuotettujen eroprosessin teoreettisten mallien koettelemiseksi suomalaisessa 
aineistossa, pyrkien samalla säilyttämään kosketus eroprosessin moniulottei-
suuteen ja idiosynkraattisuuteen, tapauskohtaisuuteen. 

Tutkimuksen teoreettisena lähestymistapana on sosiaalisten ongelmien 
sosiologinen tutkimusperinne sekä sosiaalipoliittinen syrjäytymiskeskustelu. 
Sosiaalisten ongelmien tutkimus on lähestymistavoiltaan hyvin runsasta. Tässä 
tutkimuksessa miesten eroja seurauksineen ja hallinnankysymyksinä tarkastel-
laan lähinnä interaktionistisesta näkökulmasta käsin. Kiinnostus on toimijata-
solla ja miesten kokemuksissa sellaisina kuin ne näyttäytyvät empiirisesti tut-
kimuksessa kerätyssä tapausaineistossa.  

Eron seurausten hallinnan tarkastelussa tuodaan keskusteluun jossain 
määrin myös niitä näkökulmia, joita edellä mainitut muut perinteet ovat koros-
taneet sekä pohditaan tapoja kiinnittää eroavat miehet pyrkimyksineen aktiivi-
seksi osaksi eroja käsitteleviin sosiaalisiin järjestelmiin, lähinnä palvelujärjes-
telmiin ja tapoja käsitellä eroihin liittyviä konflikteja, niitä säädellysti hilliten.  

Tekijä hyödyntää tutkimuksessa pitkäaikaista työskentelyään sekä näi-
den miesten että muiden vastaavissa tilanteissa olleiden miesten ja naisten 
kanssa käymiään keskusteluja. Tapaustutkimuksen otteella on voitu, aineistoa 
ja kokemuksia aihepiiristä vaiheittain keräämällä ja syventämällä, päästä kiinni 
eron keskeisiin puoliin ja sen konkreettisiin ilmenemismuotoihin aivan toisella 
tavalla kuin mihin tilastollinen ryhmätasoista tietoa tuottava orientaatio olisi 
tarjonnut mahdollisuuksia. 
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Tutkimuksen tulokset tiivistetysti 
Puolisot ovat yksilöinä voimattomia ylläpitämään avioliittoa jos toinen puo-
lisoista ei tätä halua. Puolisolla, joka haluaisi pitää avioliittoa koossa, ei ole sii-
hen mitään mahdollisuutta ilman toisen puolison samansuuntaista pyrkimystä. 

Avioliittoinstituutio on hyvin pitkälti menettänyt parisuhdetta ylläpitävää 
voimaansa. Avioliiton koossapitämiseen ei enää kohdistu samaa moraalista tai 
uskonnollista painetta kuin aiemmin. Tutkittavien kokemuksissa korostuu avio-
liiton olemus henkilöiden välisenä tunnesuhteena. Jos avioliittoa ei koeta pal-
kitsevaksi, virikkeelliseksi ja elämykselliseksi, sitä ei pidetä koossa vaikka tilan-
ne ulkoisesti, esimerkiksi taloudellisesti, olisi hallinnassa. 

Haastattelujen perusteella liittoja ei pidetä tunnesiteen löystyttyä koossa 
myöskään lasten takia, vaikka lapsia haluttaisiinkin säästää eron vaikutuksilta. 
Kun tutkimuksen erot käynnistyvät naisten aloitteesta, näyttää naisten talou-
dellinen emansipaatio merkittävältä tekijältä eron käynnistäjänä. Ero käynnis-
tyy usein vaiheessa, jolloin naisen taloudellinen asema olennaisesti paranee ja 
tarjoaa mahdollisuuden lähteä omille teilleen. 

Puolisoiden poliittisella tai uskonnollisella vakaumuksella ei näytä olevan 
suurta painoarvoa avioeroissa. Yhteiskunnalliset näkemykset eivät aiheuta 
ristiriitoja puolisoiden välille yhdenkään haastatellun avioliitossa. Joissain haas-
tatteluissa tulee esiin puolisoiden poliittiset kannat.  Niiden samansuuntaisuu-
della näyttäisi olevan avioliiton alussa puolisoita yhdistävää merkitystä, mutta 
eroprosesseissa tämä puoli ei tule esiin millään tavalla. Eroon ei myöskään näy-
tä vaikuttavan puolisoiden uskonnollinen vakaumus tai heidän vanhempiensa 
käsitykset avioerosta eikä liioin kokemus omien vanhempien erosta.   

Aviollinen uskottomuus ei näytä aineiston perusteella tämän päivän lii-
toissa olevan keskeinen eroon johtava syy eikä myöskään aiemmin miehiseksi 
sukupuolittunut asia; uskottomuus. Tutkimuksen tapauksissa nimenomaan 
naiset ovat uskottomia. Vain yhdessä erossa miehen uskottomuus on eroon 
vaikuttavana tekijänä. Uskottomuus sinänsä ei ole aineistossa harvinainen ilmiö.  

Miehet olisivat kuitenkin olleet valmiita antamaan naisten uskottomuuden 
anteeksi ja jatkamaan liittoa. Naisten uskottomuus tulee kuitenkin miehille 
usein yllätyksenä. Myös tapauksessa, jossa mies on ollut uskoton, on tämä pyr-
kinyt kuitenkin toisin kuin tutkimuksen uskottomat naiset, torjumaan myö-
hemmin uhkaavan eron.  

Keskeisin avioeron syy näyttää uskottomuuden sijasta olevan puolisoiden 
välisen tunnesiteen väljähtyminen, jota aviollinen uskottomuus ilmentää. Pelk-
kä tasainen ja turvallinen elämänkulku ei ole naisille riittävää pitämään avioliit-
toa koossa, vaikka tutkimuksen miehet näin tuntuvatkin uskovan. Vaikuttaa 
siltä, etteivät miehet ole tätä asiaa tiedostaneet. He luulevat olevansa hyviä 
aviomiehiä myös puolisoidensa mielestä. Vaikuttaa siltä, että on siirrytty erään-
laiseen elämysavioliittoon.  

Yhteisten harrastusten ja yhteisen ajan puute saattaa olla muihin tekijöihin 
yhdistyneenä merkittävä tekijä, avioerojen synnyssä. Puolisoiden ajatukset 
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hyvästä avioliitosta eivät näytä kohdanneen toisiaan. Ehkä yhteinen aika ja sen 
myötä mahdollisesti parantunut kommunikointi puolisoiden kesken olisi voi-
nut muuttaa tilanteen. Naiset selvästikin odottavat liitoiltaan enemmän yhteistä 
aikaa ja yhdessä koettuja elämyksiä, kun miehille liiton aineellinen puoli, mie-
hen elättäjän rooli vaikuttaa ensisijaiselta. 

Miehet tuntuvat ajattelevan, että kunhan perheen talous on kunnossa, 
muut asiat järjestyvät ja niiden tulee järjestyä sen myötä. Useissa tutkimuksen 
liitoista nimenomaan miehen intensiivinen osallistuminen työelämään johtaa 
yhteisen ajan puutteeseen, jota naiset saattavat paeta uuteen antoisampaan 
suhteeseen.   

Aineiston perusteella avioerotutkimusten näyttö siitä, että naisen talous on 
edelleen kytkeytynyt miehen tilanteeseen, pitää myös tässä aineistossa paik-
kaansa. Tavallisesti työelämään naista lujemmin ankkuroitunut mies, ja hänen 
talouteen säännöllisesti tuomansa runsaskaan tilipussi, eivät kuitenkaan riitä 
pitämään liittoa koossa. Jotkut tutkimukseen osallistuneista miehistä tukevat 
vaimojaan taloudellisesti eron jälkeenkin. Myös lasten rahoittajana miesten 
rooli näyttää edelleen keskeiseltä. 

Myöskään käsitys naisista pesänrakentajina ja lasten vuoksi uhrautujina ei 
pidä aineiston valossa paikkaansa. Tässä aineistossa naiset toimivat eron liik-
keelle laittajina, ja miehet pikemminkin pyrkivät pitämään avioliittoja koossa, 
myös silloin kun vaimo on uskoton. Näin tapahtuu tutkimuksen aineistossa 
usean miehen kohdalla. Miehet varjelevat huolellisesti myös suhdettaan lap-
siinsa ja käyvät tämän suhteen vuoksi pitkiäkin huoltajuuskiistoja. Miehet kui-
tenkin usein kokevat olevansa näissä kiistoissa heikoilla yhteiskunnan instituu-
tioiden suojellessa periaatteellisista syistä naisen vanhemmuutta ensisijaisena. 

Se, että erot syntyvät naisten aloitteesta ja tulevat usein miehille yllätykse-
nä ja toteutuvat heidän vastustuksestaan huolimatta, viestii siitä, että jotain on 
puolisoiden välisessä kommunikaatiossa vialla. Ainakaan molempiin puolisoi-
hin vaikuttavia ikäviä asioita ei kyetä käymään keskustellen läpi. Puolisoiden 
kommunikaatio näyttää korostuvan tutkimukseen osallistuneiden avioliitoissa 
ja sitä eivät miehet ole selvästikään riittävästi ymmärtäneet. 

Herää kysymys, ilmentääkö tutkimuksen tapausaineisto tässä jotain ylei-
sempää kulttuurista muutosta parisuhteiden ja avioliittojen muotoutumisessa, 
joka koettelee etenkin miesten puutteellisia sosiaalisia valmiuksia? Eikö liittojen 
kommunikaatiossa ole jotain ratkaisevasti vialla, jos sen perusteista ja tilasta ei 
synny keskustelua ennen eroa puolisoiden kesken. Tässä näyttäisi olevan kes-
keinen perhepoliittinen ja kansalaiskasvatuksellinen kehittämiskohde, mikäli 
avioeroja halutaan ehkäistä ja liittojen säilymistä tukea.  

Miesten korostamilla taloudellisilla tekijöillä näyttää olevan merkitystä 
avioerojen käynnistymisessä, mutta ehkä ei niinkään siten, että ero aiheutuu 
taloudellisista vaikeuksista kuin siitä, että taloudelliset tekijät ovat osana puo-
lisoiden välille muodostuvaa sosiaalista kuilua. Uusi suhde voi tarjota enem-
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män, tai puolisoiden välit voivat rikkoutua taloudellisiin asioihin liittyvän luot-
tamuksen pettäessä. 

Tässä suhteessa ilmenee kuitenkin selviä eroja haastateltavien kesken. 
Merkille pantavaa on sekin, etteivät puolisoiden mahdolliset taloudelliset vai-
keudet ole yhdessäkään haastattelussa heitä yhdistävä, vaan erottavaksi tulkit-
tava tekijä. Esimerkiksi puolison, yleensä miehen taloudellisen aseman heikke-
neminen, jouduttaa eroa, eikä lisää yhteisiä ponnisteluja tilanteen korjaamiseen. 

Edellä mainittu rinnastuu miehillä usein kokemukseen, että puolisoiden 
uudet miehet ovat heitä taloudellisesti ja muutenkin paremmin menestyviä, 
mistä seuraa alemmuudentunnetta ja ehkä näyttämisen halua vastoin omia 
tarpeita.  

Kuvaavaa tutkimusaineiston perusteella miesten eroja koskevalle pohdin-
nalle on myös se, että avioeron syitä ja eroon johtavaa tapahtumasarjaa käsitel-
lään haastatteluissa hyvin laajasti, paljon enemmän kuin esimerkiksi lasten 
tilannetta, paria haastattelua lukuun ottamatta. Näissä tapauksissa lapset ovat 
alle kouluikäisiä. Tutkimuksen taustaoletusten valossa tämä onkin hieman yl-
lättävää, miten vähän lasten tilanne saa osakseen haastatteluissa huomiota.  

Lasten asemasta ja reaktioista avioliiton varhaiseen rakoilemiseen saadaan 
aineistosta varsin vähän tietoa. Käy toisaalta ilmi, ettei lapsia vedetä mukaan 
avioliiton ristiriitoihin. Sosiaalipoliittisesti tilanne näyttäisi edellyttävän mo-
lemmilta eroavilta puolisoilta enemmän hienotunteisuutta lasta ja lapsia koh-
taan ja myös miehiltä nykyistä parempaa elämänhallintaa, mikäli aikovat säilyt-
tää isyytensä aktiivisena eron jälkeen. Tähän miehillä ei näyttäisi olevan tutki-
muksen aineiston perusteella kovin hyviä valmiuksia. Lasten kantaa ei juuri 
huoltajuusriidoissa kuulla. Jos kuultaisiin, ehkä riidat ainakin joskus päättyisi-
vät miehen toivomalla tavalla. 

Lienee myös niin, että vaikka lasten suhteet vanhempiin ovat hyvät ja heil-
lä tulee olla oikeus molempiin vanhempiin, samoin kuin molemmilla vanhem-
milla lapsiinsa, myös lasten ja vanhempien välillä on luontaisia preferenssejä, 
kuka kenenkin kanssa tulee parhaiten toimeen ja löytää yhteisen sävelen. Ero-
jen valintatilanteissa tällaiset preferenssit voivat aktualisoitua merkittävinä 
valintoina. 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että nykynaiset hakevat avioliitoltaan 
paljon muutakin kuin toimeentuloa, lapsia ja turvallista sekä tasaista avioelä-
mää. Ehkä tämä on keskeinen asia, joka tulee miehille usein yllätyksenä nykyi-
sissä avioliitoissa. Avioliitossakin kaivataan elämyksiä ja naiset ovat näiden 
avioliiton uusien normien rakentajina miehiä aktiivisempia. 

Eron työstäminen on yksityisasia. Ero näyttää tapahtuvan puhtaasti puo-
lisoiden välisten suhteiden ja aluksi vaimon ja lopulta molempien yhteisen pää-
töksen nojalla. Avioliiton ulkopuolisilla tekijöillä, kuten puolisoiden vanhempi-
en, suvun tai ystävien näkemyksillä ei näytä olevan miehille merkitystä erossa. 
Näyttäisi siltä, että ulkopuolisia paineita avioliiton kasassa pitämiseksi ei esiin-
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ny, mikä varmaan helpottaa eron hallintaa, etenkin kun miehet ovat erossa pas-
siivisia toimijoita.  

Eroperheen ulkopuolisten tekijöiden vähäinen merkitys viestii suomalai-
sen miehen avioelämän yksityisyydestä. Avioliitto ja purkautuminen ankkuroi-
tuvat miehillä tiukasti yksityiseen sfääriin, vaikkakin eron jälkeen saadaan tu-
kea muilta. Aineiston perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, missä määrin eron 
jälkeen miehet keskustelevat avioliitostaan ja eron aiheuttamista ongelmista 
ystäviensä kanssa, vai onko eron jälkeen ja erosta selviytymiseen saatu sosiaali-
nen tuki vain yhdessäolon ja muun kanssakäymisen aikaan saamaa. 

Kaksi edellä mainittua näkökulmaa viittaa huomattavaan kulttuuriseen 
muutokseen Suomessa. Yhteisöt eivät kanna huolta perheiden koossa pysymi-
sestä eikä uskonnolla ja kirkolla näytä olevan sosiaalieettistä merkitystä miesten 
käsityksiin erosta ja sen merkityksestä. Miesten kuvaukset omien vanhempien-
sa liitoista sekä uskonnon perhepoliittisista implikaatioista rinnastettuina mies-
ten kertomuksiin, viestivät selvästi tästä muutoksesta. 

Koska kyseessä on asian tarkastelu vain miesten näkökulmasta, on mahdo-
tonta sanoa, missä määrin tilanne poikkeaa tässä suhteessa naisten, erosta päät-
tävien kohdalla. Käyvätkö he keskusteluja asiasta vanhempiensa, sukunsa tai 
ystäviensä, saati ammattiauttajien kanssa, vai tekevätkö eropäätöksen itsenäi-
sesti. Ainakin joitain viitteitä tähän suuntaan on miesten kertomuksista vedet-
tävissä. 

Muutamilla tutkimuksen naisista uusi suhde on eron perustana. Joillakin 
on tiiviit kontaktit perheensä ulkopuolelle, esimerkiksi uskonnollisiin yhteisöi-
hin, joissa tilanteissa esiintyy puuttumista puolisoiden välisiin suhteisiin ja 
painostusta eron suuntaan. Tässä naisten tilanne poikkeaa miesten tilanteesta. 
Näin voimakasta tukea erossa ja eron jälkeen ei miehillä esiinny. 

Eronneiden puolisoiden keskinäisten suhteiden laatu vaihtelee. Löytyy se-
kä hyviä että riitaisia suhteita. Silloin kun suhde entiseen aviopuolisoon on 
riitainen, kyseessä on riita lapsen huoltajuudesta. Myönteinen suhde ilmenee 
yleensä talouden alueella ja toisaalta lasten asioista päättämisenä. 

Huoltajuusriidat koettelevat eronneiden miesten sisäistä elämänhallintaa. 
Niiden voi sanoa olevan eron pääasiallinen ongelmien lähde useimmilla. Vaka-
via taloudellisia huolia esiintyy eronneilla miehillä vain poikkeuksellisesti ja 
niihin usein saadaan tukea ystäväpiiristä. Jos työhön ja talouteen liittyy miehillä 
eroissa ja niiden jälkeen ongelmia, ne ovat usein miten lasten huoltajuuden 
johdannaisia esimerkiksi siten, että työelämän vaateista ja tavoitteista tingitään 
lasten hyvinvoinnin perusteella. Tällaisissa tilanteissa lastenhuoltajuusongel-
mat esiintyvät väliin tulevana muuttujana eron ja taloudellisen tilanteen muu-
toksen välillä. 

Useimmat haastatelluista miehistä pitävät yhteyttä entiseen puolisoonsa 
eron jälkeen. Myös puolison aktiivista tukemista, yleensä taloudellista, esiintyy 
monien miesten kohdalla. Tukea saatetaan antaa, vaikka sen antaminen heiken-
täisi tuntuvasti omaa taloutta, tosin yleensä miehet tulevat vähintään kohtuulli-
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sesti toimeen taloudellisesti eron vaikuttamatta ratkaisevan heikentävästi hei-
dän taloudelliseen tilanteeseensa. Yhdellä vastaajista talous on ollut jo ennen 
eroa heikossa jamassa. 

Näiltä osin tämän tutkimuksen tulos vahvistaa kansainvälisen erotutki-
muksen pohjalta kehitettyä teoriaa, jonka mukaan miehet kärsivät erosta yleen-
sä taloudellisesti vähemmän kuin naiset ja hyvä talous on heillä erosta selviy-
tymistä tukeva tekijä. Miesten hyvä taloudellisen tilanteen perustana on vankka 
asema työmarkkinoilla, jota ero yleensä vain vähän horjuttaa. Tilanne saattaisi-
kin olla erilainen heikossa työmarkkina-asemassa olevilla eronneilla miehillä, 
joita tässä tutkimuksessa ei juuri ole, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 

Jos taloudellinen tilanne heikkenee tai on heikko eron aikana, syynä ei 
useinkaan ole ero sinänsä, vaan jokin muu tekijä. Tietenkin väliin tulevana teki-
jänä on naisilla lasten huoltajuuden päätyminen heille ja jos lapset ovat pieniä, 
hoito hankaloittaa naisten osallistumista työmarkkinoille palkkatyöhön, etenkin 
maissa, joissa päivähoitopalvelut ovat heikommin kehittyneet kuin Suomen 
kaltaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa helposti saatavine palvelui-
neen. 

Suhde entiseen puolisoon voi myös olla riidan ja mustasukkaisuuden aihe 
miesten uusissa parisuhteissa, mikä vaikuttaa aineiston perusteella puhtaasti 
tunnereaktiolta, sillä yhdelläkään tutkimuksen miehistä ei ole sukupuolista 
kanssa käymistä entisten puolisoidensa kanssa (suhteen uudelleen lämmittä-
mistä) eron jälkeen. 

Samoin kuin suhde lapsiin, on suhde entiseen puolisoon aineistossa kaksi-
jakoinen. Suhde säilyy neutraalina tai hyvänä, ellei lastenhuoltajuudesta tule 
kiistoja, mutta niiden esiintyessä välit ovat yleensä erittäin heikot ja kielteisten 
tunteiden leimaamat. 

 
Suhde lapsiin -keskeinen voimavara erosta selviytymisessä 
Keskeinen erosta selviytymisen tekijä on miehillä hyvä suhde lapsiin, erityisesti 
aikuistuviin ja aikuisiin lapsiin. Lapset usein myös kyseenalaistavat valtion 
omaksuman ideologisen linjan, jonka perusteella lapset erossa jäävät naiselle, 
silloinkin kun on syytä epäillä vanhemmuuden sujuvan heikommin kuin mie-
hellä, esimerkiksi esiintyvien henkilökohtaisten ongelmien vuoksi.  

Kyseenalaistaminen ilmenee usein siten, että halutaan jäädä isän huolletta-
vaksi ja tämän kanssa asumaan. Olisi kiinnostavaa tietää tämän taustat myös 
lasten kokemusten kautta, mutta niistä ei ole tämän tutkimuksen aineistossa 
saatavana tietoa. 

Miehet myös monesti ennakoivat huoltajuuskiistojen lopputuloksia ja tyy-
tyvät siihen, että lapset jäävät erossa äidin huoltajuuteen, vaikka toivovatkin 
toisin, ainakin yhteishuoltajuutta. Erosta ei myöskään keskustella lasten kanssa, 
vaikka lapset ovat usein avioeron heikoin osapuoli ja suoraan ero seurausten 
kohteena. 
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Lapsista tulee erossa myös usein kiistakapuloita. Eroissa heitä ajatellaan, 
mutta avioliittojen koossa pitäjinä heillä on vähän merkitystä. Silti lasten tilanne 
ja suhde lapsiin on miehille eroissa keskeinen ongelma ja tästä suhteesta, toisin 
kuin suhteesta entiseen puolisoon, ollaan myös valmiita taistelemaan, usein 
vuosikausien ajan. 

Miesten ero näyttää ikään kuin polarisoivan heidän suhdettaan lapsiin; toi-
sille ero tarkoittaa pakollista etäisyyttä lapsista näiden jäädessä äidille, toisille 
taas suhde lapsiin muodostuu läheiseksi ja tukevaksi, joskus myös liittoutumi-
seksi ex-puolisoiden ristiriidoissa isän leiriin. Syynä voi olla esimerkiksi isän 
liberaalimpia suhtautuminen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Suhde entiseen puolisoon on jännitteiltään samalla tavoin kaksijakoinen 
aineistossa, tämän suhteen kietoutuessa yhteen kysymyksen lasten huoltajuu-
desta kanssa. Ilmeisesti suhteet entiseen puolisoon säilyvät vain lasten kautta 
eroissa pääsääntöisesti. 

 
Ammattiavun tarve ja käyttö 
Ulkopuolista ammattiapua miehet käyttävät vain poikkeuksellisesti eroissaan ja 
niiden seurauksissa. Tämä ei johdu pelkästään tarpeen puutteesta, sillä useat 
tutkimuksen miehistä tiedostavat tällaisen avun tarpeensa, mutta kokemus ei 
johda käytännön seurauksiin. Syynä saattaa olla miesten korkea kynnys turvau-
tua tällaiseen apuun. 

Näyttää siltä, että asiantuntija-avun käyttäminen on sukupuolittunut ilmiö; 
avun hakemista pidetään epämiehekkäänä. Tosin avun käyttäminen voi myös 
kariutua siihen, ettei vaimo sitä halua. Ehkä miesten tarve on suurempi, jos 
yleisestikin pitää paikkansa tutkimuksen tieto, jonka mukaan ero tulee miehelle 
yllätyksenä ja tapahtuu vastoin heidän tahtoaan. 

Ulkopuolisen avun tarvetta on nähtävissä eroprosessin eri vaiheissa. Avio-
kriisin puhjetessa koetaan tarvetta saada apua eron ehkäisemiseen. Asiantunti-
ja-avun tarvetta esiintyy myös lastenhoidon kysymyksissä eron jälkeen. 

 
Sukupuoli- ja muut naissuhteet eron jälkeen 
Uusien naissuhteiden merkitys ja siihen liittyvät ilmiöt järjestyvät miehillä sa-
maan tapaa kuin kansainväliset erotutkimukset antavat olettaa. Uusia suhteita 
solmitaan usein ja varsin pian ero jälkeen. Joskus uusi suhde osoittautuu lu-
jemmaksi kuin purkautunut liitto, vaikka ero olisi ollut vastentahtoinen. 

Usein miehillä on eron jälkeen jonkinlainen runsaiden uusien suhteiden 
vaihe, kuten kansainvälinen erotutkimuskin jo on osoittanut; uusia suhteita 
solmitaan useita, ilman vakaa aikomusta suhteen vakinaistamiseen.  

Ero ei myöskään tämän tutkimuksen aineistossa näytä vievän miehiltä us-
koa parisuhteen mahdollisuuteen onnistua. Uusien suhteiden solmimisessa 
esiintyy myös pyrkimystä testata omaa kilpailukykyään suhdemarkkinoilla. Se 
ei näytä ainakaan pelkästään eron vuoksi yleensä kärsivän. 
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5.2 JOHTOPÄÄTÖKSET: AVIOERON SUKUPUOLITTUNEI-
SUUS TUTKIMUKSEN JA SOSIAALIPOLITIIKAN HAAS-
TEENA 
 
Uusia painotuksia syrjäytymistutkimukseen? 
Sosiaalisena olosuhteena miehen avioero on moniaineksinen. Eronneiden mies-
ten avioliiton jälkeiset elämänolosuhteet, -historiat ja hajonneiden perheiden 
henkilörakenne vaihtelevat ja henkilöiden väliset suhteet voivat olla hyvin mo-
ninaisia. Tätä monimutkaisuutta lisää vielä sekin mahdollisuus, että avioeron 
jälkeisessä tilanteessa entisillä puolisoilla voi olla uudet puolisot (elämän-
kumppanit) ja uusia ei-yhteisiä lapsia omien lasten lisäksi. 

Vaikka avioero sinällään, kuten tämäkin tutkimus osoittaa, on elämäntilan-
teena haastava, tekee tällainen laajennetun perheen tematiikka avioerosta ja sen 
jälkeisistä sosiaalisista suhteista entistä haastavamman ja monimuotoisten on-
gelmien lähteen, erityisesti tarkasteltuna eronneen miehen näkökulmasta. 

Miehen haasteisiin tuo oman lisävärinsä se, että avioero on monessa mie-
lessä sukupuolittunut. Erityisesti miehen kannalta avioliiton aikaiset muutkin 
sosiaaliset suhteet ovat uhattuina. Näistä suhteista tärkein on miesten suhde 
lapsiinsa, jotka jäävät yleensä eroissa, kuten tämäkin tutkimus osoittaa, äidille 
ja isän on vaikea ylläpitää suhdettaan heihin entiseen tai entistä parempaan 
tapaan. 

Usein erotutkimuksissa korostetut taloudelliset tekijät, voivat tämän tut-
kimuksen mukaan tässä haasteiden kentässä jäädä, ja usein jäävätkin, etenkin 
hyväosaisten avioeroissa sivurooliin tai tekijöiksi, joiden merkitys hyvinvoinnin 
kannalta ei ole keskeinen kummallekaan puolisolle. 

Avioero ei kuitenkaan välttämättä merkitse syrjäytymistä sellaisilta elä-
mänalueilta, joita syrjäytymisen tutkijat ja eri tutkimusperinteet ovat korosta-
neet. Eronnut mies ei välttämättä ole köyhyysriskissä samalla tavalla kuin 
eronnut nainen, etenkin jäädessään pienten lasten yksihuoltajaksi. Miehet ovat 
lähtökohtaisesti monesti paremmassa taloudellisessa asemassa kuin naiset. 
Tämänkään tutkimuksen miehistä kukaan ei kärsi köyhyydestä, vaikka osalla 
talous kehittyy huonompaan suuntaan verrattuna avioliittoa edeltävää ja eten-
kin avioliiton aikaista tilannetta. 

Avioeroa on myös vaikea pitää tämänkään tutkimuksen perusteella luon-
teeltaan moraalisena ongelmana, esimerkiksi selvästi eronneiden puolisoiden 
henkilökohtaisista taipumuksista tai käyttäytymisestä yksinomaan johtuvana.  

Avioero ei myöskään ole ensisijaisesti Suomessa tämän tutkimuksen ai-
neiston perusteella työmarkkinoiden ongelma. Toisaalta työmarkkinaongelmat 
voivatkin kietoutua yhteen avioliiton ongelmien ja avioeron seurannaisten 
kanssa. Eronneiden miesten asemaa voidaan tuskin parantaa työvoimapolitii-
kalla, mutta työ voi monen eronneen miehen kohdalla toimia lääkkeenä eron 
kielteisiä seurauksia vastaan. Tämän tutkimuksen miehet ovat melko hyvässä 
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asemassa työmarkkinoilla. Heikentäessään elämänlaatuun ja sisäistä elämän-
hallintaa, ero vaikuttaa ero luonnollisesti jossain määrin myös eronneiden mies-
ten vointiin työssä ja myös työsuorituksiin. 

Tämän tutkimuksen perusteella miesten avioero voidaan nähdä uuden-
tyyppisenä integraatio-ongelmana, jossa kulttuurisesti laaja-alainen isyys tör-
mää yhteiskunnan sukupuolittuneisiin rakenteisiin. Avioerojen tarkasteluun 
tällainen syrjäytymisen suhdekäsite sopii paremmin kuin tuloperäinen huono-
osaisuustarkastelu tai elämänhallinnan puutteellisuuksia korostava lähestymis-
tapa. Eroissahan särkyvät ja muuttuvat (ja parhaassa tapauksessa uudelleen 
järjestyvät) ensisijaisesti henkilön keskeiset sosiaaliset suhteet (puolisoiden 
välinen suhde, miehen suhde omiin lapsiin, miehen suhde muihin avioliiton 
kautta tuleviin henkilöihin).  

Myös erotilanteen jälkeisten vaiheiden syrjäyttävä merkitys ilmenee ja vä-
littyy usein sosiaalisten suhteiden kautta. Erityisesti miehen tilanteeseen vaikut-
taa ratkaisevasti se millaiseksi suhde entiseen puolisoon asettuu. 

Niin aiemmat kuin tämäkin tutkimus vahvistavat oletusta siitä, että jos 
eronneiden puolisoiden suhde on huono eron jälkeen, myös suhde lapsiin on 
huono, kuten esimerkiksi viime vuosien amerikkalaisissa erotutkimuksissa on 
todettu (ks. tutkimuksen tulososa). Tämän tutkimuksen syrjäytymistarkastelu-
jen kannalta on tärkeää myös se, että tutkimuksen miehet ovat erotessaan suh-
teellisen hyvässä taloudellisessa asemassa, joten tulonsiirtopolitiikka ei sen 
perusteella ole ratkaisu miesten avioeron aiheuttamiin hyvinvoinnin vajeisiin. 
 
Miesten avioero sosiaalipolitiikan haasteena 
Miesten avioero näyttäytyy sosiaalisena ongelmana ja riskitilanteena. Avioeron 
mukanaan tuomat ongelmat ovat sosiaalisia riskejä, joiden käsittelyyn yhteis-
kuntamme ei ole järjestelmiltään kovin hyvin varautunut ja tukee lähinnä äitiä 
ja lapsia. Miesten eroihin näyttää kuitenkin liittyvän sekä kirjallisuudessa että 
tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa vaikeita hyvinvoinnin ongelmia, 
jotka ovat myös yhteiskunnan kannalta ongelmallisia, joka puoltaisi niiden 
sosiaalipoliittista käsittelyä. 

Erojen, etenkin huoltajariitojen leimaamien erojen, on myös todettu oleva 
yhteiskunnalle kalliita. Näiden kiistojen lievittäminen on siis erojen ulkoisvai-
kutusten vuoksi kaikkien etu. 

Tutkimus herättää monia kysymyksiä, joista osa on luonteeltaan lähinnä 
ideoita jatkotutkimuksella ja osa kysymyksiä niille, jotka vastaavat suomalaisen 
tasa-arvo- ja perhepolitiikan suunnasta ja sisällöstä lähivuosien aikana. Kysy-
mykset tuodaan tässä vain esiin avoimina, antamatta niihin vastauksia. 

Eräs tutkimuksen herättämä kysymys on, mitkä kysymykset ja ongelmat 
erityisesti miesten avioeroissa ovat yhteiskunnan perhepoliittisen järjestelmän 
kannalta relevantteja? Relevanssia on myös ilmiön laajuudella. Voidaankin 
tutkielman alussa kuvatun avioerojen yleistymisen johdosta kysyä, missä mää-
rin perheiden asiat kuuluvat yhteiskunnalle ja voidaanko löytää resursseja esi-
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merkiksi avioerolasten tilanteisiin vaikuttamiseksi, sillä kohdejoukko on erojen 
yleisyyden vuoksi hyvin laaja ja ongelmat moninaista räätälöintiä ja asiantun-
tevia henkilöresursseja vaativia. 

Toisaalta sosiaalisten ongelmien tutkimuksissa on korostettu juuri ongel-
mien yleistymistä yhtenä keskeisenä tekijänä, joka nostaa yksityisen sfäärin 
kysymykset sosiaalisiksi ongelmiksi, joihin yleensä toivotaan myös yhteiskun-
nan puuttuvan interventioillaan. 

Miesten avioerojen ja niiden johdannaisten tutkimuksen ja interventioiden 
näkökulmasta voidaan kysyä; millaisen teoreettisen viitekehyksen ja tasa-
arvopolitiikan kautta miehen avioeroa arvioidaan jatkossa? Mitä nykyisessä 
perhe- ja tasa-arvopolitiikassa tulisi muuttaa? Pitäisikö perhe- ja tasa-
arvopolitiikan gender -näkökulmaa täydentää ja muuttaa painotuksiltaan laaja-
alaista isyyttä tukevaan suuntaan, ottaen huomioon myös eronneiden isien 
tilanne. 

Mitä miesten oma suhtautuminen esimerkiksi lapsiin tai miesten kapea-
alainen vanhemmuus vaikuttavat perhepolitiikan reformitarpeeseen. Mihin 
suuntaan miesten käyttäytymistä ja eroinstituution säätelyä tulisi ohjata lasten 
edun (ehkä myös miesten oman edun) nimissä? Lapsilla on joka tapauksessa 
oikeus molempiin vanhempiin aidossa mielessä. 

Avioeroissa ja niiden jälkiselvittelyissä olisi kysyttävä myös lasten kantaa. 
Lasten kanta näyttää jäävän liiaksi eroavien puolisoiden näkökulman varjoon. 
Voidaankin kysyä, jäävätkö lapset Suomessa liiaksi tarpeineen ja näkökantoi-
neen puolisoiden varjoon erotilanteissa? Ero tulee miehille yllätyksenä, jolloin 
lasten kanssa ei ennen eroa siitä keskustella. Ehkä tilanne on naisten kohdalla 
toisin? 

Poliittisessa mielessä avioerojen yhteydessä voidaan nostaa esiin kaksi 
pääkysymystä. Väestöryhmien näkemykset avioeroihin ovat viime vuosikym-
meninä suuresti muuttuneet. Voidaan sanoa, että perheen ja aviosuhteen pitä-
minen normaaliin aikuistumiseen ja elämänkulkuun liittyvänä asiana, ei ole 
enää itsestään selvää, parisuhteiden monimuotoisuus ja avioliittojen haavoittu-
vuus sallitaan. Vain osalle väestöä ydinperhe on enää yhteiskunnan perussolu. 
Eikö eroja siis enää tule pyrkiä ehkäisemään? 

Vaikka kannat eroon ovat liberalisoituneet, ei ero kuitenkaan ole menettä-
nyt sosiaalisen riskin luonnettaan tämänkään tutkimuksen miesten kohdalla. 
Avioerojen yleistyminen ei ole neutraali ilmiö. Erojen määrään tulisikin voida 
vaikuttaa yhteiskunnan tuella, kuten neuvonnalla ja erilaisella tiedottamisella 
(kansalaiskasvatuksella). Myös avioerojen kielteisiä vaikutuksia pitäisi voida, ja 
niitä myös kannattaisi, pyrkiä ehkäisemään yhteiskuntaa kehittämällä. Myös 
miesten näkökulma tulisi tässä yhteydessä ottaa aiempaa paremmin huomioon. 

Avioerot ja niiden jälkeiset uudet parisuhteet tuovat sosiaalipoliittisen mie-
lenkiinnon ja tutkimuksen kohteeksi uusperheet ja niissä syntyvät uuden tyyp-
piset sosiaaliset suhteet.  Niillä voi olla ratkaiseva vaikutus siihen, millaiseksi 
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miehen ja entisen puolison suhteet muuttuvat ja siten myös siihen, millaisiksi 
miehen ja lasten suhteen muotoutuvat.  

Eronneiden puolisoiden olisi kyettävä kantamaan yhteistä vastuuta lapsis-
taan avioerosta huolimatta. Voidaankin kysyä, onko ero vanhempien yksityis-
asia ja olemmeko jatkossa sitoutuneita kulttuurisesti vinoutuneeseen vanhem-
muuteen? 

Millaisia strategioita tässä on tarjolla muuttaa eronneen isän asemaa ja ava-
ta uusia mahdollisuuksia heidän vanhemmuuteensa. Eräs strategia voi olla ns. 
isyyden vahvistaminen. Miehet pitäisi saada ottamaan nykyistä tukevampi ote 
elämänsä sekä sisäisenä että ulkoisena hallitsijana, niin isänä kuin aviopuoliso-
na sekä huolehtimaan isän roolistaan, ja pitämään kiinni oikeuksistaan suhtees-
saan lapsiin, myös avioeron jälkeen.  

Eron haasteita on kansainvälisesti pyritty kohtaamaan myös eronneille jär-
jestetyillä koulutusohjelmilla. Nämä muistuttavat idealtaan avioliittoon val-
mennusta, mutta tunnustavat kuitenkin sen tosiasian, että hyvin moni avioliitto 
päätyy väistämättä eroon, jolloin joudutaan tekemiseen avioliiton ikävien puo-
lien kanssa, haluttiin tai ei.  

Erityinen haaste tuntuu olevan aviosuhteessa olevien keskinäinen riskien 
hallinnan kehittäminen. Nyt ero tulee miehille yllätyksenä. Erosta ei ole kyetty 
keskustelemaan järkiperäisesti. Asiantuntija-avun käyttämistä estävät myös 
monet kynnykset. Ehkäpä tarjolla ei ole nyky-yhteiskuntaan ja muuttuneeseen 
perhekulttuuriin soveltuvaa sovittelun tai neuvonnan muotoa. Tarvetta siihen 
olisi. 

Avioerokoulutus voisi sisällöltään olla hyvin monipuolista. Se voisi koh-
dentua tunneälyn kasvattamiseen ja pyrkiä auttamaan sisäistä elämänhallintaa 
sekä erotilanteessa että eron jälkeen. Koulutus voisi olla myös hyvin toiminnal-
lista, jolla pyritään auttamaan eronneita elämänsä kuntoon saamisessa, kuten 
esimerkiksi rakentamaan suhdettaan entiseen puolisoon ja lapsiin ja kehittä-
mään tässä tarvittavia yhteistyön taitoja. Miten tällaista koulutusta toteutettai-
siin, on vaikea sanoa. Mahdollisesti aihekokonaisuuden voisi sijoittaa osaksi 
yleistä avioliittokasvatusta, jolloin se ei näyttäydy avioeroon valmennuksena. 
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