
Isähahmot 1970- ja 2010-lukujen                                           
suomalaisissa lasten kuvakirjoissa 

Anni Riikonen 

Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma 
Syyslukukausi 2020 

Kasvatustieteiden laitos 
Jyväskylän yliopisto 

  



TIIVISTELMÄ 

Riikonen, Anni. 2020. Isähahmot 1970- ja 2010-lukujen suomalaisissa lasten-
kuvakirjoissa. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yli-
opisto. Kasvatustieteiden laitos. 96 sivua + liitteet. 

Isyyteen ja isiin kohdistunut tutkimus on ollut 2000-luvulla monipuolista, mutta 
lastenkirjallisuuden isähahmoista tutkimusta on tehty Suomessa ja kansainväli-
sesti melko vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia isä-
tyyppejä löytyy 1970- ja 2010-lukujen lasten kuvakirjojen teksteistä sekä millaista 
mieheyttä isähahmot ilmentävät lasten kuvakirjojen kuvissa.   

Tutkimusaineisto koostui yhteensä yhdeksästä lasten kuvakirjasta, joista 
neljä oli 1970- ja viisi 2010-luvuilta. Tutkimus toteutettiin laadullisena ja se poh-
jautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Aineiston analyysi suoritettiin kahdessa 
eri vaiheessa: tekstien analysointiin käytettiin induktiivista sisällönanalyysia 
sekä aineistolähtöistä tyypittelyä ja kuvien analysointiin aineistolähtöistä, visu-
aalista sisällönanalyysia.  

Tekstianalyysin kautta muodostui seitsemän isätyyppiä, jotka ovat tun-
teikas isä, ansiotyöorientoitunut isä, kotityöorientoitunut isä, muuttuva isä, luo-
tettava neuvojaisä, lapsen kanssa aktiivisesti aikaa viettävä isä sekä ihailtu isä. 
Kuva-analyysin kautta muodostui neljä pääluokkaa, jotka ovat ulkonäköön liit-
tyvät tekijät, ilmeet ja eleet, yhdessä tekeminen ja toiminta yksin sekä läheisyys. 

Tulosten mukaan isähahmot osoittivat teksteissä vaihtelevasti erilaisia tun-
teita, tekivät kotitöitä eivätkä vastanneet pelkästään perheen elättämisestä. Isä-
hahmoon myös luotettiin, hän oli muutoskykyinen, ihailtu sekä hän vietti aktii-
visesti aikaa lastensa kanssa. Kuvien perusteella isähahmojen välittämä miehi-
syys oli moninaista, mutta kuvista oli löydettävissä kulttuurissamme miehisinä 
pidettyjä piirteitä. Isähahmojen tyypillisin ilme/ele oli onnellisuus ja lempeys, he 
viettivät enemmän aikaa lastensa kuin puolisonsa kanssa ja osoittivat myös lä-
heisyyttä enemmän lastaan kuin puolisoaan kohtaan. Kuvissa isähahmojen suu-
rin eroavaisuus oli se, että isähahmot kuvattiin vanhemman näköisiksi 1970-lu-
vun kuin 2010-luvun kirjoissa. Muuten isähahmoissa ei ollut juurikaan eroa eri 
vuosikymmenten kirjoissa. Kokonaisuudessaan isähahmot kuvattiin lapsistaan 
välittäviksi, lämpimiksi miehiksi, jotka ovat pitkälti nykykulttuurin 2010-luvun 
isä- ja isyysihanteen mukaisia sitoutuneita isiä.  
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1 JOHDANTO 

Isyys on ollut 2000-luvulla yhä enemmän esillä niin sosiaalisessa mediassa kuin 

tutkimuskohteena. Isyystutkimus onkin Aallon ja Mykkäsen (2010, 11) mukaan 

ollut monipuolista ja isyyttä on tutkittu esimerkiksi isäksi tulemisen, isänä toimi-

misen ja heidän tunteidensa näkökulmista. Tutkimusta on tehty paljon isien it-

sensä (ks. esim. Baldwin, Malone, Sandall & Bick 2109; Mykkänen & Eerola 2014), 

mutta myös muiden aikuisten, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden näkökulmista 

(ks. esim. Skramstad & Skivenes 2015; Storhaug 2013). Katvealueita isyystutki-

muksessa on kuitenkin ollut erityisesti siinä, millaiseen isyyteen nykylapsia kas-

vatetaan eri ympäristöissä, kuten esimerkiksi päiväkodissa tai harrastuksissa. 

(Aalto & Mykkänen 2010, 11.) 

Edellä kuvattuun isyystutkimuksen katvealueeseen voidaan saada vas-

tauksia lastenkirjallisuutta tutkimalla. Kaikki kirjallisuus, myös lasten kuvakirjat, 

edustavat julkaisuajankohtansa historiallista aikaa sekä sosiaalista kulttuuria 

(Allan 2018, 201), joten lastenkirjallisuus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä esimer-

kiksi aikansa lasten maailmoihin (McCabe, Fairchild, Graueholz, Pescosolido & 

Tope 2011, 198). Tätä kautta voidaankin ymmärtää ja hahmottaa eri aikakausien 

perherakenteita sekä ihanteellista vanhemmuutta. Lasten kuvakirjat ovat myös 

yksi keskeisimmistä varhaislapsuuden tiedonlähteistä, joista lapset saavat tietoa 

ja vaikutteita. Lastenkirjallisuutta tutkimalla voidaankin esimerkiksi selvittää, 

millaisia isä- ja äitihahmoja kirjoissa on ollut eri aikakausina. (Ünüvar, Sahin ja 

Okuyan 2011, 147.) Toisin sanoen, mikäli halutaan ymmärtää, mistä lapset oppi-

vat asenteita koskien esimerkiksi sukupuolta, tulee tutkia esimerkiksi sitä, mitä 

lapset lukevat (Reynolds 2012).  

Lastenkirjallisuudessa on tutkittu isyyttä melko vähän ja kotimainen tutki-

mus keskittyy lähinnä pro gradu -tutkielmiin (esim. Jylli & Kivimäki 2014). Kan-

sainvälisesti lastenkirjallisuudessa on puolestaan tutkittu vanhempien roolimal-

lien stereotypioita lastenkirjallisuudessa (ks. esim. Sugino 2000, Anderson & Ha-

milton 2005, Adams, Walker & O’Connel 2011). Mallan (2002) on sen sijaan tut-

kinut maskuliinisuuden representaatioita lastenkirjallisuudessa ja tätä aiheitta 
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onkin lastenkirjallisuudessa tutkittu vielä vähemmän kuin isyyttä. Lastenkirjal-

lisuuden isähahmoihin sekä maskuliinisuuteen keskittynyt tutkimus ei myös-

kään ole kovin tuoretta. Turkkilaiset Ünüvar ym. (2011) ovat kuitenkin tutkineet 

nimenomaan isyyttä lastenkirjallisuudessa, mutta tutkimuksessa käytetyt kirjat 

ovat vuosilta 2009-2010, joten aivan viime vuosina ilmestynyttä lastenkirjalli-

suutta ei ole nähtävästi juuri tutkittu.  

Aiemman kansainvälisen tutkimuksen valossa näyttää siltä, että perinteiset 

sukupuoliroolit ovat yleisiä monissa kuvakirjoissa (Ünüvar ym. 2011, 155). Näin 

ollen on mielenkiintoista tutkia, millaisia isähahmoja löytyy suomalaisista lasten 

kuvakirjoista. Tässä tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita siitä, millaisia isä-

tyyppejä 1970- ja 2010-lukujen lasten kuvakirjojen teksteistä on löydettävissä ja 

millaista mieheyttä isähahmot ilmentävät lasten kuvakirjojen kuvissa. Tutkimus 

pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka mukaan kielellä ja teksteillä on 

merkittävä rooli todellisuuden rakentumisessa (Atkinson 2017, 84).  

Aloitan tutkimukseni tarkastelemalla isyyden määritelmiä, merkityksiä 

sekä sukupuoliroolien muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös isyyden muu-

tokseen. Esittelen myös niin kutsuttua koti-isyyttä ja isien työttömyyttä sekä isien 

maskuliinisuutta. Toisessa teorialuvussa käsittelen lastenkirjallisuutta, kuvakir-

joja sekä aiempaa tutkimustietoa lastenkirjallisuuden isähahmoista. Teorialuku-

jen jälkeen esittelen tämän tutkimukseni lähtökohdat, aineiston, analyysimene-

telmät sekä pohdin tutkimustani koskevia eettisiä ratkaisuja. Seuraavaksi esitte-

len tutkimustulokseni tutkimuskysymys kerrallaan. Viimeiseksi teen johtopää-

töksiä tutkimustuloksistani, pohdin tutkimukseni luotettavuutta sekä mahdolli-

sia jatkotutkimushaasteita.  
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2 MONIULOTTEINEN ISYYS

2.1 Isyyden määritelmiä ja merkityksiä 

Isyyttä määriteltäessä on otettava huomioon sen moniulotteinen luonne ja tästä 

kertoo esimerkiksi Huttusen (2001) tekemä jaottelu isyyden neljästä tyypistä. 

Huttusen (2001, 58–62, 64–65) mukaan isyys on siis jaettavissa neljään tyyppiin, 

joita ovat biologinen, juridinen, sosiaalinen ja psykologinen isyys. Biologinen 

isyys kertoo sen, kuka on siittänyt lapsen. Juridisella isyydellä tarkoitetaan henki-

lölle asetettuja, lain määräämiä velvollisuuksia lasta kohtaan, kuten elatusvelvol-

lisuutta tai huoltajuutta. Avioliiton isyysolettama, adoptio tai isyyden tunnusta-

minen ovat keinoja, joiden kautta voidaan tulla juridiseksi isäksi. Sosiaalisella 

isyydellä tarkoitetaan nimensä mukaisesti isyyden sosiaalista ulottuvuutta. Toi-

sin sanoen, isä jakaa arjen, asumisen sekä pitää huolta lapsesta ja myös ulkopuo-

liset pitävät henkilöä lapsen isänä riippumatta biologisuudesta. Psykologinen isä 

on yleensä se, kenet lapsi mieltää isäkseen. Psykologisella isällä on myös vahva 

vaikutus lasta koskeviin kasvatusasioihin. (Huttunen 2001, 58-62, 64-65.) 

Isyyttä voidaan määritellä myös sen mukaan, kuinka sitoutunutta isyyttä 

isä toteuttaa. Sitoutuneella isyydellä tarkoitetaan tässä kulttuurisessa ajassa ja 

paikassa sitä, miten omistautuneesti mies on isyyteensä sitoutunut. Sitoutuneen 

isyyden käsitteeseen kuuluu lapsen hyvinvoinnista kokonaisvastuun ottaminen, 

mihin taas kuuluu läsnäolo, vuorovaikutus sekä emotionaalinen kiintymys. 

(Mykkänen & Eerola 2014, 49.) Marsigilon ja Royn (2012, 65) mukaan isyyteen 

sitoutumisella tarkoitetaan toimintaa, joka tehdään lapsen hyväksi ja lapsen 

kanssa esimerkiksi huolenpidon ja vuorovaikutuksen kautta.  

Koska isyyksiä on luokiteltu monella eri tavalla, eri näkökulmin ja paino-

tuksin, koostuu isyyden määrittely lukuisista käsitteistä. Olen pyrkinyt kokoa-

maan tätä kirjoa luokittelemalla joitakin isyyksiä niiden sitoutumisasteen mu-

kaan (ks. kuvio 1). Koonnissani on mukana vain suomalaisten tutkijoiden teke-

miä realistisia isyyksien luokituksia suomalaisen kontekstin säilyttämiseksi. 

Koonti jakautuu neljään ryhmään ja ensimmäinen on sitoutumaton isä/isyys, joka 
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koostuu ohenevasta isyydestä (Huttunen 2014), sitoutumattoman isyyden dis-

kurssista (Kangas, Lämsä & Heikkinen 2017) ja etäisen isän tarinatyypistä (Kau-

kinen, Eerola & Eskola 2018). Toisena on vähäinen sitoutuminen, johon kuuluu 

puolestaan perinteinen isyys (Eerola 2009), perheen elättäjän diskurssi (Kangas 

ym. 2017) ja autoritaarisen isän tarinatyyppi (Kaukinen ym. 2018). Kolmannen 

ryhmän olen nimennyt osittain sitoutuneeksi isäksi/isyydeksi, johon kuuluu isyy-

den parhaat palat -diskurssi (Kangas ym. 2017). Neljäs ja viimeisin ryhmä on si-

toutuneen isyyden ihanne, jonka muodostaa tasavertaisen isän tarinatyyppi (Kau-

kinen ym. 2018) sekä aktiivisen isyyden diskurssi (Kangas ym. 2017).  

 

 

Kuvio 1. Isyyden määrittely isyyteen sitoutumisen mukaan. 

 

 

Sitoutumaton  

Sitoutuneen isyyden ihanteen vastapuolella on kuvattu olevan oheneva isyys, joka 

voi olla rakenteellista tai toiminnallista. Rakenteellisesti ohut isyys ilmenee eri-

laisissa perhetilanteissa, joissa on isättömyyttä, kun taas toiminnallisesti oheneva 

isyys muodostuu isän ollessa etäinen ja isä-lapsisuhteen ollessa heikko, vaikka 

isä asuukin lapsensa kanssa. (Huttunen 2014, 183.) Ohenevan isyyden käsitettä 

lähellä on myös Kankaan ym. (2017, 21–23) esittelemä sitoutumattoman isyyden 
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diskurssi, jossa isän ja lapsen välinen suhde kuvataan etäisenä. Tässä diskurssissa 

isän läsnäolo kotona ei ole yleistä, sillä isän tärkeimpänä tehtävä pidetään työ-

uralla etenemistä. Tyypillisesti tämän diskurssin isät eivät ilmaise katumusta 

koskien lapsen elämään osallistumista. Sitoutumattoman isyyden diskurssissa 

isä nähdään siis toisaalta perinteisenä perheen elättäjänä, joskin samaan aikaan 

perheen äiti on yhtä työorientoitunut kuin isäkin. Perheen äiti joutuu toisaalta 

hoitamaan myös kaikki kotiin ja lapsiin liittyvät asiat.  (Kangas ym. 2017, 23-

24.) Lisäksi Kaukinen ym. (2018, 99) ovat tuoneet esille etäisen isän tarinatyypin, 

jossa isän sukupuoliroolikäsitykset ovat usein perinteisiä, eli äidin ja isän vas-

tuita pidetään erilaisena. Tällöin isät saattavat siis kokea äidin olevan lapselle 

merkittävämpi, minkä vuoksi äidin rooliin kuuluukin yleensä kokonaisvaltainen 

vastuu lapsen kasvatuksesta. Etäiset isät ovat myös tavallisesti perheen elättäjiä.  

 

Vähäinen sitoutuminen 

Pelkästään perheen elättäjänä toimiminen on vielä melko kaukana sitoutuneen 

isyyden ihanteesta. Perheen elättämisen katsotaan kuuluvaksi perinteiseen isyy-

teen, jossa isän rooli on olla lähinnä perheen elättäjä osallistuen lasten hoitami-

seen vain auttajan roolissa (Eerola 2009, 24). Kankaan ym. (2017, 23–24) mukaan 

perheen elättäjän diskurssissa isä toimiikin perinteisessä roolissa perheen elättä-

jänä. Tässä diskurssissa ei näy ajatuksia aktiivisesta ja hoivaavasta isyydestä, ei-

vätkä isät myöskään tee kotitöitä lähes lainkaan. Tyypillistä on myös se, että lap-

sen ja isän välinen suhde ei ole yhtä läheinen kuin lapsen ja äidin välinen suhde. 

Isät ilmaisevat kuitenkin tuntevansa osittain myös katumusta, etteivät osallistu-

neet lapsensa elämään enempää tämän varhaisvuosina, vaikka isyys olisikin 

muuttunut aktiivisemmaksi lapsen kasvaessa. Perheen elättäminen kuuluu 

myös Kaukisen ym. (2018, 101) esittelemään autoritaarisen isän tarinatyyppiin, 

jossa on tavallista, että isän rooli on sekä perheen elättäjä että johtaja. Autoritaa-

risen isän tarinatyypissä on kuitenkin yleistä, että isällä on vastuuta myös kas-

vattajana, mutta hän saattaa tästä huolimatta puhua äidin roolista jopa vähätte-

levään sävyyn.  
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Osittainen sitoutuminen 

Kankaan ym. (2017) esittelemä parhaat palat -isyys on jo melko lähellä sitoutuneen 

isyyden ihannetta, eli osittain sitoutunutta isyyttä. Tässä isyyden diskurssissa 

lapsen syntymä, sen tuoma muutos miehen elämässä sekä isän osallistuminen 

ovat keskeisiä teemoja. Isät kertovat lapsen tuomasta positiivisesta vaikutuk-

sesta, mutta eivät kerro tekevänsä mitään lapsen hoitoon liittyviä asioita kotona. 

Toisin sanoen, diskurssissa korostuu isyyden hyvien puolien, kuten yhteisen va-

paa-ajan tekemisen korostaminen, mutta kotitöistä tai vanhemmuuden vaikeam-

mista puolista ei puhuta lähes lainkaan. Lisäksi tätä diskurssia ilmentäville isille 

on tyypillistä, että he näkevät isyyden positiivisena resurssina työelämälleen. 

(Kangas ym. 2017, 24-25.)  

 

Sitoutuneen isyyden ihanne 

Sitoutunutta isyyttä puolestaan ilmentää Kaukisen ym. (2018, 102–103) tasavertai-

sen isän tarinatyyppi, jossa vanhempien käsitykset sukupuolirooleista ovat tasa-

veroisia, eli vanhemmat toteuttavat jaettua vanhemmuutta. Tällöin myös isän ja 

lapsen suhde on tavallisesti lämmin ja rakastava. Myös Kankaan ym. (2017, 25–

26) esille tuomassa aktiivisen isyyden diskurssissa isyys on sitoutunutta, läsnä ole-

vaa ja keskeisenä teemana on isän läheinen suhde lapseen. Lisäksi aktiivisen 

isyyden diskurssissa korostuu isän aito halu olla lapsensa elämässä niin läsnä 

kuin mahdollista. Isät osallistuvat myös kaikkiin lapsen hoitoon liittyviin tehtä-

viin sekä kotitöihin, eli diskurssi haastaa perinteisiä sukupuolirooleja. Tässä dis-

kurssissa työ mukautuu perhe-elämään, eikä työn ja perheen välistä konfliktia 

ole näkyvissä. (Mt., 25–26.)  

Vaikka Dermott ja Miller (2015, 183) tuovatkin esille, että sitoutuneesta 

isyydestä on tullut arkipäiväisempää, ellei jopa normatiivista, tulee Mykkäsen ja 

Eerolan (2014, 49) mukaan ottaa huomioon, ettei sitoutunut isyys ole itsestään-

selvyys. Sitoutuneen isyyden toteuttaminen vaatii tiettyjä mahdollisuuksia ja 

edellytyksiä. Esimerkiksi isän valinta, kyky sekä halu olla mukana lapsen elä-

mässä ja kantaa vastuuta sekä isän ja lapsen välinen suhde ovat niitä tekijöitä, 

jotka ovat usein sitoutuneen isyyden edellytyksiä. Myös isän suhteella lapsen toi-
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seen vanhempaan on merkitystä esimerkiksi siinä, kuinka paljon lapsen äiti an-

taa isälle tilaa ja mahdollisuuksia olla sitoutunut isä. (Mt., 49.) Lisäksi kansalli-

silla eroilla esimerkiksi sosiaalisesti hyväksytyillä arvoilla ja käytänteillä on mer-

kitystä sille, millaista isyyttä toteutetaan. Nämä kansalliset erot yhteiskunnan 

käytänteissä voivat olla esimerkiksi eroja siinä, millainen mahdollisuus isällä on 

jäädä isyyslomalle tai pidemmälle vanhempainvapaalle. (Johansson & Andreas-

son 2017, 89.) 

 

Isyyden merkitys lapselle  

Sitoutuneella isyydellä on pääasiassa myönteisiä vaikutuksia lapselle, esimer-

kiksi lapsen kielelliset taidot ovat usein paremmat isän ollessa sitoutunut isyy-

teensä (Holmes & Huston 2010, 217). Kaufman (2013, 51) kirjoittaa monien isien 

tiedostavan, että heidän läsnäolollaan on merkitystä lapselle nyt ja tulevaisuu-

dessa. Sitoutuneella isyydellä voi olla myös esimerkiksi lapsen ongelmakäyttäy-

tymistä sekä psykologisia ongelmia vähentävä vaikutus lapsen kasvaessa (Sar-

kadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg 2008, 155, 157).  

Isyyden merkitystä lapselle voidaan tarkastella myös isän ja lapsen suhteen 

näkökulmasta. Marsiglio ja Roy (2012, 66–67) esittelevät neljä sidettä, jotka voivat 

kehittyä isän ja lapsen välille, joista ensimmäinen on toiminnallinen side (beha-

vioral bond). Tämä side kehittyy silloin, kun isä ja lapsi viettävät aikaa yhdessä 

aktiivisen toiminnan, kuten esimerkiksi pyöräilyn parissa. Yhteinen tekeminen 

edistää yleensä myös yhteistyötaitoja sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi 

isä sekä lapsi voivat myös oppia toisiltaan erilaisia taitoja yhdessä aikaa viettä-

mällä ja näin syventää kognitiivisen siteen (cognitive bond) kehittymistä. Lapsi voi 

opettaa isäänsä esimerkiksi pelaamaan videopelejä ja isä voi taas opettaa lapsel-

leen taidon, joka on kulkenut suvussa useiden sukupolvien ajan. Toisiltaan op-

piminen voi parhaimmillaan olla voimaannuttavaa ja palkitsevaa.  

Emotionaalisen siteen (emotional bond) kehittymistä edellyttää taas se, että 

isällä ja lapsella on yhteinen tapa, johon liittyy hoivaelementti. Nämä tavat mah-

dollistava isän ja lapsen olemisen läheisessä vuorovaikutuksessa ja esimerkiksi 

iltasatujen lukeminen sekä lapsen nukuttaminen ovat tällaisia tapoja. Keskeisiä 
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tämän siteen kehittymiselle ovat myös isän läsnäolo ja lapsen kuuntelu ja tuke-

minen sekä jaetut tunnepitoiset, sentimentaaliset arvot. Isän ja lapsen välille voi 

kehittyä myös eettisiä ja henkisiä (ethical and spiritual bond) siteitä, mikäli he jaka-

vat yhteisiä arvoja ja keskustelevat niistä aktiivisesti. (Marsiglio & Roy 2012, 66-

67.)  

2.2 Sukupuoliroolien muutokset isyyttä muuttamassa  

Isänä olemisen tapaan vaikuttavat vallalla olevan ajan käsitykset miehisyydestä 

ja miehenä olemisesta (Kekäle & Eerola 2014, 24). Vanhemmuus jakautui vielä 

1950-luvun perheissä yleensä selkeästi naiselliseen ja miehiseen osaan. Tyypilli-

sesti ajateltiin, että vanhempien selkeät roolit täydentävät toisiaan siten, että ko-

konaisuus olisi lapsen kannalta paras mahdollinen. (Huttunen 2001, 44–45.) 1950-

luvulla ja 1960-luvun alussa ei siis ollut vielä yleistä tai edes suotavaa, että miehet 

olisivat osallistuneet niin sanottuihin naisten töihin, kuten kodinhoitoon tai hoi-

vatyöhön (Kekäle & Eerola 2014, 27). Merkkejä naiskulttuurin muutoksesta alkoi 

kuitenkin näkyä jo 1960-luvulla, jolloin nais- ja tasa-arvoliike ryhtyi kyseenalais-

tamaan naisten kotiäitiyttä (Kolehmainen 2004, 90).  Huttusen (2001, 44–45) mu-

kaan neuvottelut uudesta sukupuolisopimuksesta aloitettiinkin 1960-luvulla, 

minkä myötä äitien mahdollisuus yksilöllisten valintojen tekemisen lisääntyi 

koskien esimerkiksi koulutus- tai uravalintoja. Samalla, kun äitien vastuu per-

heen elättämisestä lisääntyi, monipuolistui isän rooli koskemaan esimerkiksi ko-

dinhoitoa.  

Perinteisesti isä on siis elättänyt perheensä, mutta samalla hän on auttanut 

äidin tehtäviin kuuluvissa kodin-ja lastenhoidossa (Eerola 2009, 24–25) sekä vas-

tannut kurinpidosta ja suurempien päätösten teosta (Ylikännö 2009, 122). Isän 

rooli onkin muuttunut perheen elättäjästä kohti hoivaavampaa isyyttä ja tähän 

on vaikuttanut esimerkiksi se, että miehiltä on alettu vaatia entistä enemmän 

osallistumista perhearkeen (Kolehmainen 2004, 89; Huttunen 2014, 194). Toisin 

sanoen, perheen elättäminen on enää vain yksi osa nykypäivän isän roolia (Henz 

2019, 866). Nykyisin isät osallistuvat kotitöihin, osoittavat hellyyttä ja tunteita 

enemmän kuin aiemmin (Aalto 2012a, 62; Andreasson & Johansson 2017, 100). 
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Myös isien käyttämä aika lastenhoitoon on kasvanut hiljalleen viimeisten vuosi-

kymmenten aikana, eli he näyttävän ottavan kokonaisuudessaan enemmän vas-

tuuta lasten hoitamisesta ja kasvatuksesta (Ylikännö, Pääkkönen & Hakovirta 

2015, 115). Myös Pääkkönen ja Hanifi (2011, 33) tuovat esille miesten osallistuvan 

nykypäivänä enemmän ”perinteisiin naisten kotitöihin” sekä käyttävän enem-

män aikaa lastenhoitoon kuin 1980-luvun loppupuolella.  

Vaikka isien käyttämä aika kotitöihin ja lastenhoitoon onkin lisääntynyt, on 

äidillä yleensä silti päävastuu näistä tehtävistä (Salin, Ylikännö & Hakovirta 

2018, 2; Lammi-Taskula & Salmi 2014, 88). Mykkänen (2010, 68) onkin tuonut 

esille, ettei miehen asema perheen elättäjänä ja naisten suurempi vastuu lasten-

hoidosta ole vielä kokonaan poistunut. Esimerkiksi Johanssonin ja Andreassonin 

(2017, 99) mukaan miehet tienaavat yhä usein naisia enemmän, joten muun mu-

assa tämä ylläpitää isän tehtävää perheen elättäjänä. Naiset ovat myös miehiä 

useammin osa-aikatöissä, jonka vuoksi äidin oletetaan hoitavan enemmän lapsia 

sekä tekevän enemmän kotitöitä. Lisäksi isät saattavat kokea, että perheen elät-

täminen on enemmän hänen kuin puolison vastuulla, vaikka kumpikin osapuoli 

olisi ansiotyössä (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 88).  

Yhteiskunnan muutokset ovat siis vaikuttaneet odotuksiin, jotka kohdistu-

vat isänä olemiseen. Toisin sanoen, äitien siirtyminen työelämään lisäsi isiin koh-

distuvia odotuksia, jotka koskivat yhtäläisen vastuun ottamista lasten- ja kodin-

hoidosta äidin kanssa. (Ylikännö 2009, 121.) Kaufmanin (2013, 50–51) mukaan 

isillä onkin nykyään kaksi työtä, lapset ja ansiotyö. Perheen ja työn yhteensovit-

taminen voi aiheuttaa isissä esimerkiksi riittämättömyyden tunteita, mutta toi-

saalta nämä tuntemukset kertovat myös siitä, että useat miehet pyrkivät olemaan 

yhtä aikaa hyviä vanhempia ja työntekijöitä. Monet isät siis haluavat osallistua 

enemmän lapsensa arkeen ja hyvään lapsisuhteeseen. (Mt., 50–51.) Näyttäisi siis 

siltä, että isät voivat toteuttaa vapaampaa isyyttä, mutta samalla hyvän isän mää-

ritelmää koskevat kriteerit ovat tiukentuneet (Eerola & Mykkänen 2014, 7). Isiltä 

esimerkiksi odotetaan, että he ovat sitoutuneita lastensa elämään sekä aktiiviseen 

hoitoon niin emotionaalisesti kuin käytännöllisestikin (Henz 2019, 866; McGill 

2014, 1090; Lammi-Taskula & Salmi 2014, 88). 
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Isien työttömyys ja koti-isyys  

Miesten työttömyys muuttunut viime vuosikymmenten aikana. Vuonna 1970 

kaikista suomalaisista työikäisistä, eli 18-64-vuotiaista, miehistä oli ansiotyössä 

78 prosenttia, kun taas naisista kodin ulkopuolella kävi ansiotyössä vain 56 pro-

senttia (Myrskylä 2010). Miesten työllisyysaste vähentyi kuitenkin 78 prosentista 

71 prosenttiin vuosien 1970 ja 2007 välillä (Myrskylä 2009). Vuonna 2019 sen si-

jaan 15-64-vuotiaiden miesten työllisyysaste oli 73 prosenttia (Suomen virallinen 

tilasto 2019). Pelkästään isien työttömyyttä koskevaa tietoa ei ole nähtävästi saa-

tavilla 1970-luvulla, mutta 2010-luvulta löytyi seuraavat tiedot: Vuonna 2014 

isien työllisyysaste oli 90 prosenttia ja vuonna 2018 se oli jo 92 prosenttia (Suo-

men virallinen tilasto 2018).  

Nykyisin isien työttömyys näyttäisi siis olevan Suomessa melko vähäistä, 

mutta silti isän työttömyys on ollut melko tavallinen syy koti-isäksi jäämiselle 

(Närvi 2014, 101–102; Chesley 2011, 650). Leen ja Leen (2018, 51) mukaan isän 

oma halu on kuitenkin vielä yleisempi syy jäädä koti-isäksi. Saman tyyppisen 

huomion ovat tehneet myös Eerola, Lammi-Taskula, O’Brien, Hietamäki ja Räik-

könen (2019, 9), joiden mukaan isän halu huolehtia lapsestaan on tavallisin syy 

jäädä vanhempainvapaalle. Kuten aiemmassa luvussa on käynyt ilmi, on isillä 

halu viettää aikaa lastensa kanssa. Tätä korostaa myös Lammi-Taskula ja Salmi 

(2014, 90), sillä heidän mukaansa isillä on kyllä halu viettää aikaa lastensa ja per-

heensä kanssa, mutta haasteita vanhempainvapaalle jäämiselle aiheuttaa esimer-

kiksi työpaikan kielteiset toimintatavat sekä asenteet. Joillakin työpaikoilla isän 

perhevapaiden käyttö voidaan kokea esimerkiksi ”haittaavana poissaolona” 

työssä suoriutumiselle (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 89).  

Kuten yllä on tullut ilmi, on isyydellä merkitystä esimerkiksi isän ja lapsen 

välisten siteiden muodostumiselle. Wall (2014, 203) kirjoittaa, että isän ja lapsen 

keskinäisen läheisen suhteen luominen voi olla helpompaa isän ollessa koti-

isänä. Toisin sanoen, isät voivat kokea, että koti-isänä oleminen, lapsen hoivaa-

minen sekä kahdenkeskinen aika tämän kanssa vahvistaa heidän keskinäistä tun-

nesidettään, läheisyyttään sekä kiintymystään. Torresin, Veríssimon, Monteiron, 

Ribeiron ja Santosin (2014, 193–194) mukaan on myös tyypillistä, että isät osallis-

tuvat lastenhoitoon enemmän silloin, kun he ovat koti-isänä kuin heidän ollessa 
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ansiotyössä. Lisäksi, mikäli perheen äiti on koko- tai edes osa-aikatyössä, osallis-

tuu ja sitoutuu isä todennäköisemmin esimerkiksi lastenhoitoon. Chesleyn (2011, 

104) Yhdysvalloissa tekemän tutkimuksen mukaan koti-isät näyttäisivätkin käyt-

tävän noin 25 minuuttia enemmän lastenhoitoon ja 45 minuuttia enemmän koti-

töihin päivässä kuin heidän ansiotyössä olevat puolisonsa. Toisaalta, koti-isillä 

on myös enemmän omaa aikaa. (Mt., 104.) Ylikännö ym. (2015, 103) ovat tuoneet 

esille isien käyttävän aikaa kotitöihin sekä lastenhoitoon enemmän myös Suo-

messa. 

2.3 Isien maskuliinisuus  

Kuten isyyden, on maskuliinisuudenkin käsite monimuotoinen. Rogers, DeLay 

ja Carol (2016, 710) tarkastelevat artikkelissaan perinteistä maskuliinisuutta nor-

matiivisen näkökulman ja yksilön piirteiden kautta. Normatiivinen näkökulma 

näkee maskuliinisuuden rakentuvan sosiaalisista odotuksista, jotka määrittele-

vät, millaista on kulloinkin hyväksyttävä/sopimaton miehen käytös ja siitä ai-

heutuvat seuraukset (Thompson & Pleck 1995, Rogersin ym. 2016, 710 mukaan). 

Toisin sanoen, normatiivisella maskuliinisuuden näkökulmalla viitataan siihen, 

millainen miehen tulisi olla (Connell 1995, 70). Piirteisiin kohdistuvissa näkökul-

missa puolestaan korostuu ajatus siitä, että miehen identiteetti riippuu maskulii-

nisina pidettyjen piirteiden määrästä (Rogers ym. 2016, 710). Jokinen (2012, 128–

129) tuokin esille, että länsimaisessa kulttuurissa maskuliinisina ominaisuuksina 

pidetään yleensä esimerkiksi toiminnallisuutta, hallitsevuutta, tunteiden kont-

rollia, fyysistä voimaa, suoriutumista sekä rationaalisuutta. Sen sijaan feminiini-

sinä piirteinä pidetään tyypillisesti esimerkiksi emotionaalisuutta ja yhteisölli-

syyttä. Voidaankin ajatella, että miehen kategoria syntyy maskuliinisiksi määri-

tellyistä piirteistä, eli yksilöä, jolla on paljon näitä ominaisuuksia, pidetään myös 

enemmän “miehenä”. (Mt., 128–129.)  

Jokisen (2012, 129, 131) mukaan maskuliinisuus ja feminiinisyys saatetaan 

joskus ymmärtää jopa toistensa äärimmäisiksi vastakohdiksi siten, että maskulii-

nisuuteen ei tulisi sekoittua mitään feminiinisyydestä. On kuitenkin tärkeää huo-
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mata, etteivät maskuliinisuus tai feminiinisyys ole maailmanlaajuisesti määritel-

tyjä luonnonlakeja, vaan ovat enemmänkin sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentu-

neita merkityksiä. (Jokinen 2012, 129, 131.) Maskuliinisuuden käsitystä onkin kri-

tisoitu siitä, että siinä korostuvat heteronormatiivisuus sekä miehen ja naisen 

erot, eikä niinkään nähdä, että esimerkiksi miehen kategoria pitää sisällään hyvin 

erilaisia yksilöitä (Connell & Messerschmidt 2005, 836).  

Maskuliinisuus on teema, joka toistuu useissa isyyteen keskittyvissä tutki-

muksissa, sillä yleisen ajatuksen mukaan maskuliinisuus on ominaisuus, joka 

kaikilla miehillä on (Aalto 2012b, 188).  Käsitykset maskuliinisuuksista sekä mie-

henä olemisesta muuttuvat samalla, kun isyyden ihanteetkin (Kangas ym. 2018, 

94), joten miehen valitessa aktiivisen ja osallistuvan isyyden, tulee hänen myös 

sopeuttaa maskuliinisuutensa siihen (Aalto 2012b, 188). Toisin sanoen, maskulii-

nisuus ei ole kehossa oleva kiinteä, muuttumaton ominaisuus, eikä myöskään 

persoonallisuuden piirre, vaan se tulee ymmärtää harjoiteltuna asemana, joka 

saavutetaan sosiaalisissa tilanteissa. Maskuliinisuus voi myös vaihdella tietyissä 

sosiaalisessa tilanteissa vallitsevien sukupuolisuhteiden mukaisesti. (Connell & 

Messerschmidt 2005, 836.)  

Farstand ja Stefansen (2015) ovat tutkineet sitoutunutta isyyttä sekä masku-

liinisuutta Islannissa. He esittelevät artikkelissaan kaksi isyyden narratiivia, jotka 

ovat isä pääasiallisena hoivaajana sekä isä toissijaisena hoivaajana. Suomessa lä-

hes samaa aihetta ovat puolestaan tutkineet Eerola ja Mykkänen (2013) ja he tuo-

vat esille kolme isällisen maskuliinisuuden narratiivia isyyden alkupuolelta, 

mitkä ovat tasa-arvoisen, maskuliinisen sekä kunnollisen isän (decent father), nar-

ratiivit. Nämä tutkimustulokset ovat ainakin osittain samansuuntaisia: Farstan-

din ja Stefanssenin (2015) pääasiallisen hoivaajan narratiivi vastaa osittain Eero-

lan ja Mykkäsen (2013) tasa-arvoisen isän narratiivia. Näissä molemmissa narra-

tiiveissa isän ja äidin roolit ovat lähellä toisiaan ja isä osallistuu kaikkiin lapsen 

hoitoon liittyviin tehtäviin (Farstand & Stefansen 2015, 61; Eerola & Mykkänen 

2013, 1686–1687). Pääasiallisen hoivaajan narratiivissa tulee myös esille sallivan 

maskuliinisuuden (inclusive masculinity) käsite, jolla tarkoitetaankin sitä, että isän 

rooli on lähellä perinteisen äidin roolia. Toisaalta sallivassa maskuliinisuudessa 
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isä saattaakin joutua jopa kilpailemaan äidin kanssa saavuttaakseen yhtä lähei-

sen suhteen lapsen kanssa. Tässä narratiivissa isät ilmaisevat myös halunsa viet-

tää aikaa lapsensa kanssa. (Farstand & Stefansen 2015, 61–62.) Tasa-arvoisen isän 

narratiivissa taas korostuu se, että miehen tärkeimpänä roolina ei pidetä perheen 

elättämistä, vaan siinä korostuu koti-isänä toimiminen. Tasa-arvoinen isä on siis 

hyvin perheorientoitunut ja päätöksenteossa korostuu perheen hyvinvointi. (Ee-

rola & Mykkänen 2013, 1687.)  

Osittain samoja piirteitä löytyy myös maskuliinisen isän sekä toissijaisen 

hoivaajan narratiiveista, sillä kummassakin narratiivissa isä on lähinnä vain per-

heen elättäjä. Toissijaisen hoivaajan narratiivissa isät eivät toimi sitoutuneen 

isyysihanteen mukaisesti ja heidän roolinsa on enemmänkin äitiä tukeva (Fars-

tand & Stefansen 2015, 63) ja maskuliinisen isän narratiivissa isä taas esitetään 

täysin erilaisena vanhempana äitiin verrattuna (Eerola & Mykkänen 2013, 1690). 

Lisäksi toissijaisen hoivaajan narratiivissa isät eivät tuo esille haluaan viettää ai-

kaa pienen lapsen kanssa kahdestaan. Tässä kertomustyypissä osa isistä näkee-

kin lapsen kasvamisen olevan edellytys syvemmän suhteen luomiselle. Perheen 

elättäminen sekä äitiä tukeva rooli kertovat perinteisestä maskuliinisuudesta, 

mutta toisaalta isä-lapsisuhteen syventyminen ja emotionaalinen läsnäolo lapsen 

ollessa vanhempi on enemmän linjassa sallivan maskuliinisuuden kanssa. (Fars-

tand & Stefansen 2015, 66.) Eerolan ja Mykkäsen (2013, 1691) mukaan maskulii-

nisen isän narratiivissa korostuu sen sijaan vielä isän miespuolisten vertaisten 

tuen merkitys vanhemmuudelle, vahva heteroseksuaalisuuden korostuminen 

sekä väkivalta.  

Sen sijaan kunnollisen isän narratiivi sijoittuu edellä esiteltyjen narratiivien 

väliin. Tämä narratiivi tulee kuitenkin ymmärtää joustavana kehikkona, jonka 

sisällä kulttuurisesti sopivaa isällistä maskuliinisuutta voidaan toteuttaa. Tälle 

narratiiville tyypillistä on vanhempien eriävät sukupuoliroolit, osallistuminen 

isän velvollisuuksiin ja miehiseen hoivaan sekä merkittävä perheorientaatio. Isän 

maskuliinisuuteen sopivia velvollisuuksia ovat taloudellinen vastuu sekä avus-

taminen lastenhoidossa. Perheen äidillä on puolestaan päävastuu perheen ja las-

ten jokapäiväisistä päätöksistä sekä toiminnoista. (Eerola & Mykkänen 2013, 
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1682-1686.) Tutkimusten mukaan näyttäisi siis siltä, että vanhempien perintei-

semmät sukupuoliroolit edesauttavat myös perinteisen maskuliinisuuden to-

teuttamista (Kangas ym. 2017, 27).  
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3 LASTENKIRJALLISUUS JA KUVAKIRJAT

3.1 Lastenkirjallisuuden määrittely  

Lastenkirjallisuutta on pyritty määrittelemään jo pitkään, joskin määrittelyn tar-

peellisuutta on kyseenalaistettu. Määritelmiä on tehty esimerkiksi lastenkirjalli-

suuden kohdeyleisön, sisällön ja muodon näkökulmista. (Nodelman 2008, 136.) 

Gubarin (2011, 210) mukaan tarkan määritelmän tekeminen on haastavaa ja jopa 

epäedullista siksi, että lastenkirjallisuus pitää sisällään keskenään heterogeenisiä, 

erilaisia teoksia.  

Lastenkirjallisuus ei siis ole käsitteenä yksiselitteinen (Nodelman 2008, 245). 

Määritelmät painottavat kuitenkin usein sitä, että lasten- ja nuortenkirjallisuu-

della tarkoitetaan kirjallisuutta, jonka tavoiteyleisö on nimensä mukaisesti lapset 

ja nuoret (Karasma & Suvilehto 2014, 12). Onkin esitetty, että lastenkirjallisuus 

eroaa muusta kirjallisuudesta esimerkiksi siten, että lastenkirjallisuus on ainoa 

kirjallisuuden genre, jonka termissä on määritelty sen kohteeksi tarkoitettu luki-

jakunta. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi rikoskirjallisuutta ei ole tehty 

vain rikollisten luettavaksi, mutta lastenkirjallisuus on kohdennettu nimen-

omaan lapsille. (Grenby 2014, 227.) 	

Lastenkirjallisuuden käsitteen monimuotoisuuteen vaikuttaa Karasman ja 

Suvilehdon (2014, 12) mukaan se, että monet aikuisille suunnatut kirjat ovat saa-

vuttaneet suurempaa suosiota lasten ja nuorten kuin aikuisten keskuudessa. 

Myös Stakicin (2014, 243) tuo esille, että lastenkirjallisuuden ja aikuisille suunna-

tun kirjallisuuden tarkan rajan tekeminen on vaikeaa, sillä lapset lukevat esimer-

kiksi Hans Christian Andersenin satuja, mutta myös aikuiset lukevat samoja sa-

tuja esimerkiksi niiden sanoman tai kuvituksen esteettisyyden vuoksi. Oletus, 

että lastenkirjallisuus muodostuu teoksista, jotka kirjailijat ovat tarkoittaneet tie-

tyn kohdeyleisön, lasten, luettavaksi sisältää ajatuksen siitä, että lapset tarvitse-

vat erilaista kirjallisuutta kuin aikuiset. Monet lastenkirjailijat ovat kuitenkin 

kieltäneet kirjoittavansa vain yhdelle tietylle ikäryhmälle. (Gubar 2011, 209.) 
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Tarkan määritelmän tekemisen vaikeudesta huolimatta lastenkirjallisuutta 

voidaan pitää omana lajinaan, koska sillä on oma tyypillinen sisältö ja muoto 

sekä yleensä myös pyrkimys kasvatukseen ja opetukseen. Kulloinen aika ja kult-

tuuri ovat vaikuttaneet siihen, millaisia asioita lastenkirjoilla on haluttu opettaa. 

Näin ollen voidaankin sanoa, että lastenkirjallisuus on sidoksissa aikansa valta-

virtoihin, jotka koskevat kasvatustiedettä ja -periaatteita. (Karasma & Suvilehto 

2014, 12, 14, 22.) Myös Nodelmanin (2008, 157) mukaan aikuiset uskovat usein, 

että lastenkirjallisuudesta on opittava jotakin. Opettavaisuuden lisäksi lastenkir-

jallisuuden tunnuspiirteisiin kuuluu myös sen sisältämä huumori, joka on yleis-

tynyt lastenkirjoissa aikojen kuluessa (Laakso 2014, 29).  

O’Sullivan (2011, 191) esittää, että lastenkirjallisuus eroaa kahdella tavalla 

muusta kirjallisuudesta. Ensinnäkin, se kuuluu yhtä aikaa sekä kirjallisuuden 

että kasvatuksen kentälle ja tämä näkyy erityisesti lastenkirjojen käännöksissä eri 

kielille. Normit ja arvot voivat olla konfliktissa kohdemaan arvojen kanssa, esi-

merkiksi Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -teoksissa puhutaan alkuperäiskie-

lellä “neekerikuninkaasta”, joka käännettiin Yhdysvalloissa “kannibaalikunin-

kaaksi”. Toiseksi aikuiset vaikuttavat lastenkirjallisuuden tuottamiseen ja mark-

kinointiin, vaikka aiottu kohdeyleisö on lapset. (Mt., 191.)  

Nodelman ja Reimer (2003, 192, 200, 202) tuovatkin esille, että lastenkirjal-

lisuus on aikuisten kirjoittamaa kirjallisuutta lapsille, eli on otettava huomioon, 

että aikuiset päättävät minkälaiset aiheet voisivat kiinnostaa lapsia. Aikuisten 

mielipiteet siitä, minkälaiset teemat lapsia kiinnostavat voivat kuitenkin olla ra-

joittuneita. Lastenkirjallisuuden avulla voidaan esimerkiksi pyrkiä opettamaan 

lasta näkemään maailma aikuisen silmin sekä ymmärtämään, mitä tarkoittaa olla 

lapsi. Lastenkirjailijat voivat esimerkiksi teoksillaan, joissa korostetaan viatto-

muutta, kiltteyttä ja kodin merkitystä luoda lapselle kuvan, millainen hänen tu-

lisi olla. Toisaalta osa lastenkirjoista tuo esille jännittäviä, luovia ja normeista 

poikkeavia teemoja, kuten esimerkiksi epäsosiaalisuuden, hauskuuden tai uu-

den sivilisaation luomisen villimetsään. (Nodelman & Reimer 2003, 192, 200, 

202.)  
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Lastenkirjallisuuden murroskohdat  

Kuten kaikki kirjallisuus, myös lastenkirjat edustavat julkaisuajankohtansa his-

toriallista aikaa ja sosiaalista kulttuuria (Allan 2018, 201). Esimerkiksi Huhtala ja 

Juntunen (2004, 76) tuovat esille, että toinen maailmansota aiheutti lastenkirjalli-

suudessa ensimmäisen murrosvaiheen kaikkialla maailmassa, mikä jatkui koko 

1900-luvun jälkiosan ajan. 1940-luvun loppupuolelle saakka kotimaisen lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden ensisijaisia tehtäviä olivat kasvattaminen ja opettaminen, 

sekä sodan aikana myös propagandan levittäminen, ja toissijaisesti painotettiin 

kirjojen eettisiä arvoja.  Vuonna 1949 lasten- ja nuortenkirjallisuuden asema va-

kiintui, kun se liitettiin kansallisbibliografiassa osaksi kaunokirjallisuutta, jota 

ennen se oli siis luokiteltu kuuluvaksi kasvatuksellisen kirjallisuuden yhteyteen. 

(Heikkilä-Halttunen 1999, 133.)  

Lastenkirjallisuuden aseman vakiintumisesta huolimatta vielä 1950-luvul-

lakin haluttiin, että lasten- ja nuortenkirjallisuus olisi moraaliltaan moitteetonta, 

hengeltään myönteistä ja tyyliltään arvostelun kestävää. 1950-luvulla kirjallisuu-

den ammattilehdissä käytiin myös lisääntynyttä keskustelua koskien lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden merkitystä, jolla nähtiin olevan keskeinen tehtävä lapsen, 

ja erityisesti nuoren, luonteen muokkaajana. Toisin sanoen katsottiin, että lasten- 

ja nuortenkirjallisuuden avulla lukijan kielellinen ilmaisukyky sekä kyky erottaa 

oikea väärästä kehittyvät. (Heikkilä-Halttunen 1999, 137–138.)  Huhtala ja Juntu-

nen (2004, 76) tuovat kuitenkin esille, että Suomessa alkoi 1950-luvulla lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden murros, joka tarkoitti lastenkirjallisuuden arvostuksen li-

sääntymistä sekä kirjojen sisällön uudistumista, joka näkyi esimerkiksi kirjojen 

opettavuuden vähenemisenä. Opettavuuden väheneminen johtui pitkälti siitä, 

että lastenkirjallisuus läheni genrenä aikuisten kirjallisuutta (Huhtala & Juntu-

nen 2004, 76). Opettavuuden vähentyminen sekä amerikkalaisten kuvakirjojen ja 

Walt Disney -julkaisujen leviäminen Suomeen aiheutti kuitenkin vielä 1950-lu-

vun alkupuolella pelkoa siitä, että lapset ja nuoret erehtyisivät lukemaan “ke-

vyttä ajanvietekirjallisuutta” ja sarjakuvia (Heikkilä-Halttunen 1999, 137).  

Heikkilä-Halttusen (2003, 226–227) mukaan lastenkirjallisuuden muutok-

seen vaikutti myös Suomen elinkeinorakenteen muutos ja kaupungistuminen, 

sillä kirjojen tapahtumat alkoivat siirtyä maalta kaupunkiin. Maaseutumaisema 
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oli lastenkirjojen suosituin kohde vielä 1960-luvun puoliväliin saakka, mutta esi-

merkiksi Kaija Pakkanen kuvaa kaupungin ihmeitä ja hienouksia, raitiovaunuja 

ja kivitaloja, teoksessaan Peten syntymäpäivä jo vuonna 1963. Kriittisempiä näkö-

kulmia kaupungistumiseen liittyen alkoi puolestaan näkyä enemmän 1970-lu-

vun alkupuolella, esimerkiksi Ines Lappalaisen teoksessa Vastamäen Saara kau-

pungissa (1972). (Heikkilä-Halttunen 2003, 226–227.) 

1960- ja 1970-luvun alkupuolen voimakas yhteiskunnallistuminen sekä va-

semmistolaistuminen näkyivät myös lasten- ja nuortenkirjallisuudessa (Huhtala 

& Juntunen 2004, 113). Nämä yhteiskunnan sekä sosiaalipolitiikan muutokset 

saivatkin aikaan lapsikäsityksen ja lapsille suunnatun kirjallisuuden kyseenalais-

tamista (Heikkilä-Halttunen 2003, 216). Esimerkiksi satuja ei tällöin suosittu enää 

yhtä paljon, vaan keskiössä oli ongelmien esiin nostaminen, taburajojen siirtämi-

nen sekä opettava realismi (Huhtala & Juntunen 2004, 113). Myös Heikkilä-Halt-

tunen (2003, 228) tuo esille satujen suosimattomuuden, mutta myös niiden hah-

moihin kohdistuneen muutoksen, sillä 1970-luvulla tapahtui muutosta satujen 

perushahmoissa. Noidat, keijut ja möröt eivät enää olleet tarinoiden tavallisim-

pia hahmoja, vaan tarinat keskittyivät aivan tavallisiin lapsiin. Samalla neutra-

loitiin myös pahan ja hyvän vastakkainasettelua, eivätkä juonenkäänteet olleet 

enää yhtä jännittäviä. Tätä muutosta pidettiin myönteisinä, koska pelko ja suuret 

tunteet olivat aiemmin häirinneet klassikkosatujen luentaa. (Heikkilä-Halttunen 

2003, 228.) Satujen suosio alkoi kuitenkin uudelleen 1970-luvun puolivälissä, jol-

loin käytiin myös “suuri satukeskustelu”. Tällöin pohdittiin, pitäisikö esimer-

kiksi Grimmin sadut “siivota” lapsiystävällisemmiksi. (Huhtala & Juntunen 

2004, 113.)  

Heikkilä-Halttunen (2003, 227–229, 219) toteaa, että 1970-luvulla alkoi las-

tenkirjallisuudessa näkyä myös ympäristöön liittyviä teemoja. Erityisesti ympä-

ristön saastuminen oli monen kirjan kantava teema, esimerkiksi Marja-Liisa Pu-

putin teoksessa Tinttamarin matka aurinkoon (1972) päähenkilö Tinttamari ei ole 

nähnyt ilmansaasteiden takia kertaakaan aurinkoa, jonka vuoksi hän muuttaa 

vanhempiensa kanssa maalle ja ensimmäisen kerran auringon nähtyään hän luu-

lee sitä tulipalloksi. Lisäksi 1970-luvulla kuvattiin myös Ruotsiin muuttaneiden 

ongelmia, esimerkiksi sopeutumisvaikeuksia ja tällöin ilmestyivät ensimmäiset 
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kotimaiset lastenkirjat, joissa huomioitiin luku- ja kirjoittamisvaikeuksiin liittyvä 

tutkimustieto. (Heikkilä-Halttunen 2003, 227–229, 219.) Lastenkirjoissa esiintyvät 

sukupuolten stereotypiat alkoivat myös saada kritiikkiä 1970-luvulla. Tämä joh-

tui suurelta osin siitä, että feministit pitivät kirjojen stereotypioita asioina, jotka 

ylläpitivät naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa. (Brugeilles, Cromer & Cro-

mer 2002, 237.) 

Heikkilä-Halttunen (2003, 218) tuo kuitenkin esille, että 1970-luku ei ollut 

lastenkirjallisuuden kannalta otollista aikaa klassikkoteosten synnylle ja tähän 

syynä oli esimerkiksi amerikkalaisen lasten- ja nuortenkulttuurin ihannointi. Kir-

joilla ei ollut enää samanlaista itsestään selvää arvoasemaa ja televisio vei paljon 

aikaa lasten vapaa-ajasta. Lasten kiinnostuksen väheneminen lukemista ja kirjoja 

kohtaan sai aikaan yhteisen huolen kulttuuriväessä sekä lasten ja nuorten kanssa 

toimivissa järjestöissä, minkä vuoksi vuonna 1979 vietettiin ensimmäistä lasten- 

ja nuortenkirjallisuuden teemavuotta, “Kirja on kiva kaveri”. (Heikkilä-Halttu-

nen 2003, 218.) Laukan (2001, 30) mukaan 1970-luku oli silti kuvakirjan suhteen 

mainettaan parempi, esimerkiksi Camilla Mickwitz aloitti kuvakirjojen tuottami-

sen 1970-luvulla. Myös Suomen Nuorisokirjallisuuden instituutti, jonka tehtä-

vänä oli lisätä alan tunnettavuutta ja tutkimusta, perustettiin samoihin aikoihin, 

vuonna 1978 (Huhtala & Juntunen 2004, 114).  

Lastenkirjallisuuden toinen murrosvaihe alkoi puolestaan 1980-luvulla, 

joka jatkui vielä läpi 2000-luvunkin. Tässä murrosvaiheessa lastenkirjojen aihe-

piirit laajenivat, eikä tabuaiheita ollut enää lähes lainkaan ja kirjoja ilmestyi myös 

entistä enemmän. (Heikkilä-Halttunen 2013, 247, 249.) 1990-luvun aikana lasten-

kirjallisuus alkoi vapautumaan ”totisuudesta” ja huumori sekä viihteellisyys al-

koivat yleistymään myös helppolukuisissa kirjoissa (Heikkilä-Halttunen 2013, 

258). Lastenkirjallisuuden päätehtävä on siis muuttunut pedagogisesta, kasva-

tuksellisesta roolista kohti lasten esteettisten, tiedollisten sekä emotionaalisten 

tarpeiden tyydyttämistä. Lastenkirjojen tavoitteena onkin nykyisin taata lukijoil-

leen lukunautintoa esimerkiksi huumorin keinoin. (Laakso 2014, 29.)  

Kuvakirjat monipuolistuivat myös 1990- ja 2000-lukujen aikana ja tämä nä-

kyi esimerkiksi intertekstuaalisuuden lisääntymisenä. Myös lukijan rooli koros-
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tui, sillä kuva ja teksti saattoivat nyt antaa keskenään erilaista tietoa tarinan ete-

nemisestä. (Laakso 2013, 264.) Lisäksi vaikeiden asioiden, kuten lasten sairastu-

misen, käsittely lisääntyi, mutta samaan aikaan lastenkirjoissa perheidyllin ku-

vaaminen on edelleen tavallista. Nykyisin lasten- ja erityisesti varhaisnuorten-

kirjallisuudessa yllytetään myös kyseenalaistamaan yhteiskunnan vallalla olevia 

arvoja. (Heikkilä-Halttunen 2013, 267–268.)  

3.2 Kuvakirjat 

Kuvakirja-termi ei itsessään ilmennä, että siihen tulisi kuulua myös tekstiä, mutta 

yleisen ymmärryksen mukaan kuvakirja sisältää sekä kuvia että tekstiä (Küm-

merling-Meibauer 2018, 3). Kuten lastenkirjallisuuden, ei kuvakirjankaan käsite 

ole yksiselitteinen, ja tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kuvakirjassa kuvat ovat 

kertomuksen kanssa vuorovaikutuksessa (Waugh, Neaum & Waugh 2016). Myös 

Salisbury ja Styles (2012, 7) tuovat esille, että kuvakirjan ja kuvitetun kirjan ero 

on siinä, että kuvakirjassa kuva ja teksti ovat juonen ja kerronnan kannalta vuo-

rovaikutuksessa sekä kuvia on jokaisella aukeamalla. Kuvakirjana pidetäänkin 

yleensä teosta, jossa on runsaasti kuvia ja niillä on sekä laadullisesti että sisällöl-

lisesti tärkeä tehtävä tarinan etenemisen kannalta. Voidaan siis sanoa, että kuva-

kirjaksi kirjan tekee se, että kuva laajentaa tekstiä. (Mikkonen 2005, 330.)   

  Koska kuvakirja sisältää sekä kuvia että tekstiä, pystyy se hyödyntämään 

kuvallisen ja sanallisen kerronnan vahvuuksia. Kuvien tehtävänä on usein tilan 

ja hahmojen jäsentäminen sekä kuvailu, kun taas teksti kertoo enemmän aika-

suhteista. (Happonen 2001, 106.) Nikolajevan ja Scottin (2001, 2, 17) mukaan 

teksti sekä kuva voivat kuitenkin molemmat jättää kerrontaan aukkoja, joita toi-

nen kerronnan tapa voi täyttää joko osittain tai kokonaan. Aukot voivat jäädä 

osittain myös lukijan täytettäväksi. Kuvat ja teksti voivat siis herättää mielikuvia 

omalla tavallaan sekä olla itsenäisiä toisistaan. Mikäli kuvat ja teksti täydentävät 

toisiaan täydellisesti tai jos kumpikaan kerronnan taso ei jätä ollenkaan aukkoja, 

ei lukijan omalle mielikuvitukselle jää lähes lainkaan tilaa. Tällöin lukijan rooli 

on melko passiivinen. (Mt., 2, 17.)	
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Kuvakirja kertoo siis tarinaa sanojen ja kuvien kautta (Martinez & Harmon 

2012, 323), mutta kuvilla voi olla kuvakirjoissa myös erilainen merkitys. Kuvitus 

voi olla esimerkiksi “pelkkää” tekstin tukemista tai vastaavasti kuvat voivat olla 

tekstiä dominoivampi tekijä, jolloin teksti enemmänkin tukee kuvitusta (Grenby 

2014, 199). Waugh ym. (2016) esittelevät Lanen (1980) kolme erilaista tapaa, miten 

kuva voi olla vuorovaikutuksessa kertomuksen kanssa kuvakirjassa. Ensimmäi-

nen tapa on graafinen koristaminen, jolla tarkoitetaan sitä, että kuvitus ei edistä 

tarinankerrontaa, vaan sen avulla pyritään koristamaan tekstiä. Toisen tavan, ta-

rinan kuvittamisen, avulla vahvistetaan tekstin sanomaa siten, että kuvat kertovat 

saman kuin teksti. Kolmas tapa on tulkinnallinen kuvitus, jolla pyritään rikastut-

tamaan tekstiä ja laajentamaan sen merkitystä. (Lane 1980, Waugh ym. 2016 mu-

kaan.) 	

 Kirjojen kuvat ovat yleensä niitä seikkoja, jotka muistetaan ja joiden koh-

dalla lukemista tai kirjan läpikäyntiä hidastetaan (Grenby 2014, 201). Happosen 

(2001, 106–107) mukaan kuvakirjan katselu ja lukeminen voi kuitenkin käydä 

puuduttavaksi, mikäli kuvissa tapahtuva liike on jatkuvaa. Kirja on dynaami-

sempi, jos vauhdikkaita kuvia sisältävien aukeamien välissä on rauhallisempaa 

kerrontaa. Dynamiikka syntyykin suureksi osaksi eritempoisten kohtausten ryt-

mittymisestä ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta, mutta myös kirjan tai-

tolla on merkitystä siihen, onko kokonaisuus staattinen vai dynaaminen. (Mt., 

106–107.) Monien aikuisten mukaan lapset tarvitsevat kuvia kirjoissaan, koska 

niitä on helpompi ymmärtää kuin sanoja (Nodelman & Reimer 2003, 274). Vaikka 

kuvat voivatkin olla lapselle helpommin ymmärrettäviä kuin teksti, on Nodel-

manin (2005, 129) mukaan lapsella oltava kuvaa esittävästä sisällöstä jonkinlai-

nen tietopohja. Jos lapsi ei osaa etsiä, tunnistaa ja nimetä tiettyjä tekijöitä kuvasta, 

eivät kuvat käy lapselle järkeen (Nodelman 2005, 129). Esimerkiksi ihmiskuvaa 

katsoessa on tiedettävä, miltä surullinen ihminen näyttää, jotta ymmärtää kuvaa 

katsomalla, että kyseessä on surullinen ihminen.  

Kuvakirjojen aiheet vaihtelevat tänä päivänä suuresti tavallisen perhearjen 

kuvaamisesta kuolemaan, mutta Karasman ja Suvilehdon (2014, 19) mukaan tyy-

pillistä on, että kuvakirjat käsittelevät aiheita, jotka ovat tärkeitä lapsille. Niiden 
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avulla voidaankin käsitellä haastaviakin teemoja, esimerkiksi kuolemaa tai avio-

eroa. Näin lapsi voi saada kuvakirjojen avulla turvallisesti tietoa häntä mietityt-

tävästä asiasta. Kuvakirja antaa lapselle mahdollisuuden samaistua tunnetasolla 

saman tyyppiseen tilanteeseen kirjan hahmojen kautta, mutta kuitenkin etäänny-

tetysti. (Mt., 19.) 

3.3 Lastenkirjallisuuden isähahmot 

Isähahmoihin keskittynyt lastenkirjallisuudentutkimus on ollut melko vähäistä, 

mutta tutkimustulokset ovat olleet ainakin osittain samansuuntaisia. Lähes kai-

kissa tutkimustuloksissa korostuu se, että isä kuvataan useimmiten kodin ulko-

puolella työssäkäyväksi perheen elättäjäksi. Esimerkiksi Suigino (2000, 10) on 

tutkinut japanilaisissa, eurooppalaisissa ja englanninkielisissä lastenkirjoissa ku-

vattuja vanhempien stereotypioita. Tulosten mukaan isät kuvattiin kulttuurista 

riippumatta lastenkirjoissa työkeskeisinä, kun taas äidit kuvattiin perinteisinä 

kotiäiteinä, jotka tekevät kotitöitä. Myös Yhdysvaltalaisten Dewittin, Creadyn ja 

Sewardin (2013, 97) ja Gallon (1997, 14) tutkimuksissa isät kävivät äitejä enem-

män kodin ulkopuolella töissä. Samasta teemasta kertoo myös Ünüvarin ym. 

(2011) turkkilainen tutkimus, jossa kaikista 29:stä lastenhoitoon liittyvistä mai-

ninnoista vain kahdessa isä toimi aktiivisesti. 

Monissa tutkimusaineistoissa isä esiintyi myös äitiä harvemmin. Esimer-

kiksi Yhdysvaltalaisten Andersonin ja Hamiltonin (2005, 149–150) 15 vuotta sit-

ten tehdyssä tutkimuksessa aineiston koko oli 200 lastenkirjaa ja isähahmo esiin-

tyi 95 kirjassa. Silloinkin kun isää kuvattiin lastenkirjojen tapahtumissa, oli hän 

vain harvoin mitenkään vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa. Ünüvarin ym. 

(2011, 156) tutkimuksessa puolestaan isä esiintyi yli puolessa tutkituista kirjoista, 

mutta hän oli vain harvoin läsnä kirjojen tapahtumissa. Isän läsnä ollessa oli ta-

vallista, että isän kanssa ulkoiltiin ja leikittiin (Ünüvar ym. 2011, 156). Leikkimi-

nen ja retkillä käyminen olivat myös Dewittin ym. (2013, 100) tutkimuksessa niitä 

aktiviteetteja, joita lastenkirjojen isät tekivät enemmän kuin äidit.  

Tyypillisesti lastenkirjoissa äiti kuvataan lapsensa lähimpänä aikuisena, 

jolta tämä oppii uusia asioita elämästä (esim. Ünüvar ym. 2011, 156). Andersonin 
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ja Hamiltonin (2005, 150) mukaan äidit kuvataan isää useammin hoivaavina ja 

lapsen tunneilmaisua tukevina hahmoina, jotka myös ilmaisevat itse enemmän 

tunteita kuin isät. Isät puolestaan kuvataan usein hillittyinä hahmoina, jotka ei-

vät osallistu lastensa elämään tai ilmaise tunteita lähes lainkaan (Anderson & 

Hamilton 2005, 150). Myös Adamsin ym. (2011, 264) tutkimuksessa selvisi, että 

isät eivät lastenkirjoissa esimerkiksi halanneet lastaan tai ilmaisseet tunteitaan 

yhtä usein kuin äidit. 

Toisaalta, Ünüvarin ym. (2011, 156, 158) tutkimuksessa selvisi, että vaikka 

äidit tukivatkin lastensa sosioemotionaalista kehitystä isiä useammin esimerkiksi 

keskustelemalla tunteista, tukivat isät lasten itsetuntoa ja saavutuksia äitejä 

enemmän. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kuvakirjojen isät ovat vähemmän 

perfektionisteja kuin äidit, sillä isät arvostivat lastensa tekemisiä ilman, että he 

odottaisivat lasten pärjäävän entistä paremmin. (Ünüvar 2011, 156, 158.) Gallon 

(1997, 14) tutkimuksessa, jossa vertailtiin vuosien 1955–1970 ja 1980–1995 aikana 

ilmestyneiden lastenkirjojen perherakenteiden muutosta, selvisi, että aikaisem-

malla ajanjaksolla lapsia esimerkiksi ongelmanratkaisussa tukevia äitejä oli isejä 

enemmän. Myöhemmällä ajanjaksolla roolit vaihtuivat kuitenkin päinvastoin: 

isät tukivat lapsia äitejä enemmän. Myös Dewittin ym. (2013, 100) tutkimuksen 

tuloksista näkyy merkkejä isyyden muutoksesta, sillä vuonna 2000 julkaistuissa 

kirjoissa isien rooli hoivaajina lisääntyi ja vastaavasti äitien rooli perheen elättä-

jänä lisääntyi verrattuna 1900-luvun lastenkirjoihin.  

 Pelkästään maskuliinisuutta ja sen representaatioita on lastenkirjallisuu-

dessa tutkittu vielä vähemmän kuin isähahmoja ja heidän toimintaansa. Perheen 

elättäminen näyttäytyi isälle kuuluvana ominaisuutena lähes jokaisessa edellä 

esitellyssä tutkimuksessa, mutta Mallan (2002, 24) on tuonut esille, että lasten ku-

vakirjoissa on nähtävissä myös representaatioita feminiinisemmästä maskuliini-

suudesta. Tämä voi näkyä esimerkiksi isähahmojen huolehtivaisuutena, herk-

kyytenä sekä kotitöiden tekemisenä. Kuvakirjoissa voidaan jopa parodioida mie-

hen maskuliinisia piirteitä kuvaamalla mies todella pieneksi tai lapsenomaiseksi. 

(Mallan 2002, 28.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

 

Lasten kuvakirjallisuuden isähahmoihin keskittynyt tutkimus on ollut melko vä-

häistä niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Kansainvälisesti on tutkittu lä-

hinnä vanhempien roolimallien stereotypioita lastenkirjallisuudessa, kun taas 

kotimainen tutkimus on keskittynyt lähinnä pro gradu -tutkielmiin. Aiemman 

tutkimuksen valossa näyttää siltä, että perinteiset sukupuoliroolit ovat yleisiä 

monissa kuvakirjoissa (ks. esim. Ünüvar ym. 2011, 155).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tarkastella, millaisia isätyyppejä 

1970- ja 2010-lukujen lasten kuvakirjojen teksteistä on löydettävissä. Lisäksi ha-

lutaan selvittää, millaista mieheyttä isähahmot ilmentävät lasten kuvakirjojen 

kuvissa, eli millaisia mieheyden representaatioita kuvista löytyy. Ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastellaan siis vain kirjojen tekstejä, ja toisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelun kohteena ovat kirjojen kuvat. Käytän 

tässä tutkimuksessa isähahmo -käsitettä isä -käsitteen sijasta, sillä tutkimuksen 

kohteena olevat isät ovat fiktiivisen lastenkirjallisuuden hahmoja.  

 

Tutkimuskysymykset tarkentuivat seuraavasti:    

1. Millaisia isätyyppejä on löydettävissä 1970- ja 2010-lukujen lasten kuva-
kirjojen teksteistä?  

2. Millaista mieheyttä isähahmot ilmentävät 1970- ja 2010-lukujen lasten ku-
vakirjojen kuvissa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuksen lähestymistapa  

Sosiaalinen konstruktionismi  

Tutkimukseni pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Tiivistetysti sanottuna 

sosiaalisella konstruktionismilla tarkoitetaan tutkimuksellista viitekehystä, 

jonka pääajatuksen mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 45). Sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen merkitys on nähtävissä myös isyyden ja mieheyden käsitysten muotoutumi-

sessa, sillä nämä käsitykset rakentuvat esimerkiksi historiallisen ajan ja yhteis-

kunnan vallalla olevien normien mukaan (Hacking 2009, 14–15).  

Lockin ja Strongin (2010, 6–7) mukaan sosiaalinen konstruktionismi on laaja 

näkemys, johon kuuluu neljä pääperiaatetta. Ensimmäiseksi sosiaalisen kon-

struktionismin mukaan merkitysten tekeminen sekä asioiden ymmärtäminen 

ovat ihmisen toiminnan keskeisimpiä piirteitä ja toiseksi, nämä ymmärrykset ja 

merkitykset syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi kulttuurilla ja 

kielellä on vaikutusta näiden merkitysten ja ymmärrysten syntyyn. Kolman-

neksi, merkitysten ja ymmärrysten muodostuminen on myös sidoksissa tiettyyn 

aikaan ja paikkaan, koska voimme ymmärtää saman asian eri tavalla eri tilan-

teessa. Viimeiseksi, sosiaalisessa konstruktionismissa ei uskota essentialismin 

mukaiseen näkemykseen, jonka mukaan ihmisellä on lähes muuttumaton sisäi-

nen olemus. Toisin sanoen, sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihminen ra-

kentaa käsitystä itsestään jatkuvasti sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (Mt., 

6–7.) Kuten yllä toin ilmi, isyyteen sekä mieheyteen liittyvät käsitykset rakentu-

vat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Isänä olemisen tapa on muuttunut vuosi-

kymmenten aikana perheen elättämisestä kohti hoivaavampaa isyyttä, ja tähän 

on vaikuttaneet esimerkiksi yhteiskunnan ja kulttuurin valtakäsityksien muu-

tokset (ks. esim. Eerola & Kekäle 2014, 24; Kolehmainen 2004, 89; Huttunen 2014, 

194).  
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Sosiaaliseen konstruktionismiin kuuluu myös ajatus siitä, että kieli sekä eri-

laiset tekstit ovat yksiä tärkeimpiä tekijöitä, joiden kautta rakennamme kuvaa to-

dellisuudesta (Gergen 2009, 33; Atkinson 2017, 84). Myös kirjallisuuden tuotta-

mista voidaan pitää sosiaalisesti rakentuvana prosessina. Kirjallisuuden tuotta-

minen tapahtuu kirjallisessa kommunikaatiossa, johon vaikuttaa esimerkiksi ai-

kansa kulttuuriset toiminta- ja ajattelutavat sekä koko yhteiskunnan rakenteet. 

Kirjailija perustaa näihin näkemyksensä, jotka taas vaikuttavat kirjailijan valin-

toihin teosta tehdessä sekä lukijoiden tapaan ottaa teos vastaan. (Steinby 2013.) 

Näin ollen sosiaalinen konstruktionismi sopii niin isyyden kuin lastenkirjallisuu-

denkin tutkimiseen.  

 

Kuvien tulkinta  

Tässä tutkimuksessa tulkitsen kuvia konstruktivistisesta lähtökohdasta käsin 

hyödyntäen representaation käsitettä (ks. Hall 1997, Seppänen 2005 & Mäkiranta 

2010). Pohdittaessa edellä esitellyn sosiaalisen konsturktionismin käsitteen sekä 

kuvien tulkinnassa käytettävän konstruktivismin käsitteen suhdetta, on Patton 

(2014, 122) tuonut esille, että nämä käsitteet ymmärretään usein vaihtoehtoisiksi 

käsitteiksi toisilleen, sillä niiden epistemologia on samanlainen. 

Representaation käsitteellä tarkoitetaan merkityksen luomista kielen 

kautta. Kieli tarkoittaa tässä yhteydessä muutakin kuin puhuttua tai kirjoitettua 

kieltä, se voi olla myös visuaalinen esitys, kuten piirretty kuva tai taideteos. (Hall 

1997, 16–18.) Mäkiranta (2010) tuokin esille, että representaatio on konkreettinen 

kuva, kielellinen kuvaus tai näiden kokonaisuus ja se voi olla esimerkiksi elo-

kuva tai piirros. Representaatio voi olla siis jonkin asian, ilmiön, tarinan tai ihmi-

sen esitys, mutta esitetty kohde ei ole fyysisesti läsnä, vaan se havaitaan ja käsi-

tetään uudelleen esitettynä eli representaation kautta. Visuaalisten ja sanallisten 

esitysten lisäksi representaatiot muodostavat myös kulttuurisia merkityksiä 

(Hall 1997, 15; Mäkiranta 2010). Tässä tutkimuksessa tarkastelen lasten kuvakir-

jojen kuvien kohdalla sitä, millaista mieheyttä isähahmot ilmentävät, eli millaisia 

mieheyksien representaatioita kuvista on löydettävissä.  

Päädyin käyttämään konstruktivistista representaation lähtökohtaa, sillä se 

ottaa Hallin (1997, 25) mukaan huomioon kielen sosiaalisen luonteen sekä sen, 
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että rakennamme merkityksiä hyödyntämällä representaationaalisia järjestelmiä, 

esimerkiksi merkkien muodostamia kokonaisuuksia. Tarkemmin sanottuna, 

tämä lähtökohta perustuu ajatukseen, jossa esimerkiksi kielen ja kuvien nähdään 

rakentavan, eivät vain heijastavan todellisuutta (Hall 1997, 25; Seppänen 2005, 

95; Mäkiranta 2010). Konstruktivistinen lähtökohta on siis lähellä edellä esittele-

määni sosiaalista konstruktionismia, jossa myös nähdään kielen rakentavan to-

dellisuutta (ks. esim. Gergen 2009, 33; Atkinson 2017, 84).  

5.2 Aineiston keruu ja kuvaus 

Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisista lasten kuvakirjoista ja aineiston et-

sinässä hyödynnettiin Suomen Lastenkirjainstituutin Onnet -tietokantaa. Alku-

peräisen suunnitelman mukaan aineiston piti muodostua yhteensä kymmenestä 

kuvakirjasta, joista viisi on 2010- ja viisi 1970-luvulta. 1970-luvulta ei kuitenkaan 

löytynyt kuin neljä kriteerit täyttävää kirjaa, joten näin ollen aineisto koostuu yh-

deksästä teoksesta. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tarkoituksenmukaista otantaa, josta voidaan 

Pattonin (2014, 281) mukaan erottaa vielä kriteeriotanta, jossa tutkimusaineistolle 

asetetaan tietyt kriteerit. Kuvakirjojen kriteereiksi asetin seuraavat asiat: kirjoissa 

tulee olla sekä kuvia että tekstiä ja niiden alkuperäiskielen tulee olla suomi, jotta 

kaikkien kirjojen kulttuurinen konteksti on sama. Lisäksi julkaisuajankohdan tu-

lee olla joko 1970- tai 2010-luvulla. Kirjan tuli myös löytyä Onnet -tietokannasta 

asiasanaa “isät” käyttämällä, jotta varmistetaan se, että isähahmo on mukana kir-

jassa. Käytin haussa myös luokitusta 85.22, joka tarkoittaa suomalaista kuvakir-

jallisuutta. Lisäksi pyrin valitsemaan sellaiset teokset, jotka ovat saatavilla Jyväs-

kylän kaupunginkirjastosta. Alkuperäinen tarkoitus oli käyttää 1960-luvun kir-

jallisuutta, jolloin vuosikymmenten välillä olisi ollut 50 vuotta, ja isyyttä olisi 

voitu tarkastella lastenkirjallisuudessa ennen isyyden murroksen alkamista 1970-

luvulla. Kaikkia asetettuja kriteereitä täyttäviä teoksia 1960-luvulta ei kuitenkaan 

löytynyt yhtään Onnet -tietokannasta, joten 1960-luku korvattiin 1970-luvulla.    

1970-luvun kriteerit täyttäviä kuvakirjoja on huomattavasti vähemmän 

kuin 2010-luvulla ilmestyneitä kirjoja. Yhteensä 1970-luvun teoksia löytyi kuusi 
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ja 2010-luvulla teoksia oli yhteensä 39. Aineiston valinnan ja keruun tein vuoden 

2019 syyskuussa, joten tämän jälkeen ilmestyneitä kirjoja en ottanut huomioon. 

1970-luvulla ilmestynyttä Kari ja Pirre Vaijärven teosta ”Mukamas” ei löytynyt 

mistään lainattavaksi, joten jätin teoksen tästä syystä tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kirjoihin tutustuessa huomasin myös, että Marja Seilolan ja Riikka Tuomarilan 

teoksessa ”Linnakylän Katri ja Mikko” kuvataan keskiajan tapahtumia, eikä se näin 

ollen anna kuvaa 1970-luvun isyydestä. Tämän vuoksi päätin jättää tämänkin kir-

jan aineiston ulkopuolelle. Koska tavoitteenani oli tarkastella isähahmoja ja mie-

hien representaatioita nimenomaan suomalaisissa lasten kuvakirjoissa, en halun-

nut korvata teosta esimerkiksi Ruotsissa ilmestyneellä teoksella, vaikka Ruotsi 

onkin kulttuurisesti lähellä Suomea. Näin ollen 1970-luvun aineiston muodostaa 

vain neljä kirjaa.  

2010-luvun kirjojen valinta eteni puolestaan seuraavien vaiheiden mukaan:  

 Aloitin tekemällä listan, johon kirjasin jokaisen aineistoksi sopivan kirjan nimen, 

sivumäärän sekä ilmestymisvuoden ja annoin jokaiselle teokselle järjestysnume-

ron, jonka jälkeen karsin ne kirjat, joissa on yli 50 sivua. Tämän päädyin teke-

mään siksi, että kirjat olisivat enemmän keskenään tasapainossa sivumäärän suh-

teen. Tämän karsinnan jälkeen kirjoja jäi jäljelle 37.  

Seuraavaksi tarkastelin, kuinka monta teosta ilmestyi minäkin vuonna ja 

havaitsin, että vuonna 2014 ei ilmestynyt yhtään kriteereitä täyttävää kirjaa. 

Koska tavoitteenani on tarkastella isähahmoja ja miehien representaatioita 2010-

luvulla mahdollisimman monipuolisesti, päädyin siihen, että valitsin kaksi kirjaa 

vuosilta 2010–2012, yhden vuodelta 2015 ja kaksi vuosilta 2017–2019. Vuosina 

2013 ja 2016 ilmestyneet kirjat jäivät siis kokonaan valinnan ulkopuolelle. Näin 

sain muodostettua vuosista selkeät ryhmät ja varmistuksen siitä, että valitut kir-

jat olisivat selkeästi ilmestyneet 2010-luvun alku-, keski- tai loppuvaiheella. Seu-

raavaksi listasin jokaisen vuoden kohdalle niiden kirjojen järjestysnumerot, 

mitkä olivat ilmestyneet kyseisenä vuonna ja nämä ovat nähtävissä alla olevasta 

listauksesta.  

 

2010: 9 

2011: 3, 11, 23, 25  
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2012: 27, 35  

 

2015: 15, 16, 18, 20, 30  

 

2017: 1, 2, 7, 12, 14, 24, 33 

2018: 4, 22, 26, 28, 38  

2019: 6, 13, 21, 29, 36 

 

Lopullisen kirjojen valinnan tein käyttämällä internetin arvontakonesivustoa. 

Syötin ensiksi arvontakoneeseen vuosien 2010-2012 ilmestyneiden kirjojen järjes-

tysnumerot ja valitsin aineistoon sen teoksen, joka oli arvonnan jälkeen listan en-

simmäinen. Ensimmäisen arvonnan jälkeen teokseksi valikoitui kirja numero 35. 

Kyseinen teos oli vuodelta 2012, joten poistin toisen samana vuonna ilmestyneen 

teoksen järjestysnumeron listalta ennen seuraavan kirjan arpomista. Tämä tein 

siksi, että valitut teokset eivät olisi samana vuonna ilmestyneitä. Kirjojen arvon-

nan vaiheet olivat samat vuosien 2015 ja 2017-2019 kohdalla, mutta vuoden 2015 

kohdalla tein arvonnan vain kerran, sillä halusin valita kyseiseltä vuodelta vain 

yhden teoksen.  

 

Aineiston kuvaus 

Valtterin tarinoita: Isän kaveri. 1977. Teksti ja kuvitus: Anna Tauriala. Kirja 

kertoo Valtterin ja isän arjesta, ja he tekevätkin lähes kaiken yhdessä. Isä auttaa 

Valtteria, kun kavereiden kanssa tulee riitaa, laittaa ruokaa ja he myös leikkivät 

yhdessä. (Genre: kaunokirjallinen lasten kuvakirja, ihmishahmot).  

 

Emilia ja kolme pikkuista tätiä. 1979. Teksti ja kuvitus: Camilla Mickwitz. 

Emilialla ja Oskari-isällä on tapana keksiä yhdessä satuja eri aiheista ja tällä ker-

taa Oskari aloittaa kertomaan tarinaa kolmesta pikkuisesta tädistä. Tätien mie-

lestä heillä tulisi olla tärkeää tekemistä, joten he päätyvät järjestämään lapsille 

juhlat. (Genre: kaunokirjallinen lasten kuvakirja, ihmishahmot). 
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Koti-isä. 1979. Teksti: Marjatta Kilpi. Kuvitus: Ulla Vaajakallio. Kirja kertoo ta-

rinan Petteristä ja tämän perheestä. Petterin isä jää yllättäen työttömäksi, jolloin 

kotona lasten kanssa ollut perheen äiti joutuu palaamaan töihin. Koti-isänä Pet-

terin isä on aluksi melko neuvoton Petterin ja Tuomas-vauvan kanssa, mutta yh-

teistyön avulla isä tottuu kotona olemiseen. (Genre: kaunokirjallinen lasten kuva-

kirja, ihmishahmot).	

 

Timanttisydän. 1979. Teksti: Iit-Mari Ropponen. Kuvitus: Heljä Lassila. Erää-

seen kuningasperheeseen on syntymässä prinsessa ja kuningasisä saa mahdolli-

suuden valita sydämen tyttärelleen. Hän päätyy kallisarvoiseen timanttisydä-

meen, jonka vuoksi prinsessa ei vanhempana tule muiden ihmisten kanssa toi-

meen. Kuningas saa tietää, että prinsessan on mahdollista oppia välittämään 

muista sitten, kun hän oppii tuntemaan sääliä toisia kohtaan. (Genre: Lasten sa-

tukirja, ihmishahmot). 

 

Isän poika. 2010. Teksti: Leevi Lemmetty. Kuvitus: Leevi Lemmetty & Jukka 

Lemmetty. Lelukaupassa asuvan hiiriperheen hiiripoika haaveilee balettitanssi-

jan urasta, mutta tämä ei ole isähiirelle mieluinen ajatus. Isähiiri on nuorena ollut 

nyrkkeilijä, joten hän haluaisikin poikansa harrastavan nyrkkeilyä baletin sijasta. 

Isän lähtiessä töihin hyökkää kissa isähiiren kimppuun ja nähtäväksi jää, kuinka 

tilanteesta selvitään. (Genre: kaunokirjallinen lasten kuvakirja, eläinhahmot).	

Tekemistä riittää, Emma. 2012. Teksti: Pirkko Harainen. Kuvitus: Leena 

Lumme. Emman ja Einon isä on jäänyt työttömäksi, joten hän on kotona lasten 

kanssa. Isän ja lasten mielestä on mukavaa viettää enemmän aikaa yhdessä, 

mutta isä kaipaa kuitenkin vanhaa työtään. Isä päätyykin pohtimaan työnteon 

tarkoitusta yhdessä lasten ja naapurin Oton kanssa. (Genre: kaunokirjallinen las-

ten kuvakirja, ihmishahmot).	

Niilo nikkaroi. 2015. Teksti: Aira Sarvisaari. Kuvitus: Hannamari Ruohonen. 

Niilo pelaa usein isänsä kanssa jalkapalloa. Heillä ei kuitenkaan ole kunnollista 
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maalia, joten pallo karkaa pelistä koko ajan. Näin ollen he päättävät rakentaa yh-

dessä jalkapallomaalin ja peliin pyydetään myös Niilon äiti sekä ystävä Hilla. 

(Genre: kaunokirjallinen lasten kuvakirja, ihmishahmot). 

 

Pikkuli sanoo ei! 2018. Teksti: Metsämarja Aittokoski (alkuperäistarina)/ Ait-

tokoski Experience Oy. Kuvitus: Aittokoski Experience Oy. 

Eräänä aamuna Lintusen perheen Pikkuli-lintu herää huonolla mielellä, eikä mi-

kään tunnu mukavalta. Hän ei halua tehdä mitään ja sanoo kaikkeen ei sisarusten 

ja isän piristysyrityksistä huolimatta. Ei-päivä tarttuu myös Pikkulin isään, mikä 

saa Pikkulin miettimään omaa käytöstään. (Genre: kaunokirjallinen lasten kuva-

kirja, eläinhahmot). 

 

Tuikun tärkeä tehtävä. 2019. Teksti ja kuvitus: Johanna Lestelä. Tuikulla on 

päiväkotipäivän jälkeen paha mieli, sillä hänellä ja Oivalla oli päiväkodissa riitaa. 

Tuikku yrittää pohtia, miten huolesta pääsee eroon, mutta mikään keino ei tunnu 

auttavan. Lopulta Tuikku keksii äidin avustuksella, mitä hänen on tehtävä. 

(Genre: kaunokirjallinen lasten kuvakirja, ihmishahmot). 

5.3 Aineiston analyysi  

Käytin kirjojen tekstien analysointiin pääosin aineistolähtöistä tyypittelyä (ana-

lyst-constructed typology) (Patton 2014, 548, 551; ks. myös Tracy 2013), mutta myös 

induktiivista sisällönanalyysia (Patton 2014, 542; ks. myös Kyngäs & Vanhanen 

1999; Zhang & Wildemuth 2009; Polit & Beck 2004; Elo & Kyngäs 2008). Kirjojen 

kuvien analyysitapa mukaili visuaalista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Vaikka teksti ja kuvat muodostavat kuvakirjassa yhtenäisen kokonaisuuden, 

päädyin tarkastelemaan näitä tekijöitä erillisinä kokonaisuuksina. Päädyin tähän 

siksi, että näin pystyin paneutumaan kummankin tekijän välittämään tietoon tar-

kemmin. Näin ollen suoritin myös aineiston analyysin kahdessa erillisessä 

osassa. Vaikka analyysitavat olivatkin erilaiset tekstien ja kuvien osalta, etenivät 

ne kuitenkin samantapaisen kaavan mukaan. Ennen varsinaisen analyysin teke-
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mistä tutustuin kirjoihin kokonaisuuksina selaten, jonka jälkeen perehdyin jokai-

seen kirjaan yksityiskohtaisemmin kirjaten samalla ylös yleisiä huomioita isä-

hahmoista. Pattonin (2014, 544) mukaan aineistolähtöinen analyysi onkin hyvä 

aloittaa aineiston läpikäynnillä (inventory) selvittäen, millaisia asioita aineisto pi-

tää sisällään.  

 

Tekstien analyysi 

Toteutin tekstianalyysin aineistolähtöisesti hyödyntäen induktiivista sisäl-

lönanalyysia (Patton 2014, 542; ks. myös Kyngäs & Vanhanen 1999; Zhang & Wil-

demuth 2009; Polit & Beck 2004; Elo & Kyngäs 2008) ja tyypittelyä (Patton 2014, 

548, 551; ks. myös Tracy 2013, 10). Vaikka aineistoni olikin jo valmiiksi teksti-

muodossa, litteroin aineiston valikoidusti helpottaakseni jatkoanalyysin teke-

mistä. Pattonin (2014, 553) mukaan aineiston yksinkertaistaminen onkin tärkeää, 

jotta saadaan paremmin tietoa siitä, mitä aineisto todella sisältää. Kirjasin siis kir-

jojen teksteistä ylös tekstitiedostoon kaikkien isähahmojen vuorosanat sekä 

kaikki heitä koskevat ilmaisut ja kommentit. Litteroidessa aineistoa jätin kaiken 

isähahmoa koskemattoman tiedon litteroinnin ulkopuolelle. Tekstiä tuli yh-

teensä noin 14 sivua fontilla Arial, fonttikoolla 11 ja rivivälillä 1.  

Tämän jälkeen määritin analyysiyksikön. Analyysiyksikön määrittäminen 

on induktiivisen sisällönanalyysin ensimmäinen varsinainen vaihe (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5; Zhang & Wildemuth 2009, 3), jossa tutkija päättää, onko ana-

lyysiyksikkö esimerkiksi yksittäinen sana tai lause (Polit & Beck 2004, 571). Ana-

lyysiyksikön valintaan vaikuttaa tutkimustehtävä sekä se, millainen aineiston 

laatu on (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Valitsin analyysiyksiköksi yhden suoran 

lainauksen, joka sisälsi joko kuvauksen isähahmosta ja/tai hänen vuorosanojaan. 

Päädyin tähän siksi, että halusin pysyä aineistolle mahdollisimman uskollisena, 

enkä näin ollen kokenut sopivaksi ”pilkkoa” näitä sitaatteja pienempiin osiin. Li-

säksi minun tuli pysyä perillä, mistä kirjasta mikin lainaus on, jotta pystyin teke-

mään asianmukaiset viittaukset kirjoihin. Analyysiyksiköiden pituudet vaihteli-

vat muutaman sanan ilmaisusta muutaman lauseen muodostamaan virkekoko-

naisuuteen. 
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Analyysiyksikön määrittämisen jälkeen aloin etsimään aineistosta saman-

kaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia ja ryhmittelin kirjoista otettuja lainauksia tee-

maryhmiin ja nimesin jokaisen ryhmän (ks. Elo & Kyngäs 2008, 109). Näin sain 

selkeämmän käsityksen siitä, millaisia teemoja aineistossa on.  Näitä teemaryh-

miä muodostui yhteensä 17 (ks. liite 1). Toisin sanoen, toteutin osittaisen induk-

tiivisen sisällönanalyysin, jossa Pattonin (2014, 542) mukaan aineistosta etsitään 

teemoja ja kategorioita. Nämä teemaryhmät selkiyttivät varsinaisten isätyyppien 

muodostamista, sillä olin jo saanut selkeämmän käsityksen aineiston sisällöstä 

isähahmoja koskien.  

Seuraavaksi tulostin teemaryhmistä koostuvan tekstitiedoston, jotta pys-

tyin helpommin ja konkreettisemmin paneutumaan varsinaisten isätyyppien 

muodostamiseen. Aineistolähtöisessä tyypittelyssä tutkija luo järjestelysystee-

min, jonka tarkoituksena on luoda erillisiä ideaalityyppejä (Patton 2014, 551; 

Tracy 2013, 210). Tyyppejä luodessa tulee kuitenkin olla varovainen, ettei tule 

luoneeksi sellaisia asioita, jotka eivät todellisuudessa ole olemassa aineistossa 

(Patton 2014, 548). Leikkasin tulosteista jokaisen suoran lainauksen, eli analyy-

siyksikön, omaksi lapukseen eli hajotin aineiston uudestaan pienempiin osiin. 

Aloin yhdistelemään näitä yksittäisiä lainauksia aiemmin muodostamien teema-

ryhmien mukaan tavoitteenani luoda sisällöltään samankaltaisia tyyppejä. 

Näistä 17 teemaryhmästä erotin vielä kahdeksan ryhmää ja sain muodostettua 25 

alatyyppiä ja jatkoin näiden alatyyppien yhdistelyä laajemmiksi tyypeiksi. Tä-

män jälkeen jatkoin sisällöltään samoista teemoista kertovien alatyyppien yhdis-

telyä varsinaisiksi tyypeiksi. Näiden vaiheiden jälkeen sain muodostettua ja ni-

mettyä yhteensä seitsemän isätyyppiä, jotka ovat tunteikas isä, työorientoitunut isä, 

kotityöorientoitunut isä, muuttuva isä, luotettava neuvojaisä, aktiivisesti lapsen kanssa 

toimiva isä sekä ihailtu isä. Tyypit muodostuivat melko helposti, mutta haasteena 

oli välttää tyyppien päällekkäistä sisältöä, joka olikin lähes mahdotonta. Esimer-

kiksi, kotitöiden tekeminen näkyy niin kotityöorientoituneen isän kuin aktiivi-

sesti lapsen kanssa toimivan isän tyypissä. Olen kuvannut tulosluvussa kirjojen 

isähahmojen jakautumista eri tyyppeihin. 

Koska valitsemani analyysiyksikkö oli niin laaja, en kokenut tehokkaaksi 

tavaksi kuvata analyysin etenemistä taulukon avulla. Sen sijaan laadin jokaisen 
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isätyypin muodostamisesta erillisen kuvion (ks. kuvio 2 & liitteet 2, 3, 4, 5, 6 &7). 

Esimerkkinä (ks. alla) olevaa kuviota tulkitaan seuraavalla tavalla: vasemmassa 

reunassa on teemaryhmän nimi, keskellä tarkentunut alatyyppi ja oikealla varsi-

naisen tyypin nimi. Vahvennettu fontti kertoo siitä, että tarkennettuun tyyppiin 

on otettu vain vahvennetun fontin mukaiset lainaukset kirjojen teksteistä. Esi-

merkiksi, alla olevan tunteikkaan isätyypin kohdalla, huolen kantamisen ala-

tyyppiin on otettu teemaryhmän ”välittäminen/ huolehtiminen/rakkaus” (ko. 

termit lihavoitu kuviossa) vain huolehtimisesta kertovat lainaukset, kun taas ala-

tyyppiin välittäminen/kehuminen on tästä teemaryhmästä otettu välittämisestä 

ja rakkaudesta kertovat lainaukset.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuvio 2. Tunteikkaan isätyypin muodostuminen. 

 

Kuvien analyysi 

Kuvien analyysin toteutin mukaillen visuaalista, aineistolähtöistä sisällönana-

lyysia. Visuaalinen sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jonka avulla voidaan 

selvittää esimerkiksi sitä, millaisia ihmisten ja tapahtumien representaatioita vi-

suaalisesta aineistosta on löydettävissä (Bell 2004, 14). Visuaalista materiaalia 
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analysoidessa tulee olla kriittinen ja pohtia, mistä näkökulmasta kuvia katsotaan 

(Rose 2012, 17). Tarkoituksenani oli siis selvittää, millaista mieheyttä isähahmot 

ilmentävät kuvakirjojen kuvissa, joten katsoin kuvia maskuliinisuuden näkökul-

masta. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista keskittyä analyysissa 

kuvien kaikkiin elementteihin. Tämän vuoksi en keskittynyt analysoimaan ku-

vien kuvitustyyliä, sivujen sommittelua/taittoa tai tilan käyttöä, vaikka nämä 

vaikuttavatkin osaltaan isähahmoista muotoutuvaan kuvaan. Tähän päädyin 

myös siksi, että pelkästään isähahmoihin keskittymällä pystyin paremmin pa-

neutumaan maskuliinisuuden näkökulmaan.  

Olipa kyseessä esimerkiksi kuva- tai videoaineisto, tulee ennen analyysin 

tekemistä aineisto muuttaa tekstimuotoon (Zhang & Wildemuth 2009, 3). Visu-

aalisessa sisällönanalyysissa ei ole kuitenkaan määritelty, kuinka tarkasti kuvia 

tulkitaan, eli tutkijan huomio voi kiinnittyä valittuihin yksityiskohtiin, kuten esi-

merkiksi kuvassa olevien hahmojen ilmeisiin tai pukeutumistyyleihin (Bell 2004, 

20).  Aloitinkin analyysin tekemisen kirjaamalla ensiksi ylös erilliseen tekstitie-

dostoon kaikki isähahmon ulkonäköä sekä toimintaa ja tekemistä koskevat asiat, 

eli litteroin kuvat tekstimuotoon. Samalla jätin kaiken isähahmoa koskematto-

man tiedon litteroinnin ulkopuolelle. Pyrin tarkastelemaan kuvia tekstistä erilli-

sinä ja kirjaamalla ylös vain sen tiedon, jonka kuvasta sai ilman tekstin tuomaa 

tietoa esimerkiksi tarinan etenemisestä. Lisäksi pyrin tässä vaiheessa siihen, että 

en tee kuvista tulkintoja, vaan kirjaan ylös vain ne asiat, jotka ovat kuvissa konk-

reettisesti nähtävissä. Tietoa kuvista tuli tekstimuodossa yhteensä kuusi sivua 

fontilla Arial, fonttikoolla 11 ja rivivälillä 1.   

Kuten tekstien analyysissakin, määritin seuraavaksi analyysiyksikön: jokai-

nen kirjasta tehty huomio on oma analyysiyksikkönsä. Tämän jälkeen tulostin 

tekstitiedoston ja leikkasin jokaisen tehdyn huomion omaksi lapukseen. Bellin 

(2004, 14) mukaan visuaalinen sisällönanalyysi vaatii tutkijalta kykyä havain-

noida aineistoa systemaattisesti, minkä jälkeen aineisto on mahdollista luokitella 

erillisiin ryhmiin. Seuraavaksi ryhdyinkin etsimään aineistosta samankaltai-

suuksia sekä mahdollisia erottuvia tekijöitä, ja ryhmittelin yksittäisiä huomioita 

erillisiin alaluokkiin (ks. Elo & Kyngäs 2008, 109). Tässä vaiheessa alaluokkia syn-
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tyi yhteensä 21 (ks. liite 8). Jatkoin samankaltaisuuksien etsimistä muodostamis-

tani alaluokista ja yhdistelin niitä toisiinsa yläluokiksi (ks. Kyngäs & Vanhanen 

1999, 6), joita muodostui yhteensä viisi. Yläluokista neljä (ilmeet, eleet ja tunnetilat, 

ulkonäköön liittyvät tekijät ja läheisyys) siirsin sellaisinaan suoraan pääluokiksi, 

mutta yläluokat isän ja lapsen yhteinen tekeminen sekä isän oma toiminta yhdistin 

pääluokaksi yhdessä tekeminen ja toiminta yksin. Kuva-analyysin etenemistä on ku-

vattu tiiviimmin kuviossa 3 ja tarkemmin liitteessä 8.  

 

 

Kuvio 3. Isähahmot kirjojen kuvissa.  

5.4 Eettiset ratkaisut 

Kuten muussakin tutkimustyössä, tulee kirjallisuutta tutkiessa noudattaa hyvää 

tieteellistä käytäntöä, vaikka varsinaisia tutkimuslupia ei tarvitsekaan kysyä. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6) mukaan muiden tutkijoiden töihin 

tulee viitata asianmukaisesti siten, että heidän töitään kunnioitetaan ja tutki-

musta tehdessä tulee toimia huolellisesti sekä rehellisesti. Lisäksi kirjallisuutta 
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tutkiessa tulee noudattaa tekijänoikeuslakia, sillä lasten kuvakirjat ovat julkistet-

tuja teoksia, joita kyseinen laki koskee. Voimassa olevan tekijänoikeuslain 

(404/1961, 14§) mukaan julkistettua teosta saa käyttää tieteellisessä tutkimuk-

sessa. Julkistetuista teoksista on luvallista myös käyttää suoria lainauksia hyvän 

tavan mukaisesti niin laajasti kuin tarve edellyttää (Tekijänoikeuslaki 404/1961, 

22§). Tällä tarkoitetaan Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Ku-

vasto ry:n (2019) mukaan sitä, että lainattu sitaatti ei saa olla liian laaja ja lähde 

tulee ilmoittaa selkeästi. Olen huomioinut ja kunnioittanut muiden työtä viittaa-

malla niin tieteellisiin julkaisuihin kuin lasten kuvakirjoihinkin asianmukaisesti.  

Myös kuvakirjojen kuvat ovat tekijänoikeudellisia, julkisia taideteoksia ja 

niistä saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia, kun kyseessä on tieteellinen esitys (Teki-

jänoikeuslaki 404/1961, 25§). Kuvaston (2019) mukaan kuvan tulee olla selkeästi 

asiallisessa yhteydessä tekstiin, eli kuvan avulla voidaan havainnollistaa tekstiä, 

mutta itse tekstin tulee olla pääasia. Tämän otin huomioon käyttäessäni kirjojen 

kuvia tulosluvun tekstin havainnollistamisessa siten, että olen pyrkinyt käyttä-

mään kuvia vain niissä kohdissa, jotka vaativat kuvan tuomaa lisätietoa.  

Tutkimusta tehdessä tulee myös kunnioittaa ihmisarvoa sekä välttää vahin-

koa (Kuula 2011, 192). Tämä tarkoittaa tutkimuksessani sitä, että en arvostele kir-

jailijoita tai heidän tekemiään valintoja kirjojen tekstien ja kuvien suhteen. Toisin 

sanoen, pyrin tekemään tutkimusta ilman ennakko-oletuksia ja tulkitsemaan ai-

neistoa mahdollisimman todenmukaisesti. 
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6 ISÄHAHMOT KUVAKIRJOJEN TEKSTEISSÄ JA 

KUVISSA 

Tässä luvussa tarkastelen analyysin kautta saatuja tutkimustuloksia tutkimusky-

symyksittäin. Ensimmäiseksi paneudun siihen, millaisia isätyyppejä on löydet-

tävissä 1970- ja 2010-lukujen lasten kuvakirjojen teksteistä ja toiseksi siihen, mil-

laista mieheyttä isähahmot ilmentävät lasten kuvakirjojen kuvissa.  

6.1 Isätyypit lasten kuvakirjojen teksteissä  

Lasten kuvakirjojen teksteistä löytyi yhteensä seitsemän isätyyppiä, jotka ovat 

tunteikas isä, ansiotyöorientoitunut isä, kotityöorientoitunut isä, muuttuva isä, 

luotettava neuvojaisä, lapsen kanssa aktiivisesti toimiva isä sekä ihailtu isä. Jo-

kaisessa tyypissä on otteita useamman kirjan teksteistä, mutta mikään tyyppi ei 

sisällä otteita kaikista kirjoista. Kirja Koti-isä (1979) on ainoa teos, josta on otteita 

jokaisessa isätyypissä (ks. taulukko 1). Syvennyn seuraavaksi jokaiseen isätyyp-

piin erikseen omassa luvussaan.  

Taulukko 1. Isätyyppeihin jakautuminen.  

Isätyypit/kir-
jan nimi  

Valtterin 
tarinoita 
(1977) 

Emilia ja 
kolme 
pik-
kuista 
tätiä 
(1979) 

Koti-isä 
(1979) 

Timant-
tisydän 
(1979) 

Isän 
poika 
(2010) 

Tekemistä 
riittää, 
Emma 
(2012)  

Niilo 
Nik-
karoi 
(2015) 

Pikkuli 
sanoo 
ei! 
(2018) 

Tuikun 
tärkeä 
tehtävä 
(2019) 

Tunteikas isä  x x x x x  x x  

Ansiotyöorien-
toitunut isä 

 x x  x x    

Kotityöorien-
toitunut isä 

x  x   x  x x 

Muuttuva isä   x  x  x   

Luotettava 
neuvojaisä  

x  x    x  x 

Lapsen kanssa 
aktiivisesti toi-
miva isä 

x x x    x x  

Ihailtu isä x  x x  x x   
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6.1.1 Tunteikas isä  

Tässä isätyypissä on eniten otteita eri kirjoista ja se muodostuu neljästä 1970- ja 

kolmesta 2010-luvun kirjasta (Ks. taulukko 2). Isähahmot osoittivat erilaisia tun-

teita vaihtelevasti kuvakirjojen teksteissä ja tyypillistä oli, että lapsi oli läsnä lähes 

aina isän osoittaessa tunteita eri tilanteissa. Tunteet, joita isähahmot osoittivat, 

olivat suuttumus ja pettymys, huolen kantaminen, välittäminen ja kehuminen 

sekä vitsailu.  

Taulukko 2. Tunteikas isä -tyypin muodostuminen. 

Tunne/kirja Valtterin 
tarinoita 
(1977) 

Emilia ja 
kolme pik-
kuista tätiä 
(1979) 

Koti-
isä 
(1979) 

Timantti-
sydän 
(1979) 

Isän 
poika 
(2010) 

Teke-
mistä 
riittää, 
Emma 

Niilo 
Nikka-
roi 
(2015) 

Pikkuli 
sanoo 
ei 
(2018) 

Suuttu-
mus/pettymys 

  x  x   x 

Huolen kanta-
minen 

  x x    x 

Välittämi-
nen/kehumi-
nen 

x x x x x x x x 

Vitsailu       x x 
 

Suuttumus ja pettymys 

Vain kirjassa Pikkuli sanoo ei! isähahmo osoitti selkeästi tulkittavaa suuttumusta. 

Isä menetti malttinsa, sillä perheen nuorimmainen lapsi oli mököttänyt ja sano-

nut kaikelle ”ei” koko päivän isän piristysyrityksistä huolimatta. Tekstissä ku-

vattiin suuttumista kuvailemalla isän kulmien kurtistuvan sekä silmien muuttu-

van viiruiksi. Suuttumuksen välittymistä tehostettiin myös erilaisia kielellisiä 

keinoja käyttämällä, kuten seuraavista esimerkeistä on havaittavissa:  

Esimerkki1: ”Hui, nyt isän korvista alkaa tulla savua! Sitten se nousee raskaasti ilmaan 
kuin ikivanha lentokone ja kiitää suoraan kotipuun latvaan. PRRRRR.” (Pikkuli sanoo ei, 
2018)  

Esimerkki2: ”Isä mököttää puun latvassa harmista puhisten” (Pikkuli sanoo ei, 2018)  

Lisäksi isähahmon toiminta suuttuneena vaikutti samalta kuin nuoremman lap-

sen käytös kirjan alkupuolella. Kirjan alussa lapsi sanoi kaikelle ”ei”, ja suuttu-

neena isä ärähti myös kaikelle ”ei”. Näin toimiessaan isä sai lapsensa katumaan 
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aiempaa käytöstään ja lopulta kummatkin pyysivät toisiltaan anteeksi käytös-

tään.  

Kirjassa Koti-isä puhutaan sen sijaan isähahmon suuttumattomuudesta, 

vaikka Petteri (lapsi) ja vaimo osoittivatkin suuttumusta. Isähahmo ei suuttunut 

lapselleen, vaikka tämä polki jalkaa ja itki, vaan ”kuunteli rauhallisena ja käski 

Petterin sitten mennä makuuhuoneeseen ”. Tekstistä kävi myös ilmi, että Petteri 

tiesi, että isähahmo lähetti hänet huoneeseensa ”katumaan ja häpeämään”, eli 

kuten myös suoran suuttumuksen osoittamisessa, isän toiminta sai lapsen miet-

timään omaa käytöstään. Toisaalta, tekstistä selvisi myös, ettei Petteri aina tien-

nyt, mitä hänen olisi pitänyt katua ja hävetä.  

Isän poika -kirjassa isähahmo puolestaan ilmaisi pettymystä omaa tilannet-

taan ja lastaan kohtaan. Isähahmo oli pettynyt siitä, että nuoruuden nyrkkeilyajat 

olivat ohi, eikä hänen poikansa halunnut nyrkkeillä, vaan tanssia. Isähahmo il-

maisi pettymystään esimerkiksi seuraavasti: 

Esimerkki 3: ”Isähiiri pudistelee päätään oven raosta. -Eihän tässä näin pitänyt käydä. 
Voi kun poika joskus nousisi nyrkkeilykehään”  

 

Huolen kantaminen  

Huolen kantamista osoitettiin kahdessa 1970-luvun kirjassa ja yhdessä 2010-lu-

vun kirjassa. Isähahmoille huolta aiheuttivat lähinnä lapseen liittyvät asiat, esi-

merkiksi lapsen syntyminen. Kirjassa Timanttisydän isä on niin huolestunut ja le-

voton esikoisen syntymän vuoksi, että hän vaeltelee ”huoneesta toiseen voimatta 

syödä, juoda tai levähtää hetkeksikään.” Huolestumisen tunnetta ilmeni myös 

lapsen pahan mielen ja vaikean tilanteen myötä. Esimerkiksi Pikkuli sanoo ei!- kir-

jassa isä murehti useampaan otteeseen, miksi perheen nuorimmainen lapsi, Pik-

kuli, on niin pahalla päällä. Teoksessa Timanttisydän isähahmo taas valitsi lap-

selleen timanttisydämen, joka aiheutti sen, että lapsi ei kyennyt rakastamaan ke-

tään. Isähahmon huolehtiminen ja murehtiminen on havaittavissa seuraavista 

esimerkeistä. 

Esimerkki 4: ”Voi minua, huokasi kuningas murheellisena. Valitsin varmaankin hänelle 
pahan sydämen, sillä onnellinen hän ei ole, eikä kukaan hänen lähellään voi olla onnelli-
nen” (Timanttisydän 1979) 
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Esimerkki 5: (Koska prinsessa on niin kylmä ja tunteeton) ”Siitä johtuikin, että prinses-
salla ei ollut yhtään ystävää, ei yhtään sellaista toveria, joka olisi hänen seurassaan viihty-
nyt. Kuningas oli sen huomannut ja suri sitä suuresti. Nytkin hän istui murehtien.” (Ti-
manttisydän 1979)  

Isähahmo siis näytti olevan huolissaan sitä, että hänen oma toimintansa on ai-

heuttanut lapsen vaikean tilanteen eli sen, että tämä ei kykene osoittamaan rak-

kautta ketään kohtaan. Lisäksi isähahmo koki, että ei pystynyt itse auttamaan 

lastaan millään tavalla, joka taas näytti aiheuttavan hänelle huolta ja murhetta. 

Tekstissä kuvattiin myös suoraan isän katseen olevan ”syvän surullinen”. 

Kirjassa Koti-isä sen sijaan isän huolen aiheita olivat lapsen pärjääminen tu-

levaisuudessa sekä (isän) puolison poissaolo. Lisäksi nuoremman lapsen, Tuo-

maksen sairastuminen aiheutti isähahmolle huolta ja levottomuutta. Lapsen pär-

jäämisestä huolehtiminen näkyi esimerkiksi keskustelussa isähahmon ja Petterin 

välillä. Tämä keskustelu koski sitä, pärjäisikö Petteri kotona koulun jälkeen yksi-

nään ja tämä on nähtävissä seuraavassa esimerkissä. 

Esimerkki 6: ”(Isä): Mutta kun sinä tulisit koulusta kotiin, joutuisit olemaan täällä monta 
tuntia aivan yksin. Kyllä minä pärjäisin, vakuutti Petteri, vaikka ei ollutkaan asiasta aivan 
varma. Minä en oikein tiedä pärjäisitkö sinä, isä sanoi. Et ehkä vielä ensimmäisenä 
vuonna.” (Koti-isä 1979.) 

Tämä esimerkki koski tulevaisuuden tilannetta, eikä näin ollen voida sanoa, ai-

heuttaisiko tämä isähahmolle huolta tilanteen tullessa ajankohtaiseksi. Sen sijaan 

puolison poissaolosta huolehtiminen oli teoksessa ajankohtainen huoli, sillä koti-

isäksi jäätyään ”isä odotti äitiä iltaisin kotiin levottomammin kuin äiti oli kos-

kaan isää odottanut”. Isähahmo ei myöskään pitänyt siitä, kun perheen äiti joutui 

olemaan työmatkojen vuoksi öitä kotoa poissa. Puolison poissaolon aiheutuma 

huoli selittyi sillä, että isä oli niin ”tottunut, että hän (äiti) on kotona”. 

 

Välittäminen 

Isähahmot osoittivat välittämistä sanallisesti sekä toiminnallisesti kirjojen teks-

teissä. Sanallisella välittämisen osoittamisella tarkoitetaan nimensä mukaisesti 

sanojen kautta tapahtuvaa välittämistä. Sen sijaan toiminnallisella välittämisellä 

tarkoitetaan tekojen kautta tapahtuvaa välittämistä, kuten läheisyyden- ja hellyy-

denosoituksia. Isähahmot osoittivat välittämistä teksteissä vain lapsiaan koh-

taan.  
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Sanallista välittämistä oli havaittavissa neljässä kirjasta, joista yksi on 2010- 

ja kolme on 1970-luvulta. Isän poika -kirjassa välittäminen näkyy isän sanoessa 

hellästi pojalleen tämän olevan ”isän poika, minun poikani”. Välittämisen lisäksi 

tästä ilmauksessa näkyy myös isän ylpeys poikaansa kohtaan. Kirjassa Timantti-

sydän kerrottiin isän rakastavan pientä lastaan koko sydämestään ja hänen ku-

vattiin myös olevan ”valmis tekemään mitä tahansa hänen hyväkseen.” Isähah-

mon välittäminen välittyi myös tilanteessa, jossa tietäjä antoi hänelle mahdolli-

suuden valita sydämen lapselleen ennen tämän syntymää (esimerkki 7).  

Esimerkki 7. ”Kuninkaan esikoisen täytyy saada arvonsa mukainen sydän! Huudahti ku-
ningas innostuneena – vain timantti on kyllin arvokasta” (Timanttisydän 1979) 

Tämä kertoo isähahmon välittäneen lapsestaan jo ennen tämän syntymää, mutta 

toisaalta, tämä valinta aiheutti isähahmolle huolta myöhemmin, koska lapsi ei 

ollut kykeneväinen rakkauteen.  

Teoksessa Koti-isä Petteri kysyi suoraan isältään, pitikö hän enemmän vau-

vasta vai Petteristä. Isähahmo vastasi pitävänsä ”molemmista yhtä paljon”, 

mutta lisää, että on elänyt kauemmin Petterin kanssa kuin vauvan. Sanallinen 

välittäminen näkyi tekstissä myös hieman epäsuoremmin isähahmon lohdutta-

essa Petteriä. Isähahmon jäädessä hoitamaan lapsia äidin sijaan isä yritti piristää 

itkevää Petteriä toteamalla, ”No mutta mitäs me miehet, ei suinkaan me nyt 

kaikki kolme itkemään ruveta?” ja ”kyllä se äiti sieltä takaisin tulee”. Isähahmo 

myös ilmaisi, että hän tulee tarvitsemaan Petterin apua arjen askareiden hoitami-

seen. Tekstistä kävi ilmi, että nämä sanat rauhoittavat Petteriä, mutta toisaalta, 

itkevän Tuomaksen (vauvan) lohduttamisesta ei ollut tässä tilanteessa mainintaa.  

Epäsuoraa sanallista välittämisen osoittamista voi löytää myös teoksesta 

Emilia ja kolme pikkuista tätiä. Isähahmon aloittaessa kertomaan tarinaa kolmesta 

pikkuisesta tädistä, nimeää hän yhden tarinan päähenkilön Emiliaksi (isällä sa-

manniminen tytär), joka voisi kertoa isähahmon välittävän lapsestaan. Toisaalta, 

tämä voi kertoa myös siitä, ettei isähahmo yksinkertaisesti keksi muuta nimeä, 

sillä tekstin mukaan tarinaa aloittaessaan isä joutuu ”pohtimaan hetken” ennen 

kuin keksii tarinan alun.  Kirjassa Niilo Nikkaroi isähahmo taas kehui lastaan Nii-

loa (esimerkki 8), joka kertoo siitä, että hän välitti lapsestaan.  
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Esimerkki 8: ”Se sinun veivipotku on komea, isä sanoo. Sen pysäyttämiseen tarvitaan oi-
kea jalkkismaali” (Niilo Nikkaroi 2015)  

Toiminnallista välittämisen osoittamista, eli läheisyyden- tai hellyydenosoi-

tuksia esiintyi viidessä kirjassa, joista kolme on 2010-luvulta ja kaksi 1970-lu-

vulta. Isähahmot osoittivat välittämistä teoksissa Isän poika ja Valtterin tarinoita: 

isän kaveri halaamalla lapsiaan. Isän poika -kirjassa isähahmo osoitti halatessaan 

myös ylpeyttään lastaan kohtaan, sillä tämä pelasti hänet kissan kynsistä, kun 

taas Valtterin tarinoissa isähahmo halasi lastaan heidän yhteisen leikkinsä lo-

massa. Kirjassa Pikkuli sanoo ei! isähahmon välittäminen tuli esille esimerkiksi 

kohdassa, jossa hän ”yrittää saada Pikkulia paremmalle mielelle tarjoilemalla 

herkkuvadin”. Lisäksi isähahmon kuvattiin kutittavan hellästi Pikkulia, joka ker-

too hellyydestä ja läheisyydestä (ks. esimerkit 9 ja 10).  

Esimerkki 9: ”Pikkuli katsahtaa varovasti isää. Isä vilkaisee Pikkulia ja töytäisee sitten 
tätä lempeästi kylkeen ja alkaa kutitella.” (Pikkuli sanoo ei! ”2018) 

Esimerkki 10: ”Tulisit nyt, isä houkuttelee. Keittiössä odottaa yllätys! EI! huutaa Pikkuli 
syvältä peiton uumenista. Isä tuumii hetken ja isä kutittaa Pikkulia varpaasta peiton 
läpi”(Pikkuli sanoo ei! 2018) 

Tekstissä kuvattiin myös isähahmon pyytävän Pikkulia lähemmäksi heidän istu-

essaan sohvalla, mutta Pikkuli kieltäytyi ja poistui paikalta, eli hän kieltäytyi isän 

välittämisen osoituksesta. Isän ja Pikkulin välillä oli kuitenkin läheisyyttä heidän 

lähtiessään ongelle, jossa he ”istuvat ihan hiljaa vierekkäin ongen kohoa katsel-

len”.  

 

Vitsailu  

Vitsailua tai hassuttelua esiintyi yhteensä kahdessa kirjassa, joista molemmat on 

2010-luvulla ilmestyneitä. Isähahmot vitsailivat ja hassuttelivat tilanteissa, joissa 

he toimivat yhdessä lapsensa kanssa ja hassuttelu näkyi vitsien kertomisena sekä 

nauramisena. Teoksessa Niilo Nikkaroi isähahmo ja Niilo olivat tekemässä jalka-

pallomaalia ja isähahmo vitsaili esimerkiksi sanoessaan ”Onkohan sillä (sahalla) 

huonot hampaat?” sekä ”Sahat ovat välillä oikeita vikureita”. Lisäksi tekstissä 

ilmaistiin suoraan, että ”Niiloa ja isää naurattaa”. Nauraminen ja hassuttelu nä-

kyi myös teoksessa Pikkuli sanoo ei, jossa isähahmon ja Pikkulin hassutteluhetki 
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lähtee liikkeelle siitä, kun isähahmo aloitti kutittamaan Pikkulia. Tekstin mukaan 

he ”nauravat itsensä melkein uuvuksiin”.  

6.1.2 Ansiotyöorientoitunut isä  

Isätyyppi ansiotyöorientoitunut isä koostuu yhteensä neljästä kirjasta, joista kaksi 

on 2010-luvulta ja kaksi 1970-luvulta (ks. taulukko 3). Tämä tyyppi on jaettavissa 

kolmeen keskenään erilaiseen alatyyppiin, joita yhdistää kuitenkin isän ansiotyö-

hön orientoituminen. Alatyypit ovat työn merkityksestä puhuva isä, työhön kaipaava, 

kotona viihtyvä isä sekä työtilanteeseensa tyytymätön isä.  

Taulukko 3. Ansiotyöorientoituneen isätyypin muodostuminen 

Työtilanne/kirja Emilia ja kolme pik-
kuista tätiä (1979) 

Koti-isä (1979) Isän poika (2010)  Tekemistä riittää, 
Emma (2012)  

Työtilanteeseensa 
tyytymätön isä 

 x x  

Työn merkityksestä 
puhuva isä 

x x  x 

Työhön kaipaava, ko-
tona viihtyvä isä 

 x  x 

 

Työtilanteeseensa tyytymätön isä  

Työtilanteeseensa tyytymättömän isän alatyyppi koostuu teoksista Koti-isä, jossa 

isähahmo oli tyytymätön työttömyyteensä ja Isän poika, jossa isä oli taas tyytymä-

tön nykyiseen työhönsä. Isähahmon jäädessä työttömäksi teoksessa Koti-isä, oli 

hän ensiksi tyytymättömän oloinen tilanteeseensa (ks. esimerkki 13), sillä hän ei 

vaikuttanut ”oikein tyytyväiseltä ja iloiselta” ja ”makasi vain vuoteessaan”.  

Esimerkki 13: ”Isä itse oli levoton. Hän kulki ikkunalta toiselle eikä osannut edes istua 
hiljaa paikallaan. Puhumattakaan siitä että olisi leikkinyt Petterin kanssa, vaikka hänellä 
nyt kerrankin olisi ollut siihen aikaa” (Koti-isä 1979)  

Teoksessa Isän poika isähahmo taas haikaili nuoruuden nyrkkeilyaikoja, sillä hän 

oli ”nuoruudessaan kuuluisa nyrkkeilysankari”. Nykyisin isähahmo viritti pia-

noja työkseen, johon hän vaikutti olevan tyytymätön ja tämä näkyy seuraavassa 

esimerkissä.   
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Esimerkki 14: ”Haikeana isä katselee vanhoja voittopokaaleja. -Oi niitä aikoja, se huokai-
see ja lähtee taas etsimään epävireisiä pianoja” (Isän poika 2010)  

Työn merkityksestä puhuva isä 

Tässä alatyypissä on piirteitä kolmesta kirjasta, joista kaksi on 1970- ja yksi 2010-

luvulta. Työn merkityksestä puhuva isä kertoi lapselleen työn merkityksestä niin 

yleisellä kuin henkilökohtaisemmallakin tasolla. Teoksessa Emilia ja kolme pik-

kuista tätiä työn merkityksestä puhuminen kävi ilmi hieman epäselvemmin kuin 

muissa tämän tyypin kirjoissa. Kirjassa isähahmo aloitti kertomaan tarinaa Emi-

lialle kolmesta pikkuisesta tädistä, joiden mielestä oli ikävää olla vain vanhoja ja 

katsella ikkunoista ihmisiä, jotka olivat menossa ”tärkeihin töihinsä”. Tädit teki-

vät ”kauniita mutta turhia” pitsejä ja tulivat lopulta huonolle tuulelle, kun heillä 

ei ”ollut enää mitään tärkeää tekemistä”, koska mikään paikka ei enää tarvinnut 

heidän tekemiään pitsejä. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että isähahmon mielestä ih-

misillä tulisi olla merkityksellistä tekemistä, jotta heillä olisi hyvä olla.  

Teoksissa Tekemistä riittää, Emma ja Koti-isä isähahmot puhuivat laajemmin 

työn merkityksestä. Tekemistä riittää, Emma -kirjassa isähahmo kertoi esimerkiksi 

työn jakamisen vaikeudesta, eli ”kuinka joillakin ei ole töitä lainkaan ja eräillä 

liikaa”. Isähahmot toivat kummassakin kirjassa esille, että ihmisen on hyvä tehdä 

työkseen sitä, minkä osaa parhaiten ja johon on saanut koulutuksen. Lisäksi kum-

pikin isähahmo puhui työn taloudellisesta merkityksestä, mikä on nähtävissä 

seuraavissa esimerkeissä.  

Esimerkki 11: ”Työstä saa palkkaa, rahaa elämiseen” (Tekemistä riittää, Emma 2012)  

Esimerkki 12: ”Tietenkin on perheitä, joissa äidin on pakko käydä töissä riippumatta siitä, 
kuinka pieniä lapset ovat. Vuokrat ovat niin suuria, ruoka maksaa niin paljon ja vaatteet-
kin maksavat. Monet eivät voisi edes ajatella, että äiti jäisi kotiin. Meillä nyt sattui ole-
maan mahdollisuus valita, ja äiti jäi kotiin, kun sinä synnyit”. (Koti-isä 1979)  

Työhön kaipaava, kotona viihtyvä isä 

Tämän alatyypin muodostavat teokset Koti-isä (1979) ja Tekemistä riittää, Emma 

(2012). Kummassakin kirjassa isähahmo jäi työttömäksi ja hoiti lapsiaan kotona. 

Lisäksi molemmissa kirjoissa isähahmo ilmaisi, että hänestä on mukava olla ko-

tona, mutta kaipaa työelämään, vaikka Koti-isä -teoksessa isähahmo vaikuttikin 

heti työttömyyden alkaessa tyytymättömältä tilanteeseensa. Tässä kirjassa isä-
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hahmo perusteli työhön kaipuuta sillä, että koti-isänä oleminen ja lasten hoita-

minen ”ei ole aivan sitä työtä”, jota varten hän oli opiskellut. Teoksessa Tekemistä 

riittää, Emma isähahmo taas ilmaisi, että palkan saamisen lisäksi hän pitää työs-

tään, koska ”se on mielenkiintoista ja hauskaa” sekä ”siinä saa ratkaista ongelmia 

ja koota tietoa”. Näissä teoksissa isähahmojen tilanteet olivat lähes samanlaiset 

ja näyttäisikin siltä, että ainoa ero on se, että 2010-luvun kirjassa isähahmo piti 

aidosti työstää.  

6.1.3 Kotityöorientoitunut isä  

Kotityöorientoituneen isän tyypin muodostaa viisi kirjaa, joista kaksi on 1970- ja 

kolme 2010-luvulta. Yleisin isähahmojen tekemä kotityö oli ruuan laittaminen, 

jota tehtiin neljässä kirjassa. Muita kotitöitä, kuten siivoamista ja tiskaamista teh-

tiin vähemmän ja vain yksittäisissä kirjoissa (ks. taulukko 4).  

Taulukko 4. Kotityöorientoituneen isätyypin muodostuminen.  

Kotityö/kirja Valtterin tari-
noita: isän kaveri 
(1977) 

Koti-isä (1979) Tekemistä riittää, 
Emma (2012) 

Pikkuli sanoo ei 
(2018) 

Tuikun tärkeä 
tehtävä (2019) 

Ruuan laitto x x  x x 

Siivoaminen  x    

Kaupassa käynti  x    

Perushoito   x    

Kotitöiden tär-
keydestä puhu-
minen 

  x   

Tiskaaminen x     
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Ruuan laitto  

Isähahmot laittoivat ruokaa neljässä kirjassa, joista kaksi on 1970- ja kaksi 2010-

luvuilta. Kirjoissa Pikkuli sanoo ei! ja Koti-isä isähahmot paistoivat lettuja. Jälkim-

mäisessä kirjassa isähahmon kuvattiin olevan ”taitava siinäkin hommassa”, 

vaikka Petteri ei aluksi uskonutkaan, että isä osaisi laittaa ruokaa. Vaikka isähah-

mon kuvattiinkin olevan taitava lettujen paistossa, kuvattiin tekstissä myös, että 

hänen keittämä puuro paloi pohjaan ja hänen osaavan tehdä ruuaksi vain keitet-

tyjä nakkeja. Tekstissä kävi kuitenkin ilmi, että ajan myötä isähahmo oppi laitta-

maan ruokaa monipuolisemmin. Kirjassa Valtterin tarinoita: isän kaveri isähahmo 

oli ”tehnyt ruokaa ja isän keitto maistuu”, eli ainakin lapsi piti isähahmon teke-

mästä ruuasta. Teoksen Tuikun tärkeä tehtävä tekstissä ilmaistaan Tuikun ystävän 

Oivan isän laittavan iltapalaa, kun Tuikun ja Oivan äidit istuvat juttelemassa. 

Tässä kirjassa kuvattiin myös Tuikun äitihahmon laittavan ruokaa ja tämä näkyi 

myös teoksessa Koti-isä. Kirjoissa Pikkuli sanoo ei sekä Valtterin tarinoita isä-

hahmo näyttäisi sen sijaan olevan perheen ainut ruuan laittaja. Toisaalta, kir-

joissa kuvataan myös perheen äidin lähteneen asioille, joten teksteissä ei käy ilmi, 

osallistuuko äitihahmo muuten ruuan laittamiseen.  

 

Muut kirjoissa esiintyvät kotityöt  

Vain kirjassa Koti-isä isähahmon kuvattiin siivoavan, piiskaavan mattoja ja käy-

vän kaupassa. Lisäksi hän hoiti vauvaa, esimerkiksi lämmitti vauvalle maitoa ja 

vaihtoi vaippoja. Tämän kirjan tekstissä tuli myös esille jaottelu ”miesten ja nais-

ten töistä” ja tämä näkyy seuraavassa esimerkissä.   

Esimerkki 13: ”Sun faijastasi on tainnut tulla nainen, sanoi Jali pihalla ja tönäisi Petteriä 
lujasti. P:Nainen? Eikä ole. J: On siitä tullut. Sehän hoitaa vauvaa, käy kaupassa ja piiskaa 
mattoja parvekkeella. Akkojen duunia hähäää”  

Lisäksi isähahmo toi myös itse esille, että kotityöt olisivat enemmän naisten teh-

tävä sanomalla ”Naisilta nämä työt sujuvat paljon helpommin kuin miehiltä”. 

Toisaalta, Petterin ihmetellessä isänsä taitoja vauvan hoidossa, sanoi isä silmää 

iskien, ettei hän ole ”niin taitamaton kuin sinä luulet”. Isähahmo näytti kuitenkin 
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osaavan vauvan hoitoa, vaikka esimerkiksi ruuan laiton suhteen hän ilmaisi en-

siksi taitamattomuutensa. Petteri myös ilmaisi isän olevan yhtä hyvä tekemään 

kotitöitä ja hoitamaan lapsia kuin äitikin.  

Kirjassa Valtterin Tarinoita: isän kaveri isähahmo pesi yhdessä Valtterin 

kanssa astiat ja tämä oli ainut kirja, jossa tiskaamista kuvattiin. Tekemistä riittää, 

Emma -teoksessa isähahmo taas sanoi ulos lähteville lapsille ”Viekääpä samalla 

nämä roskat. Kotityötkin ovat tärkeitä”, eli hän puhui kotitöiden tärkeydestä. 

Tekstissä ei muuten kuvattu isähahmon tekevän mitään kotitöitä.  

 

6.1.4 Muuttuva isä  

Tämän tyypin muodostaa kolme erilaista isän muutostarinaa, jotka tapahtuivat 

kirjoissa Koti-isä (1979), Isän poika (2010) ja Pikkuli sanoo ei! (2018). Koti-isä ja Isän 

poika -kirjojen muutostarinoissa on samoja piirteitä, kun taas Pikkuli sanoo ei! 

muutostarina on selkeästi erilainen. Keskeistä tälle tyypille kuitenkin on, että 

isän toiminta ja rooli muuttui selkeästi kirjan juonen edetessä.  

Järjestyksen ylläpitäjästä osallistuvaksi koti-isäksi 

Kirjassa Koti-isä isähahmon rooli muuttui järjestyksen ylläpitäjästä ja perheen 

elättäjästä koti-isäksi. Samalla hänen isyytensä muuttui osallistuvammaksi. Kir-

jan alkupuolella kuvattiin isähahmon olevan ”sekä poliisi että sheriffi, joka val-

voi, että kaikki tapahtui niin kuin pitikin”. Tällä viitattiin esimerkiksi siihen, että 

isähahmon ollessa kotona Petterin piti mennä ajoissa nukkumaan sekä istua kau-

niisti ruokapöydässä, eikä televisiosta saanut katsoa niitä ohjelmia, joita Petteri 

katsoi äitihahmon kanssa yhdessä. Lisäksi tekstissä tuli ilmi, että isähahmon kat-

soessa televisiota äitihahmo tiskasi keittiössä. Isähahmo lähti myös joka aamu 

töihin kahvin juotuaan ja sanomalehden luettuaan, mutta Petteri ei tiennyt tark-

kaan, mitä isähahmo teki työkseen. Kirjan alussa kuvattiin myös Petterin tunte-

van, että isä ”olisi kadulle ehdittyään kokonaan unohtanut hänet ja äidin ja vau-

van”, jos isähahmo ei muistanut vilkuttaa Petterille lähtiessään. Petterin mielestä 

oli myös mukavaa, jos isä oli öitä poissa, sillä silloin Petteri sai esimerkiksi nuk-

kua ”isän sängyssä äidin vieressä”. Isähahmon jäädessä työttömäksi ja äidin 
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mennessä ansiotyöhön, oli Petteri ensin surullinen, mutta tottui sittemmin uu-

teen järjestelyyn. Isän roolin muutosta kuvaa seuraava esimerkki.  

Esimerkki 14: ”Isä ei ollutkaan enää poliisi ja sheriffi kuten ennen. Isällä oli enemmän ai-
kaa kuunnella Petteriä ja jutella hänen kanssaan. Isä selitti, että monet ikävätkin asiat, 
joita oli pakko tehdä, olivat vain Petterin parhaaksi. Isällä vain ei aina ennen ollut aikaa 
selittää tarkkaan mitä tehtiin ja miksi juuri määrätyllä tavalla.” (Koti-isä 1979.)  

Kirjan lopussa isähahmo sai uuden työpaikan ja Petterin mielestä ”koti-isä on 

aivan yhtä hyvä kuin kotiäitikin” ja isän mielestä ”se oli kai hienoin asia, minkä 

kukaan on minulle koskaan sanonut”. Isähahmon ja Petterin suhde muuttui siis 

isän roolin muuttumisen myötä läheisemmäksi, eikä Petteri pitänyt isäänsä enää 

vain järjestyksen ylläpitäjänä.  

 

Etäisen isä-lapsisuhteen muuttuminen hyväksyvämmäksi 

Isän poika -teoksessa puolestaan isähahmon ja lapsen suhde muuttui etäisestä hy-

väksyväksi ja lämpimämmäksi. Kirjan alussa isähahmo oli pettynyt, kun hänen 

poikansa ei halunnut nyrkkeillä vaan tanssia, mutta isähahmo toivoi silti, että 

poika ”nousisi joskus nyrkkeilykehään”. Isähahmon asenne poikaa ja tämän 

tanssia kohtaan muuttui pojan onnistuessa harhauttamaan kissan pois isähah-

mon kimpusta. Isähahmon pelastuttua hän ilmaisee hellästi ”Isän poika, minun 

poikani. Juuri näin tässä pitikin käydä”. Tekstissä kuvattiin myös isän halaavan 

poikaansa. Tekstistä ei kuitenkaan käy ilmi, millainen suhde isähahmolla ja po-

jalla todellisuudessa oli, mutta tekstistä saatujen tietojen perusteella näytti siltä, 

että heidän välinsä lähentyivät.  

 

Ongelmanratkaisijasta suuttumukseen ja sovintoon 

Kirjassa Pikkuli sanoo ei! isähahmon rooli muuttui ongelmanratkaisijasta ongel-

man ylläpitäjäksi ja lopulta jälleen ongelmanratkaisijaksi. Isähahmolla ja lapsella 

näytti olevan jo kirjan alussa lämpimät välit, sillä isä yritti selvittää, mistä Pikku-

lin paha mieli johtuu. Isähahmo pyrki myös piristämään tätä erilaisin keinoin, 

kuten tarjoutumalla lukemaan Pikkulin lempi kirjaa, ”Super-sieppoja” ja lähte-

mään kahden kesken ongelle. Isähahmo pyrki siis ensiksi ratkaisemaan ongel-

man, Pikkulin huonon mielen, keskustelemalla ja piristysyrityksillä. Nämä kei-

not eivät kuitenkaan toimineet, joten isähahmo alkoi toimia kuten Pikkuli, eli 
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suuttui. Isähahmon suuttuminen sai kuitenkin Pikkulin katumaan käytöstään ja 

lopulta he sopivat riitansa ja lähtevät yhdessä ongelle.  

 

6.1.5 Luotettava neuvojaisä  

Luotettava neuvojaisä auttoi, opetti, neuvoi ja rohkaisi lasta sekä jätti tilaa lapsen 

mielipiteille tai kysyi lapselta apua. Lisäksi tälle tyypille oli tavallista, että lapset 

luottivat isähahmoonsa ja siihen, että tämä osaa tarjota ratkaisuja erilaisiin tilan-

teisiin. Isähahmot antoivat neuvoja vain lapsilleen. Tämä tyyppi muodostuu kah-

desta 1970- ja kahdesta 2010-luvun kirjasta (Ks. taulukko 4).   

Taulukko 4. Luotettavan neuvojaisätyypin muodostuminen. 

 Valtterin tarinoita: 
isän kaveri (1977) 

Koti-isä (1979) Niilo Nikkaroi 
(2010) 

Tuikun tärkeä teh-
tävä (2019) 

Auttaminen/opetta-
minen/ratkaisun tar-
joaminen 

x x x  

Rohkaisu  x x  

Lapsen mielipiteen 
/avun kysyminen 

x x x  

Isään luottaminen  x  x 

 

Ratkaisuja tarjoava, opettava ja auttava isä 

Tämän alatyypin muodostaa kolmen kirjan isähahmot, joista kaksi on 1970- ja 

yksi 2010-luvulta. Valtterin tarinoita: isän kaveri -teoksessa isähahmo tarjosi rat-

kaisua Valtterille ja Eskolle heidän riidellessään sanomalla ”Vetäkää pulkkaa yh-

dessä. Niin ei tarvitse tapella”. Tekstistä kävi ilmi, että Valtteri pyysi itse isähah-

molta apua tähän riitatilanteeseen kertomalla, että ”Esko kiusaa”, eli tekstistä ei 

käynyt ilmi, olisiko isähahmo muuten pyrkinyt neuvomaan lapsia.  
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Teoksessa Koti-isä puolestaan isähahmo opetti Petteriä luistelemaan, eikä 

oppiminen sujunut ilman alun epäonnistumisia. Isähahmo toi myös esille, että 

”samalla tavalla hän (Petteri) oppisi vielä monta asiaa maailmassa”. Tästä ilmai-

susta lukija sai käsityksen, että isähahmo opetti itse luistelutaidon lisäksi Petteriä 

sietämään epäonnistumisia. Epäonnistumisen sietämisen opettamista vahvisti 

myös isähahmon sanoma, jossa hän ilmaisee, että ”kaikki uusi saattaa olla alussa 

hiukan vaikeaa ja hankalaakin.” Isähahmo myös auttoi Petteriä ja vauvaa esimer-

kiksi ulkovaatteiden pukemisessa. Kirjassa Niilo Nikkaroi isähahmo puolestaan 

auttoi Niiloa sahaamaan lankkua esimerkiksi irrottamalla sahan puusta sen juut-

tuessa siihen kiinni.  

 

Rohkaiseva isä 

Rohkaisua tapahtui kahdessa kirjassa, joista toinen on 1970- ja toinen 2010-lu-

vulta. Kirjan Koti-isä tekstissä isähahmo sanoi Petterin olevan ”rohkea poika” ja 

rohkaisi häntä olemaan välittämättä muiden mielipiteistä sekä olemaan oma it-

sensä. Tätä isähahmo perusteli kertomalla, että ”pian ei uskaltaisi tehdä mitään 

itsenäisesti, pelkäisi vain mitä toiset sanovat”. Teoksessa Niilo Nikkaroi isän roh-

kaisu taas liittyi Niilon ja isähahmon yhteiseen tekemiseen, jalkapallomaalin ra-

kentamiseen. Isähahmo rohkaisi Niiloa kehottamalla ”Kokeile uudestaan, jospa 

se nyt nakertaisi puuta paremmin”.  

 

Lapsen mielipidettä ja apua kysyvä isä  

Isähahmot kysyivät lapsen mielipidettä ja apua kolmessa kirjassa, joista kaksi on 

1970- ja yksi 2010-luvulta. Lapsen mielipidettä kysyttiin siitä, mitä he tekisivät tai 

millainen jokin asia voisi olla. Tekemiseen liittyviä kysymyksiä kysyttiin kirjoissa 

Valtterin tarinoita sekä Koti-isä, kun taas teoksessa Niilo Nikkaroi isä kysyi Niilolta, 

millaisen jalkapallomaalin he rakentaisivat ja mitä puuta he rakentamiseen käyt-

täisivät. 

 Koti-isä -kirjassa isähahmo myös ilmaisi Petterille koti-isäksi jäätyään, että 

”minä tarvitsen nyt sinun (Petterin) apuasi kuin sinä minun”. Isähahmo tarvitsi 

Petterin apua esimerkiksi puurokattilan etsimisessä sekä kaupassa tavaroiden 
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löytämisessä, sillä isähahmo ”näytti kuin unohtaneen, millä hyllyllä olivat mai-

dot ja leivät”. Lukija sai tästä siis vaikutelman, että isähahmo tiesi hyödykkeiden 

oikeat paikat, mutta kysyi silti Petterin apua saadakseen tälle merkityksellisen 

olon.  

 

Luotettu isä  

Luotetun isän alatyypillä tarkoitetaan sitä, että isähahmon luotetaan osaavan rat-

kaista ongelmia. Tämä alatyyppi muodostuu kahdesta kirjasta, joista toinen on 

1970- ja toinen 2010-luvulta. Kirjassa Koti-isä Petteri kertoi isähahmolle esimer-

kiksi kouluun menemiseen liittyvistä huolista, joista hän ei ollut puhunut ollen-

kaan äidilleen. Isälle hän ”tuli kertoneeksi kuin itsestään”. Tämä saattoi johtua 

siitä, että isähahmolla oli enemmän aikaa Petterille koti-isäksi jäätyään. Kirjassa 

Tuikun tärkeä tehtävä Tuikku luotti, että hänen isänsä, baba, osaisi ratkaista hänen 

ongelmansa ja pohti huolen lähettämistä kirjeessä baballe, koska ”baba osaa huo-

lehtia asioista”.  

 

6.1.6 Lapsen kanssa aktiivisesti toimiva isä 

Lapsen kanssa aktiivisesti toimivan isätyypin isät viettivät aikaa lastensa kanssa 

erilaisten aktiviteettien parissa, kuten esimerkiksi leikkien ja kotitöitä tehden. 

Tämä isätyyppi muodostuu viidestä kirjasta, joista kolme on 1970- ja kaksi 2010-

luvulta (ks. taulukko 5). 

Taulukko 5. Lapsen kanssa aktiivisesti toimivan isätyypin muodostuminen.  

 Valtterin tari-
noita: isän ka-
veri (1977) 

Emilia ja 
kolme pik-
kuista tätiä 
(1979) 

Koti-isä (1979) Niilo Nikkaroi 
(2015) 

Pikkuli sanoo ei! 
(2018) 

Arkiset toimet x  x   

Vapaa-ajan toi-
met  

x x x x x 
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Arkiset toimet 

Arkisia toimia kuvattiin vain kahdessa kirjassa, jotka molemmat ovat 1970-lu-

vulta. Kirjassa Valtterin tarinoita: isän kaveri isähahmo ja Valtteri viettivät aikaa 

yhdessä tiskaamalla. Kirjassa Koti-isä isähahmo taas kävi kaupassa yhdessä Pet-

terin ja Tuomas-vauvan kanssa. Lisäksi tekstissä kuvattiin isähahmon ja Petterin 

keittävän nakkeja, eli tekevän ruokaa yhdessä.  

 

Vapaa-ajan toimet  

Vapaa-ajan toimia taas kuvattiin kaikissa tämän tyypin kirjoissa. Kirjassa Valtte-

rin tarinoita: isän kaveri isähahmo ja Valtteri leikkivät yhdessä piilosta ja isähah-

mon kuvattiin etsivän Valtteria ”tuolin alta ja kaapin päältä”. Tekstissä kuvattiin 

myös, että ”isä rupeaa karhuksi” ja he perustivat yhdessä karhuorkesterin sekä 

keksivät yhteisen laulun karhuista. Tarinoiden keksiminen ja lukeminen olivat 

myös aktiviteetteja, joita isähahmo teki lapsensa kanssa 1970-luvun kirjoissa. Te-

oksessa Emilia ja kolme pikkuista tätiä kuvattiin, että ”Tässä tuolissa Emilialla ja Os-

karilla on tapana keksiä satuja yhdessä”, kun taas Koti-isä -kirjassa Petteri pyysi 

isäänsä lukemaan Aku Ankkaa. Isähahmo ja Petteri viettivät myös aikaa yhdessä 

lumilyhtyä tehden sekä luistellen.  

2010-luvun kirjoista Niilo Nikkaroi -teoksessa isähahmon ja Niilon yhteisiä 

tekemisiä olivat nikkarointi sekä jalkapallo. He rakensivat yhdessä jalkapallo-

maalin ja heidän kuvataan myös ”nikkaroivan usein” autotallissa. Myös perheen 

äitihahmo osallistui jalkapallon peluuseen sekä maalin viimeistelyyn ja tämä oli 

ainut kirja, jonka tekstin mukaan koko perhe osallistui samaan toimintaan. Koko 

perheen yhteinen tekeminen tulee esille seuraavassa esimerkissä (15). Lisäksi 

tekstissä kuvattiin isähahmon polvien ”tutisevan vähän” sekä hänen epäonnis-

tumisensa torjumisessa, kun taas äidin kuvattiin kuljettavan palloa ”taitavasti”.  

Esimerkki 15: ”Niilo palauttaa sen (pallon) takaisin äidille. Kohta pallo on taas Niilolla. 
Äkkiä Niilo lataa JÄRKÄLEMÄISEN veivipotkun kohti maalia. Isä ei pysty torjumaan---
”(Niilo nikkaroi 2015) 

Teoksessa Pikkuli sanoo ei! isähahmo ja Pikkuli kävivät yhdessä ongella. Teks-

tistä kävi ilmi, että he ”viettivät yhdessä oikein hauskan päivän rupatellen ja 
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eväitä syöden”. Isähahmo yritti myös ehdottaa, että hän olisi voinut lukea Pik-

kulille ”Super-Sieppoja”, mutta Pikkuli kieltäytyy tästä. Lukijalle syntyi tästä 

kuva, että isähahmo olisi halunnut viettää Pikkulin kanssa enemmänkin aikaa.  

 

6.1.7 Ihailtu isä  

Ihaillun isän tyypissä isältä halutaan huomiota, häntä kohtaan osoitetaan sanal-

lista ja toiminnallista välittämistä sekä häntä ihaillaan ja kehutaan. Tämä tyyppi 

koostuu viidestä kirjasta, joista kolme on 1970- ja kaksi 2010-luvulta (ks. taulukko 

6).  

Taulukko 6. Ihaillun isätyypin muodostuminen.  

 Valtterin tari-
noita: isän ka-
veri (1977) 

Timanttisydän 
(1979) 

Koti-isä (1979) Tekemistä riit-
tää, Emma 
(2012)  

Niilo Nikkaroi 
(2015)  

Isältä halutaan 
huomiota 

   x  

Isää kohtaan 
osoitettu välit-
täminen 

 x x x  

Isän ihailu/ke-
huminen 

x  x  x 

 

 

Isältä halutaan huomiota  

Isähahmolta haluttiin huomiota vain yhdessä kirjassa, Tekemistä riittää Emma, 

jossa lapset hakivat isähahmon huomiota tanssimalla. Tekstissä kuvattiin Em-

man sanovan ”isä katso kun minä tanssin!” ja tämä sanominen sai aikaan sen, 

että ”pikkuvelikin haluaa huomiota ja alkaa matkia siskoaan”. Lasten toiminta 

sai aikaan halutun reaktion, eli isähahmon huomio siirtymisen tietokoneella ole-

misesta lapsiin.   

 

Isää kohtaan osoitettu välittäminen  

Isää kohtaan osoitetulla välittämisellä tarkoitetaan sitä, että lapset olivat aloitteen 

tekijöitä välittämisen osoittamisessa. Sanallisen ja toiminnallisen välittämisen 
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määritelmät ovat samat kuin tunteikkaan isän alatyypissä välittävä isä esille tuo-

mani määritelmät. Lapset osoittivat välittämistä sanallisesti kahdessa kirjassa, 

joista toinen on 1970-luvulla ilmestynyt Timanttisydän (ks. esimerkki 16).  

Esimerkki 16: ”Isä, sinä olet niin hyvä ja minä rakastan sinua kauhean paljon ja painoi 
poskensa isän poskea vasten. Sinä et saa olla noin surullisen näköinen, kuiskasi hän vielä. 
(Timanttisydän 1979.) 

Tästä esimerkistä on havaittavissa suora välittämisen, rakkauden osoittaminen 

isähahmoa kohtaan sanallisesti, mutta myös toiminnallisesti. Myös se, että lapsi 

ei halunnut isähahmon olevan surullisen näköinen, antaa lukijalle kuvan lapsen 

välittävän isästään. Tämä oli myös ainut kirja, jossa lapsi ilmaisi suoraan rakas-

tavansa isäänsä.  

Myös teoksessa Tekemistä riittää, Emma lapset osoittivat sanallista välittä-

mistä, tosin epäsuoremmin. Lapset sanovat, että ”Meistä on kiva kun sinä olet 

päivisin kotona”. Vaikka lapset eivät suoraan ilmaise esimerkiksi pitävänsä isäs-

tään, näyttävät he kuitenkin nauttivat hänen seurastaan. Tämä sekä huomion ha-

keminen isähahmolta antavat siis lukijalle käsityksen, että lapset välittävät isäs-

tään.  

Toiminnallista välittämistä osoitettiin puolestaan kahdessa 1970-luvun ja 

yhdessä 2010-luvun kirjassa. Edellä kuvatussa teoksessa, Timanttisydämessä, 

lapsi ”painoi poskensa isän poskea vasten”, mutta myös ”kietoi kätensä isänsä 

kaulaan”, eli halasi isäänsä. Teoksessa Koti-isä Petteri taas hakeutui isähahmon 

läheisyyteen ja osoitti näin toiminnallista välittämistä ”kyyristymällä hänen kai-

naloonsa” isähahmon lukiessa Petterille. Myös Tekemistä riittää, Emma -teok-

sessa kuvattiin, että Emma ”heittäytyy isän viereen sohvalle” ja ”painautuu lä-

hemmäksi isää”. Näitä tilanteita voidaan pitää hellyyden osoituksista, sillä lapset 

hakeutuvat isähahmon läheisyyteen, eli he näyttävät välittävät hänestä. Tilan-

teista oli toisaalta nähtävissä myös, että isähahmo välittää lapsistaan, koska hän 

ei kieltäytynyt lasten läheisyydestä.  

 

Isään kohdistuva ihailu ja kehuminen  

Isähahmoja kehuttiin ja ihailtiin yleensä silloin, kun tämä oli tekemässä jotakin 

yhdessä lapsen kanssa. Kehumista ja/tai ihailua tapahtui kolmessa kirjassa, joista 
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kaksi on 1970- ja yksi 2010-luvulta. Teoksessa Valtterin tarinoita: isän kaveri Valt-

teri ilmaisi ihailua isähahmoa kohtaan sanomalla isän olevan ”yliveto” heidän 

leikkiessä yhdessä. Koti-isä -kirjassa Petteri ihaili esimerkiksi isähahmon lumipal-

lontekotaitoja, joka näkyy seuraavassa esimerkissä (17).  

Esimerkki 17: ”Isä vyörytti lumesta ainakin metrin korkuisia ja levyisiä palloja ja rakensi 
niistä lumilinnan ensimmäisen kerroksen.” (Koti-isä 1979).  

Lisäksi Petteri näytti pitävän isähahmoa kaikkitietävänä ja taitavana. Petteri 

pohti, mihin isähahmo tarvitsisi hänen apuaan, koska hänen mielestään tämä oli 

sellainen ”joka aina tiesi kaiken ja osasi kaiken paremmin kuin kukaan muu”.  

Kirjassa Niilo Nikkaroi Niilo kehui isähahmoa hänen jalkapallotaidoistaan: 

”Isä on hyvä maalivahti. Hän loikkii ja hyppii pallon edessä. Välillä isä syöksyy 

kuin tiikeri”. Lisäksi Niilo ilmaisi isähahmonn olevan ”hyvä apupoika” heidän 

alkaessa rakentamaan jalkapallomaalia.  

6.2 Isähahmot lasten kuvakirjojen kuvissa  

Lasten kuvakirjojen kuvien analyysin kautta muodostui yhteensä neljä pääluok-

kaa, jotka auttavat ymmärtämään sitä, millaista miehisyyttä isähahmot ilmentä-

vät kuvakirjojen kuvissa. Pääluokkia ovat ulkonäköön liittyvät tekijät, ilmeet ja 

eleet, toiminta ja tekeminen sekä läheisyys. Tarkastelen seuraavaksi jokaista pää-

luokkaa tarkemmin omassa luvussaan.  

6.2.1 Ulkonäköön liittyvät tekijät 

Isähahmojen ulkonäkö, koko, pituus ja vaatteiden värit olivat kirjojen kuvissa 

melko vaihtelevia. Toisin sanoen, isähahmojen välittämä miehisyys oli kuvissa 

moninaista, mutta yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että isähahmoja koskevista 

kuvista oli löydettävissä kulttuurissamme miehisinä pidettyjä piirteitä. Näitä 

piirteitä olivat esimerkiksi isähahmon viikset, parta, lyhyet hiukset sekä vaatetus. 

Eroavaisuutena 1970- ja 2010-lukujen isähahmojen välillä voidaan kuitenkin sitä, 

että 1970-luvun kirjoissa isähahmot näyttävät olevan vanhemman näköisiä kuin 

2010-luvun kirjoissa. Kirjojen Isän poika ja Pikkuli sanoo ei! hahmot ovat eläimiä, 
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mutta näissäkin kirjoissa isähahmot olivat selkeästi eri näköisiä kuin heidän vas-

takkaista sukupuolta olevat puolisonsa. Muista tämän luvun alaluvuista poike-

ten, esittelen tässä alaluvussa jokaisen isähahmon kirja kerrallaan vanhimmasta 

uusimpaan, selkiyttääkseni sitä, millaisia ulkonäköön liittyviä tekijöitä kussakin 

hahmossa on.  

 

Valtterin tarinoita: Isän kaveri -kirjassa isähahmolla oli ruskeat, lyhyet hiukset, 

viikset ja parta ja hänet kuvattiin pitkän sekä hoikan näköiseksi. Kuvien mukaan 

hänellä oli vihreä, korkeakauluksinen paita sekä siniset housut (ks. kuva 1). Emi-

lia ja kolme pikkuista tätiä -teoksessa isähahmo kuvattiin huomattavasti Emiliaa 

isommaksi ja myös hänellä oli ruskeat, lyhyet hiukset. Päällään kuvissa hänellä 

oli vihertävä paita sekä violetit housut (ks. kuva 2).  

 

Kuvat 1 ja 2. Isähahmot teoksissa Valtterin tarinoita: isän kaveri (1977) [1] ja Emilia ja kolme 

pikkuista tätiä (1979) [2]. 

 

Koti-isä -kirjassa isähahmo kuvattiin pidemmäksi kuin hänen puolisonsa, hänellä 

oli lyhyet, vaaleat hiukset ja viikset. Tämän kirjan kuvissa isähahmolla oli yllään 

vaihtelevammin erilaisia vaatteita kuin muissa kirjoissa. Kuvien mukaan hänellä 

oli ulkoillessaan vihreä takki, tummat housut ja karvalakki. Sisällä ollessaan hä-

nellä oli esimerkiksi siniraidallinen paita sekä tummat housut ja ruokaa laittaes-

saan myös oranssi essu (ks. kuva 3). Tämä oli myös ainut kirja, jossa isähahmolla 

oli rannekello kädessään. Timanttisydän -kirjassa isähahmo näytti olevan melko 

samanpituinen puolisonsa kanssa. Hänellä oli harmaat hiukset ja kirjan edetessä 
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myös parta ja lisäksi hänen pukeutumisensa erosi selkeästi muiden isien vaate-

tuksesta: isällä oli päällään kuninkaalle sopivat siniset vaatteet, joihin kuului 

viitta, paita ja housut (ks. kuva 4). Selkeä ero isähahmon vaatetuksessa on luul-

tavasti selitettävissä kirjan genrellä, joka oli satu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 3 ja 4. Isähahmot teoksissa Koti-isä (1979) [1] ja Timanttisydän (1979) [2] 

 

Isän poika- teoksessa isähahmo kuvattiin pyöreäksi, ruskeaksi hiireksi, joka oli 

selkeästi isomman kokoinen kuin poikahiiri. Hänellä oli yllään vihreä ruutuku-

vioinen takki sekä saman värinen hattu (ks. kuva 5). Tekemistä riittää, Emma -kir-

jassa isähahmo kuvattiin hoikaksi sekä hänen puolisoaan pidemmäksi. Hänellä 

oli vaaleat, lyhyet hiukset ja yllään hänellä oli keltainen paita ja vihreät hou-

sut (ks. kuva 6).  Lisäksi isähahmolla ja Einolla oli keskenään samanlaisia piir-

teitä, esimerkiksi nenät, kun taas äitihahmolla ja Emma olivat keskenään enem-

män saman näköisiä. 

 

Niilo Nikkaroi -kirjan isähahmo näytti pitkältä suhteessa Niiloon ja vaikka isä-

hahmo ei ollut missään kuvassa puolisonsa vieressä, näytti hän silti tätä pidem-

mältä. Isähahmolla oli oranssihtavat hiukset ja yllään muista aineiston isähah-

moista poiketen vaaleanpunaraidallinen paita, oranssit housut ja vaalea lippa-

lakki. Jalkapallomaalia rakentaessaan hänellä oli myös siniset työhaalarit sekä 
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keltaiset työhansikkaat. Tämä oli myös ainut kirja, jossa isähahmolla kuvattiin 

olevan karvoja käsivarsissaan sekä jaloissaan (ks. kuva 7). Pikkuli sanoo ei! -kir-

jassa isälintu oli väriltään sininen ja kooltaan selkeästi isompi kuin lapsilinnut 

(ks. kuva 8). Koska kyseessä on lintu isähahmo, ei hänellä ollut muuta vaatetusta 

kuin oranssi hattu ongelle lähtiessään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 5 ja 6.  Isähahmot teoksissa Isän poika (2010) [5] ja Tekemistä riittää, Emma (2012) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 7 ja 8. Isähahmot teoksissa Niilo nikkaroi (2015) [7] ja Pikkuli sanoo ei! (2018) [8]. 

 

Tuikun tärkeä tehtävä -teos sisälsi muista kirjoista poiketen kuvia kahdesta isähah-

mosta. Tuikun isä, baba, oli ainut tummaihoinen ja kalju isähahmo. Hänet kuvat-
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tiin kaksissa erilaisissa vaatteissa: toisessa kuvassa hänellä oli yllään vaalea kau-

luspaita ja tummat housut, kun taas toisessa hän oli pukeutunut oranssiin, rai-

dalliseen tunikaan ja samanlaisiin housuihin (ks. kuva 9). Baba kuvattiin myös 

puolisoaan pidemmäksi. Oivan isällä sen sijaan oli hieman pidemmät, ruskeat 

hiukset ja yllään hänellä oli siniharmaa kauluspaita ja tummat housut. Hän näytti 

myös pidemmältä kuin Tuikun äiti ja isä oli isähahmoista ainut, jolla oli silmälasit 

(ks. kuva 10). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Baba kirjassa Tuikun tärkeä tehtävä (2019)         Kuva 10. Oivan isä.  

 

6.2.2 Isähahmojen ilmeet ja eleet 

Isähahmojen ilmeet ja eleet vaihtelivat kirjojen kuvissa. Osasta ilmeistä ja eleistä 

sekä kuvan kokonaisuudesta voitiin päätellä myös isähahmojen mahdollisia tun-

netiloja, esimerkiksi vihainen ja ärtynyt ilme sekä jännittynyt kehonkieli saattoi-

vat kertoa isän suuttumuksesta, eli tietystä tunnetilasta.  Osasta ilmeistä esimer-

kiksi määrätietoisuudesta ja yllättymisestä ei kuitenkaan voitu päätellä, mitä tun-

netilaa isä kuvassa ilmaisi. Tässä luvussa keskitytään siis siihen, miltä isähahmo-

jen ilmeet ja eleet näyttivät kirjojen kuvissa. Isähahmojen ilmeet ja eleet näyttivät 

kirjoissa vaihdellen suuttuneilta, epätoivoisilta, luovuttaneilta ja surulta, yllätty-

miseltä, määrätietoisuudelta, pohtimiselta, onnellisuudelta ja lempeydeltä sekä 

iloisuudelta ja leikkisyydeltä (ks. taulukko 7).  
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Taulukko 7. Isähahmojen ilmeet ja eleet kuvissa.  

Ilme/Kirja Valtterin ta-
rinoita: isän 
kaveri (1977) 

Emilia ja 
kolme pik-
kuista tä-
tiä (1979) 

Koti-
isä 
(1979) 

Timant-
tisydän 
(1979) 

Isän 
poika 
(2010) 

Tekemistä 
riittää, 
Emma 
(2012) 

Niilo 
Nikka-
roi 
(2015) 

Pikkuli 
sanoo ei! 
(2018) 

Tuikun 
tärkeä 
tehtävä 
(2019) 

Suuttumus        x  

Epä-
toivo/suru/luo
vuttaminen 

  x x x     

Yllättymi-
nen/nolostu-
minen 

   x   x x  

Määrätietoi-
suus 

  x  x   x  

Pohtiminen    x  x    

Onnelli-
suus/lempeys 

 x x x x x x x x 

Iloisuus/leikki-
syys 

x      x  x 

 

Suuttumus 

Vain kirjan Pikkuli sanoo ei! kuvissa isän ilmeet ja eleet näyttivät kuvaavan suut-

tumusta ja ärtymystä. Isä näytti ärtyneeltä kantaessaan pahalla mielellä herän-

nyttä Pikkulia syömään. Myöhemmin isä näytti enemmän suuttuneelta: hänen 

kulmansa kurtistuivat ja kuvan yleisilme oli vihainen, jota tehosti esimerkiksi 

harmaa savupilvi isän takana (ks. kuva 11).  

 

 

 

 

 

 

 Kuva 11. Isähahmo suuttuneen näköisenä teoksessa Pikkuli sanoo ei! (2018). 
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Epätoivo, suru ja luovuttaminen  

Epätoivosta, surusta ja luovuttamisesta kertovia ilmeitä ja eleitä löytyi kolmen 

kirjan kuvista, joista kaksi on 1970- ja yksi 2010-luvulta. Kirjan Timanttisydän ku-

vissa isä näytti epätoivoiselta, vaikka hänen kasvojaan ei tässä kuvassa näkynyt-

kään. Isä istui kyyryssä, huonoryhtisenä tukien käsillä päätänsä, eli hänen 

eleensä ja kehonkielensä antoi lukijalle kuvan epätoivosta. Isä näytti myös tus-

kastuneen surulliselta katsoessaan lastaan (ks. kuva 4). Koti-isä -teoksessa isä ku-

vattiin surullisen näköiseksi yhdessä kuvassa. Tässä kuvassa isällä on alakuloi-

nen ilme ja hän piti kättään lapsensa Petterin olkapäällä. Lisäksi kuvan harmaa-

voittoinen väritys vahvistaa surullisuuden välittymistä.  

Teoksen Isän poika kuvissa isän ilmeistä ja eleistä oli nähtävissä epätoivoa ja 

luovuttamista. Isä käveli huonoryhtisenä, alakuloisen ja epätoivoisen näköisenä 

työntäen kottikärryjä. Isä näytti myös luovuttaneelta jäätyään kissan tassun alle 

kiipeliin.  

 

Yllättyminen ja nolostuminen 

Isän yllättyneitä ilmeitä löytyi kahdesta kirjasta, joista yksi on 1970- ja kaksi 2010-

luvulta. Teoksessa Timanttisydän isä näytti yllättyneeltä katsoessaan edessään 

odottamattomia esineitä. Teoksessa Niilo nikkaroi isä näytti yllättyvän, kun hän 

ei saanut torjuttua Niilon vetämää laukausta heidän pelatessaan jalkapalloa koko 

perheen voimin. Kirjassa Pikkuli sanoo ei! isä näytti yllättyneeltä, jopa säikähtä-

neeltä, kun hän meinasi tippua Pikkulin heilauttamalta oksalta alas. Lisäksi isä 

punastui ja näytti nolostuneelta hänen hattunsa tiputtua maassa olleen linnun 

päähän Pikkulin heiluttaessa oksaa.  

 

Määrätietoisuus  

Määrätietoisia isähahmon ilmeitä oli havaittavissa kahdessa kirjassa, joista toi-

nen oli 1970- ja toinen 2010-luvulta. Isähahmo näytti määrätietoiselta opettaes-

saan Petteriä luistelemaan teoksessa Koti-isä. Kirjassa Isän poika isähahmon mää-

rätietoisuus näkyi hänen asettuessaan kissaa vastaan tämän hypätessä isän eteen 
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(ks. kuva 13). Tässä kuvassa isän nyrkkeilyasentoa voidaan myös pitää määrätie-

toisena eleenä. Isähahmolla oli myös määrätietoinen ilme, kun hän pääsi pake-

nemaan kissan tassun alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Isän määrätietoisuus teoksessa Isän poika (2010) 

 

Pohtiminen  

Isähahmojen pohtivia ilmeitä näkyi kolmen kirjan kuvissa, joista yksi on 1970- ja 

kaksi 2010-luvulta. Tilanteet, joissa isähahmo näytti pohtivalta, olivat vaihtelevia 

eri kirjoissa. Teoksessa Timanttisydän isä näytti pohtivalta ja kyseenalaistavalta 

kohdatessaan uuden ja yllättävän tilanteen, jossa hän huomasi harmaaseen kaa-

puun pukeutuneen miehen lähestyvän häntä. 2010-luvun kirjoissa isähahmon 

pohtiminen taas liittyi tilanteisiin, joissa hän oli yhdessä lastensa kanssa. Kirjassa 

Tekemistä riittää, Emma isä näytti pohtivalta hänen rakentaessaan palikoilla las-

tensa kanssa ja Pikkuli sanoo ei! -kirjassa isän ilme viittasi pohtimiseen Pikkulin 

poistuessa tilasta sen jälkeen, kun isä oli lähestynyt häntä kirjan kanssa.  

 

Onnellisuus ja lempeys 

Isähahmojen onnellisuuteen ja lempeyteen liittyviä ilmeitä ja eleitä löytyi seitse-

mästä kirjasta, joista kolme on 1970- ja neljä 2010-luvulta. Tämä alaluokka eroaa 

alaluokasta ”iloisuus” siten, että iloisiksi luokitelluissa ilmeissä isä näytti enem-

män nauravalta ja hilpeältä, kun taas onnellisuuteen liittyvissä ilmeissä isän ilme 

oli hyväntuulinen, mutta levollisempi ja rauhallisempi.  
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Isähahmojen onnellisuudesta kertovia ilmeitä löytyi useimmin niistä ku-

vista, joissa hän on joko lastensa tai puolisonsa läheisyydessä. Esimerkiksi teok-

sessa Emilia ja kolme pikkuista tätiä isähahmolla oli pohtivan lempeä ilme Emilian 

istuessa hänen sylissään (ks. kuva 2), kun taas Koti-isä -teoksessa isähahmon ilme 

oli rauhallinen ja onnellinen hänen lukiessaan lehteä niin yksin kuin Petterinkin 

kanssa. Isähahmo näytti myös onnelliselta ja lempeältä hänen ja Petterin katso-

essa lumilyhtyä mutta myös paistaessa lettuja. Näissä kuvissa myös isän eleet ja 

kehonkieli vahvistivat rauhallisuuden välittymistä. Kirjassa Timanttisydän isä-

hahmo näytti onnelliselta vain niissä kuvissa, joissa oli mukana joko hänen puo-

lisonsa tai lapsensa ja näin oli myös kirjassa Isän poika, tosin tässä kirjassa läsnä 

oli vain lapsi. Myös teoksessa Tekemistä riittää, Emma isähahmon onnelliset ja lem-

peät ilmeet näkyivät niissä tilanteissa, joissa hän oli lastensa tai puolisonsa lä-

hellä, mutta myös niissä kuvissa, joissa hän oli yksin. Isähahmon ilmeet olivat 

siis kokonaisuudessaan onnellisia ja rauhallisia yhtä pohtivaa ilmettä lukuun ot-

tamatta (ks. kohta pohtiminen).  

Teoksessa Niilo Nikkaroi isähahmon ilme oli lempeän ja onnellisen näköi-

nen, kun hän ja Niilo suunnittelivat ja rakensivat jalkapallomaalia. Isähahmon 

onnellisuus näkyi lapsen kanssa yhteisessä tekemisessä myös teoksessa Pikkuli 

sanoo ei!, jossa isähahmolla oli onnellinen ilme hänen ja Pikkulin ollessa yhdessä 

ongella. Isähahmo näytti lempeältä myös kuvissa, joissa hän paistoi ja tarjoili let-

tuja sekä hänen herättäessään Pikkulia. Tuikun tärkeä tehtävä -teoksessa isähah-

mon onnellisuus näkyi perhekuvassa, jossa hän oli yhdessä puolisonsa ja Tuikun 

kanssa (ks. kuva 14).  

 

 

  

 

 

 

Kuva 14. Isähahmon onnellinen ilme teoksessa Tuikun tärkeä tehtävä (2019). 
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Iloisuus/Leikkisyys  

Iloisia, hilpeitä ja leikkisiä isähahmojen ilmeitä löytyi neljän kirjan kuvista, joista 

yksi on 1970- ja kolme 2010-luvulta. Teoksessa Valtterin tarinoita: isän kaveri isä-

hahmon ilmeet olivat kaikissa kirjan kuvissa, joissa hän esiintyi, riemukkaita ja 

iloisia. Teoksessa Niilo nikkaroi isähahmo näytti riemukkaalta kirjan alussa hänen 

ja Niilon pelatessa jalkapalloa (ks. kuva 7). Isähahmo näytti myös hilpeältä, mutta 

myös hieman väsyneeltä kuvassa, jossa hän makasi nurmikolla. Kirjassa Pikkuli 

sanoo ei! isähahmon iloinen ja riemukas ilme näkyi, kun hän ja Pikkuli nauroivat 

yhdessä. Myös teoksessa Tuikun tärkeä tehtävä Oivan isähahmon iloisuus näkyi 

hänen nauraessaan. Myös Tuikun isähahmo, baba, on kuvattu hilpeän näköiseksi 

kuvassa, jossa hän esiintyy yksin (ks. kuva 9). 

6.2.3 Yhdessä tekeminen ja toiminta yksin 

Kirjojen kuvissa on kuvattu niin isähahmon ja lapsen yhteistä tekemistä kuin isä-

hahmon toimintaa yksinkin. Isähahmon ja lapsen yhteistä tekemistä löytyi viiden 

kirjan kuvista, joista kaksi on 1970- ja kolme 2010-luvuilta. Isähahmon omaa toi-

mintaa taas kuvattiin neljässä kirjassa, joista yksi on 1970- ja kolme 2010-luvuilta 

(ks. taulukko 8).  

Taulukko 8.  Yhdessä tekeminen ja toiminta yksin kirjojen kuvissa.  

 
 

Valtterin tari-
noita: isän ka-
veri (1977) 

Koti-isä 
(1979) 

Isän poika 
(2010) 

Tekemistä riit-
tää, Emma 
(2012) 

Niilo Nik-
karoi 
(2015) 

Pikkuli sanoo 
ei! (2018) 

Isän ja lap-
sen tekemi-
nen yhdessä 

x x  x x x 

Isän oma toi-
minta 

 x x x  x 

 

 

Isähahmon ja lapsen tekeminen yhdessä  

Isähahmon ja lapsen yhteisellä tekemisellä tarkoitetaan tässä sellaista tekemistä, 

johon kumpikin osallistuu aktiivisesti. Yleisin isähahmon ja lapsen yhteinen ajan-

viettotapa oli leikkiminen ja tätä näkyi kolmessa kirjassa. Kirjassa Valtterin tari-

noita: isän kaveri isähahmon ja Valtterin voitiin olettaa leikkivän yhdessä, vaikka 
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tämä ei käynyt kuvasta suoraan ilmi. Kuvassa isähahmo oli nelinkontin ja Valt-

teri näytti olevan verhon takana piilossa, joten lukijalle tämä kuva antoi vaiku-

telman, että he leikkivät. Tätä vaikutelmaa lisäsi myös kuva, jossa Petteri on lähes 

kokonaan verhon takana piilossa (ks. kuvat 15 & 16).  

 

 

 

 

 

 

Kuvat 15 ja 16. Valtteri piilossa [15] ja yhteinen leikkihetki [16] teoksessa Valtterin tarinoita: 
isän kaveri (1977). 

 

Myös Kirjan Koti-isä kuvassa isähahmo ja Petteri näyttivät leikkivän yhdessä ju-

naradalla ja Tuomas-vauva seurasi toimintaa sivusta. Teoksessa Tekemistä riittää, 

Emma isähahmo taas rakenteli yhdessä lastensa kanssa palikoilla.  

Muut isähahmojen ja lasten yhteiset ajanviettotavat vaihtelivat kirjojen ku-

vissa. Esimerkiksi teoksessa Valtterin tarinoita: isän kaveri isä ja Valtteri näyttivät 

pesevän astioita yhdessä, kun taas Koti-isä -teoksessa isähahmo ja Petteri viettivät 

aikaa ulkoillen ja kuvissa näkyi esimerkiksi hiihtoa ja luistelua. Lisäksi isähahmo 

ja Petteri viettivät aikaa yhdessä myös lukien. Kirjassa Niilo Nikkaroi isän ja Niilon 

yhteinen tekeminen näkyi esimerkiksi kuvassa, jossa isähahmo yritti torjua Nii-

lon potkaisemaa laukausta, mutta ei saa sitä kiinni. Kuvien mukaan heidän yh-

teinen ajanviettotapansa on siis jalkapallo. Lisäksi isähahmo ja Niilo suunnitteli-

vat ja tekivät yhdessä jalkapallomaalin (ks. kuvat 17 & 18). Teoksessa Pikkuli sa-

noo ei! isähahmo ja Pikkuli viettivät aikaa yhdessä onkimalla ja heidän on myös 

kuvattu hassuttelevan nauravan yhdessä. 
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Kuvat 17 ja 18. Isähahmo ja Niilo suunnittelemassa ja tekemässä jalkapallomaalia. (Niilo Nik-
karoi 2015). 

 

Isähahmon toiminta yksin 

Isähahmon omalla tekemisellä tarkoitetaan sitä tekemistä, jonka isähahmo näytti 

tekevän kuvissa yksin. Lapsi saattoi olla mukana kuvassa havainnoijan roolissa, 

mutta kuvasta on välityttävä enemmän isä tekeminen. Kolmen kirjan kuvissa ku-

vattiin isähahmonn tekevän kotitöitä, esimerkiksi kirjan Koti-isä kuvissa isä-

hahmo tomutti mattoja parvekkeella ja paistoi lettuja. Mattojen tomuttamista Pet-

teri katsoi kauempaa, kun taas lettujen paistoa hän havainnoi isähahmon vie-

restä. Teoksen Tekemistä riittää, Emma kuvissa isähahmolla oli käsissä erilaisia 

ruokatarvikkeita, keittokirja sekä vispilä, mutta häntä eri varsinaisesti kuvattu 

tekemään ruokaa. Näin ollen ei voitu olla täysin varmoja, ryhtyikö isähahmo 

ruuan laittoon, mutta kuvista saadut vihjeet antoivat lukijalle kuvan isän tekevän 

kotitöitä (ks. kuva 19). Myös Kirjassa Pikkuli sanoo ei! isähahmo laittoi ruokaa kir-

jan kuvissa. Hänet kuvattiin niin paistamassa lettuja kuin tarjoilemassakin niitä.  

Kirjassa Pikkuli sanoo ei! isähahmo näytti myös ehdottavan yhteistä tekemistä 

useampaan otteeseen esimerkiksi lähestymällä Pikkulia kirja kädessään, mutta 

Pikkuli näytti näissä kuvissa vihaiselta ja poistui paikalta.  

Kirjassa Isän poika isän toiminta oli kaikista eniten itsenäistä. Kuvissa esiin-

tyi tosin muitakin hahmoja, mutta he eivät näyttäneet kiinnittävän isään mitään 

huomiota. Esimerkiksi kuvassa, jossa hänellä oli jakoavain kädessään, hän näytti 

korjaavan jotakin, kuvattiin myös äitihahmo(oletetun) sekä poikahiiren ripusta-
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van vaatteita narulle (ks. kuva 20). Isähahmo näytti kuitenkin kiinnittävän huo-

miota kärryissä olevaan vauvaan sekä tämän mahdolliseen huutoon, mutta hän 

myös näytti kokevan tämän häiritsevänä. Tätä tulkintaa tuki esimerkiksi se, että 

isähahmo on kääntänyt selän muulle perheelle ja katsoi toisia kulmien alta vil-

kuillen. Muita kuvissa tapahtuvia isähahmon omaa toimintaa olivat esimerkiksi 

kottikärryjen työntäminen sekä kissan uhmaaminen nyrkit pystyssä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 19 ja 20. Kotitöiden tekemiseen viittaava kuva (Tekemistä riittää, Emma 2102) [19] 
(Tekemistä riittää, Emma 2012) ja isähahmo omissa oloissaan (Isän poika 
2010) [20]         

      

6.2.4 Läheisyys 

Isähahmot osoittivat läheisyyttä kanssahahmoihin yhteensä kahdeksan kirjan 

kuvissa, joista vain yhdessä isän ja lapsen välillä ei kuvattu olevan läheistä fyy-

sistä kontaktia. Isähahmot osoittivat siis läheisyyttä lapsilleen seitsemän kirjan 

kuvissa, joista neljä on 1970- ja kolme 2010-luvulta. Äiti- ja isähahmon välistä lä-

heisyyttä sen sijaan kuvattiin neljässä kirjassa, joista kaksi on 1970- ja kaksi 2010-

luvulta (ks. Taulukko 9).  
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Taulukko 9. Läheisyys kirjojen kuvissa.  

 Valtterin 
tarinoita: 
isän kaveri 
(1977) 

Emilia ja 
kolme pik-
kuista tätiä 
(1979) 

Koti-isä 
(1979) 

Ti-
mantti-
sydän 
(1979) 

Isän 
poika 
(2010) 

Teke-
mistä riit-
tää, 
Emma 
(2012) 

Pikkuli 
sanoo 
ei! 
(2018) 

Tuikun tär-
keä tehtävä 
(2019) 

Isän ja 
lapsen 
välinen  

x x x x x x x  

Isän ja 
äidin 
välinen  

  x x  x  x 

 

Isän ja lapsen välinen läheisyys  

Tyypillisin isähahmon ja lapsen välillä kuvattu läheisyyden osoitusmuoto kirjo-

jen kuvissa oli joko vierekkäin tai sylikkäin istuminen. Esimerkiksi kirjoissa Emi-

lia ja kolme pikkuista tätiä, Koti-isä, Isän poika ja Tekemistä riittää, Emma lapsi/lapset 

istui(vat) isähahmon sylissä kirjojen kuvissa. Myös kirjassa Valtterin tarinoita: isän 

kaveri Valtteri näyttää olevan isähahmon sylissä, vaikka kuva onkin rajattu rinta-

kuvaksi. Koti-isä teoksessa isähahmo pitää myös lapsensa kädestä kiinni. Kir-

joissa Timanttisydän sekä Isän poika isähahmo ja lapsi halasivat. Teoksessa Pikkuli 

sanoo ei! lapsi istuu aivan isähahmon vieressä ja läheisyyden välittymistä vahvisti 

se, että isähahmo on kietonut siipensä Pikkulin ympärille (ks. kuva 8).  

 

Isän ja äidin välinen läheisyys  

Isän ja äidin välistä fyysistä läheisyyttä kuvattiin neljässä kirjassa vain yksittäi-

sissä kuvissa. Kirjassa Timanttisydän isä- ja äitihahmo pitivät toisiaan kädestä, 

kun taas teoksessa Koti-isä isähahmolla on käsi äitihahmon olkapäällä. Nämä 

eleet eivät itsessään kerro vielä läheisyydestä, mutta kuvien muut elementit, esi-

merkiksi hahmojen ilmeet sekä kehonkieli kertovat isähahmon ja äitihahmon 

lämpimistä väleistä (ks. kuva 21). Kirjassa Tekemistä riittää, Emma isä- ja äiti-

hahmo olivat sen sijaan hieman lähemmässä kontaktissa: Kuvassa heillä on nenät 

vastakkain ja äitihahmon käsi on isähahmon olkapäällä (ks. kuva 22). Lisäksi täs-

säkin kuvassa heidän ilmeensä kertoivat lämpimistä väleistä.  Teoksen Tuikun 
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tärkeä tehtävä perhekuvassa isähahmo ja äitihahmo olivat lähekkäin ja isähahmon 

käsi oli äidin olkapäällä ja Tuikku tämän sylissä (ks. kuva 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 21 ja 22. Äiti- ja isähahmojen välinen läheisyys teoksissa Koti-isä (1979) [21] ja Teke-
mistä riittää, Emma (2012) [22]  
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7 POHDINTA 

Tässä luvussa käsittelen tutkimustuloksiani sekä pohdin niiden suhdetta aiem-

paan tutkimukseen. Esittelen myös tutkimustuloksistani tekemiäni johtopäätök-

siä. Lisäksi tarkastelen ja arvioin tutkimukseni luotettavuutta lisääviä ja heiken-

täviä tekijöitä sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset  

Tässä tutkimuksessa tarkastelin 1970- ja 2010-luvuilla ilmestyneitä lasten kuva-

kirjoja. Tarkoituksenani oli tutkia, millaisia isätyyppejä kuvakirjojen teksteissä 

on löydettävissä ja millaisiksi miehiksi isähahmot on kirjojen kuvissa kuvattu. 

Tutkimukseni pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin ja myös kuvia tulkitsin 

konstruktivistisesta lähtökohdasta käyttäen apuna representaation käsitettä.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli siis selvittää, millaisia 

isätyyppejä kuvakirjojen teksteissä on löydettävissä. Induktiivisen sisällönana-

lyysin ja tyypittelyn pohjalta sain muodostettua yhteensä seitsemän isätyyppiä, 

jotka olivat tunteikas isä, ansiotyöorientoitunut isä, kotityöorientoitunut isä, 

muuttuva isä, luotettava neuvojaisä sekä ihailtu isä. Jokaisessa tyypissä oli otteita 

sekä 2010- että 1970-lukujen kirjoista, eikä mikään tyyppi muodostunut pelkäs-

tään vain toisella vuosikymmenellä ilmestyneistä kirjoista. Yksikään tyyppi ei 

myöskään sisältänyt otteita kaikista kirjoista. Teos Koti-isä (1979) oli ainoa teos, 

josta oli otteita jokaisessa isätyypissä ja tämä johtui luultavasti siitä, että tässä 

kirjassa oli eniten sivuja (32).  

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena taas oli tutkia, millaista mieheyttä 

isähahmot ilmentävät lasten kuvakirjojen kuvissa. Aineistolähtöisen, visuaalisen 

sisällönanalyysin kautta sain muodostettua neljä pääluokkaa, jotka olivat ulko-

näköön liittyvät tekijät, ilmeet ja eleet, yhdessä tekeminen ja toiminta yksin sekä 

läheisyys. Nämä pääluokat auttavat selventämään sitä, millaista mieheyttä isä-

hahmot ilmentävät kirjojen kuvissa.  
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Huolimatta siitä, että olen tässä tutkimuksessa tarkastellut tekstejä ja kuvia 

erillisinä kokonaisuuksina, pohdin tässä luvussa näitä kokonaisuuksia yhdessä. 

Päädyin tähän siksi, että teksti ja kuvat jättävät kerrontaan aukkoja, joita toinen 

kerronnan tapa voi täyttää joko osittain tai kokonaan (Nikolajeva & Scott 2001, 

17). Toisin sanoen, pohtiessa tekstien ja kuvien muodostamaa kokonaisuutta yh-

dessä, pystyn paremmin vertailemaan analyysien kautta saatuja tuloksia sekä 

tarkastelemaan teksteistä ja kuvista analysoitujen sisältöjen eroja ja yhtäläisyyk-

siä. Lisäksi, tekstien ja kuvien muodostamissa tulosluvuissa on paljon samaa ai-

hepiiriä koskevaa sisältöä: esimerkiksi tunteikkaan isän tyyppi vastaa osittain 

pääluokkia ilmeet ja eleet sekä läheisyys, kun taas aktiivisesti lasten kanssa toi-

miva isätyyppi vastaa osittain pääluokkaa toiminta ja tekeminen.  

Pelkästään isähahmoja ja heidän toimintaansa on lastenkirjallisuudessa tut-

kittu melko vähän ja nähtävästi kirjojen tekstien ja kuvien tarkastelua erikseen ei 

olla tehty lähes lainkaan. Verrattaessa aiempaan saman aihepiirin tutkimustie-

toon, voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset ovat niistä melko eriäviä. 

Aiemmassa lastenkirjallisuuden isähahmoja koskevassa tutkimuksessa isät on 

kuvattu lähinnä kodin ulkopuolella ansiotyössä käyviksi, etäisiksi hahmoiksi 

(Sugino 2000, 10; Dewitt ym. 2013, 97; Gallo 1997, 14), jotka eivät osoita tunteita 

(Anderson & Hamilton 2005, 150; Adams ym. 2011, 264), eivätkä osallistu lasten-

hoitoon lähes lainkaan (Ünüvar ym. 2011, 152, 155). Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että isähahmojen toiminnassa on paljon piirteitä 

sitoutuneesta isyydestä, jolla tarkoitetaan sitä, että isä ottaa kokonaisvaltaisen 

vastuun lapsen hyvinvoinnista, johon kuuluu läsnäolo, vuorovaikutus sekä emo-

tionaalinen kiintymys (Mykkänen & Eerola 2014, 49) sekä toimintaa, joka teh-

dään lapsen hyväksi ja lapsen kanssa (Marsiglio & Roy 2012, 65).  

 

Isähahmojen tunteet, ilmeet ja eleet  

Poiketen aiemmasta tutkimustiedosta (ks. Anderson & Hamilton 2005, 150; 

Adams ym. 2011, 264) tämän tutkimuksen mukaan isähahmot osoittivat kirjojen 

teksteissä monenlaisia tunteita, joista yleisin oli sanallinen ja toiminnallinen vä-

littäminen. Toiminnallisen välittämisen käsite syntyi kirjojen analyysin kautta ja 

sillä tarkoitetaan tekojen kautta tapahtuvaa välittämistä, kuten läheisyyden- ja 
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hellyydenosoituksia. Isähahmot osoittivat välittämistä teksteissä vain lapsiaan 

kohtaan. Kuvien mukaan isien yleisin ilme/ele oli onnellisuus ja lempeys ja myös 

läheisyyttä osoitettiin kaikkien muiden kirjojen kuvissa paitsi yhden 2010-luvun 

kirjan kuvissa. Kuvien pääluokka läheisyys vastaa suurelta osin tunteikkaan isä-

tyyppiin kuuluvaa sanallista ja toiminnallista välittämistä, mutta nämä muodos-

tuvat kirjoista hieman eri tavalla. Esimerkiksi, isähahmot saattoivat osoittaa ku-

vissa lapsilleen sekä puolisolleen läheisyyttä, mutta teksteissä sitä ei välttämättä 

kuvattu ollenkaan. Tämä saattoi johtua siitä, että välittämisen osoittamisen ku-

vaaminen teksteissä ei ollut tarinan etenemisen kannalta oleellista.   

Lisäksi, tarkastellessa tunteikkaan isän tyyppiä sekä pääluokkia ilmeet ja 

eleet sekä läheisyys voidaan huomata, että kirjan ilmestymisajankohdalla ei ollut 

juurikaan merkitystä isähahmojen tunteiden ilmaisussa. Molempien vuosikym-

menten kirjoissa kerrottiin ja kuvattiin isähahmojen osoittavan tunteita. Kuiten-

kin poikkeuksena olivat tekstien kohdalla vitsailu ja hassuttelu, joita isähahmot 

eivät osoittaneet ollenkaan 1970-luvun kirjojen teksteissä. Tämä saattaa johtua 

siitä, että huumori sekä viihteellisyys alkoivat yleistymään 1990-luvun aikana 

helppolukuisissa kirjoissa (Heikkilä-Halttunen 2013, 258). Kuvien kohdalla taas 

suuttumuksesta kertovia ilmeitä/eleitä löytyi vain yhdestä 2010-luvun kirjasta.  

Muut tunteet, joita isähahmot ilmaisivat kirjojen teksteissä, kuten suuttu-

mus, pettymys ja huolen kantaminen esiintyivät melko tasaisesti kirjoissa. Myös 

määrälliset eroavaisuudet vuosikymmenten välillä olivat pieniä. Tämä oli tilanne 

myös kuvista löytyvien epätoivon, surun ja luovuttamisen, yllättymisen/nolos-

tumisen, määrätietoisuuden sekä iloisuuden kohdalla.  

Sitä, että isähahmot osoittivat tunteitaan melko tasaisesti 1970- ja 2010-lu-

kujen kirjojen teksteissä ja kuvissa, voidaan pitää mielenkiintoisena huomiona, 

sillä Aalto (2012, 62) ja Andreasson ja Johansson (2017, 100) ovat tuoneet esille 

isien osoittavan tunteita ja hellyyttä nykyisin enemmän. Näin ollen voitaisiin aja-

tella, että isät eivät olisi vielä 1970-lvulla osoittaneet tunteita ja hellyyttä yhtä pal-

jon kuin nyt. Toisaalta, stereotyyppiset sukupuoliroolit alkoivat saamaan kritiik-

kiä 1970-luvulta alkaen (ks. Brugeilles ym. 2002, 237). Tämä voi osaltaan selittää 

sitä, miksi isähahmot osoittivat tunteitaan myös 1970-luvun kirjoissa. Myös mas-
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kuliinisuuden näkökulmasta tämä on kiinnostava huomio, sillä tunteiden kont-

rollointia on pidetty maskuliinisena piirteenä länsimaisessa kulttuurissa (Jokinen 

2012, 128), eli tämän tutkimuksen isähahmot poikkeavat tästä.  

Isähahmon ja lasten välisen suhteen voidaan olettaa olevan läheinen ja läm-

min. Tätä tulkintaa vahvistaa se, että isähahmot ilmaisivat kirjojen teksteissä eni-

ten sanallista ja toiminnallista välittämistä, kantoivat huolta lapsensa hyvinvoin-

nista tai tilanteesta ja osoittivat lapsilleen läheisyyttä lähes jokaisen kirjan ku-

vissa. Lisäksi heidän ilmeensä olivat useimmiten kuvissa onnellisia ja/tai lem-

peitä. Tällainen suhde on Kaukisen ym. (2018, 102) esittelemän tasavertaisen isän 

tarinatyypin sekä Kankaan ym. (2017, 25) esittelemän aktiivisen isyyden diskurs-

sin keskeinen piirre. Lisäksi näyttäisi siltä, että isähahmojen ja lasten välillä olisi 

emotionaalinen side (ks. Marsiglo & Roy 2012, 66), sillä isien ja lasten välinen 

vuorovaikutussuhde näytti olevan läheinen niin teksteissä kuin kuvissakin niissä 

tapauksissa, joissa nämä teemat kävivät ilmi ja joissa niitä käsiteltiin. Kirjojen ku-

vituksissa on siis haluttu nostaa esille isän ja lapsen välistä lämmintä suhdetta, 

eli näin vahvistaa tekstin sanomaa (ks. Lane 1980, Waugh ym. 2016 mukaan).  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan näyttäisi siis siltä, että isähahmot on 

kirjoissa kuvattu lämpimiksi ja lapsistaan välittäviksi miehiksi, jotka ovat sitou-

tuneita isyyteensä. 2010-luvun kirjojen kohdalla tämä voisi johtua siitä, että isiltä 

odotetaan nykypäivänä sitoutumista lastensa elämään sekä aktiiviseen hoitoon 

niin emotionaalisesti kuin käytännöllisestikin (Henz 2019, 866; McGill 2014, 1090; 

Lammi-Taskula & Salmi 2014, 88). Toisin sanoen, sitoutunutta isyyttä pidetään 

nykyisin arkipäiväisenä, ellei jopa normatiivisena (Dermott & Miller 2015, 183). 

1970-luvun kirjoissa taas on saatettu haluta tuoda esille, että myös isä voi olla 

emotionaalinen ja osoittaa lämpimiä tunteita lapsilleen.  

 

Isähahmojen toiminta ja tekeminen: ansio- ja kotityöt 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oli myös tavallista, että isä oli lastensa 

kanssa ennemmin kotona kuin ansiotyössä. Ansiotyöorientoituneen isän tyy-

pissä vain kaksi isähahmoa kävi kodin ulkopuolella ansiotyössä, joista toisesta 

tuli myöhemmin koti-isä työn menetyksen vuoksi. Tämä onkin Närven (2014, 
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101–102) sekä Chesleyn (2011, 650) mukaan melko yleinen syy koti-isäksi jäämi-

selle. Toisaalta, joissakin kirjoissa isähahmot puhuivat myös ansiotyön merkityk-

sestä lapsilleen.  Tässä on toisaalta nähtävissä lastenkirjallisuuden yleinen opet-

tavainen näkökulma (ks. esim Stakic 2014, 250), tarkemmin se, että lastenkirjalli-

suuden avulla voitaisiin pyrkiä opettamaan lasta näkemään maailma aikuisen 

silmin (Nodelman & Reimer 2003, 192). Toisaalta työn merkityksestä puhuminen 

voi kieliä kulttuurisesta olettamuksesta, jonka mukaan perheen elättäminen lan-

keaa isälle ikään kuin itsestään selvästi. Tämä on linjassa Lammi-Taskulan ja Sal-

men (2014, 88) näkemyksen kanssa, jonka mukaan osa isistä saattaa kokea, että 

perheen elättäminen on enemmän hänen kuin puolisonsa vastuulla. Kirjojen ku-

vien perusteella ei voitu päätellä isähahmon tekevän ansiotyötä, eli ansiotyö ei 

näkynyt kuvissa lähes lainkaan. Tästä voitaisiin päätellä, että ansiotyön kuvitta-

mista ei olla pidetty keskeisenä asiana tarinan etenemisen kannalta.  

Kotitöiden ja lastenhoidon kohdalla tämän tutkimuksen tulokset eroavat 

aiemmasta tutkimustiedosta, jonka mukaan lastenkirjojen äitihahmot ovat tyy-

pillisesti niitä, jotka tekevät kotitöitä (Sugino 2000, 10), eivätkä isähahmot osal-

listu lastenhoitoon lähes lainkaan (Ünüvar ym. 2011, 152, 155). Aiemman tutki-

mustiedon valossa näyttää siltä, että isähahmojen rooli hoivaajina lisääntyi 

vuonna 2000 ilmestyneissä lastenkirjoissa verrattuna 1900-luvun lastenkirjalli-

suuteen (Dewitt ym. 2013, 100). Tämän mukaan voitaisiin siis olettaa isien osal-

listuvan kotitöihin 2010-luvun kuvakirjoissa huomattavasti enemmän kuin 1970-

luvulla ilmestyneissä kirjoissa, mutta tuloksia tarkastellessa näin ei ollut. Toisin 

sanoen, isät kyllä osallistuivat enemmän kotitöihin 2010-luvun kirjoissa, mutta 

määrällinen ero oli pieni.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan isähahmot osallistuivat siis kotitöi-

den tekemiseen ja lastenhoitoon sekä yksin että lapsen kanssa yhdessä. Yleisin 

isähahmon tekemä kotityö oli niin teksteissä kuin kuvissakin ruuan laitto. Muita 

isien tekemiä kotitöitä olivat siivoaminen, lasten perushoito, tiskaaminen sekä 

kaupassa käynti. Lisäksi yksi isähahmo puhui myös kotitöiden tärkeydestä. Ta-

vallista oli, että mikäli isähahmot tekivät kotitöitä kirjojen teksteissä, tuli tämä 
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ilmi myös kirjojen kuvissa. Toisin sanoen, kuten tunteiden osoittamisenkin koh-

dalla, on kotitöiden tekemisen kuvittamisella siis haluttu vahvistaa tekstin sano-

maa (ks. Lane 1980, Waugh ym. 2016 mukaan).  

Isähahmojen kotitöiden tekeminen, lastenhoitoon osallistuminen sekä an-

siotyöhön käytetyn ajan vähyys ovat antoisia huomiota niin ajankäytön kuin 

isyyden ja maskuliinisuudenkin näkökulmasta. Ensinnäkin, miehistä kävi kodin 

ulkopuolella ansiotyössä 78 prosenttia vuonna 1970 (Myrskylä 2010), kun taas 

vuonna 2019 15-64-vuotiaiden miesten työllisyysaste oli 73 prosenttia (Suomen 

virallinen tilasto 2019). Isistä sen sijaan töissä kävi vuonna 2014 90 prosenttia ja 

vuonna 2018 92 prosenttia (Suomen virallinen tilasto 2018).  Nämä tiedot eivät 

ole täysin verrattavissa, mutta ne antavat suuntaa siitä, millainen miesten työlli-

syysaste on ollut kyseisillä ajanjaksoilla. Tästä huolimatta, kummallakin ajanjak-

solla miehille, ja isille oli tyypillisempää olla ansiotyössä kuin työttömänä. Toi-

saalta, vain kolmessa kirjassa mainittiin isähahmon työtilanteesta, joten todellista 

tietoa kaikkien isähahmojen työtilanteesta ei ollut. Kirjojen mukaan perheen elät-

täminen ei kuitenkaan ollut isähahmojen pääasiallinen tehtävä. Tämän avulla lu-

kijalle voidaan mahdollisesti pyrkiä opettamaan sitä, että isät eivät automaatti-

sesti ole perheen (ainoita) elättäjiä.  

 Isien ajankäyttötutkimusten mukaan miehet käyttivät vähemmän aikaa 

lastenhoitoon sekä ”naisten perinteisiin kotitöihin” 1980-luvun loppupuolella 

kuin 2000-luvulla (Pääkkönen & Hanifi 2011, 33). Tämän mukaan voitaisiinkin 

olettaa, että isät ovat käyttäneet aikaa lastenhoitoon 1970-luvulla vielä vähem-

män, jolloin isien rooli oli vielä enemmän pelkästään perheen elättämistä. Nykyi-

sin isät osallistuvat kotitöihin enemmän kuin aiemmin (Aalto 2012a, 62; Andreas-

son & Johansson 2017, 100), mutta äidillä on yleensä silti päävastuu näistä tehtä-

vistä, vaikka isien käyttämä aika kotitöihin ja lastenhoitoon onkin lisääntynyt, 

(Salin ym. 2018, 2; Lammi-Taskula & Salmi 2014, 88). Tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että isähahmoilla oli päävastuu kotitöiden 

tekemisestä. Tämä on selitettävissä sillä, että äitihahmojen toimintaa ei kirjoissa 

kuvattu lähes lainkaan. Tämä on poikkeava havainto verrattuna aiempaan tutki-

mustietoon, jonka mukaan 2000-luvun lastenkirjallisuudessa äitien rooli perheen 
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elättäjänä olisi yleisempää kuin 1900-luvulla ilmestyneessä lastenkirjallisuudessa 

(Dewitt ym. 2013, 100).   

Kaikissa kirjoissa, joissa isähahmojen kuvattiin tekevän kotitöitä, oli isä-

hahmo joko jäänyt työttömäksi tai tämän työstä ei ollut ollenkaan mainintaa. 

Koti-isänä oleminen voi myös osaltaan selittää sitä, miksi isähahmot osallistuivat 

lastenhoitoon ja kotitöihin. Torres ym. (2014, 193–194) ovet tuoneet esille, että on 

tavallista, että isät osallistuvat lastenhoitoon enemmän heidän ollessa koti-isänä 

kuin ollessa ansiotyössä.  

Kuten isähahmojen tunteiden osoittaminenkin, kertoo myös osallistuminen 

kotitöihin sitoutuneesta isyydestä. Kotitöiden tekeminen sekä kaikkiin lapsen 

hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuminen on osa Kankaan ym. (2017, 25–26) ak-

tiivisen isyyden diskurssia, jossa näkyy sitoutuneen isyyden ihanne. Maskuliini-

suuden näkökulmasta näihin tehtäviin osallistuminen on osa tasa-arvoisen isän 

(Eerola & Mykkänen 2013, 1686–1687) sekä pääasiallisen hoivaajan (Farstand & 

Stefansen 2015, 61) narratiiveja. Pääasiallisen hoivaajan narratiivissa korostuu 

myös sallivan maskuliinisuuden käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että isän rooli on 

lähellä perinteisen äidin roolia (Farstand & Stefansen 2015, 61) ja tasa-arvoisen 

isän narratiivissa korostuu koti-isänä toimiminen, eikä miehen tärkeimpänä teh-

tävänä pidetä perheen elättämistä (Eerola & Mykkänen 2013, 1687). Koska isä-

hahmot eivät käyneet ansiotyössä lähes lainkaan ja heillä oli ainakin osittain pää-

vastuu kotitöistä, voidaankin sanoa, että isähahmot on kirjoissa kuvattu sallivaa 

maskuliinisuutta ilmentäviksi miehiksi, jotka ovat sitoutuneita isyyteensä.   

 

Isähahmojen toiminta ja tekeminen: vapaa-ajan toimet  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kuvakirjojen isähahmot viettivät paljon ai-

kaa lastensa kanssa niin teksteissä kuin kuvissakin. Näyttäisi siis siltä, että isän 

ja lasten välinen toiminnallinen side oli hyvin kehittynyt lähes kaikissa tapauk-

sissa (ks. Marsiglio & Roy 2012, 66). Kotitöiden lisäksi isähahmot viettivät ai-

kaansa lastensa kanssa leikkien, lukien, ulkoillen, keksien tarinoita, nikkaroiden, 

pelaten jalkapalloa sekä onkien. 

 Vapaa-ajan toimet, kuten retkillä käyminen sekä leikkiminen ovatkin olleet 

tyypillisesti niitä asioita, jotka ovat olleet yleisiä lastenkirjallisuudessa (Ünüvar 
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ym. 2011, 156; Dewitt ym. 2013, 100). Isähahmon osallistuminen pelkästään va-

paa-ajan aktiviteetteihin voisi kertoa siitä, että isähahmon isyys on lähellä Kan-

kaan ym. (2017, 24–25) esittelemää isyyden parhaat palat -diskurssia. Tässä dis-

kurssissa korostuu isyyden hyvät puolet, kuten yhteinen vapaa-ajan tekeminen, 

mutta ei esimerkiksi kotityöt.  

 

Isän roolin muuttuminen, isä luotettavana neuvojana, isään kohdistuva ihailu ja isän 

ulkonäkö 

Isätyypit muuttuva isä, luotettu neuvojaisä sekä ihailtu isä näkyivät kirjojen ku-

vissa vähemmän kuin muut isätyypit. Luonnollisesti, ulkonäköön liittyville teki-

jöille ei ollut kirjojen teksteissä vastinparia, sillä teksteissä ei kuvailtu isähahmo-

jen ulkonäköä lainkaan. Kuvien perusteella näytti siltä, että isähahmot ilmentä-

vät sallivampaa maskuliinisuutta (ks. Farstand & Stefansen 2015, 61–62), sillä he 

osallistuivat lastenhoitoon sekä kotitöihin. Isähahmoja koskevissa kuvissa ei 

myöskään korostunut esimerkiksi fyysinen voima, jota on pidetty perinteisesti 

maskuliinisena piirteenä (Ks. Jokinen 2012, 68).  

Isähahmojen muutos sen sijaan näkyi kuvissa ilmeiden ja eleiden muutok-

sina, läheisyyden lisääntymisenä sekä kotitöiden tekemisenä. Mielenkiintoista oli 

kuitenkin, että teoksessa Koti-isä (1979) isähahmon toiminta oli kirjan alussa lä-

hellä perheen elättäjän diskurssia (Kangas ym. 2017, 23) sekä autoritaarisen isän 

tarinatyyppiä (Kaukinen ym. 2018, 101), sillä isähahmon kuvattiin olevan per-

heen elättäjä sekä järjestyksen ylläpitäjä. Maskuliinisesta näkökulmasta katsoen 

isähahmon toiminta mukaili niin sanottua perinteistä maskuliinisuutta, koska 

hän oli perheessä hallitseva osapuoli (ks. Jokinen 2012, 128) ja perheen elättäjä 

(ks. Farstrand & Stefansen 2015, 66). Isähahmon jäätyä koti-isäksi työttömyyden 

vuoksi ja perheen äidin saatua työpaikan, muuttui hänen isyytensäkin lähem-

mäksi sitoutuneen isyyden ihannetta, sillä hän ryhtyi osallistumaan kotitöihin ja 

otti päävastuun lastenhoidosta. Lisäksi isähahmon ja lasten välinen suhde näytti 

muuttuvan läheisemmäksi. (ks. Kaukinen ym. 2018 & Kangas ym. 2017.) Koti-

isänä oleminen onkin yleensä otollista aikaa isän ja lapsen suhteen lähentymi-

selle, sillä isät voivat kokea, että lapsen hoivaaminen sekä kahdenkeskinen aika 

tämän kanssa vahvistaa heidän keskinäistä tunnesidettään, läheisyyttään sekä 
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kiintymystään (Wall 2014, 203). Myös isähahmon maskuliinisuus siirtyi hän ol-

lessaan koti-isänä lähemmäksi sallivaa maskuliinisuutta, sillä hänen roolinsa siir-

tyi lähemmäksi perinteisen äidin roolia (ks. Farstrand & Stefansen 2015, 66).  

Sen sijaan luotettavan neuvojaisän tyyppiä ei kirjojen kuvissa näkynyt lähes 

lainkaan, sillä auttaminen, opettaminen, ratkaisun tarjoaminen, rohkaisu, lapsen 

mielipiteen/avun kysyminen sekä isään luottaminen näkyivät vain kirjojen teks-

teissä. Aiemman tutkimustiedon mukaan äitihahmo on ollut lastenkirjallisuu-

dessa se, jolta lapsi on oppinut uusia asioita (Ünüvar ym. 2011, 156), joten tältäkin 

osin tämän tutkimuksen tulokset eroavat aiemmasta tutkimustiedosta. Täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon, että äitihahmot olivat kirjoissa vain vähän läsnä. 

Lasten opettaminen ja neuvominen sekä näiden mielipiteen ja avun kysy-

minen voisivat kertoa siitä, että isän ja lapsen välillä on kognitiivinen side, joka 

kehittyy silloin, kun he opettavat toinen toisiaan (ks. Marsiglio & Roy 2012, 66). 

Tämän siteen muodostuminen vaatii myös sitä, että isä ja lapsi viettävät aikaa 

yhdessä, joka näytti toteutuvan kaikissa niissä kirjoissa, joissa isähahmo opetti, 

neuvoi ja kysyi lapselta neuvoa tai mielipidettä. Lapsen mielipiteen ja/tai avun 

kysyminen voisi myös kieliä isähahmon välittävän lapsistaan ja olevan sitoutu-

nut isyyteensä, sillä tällainen toiminta voisi kertoa siitä, että isähahmo pyrki toi-

mimaan lapsen hyväksi (ks. Marsiglio & Roy 2012, 65). Lisäksi tämä voisi kertoa 

myös isähahmon haluavan viettää aikaa lapsensa kanssa, joka kuuluukin sitou-

tunutta isyyttä ilmentävään aktiivisen isyyden diskurssiin (ks. Kangas ym. 2018, 

25–26).  

Myöskin isään kohdistuvaa ihailua oli lähes mahdotonta löytää kirjojen ku-

vista, vaikka teksteistä tätä oli löydettävissä. Kuvissa on tietysti kuvattu isähah-

mon ja lasten välistä läheisyyttä, mutta näistä ei ilman tekstin tuomaa tietoa voi 

päätellä, kumpi on tehnyt aloitteen esimerkiksi heidän halatessaan. Lasten isä-

hahmoa kohtaan osoittaman ihailun, huomion hakemisen isähahmolta sekä suo-

rat välittämisen kertomiset tulkitsen kertovan siitä, että lapset välittävät isästään. 

Ottaen myös huomioon, että kaikissa muissa paitsi yhdessä ihaillun isän tyypin 

kirjassa on myös kuvattu isähahmojen osoittavan sanallista ja/tai toiminnallista 

välittämistä sekä myös kuvissa läheisyyttä, vahvistuu käsitys isän ja lasten väli-

sestä läheisestä, lämpimästä suhteesta.   
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Tutkimukseni tulokset antavat tietoa siitä, millaisia isähahmoja lasten ku-

vakirjoissa on ja tämä on merkittävää esimerkiksi varhaiskasvatuksen näkökul-

masta. Lastenkirjat ovat niitä kirjoja, joita lapset lukevat varhaiskasvatuksessa ja 

joista he saavat vaikutteita. Näin ollen myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

on tärkeää tietää, millaista tietoa lastenkirjat tuottavat isähahmoja sekä isyyttä ja 

maskuliinisuutta yleisestikin koskien. Näiden tietojen avulla varhaiskasvatuk-

sessa voidaan valita lapsille sellaisia kirjoja, joissa isähahmot sekä isyys yleensä-

kin näyttäytyisivät mahdollisimman monipuolisina. Koska aineistoni oli pieni, 

eivät tulokset ole yleistettäviä, eivätkä ne näin ollen anna tietoa kaikista lasten 

kuvakirjoissa esiintyvistä isähahmoista. Tutkimustulokseni antavat kuitenkin 

pientä suuntaa siitä, millaisena isyys lasten kuvakirjoissa näyttäytyy.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti tutki-

muksessa käytettyjen menetelmien mukaan (Aaltio & Puusa 2020) ja siihen tulee 

kiinnittää huomiota koko tutkimusprosessin ajan jo tutkimuksen suunnitteluvai-

heesta lähtien (Elo ym. 2014, 8). Yleisesti tutkimuksen luotettavuudella viitataan 

siihen, että tutkija pystyy vakuuttamaan lukijan uskottavasti ammattitaidostaan. 

Tämä käsite pitää sisällään myös sen, että tutkija kykenee perustelemaan käyttä-

miensä lähestymistapojen ja menetelmien sopivuutta omalle tutkimukselleen. 

(Juuti & Puusa 2020.) Olen pyrkinyt perustelemaan tutkimuksessani tekemiäni 

valintoja koskien tutkimuksen lähestymistapaa, aineistonkeruu- sekä analyysi-

menetelmiä jo niitä käsittelevissä luvuissa.  

Lincoln ja Guba (1985) ovat esitelleet neljä tekijää, joiden mukaan laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida. Ensimmäinen on uskottavuus, 

jolla viitataan siihen, onko tutkittavat kuvattu tutkimuksessa todenmukaisesti, 

eli vastaako tutkijan tekemät tulkinnat tutkittavien käsityksiä (Lincoln & Guba 

1985, 294–296; Kylmä & Juvakka 2007, 128). Olen pyrkinyt ottamaan tämän teki-

jän huomioon kuvaamalla aineistoa mahdollisimman objektiivisesti jo aineiston 

litteroinnista saakka, mutta tämä oli osittain haastavaa kuvien kohdalla.  Varsin-

kin ilmeiden ja eleiden kirjaamisessa en voinut välttää tulkintojen tekemistä, 
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koska oli lähes mahdotonta olla varma, oliko isähahmon ilme esimerkiksi onnel-

linen, lempeä vai rauhallinen. Näitä haasteita pyrin ratkaisemaan katsomalla ku-

vaa kokonaisuudessaan ja ottamaan ilmeitä ja eleitä nimetessä huomioon myös 

esimerkiksi isähahmon kehonkielen. Luotettavuutta lisää kuitenkin myös se, että 

olen laittanut kuvia tekstin lomaan, joiden avulla lukija voi pohtia tulkintojeni 

luotettavuutta.   

 Pattonin (2014, 543) mukaan tulkintojen tekemistä ei voida laadullisessa 

tutkimustyössä välttää ja myös Zhaning ja Wildemuthin (2009, 5) mukaan laa-

dullinen tutkimus on luonteeltaan tulkinnallista. Tutkijan tulee siis tunnistaa ja 

ottaa vastuu omista ennakko-oletuksistaan, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen 

kulkuun sekä tulkintaan (Berger 2015, 220). Näiden oletusten huomiointi koros-

tuu myös Lincolnin ja Guban (1985) esittelemässä varmuuden käsitteessä, joka on 

toinen tutkimuksen luotettavuuden arviointia koskevista käsitteistä. Varmuu-

della tarkoitetaan tutkimuksen toteuttamiseen vaikuttaneita tekijöitä, jotka voi-

vat olla esimerkiksi tutkijan omia ennakkokäsityksiä tai ulkopuolisia vaihtelua 

aiheuttavia tekijöitä (Lincoln & Guba 1985, 298–299). Kaikki aineistona käyttä-

mäni lastenkirjat olivat itselleni tuntemattomia ennen tutkimuksen aloittamista, 

mutta minulla oli silti ennakkokäsityksiä 1970-luvun kirjojen isähahmoista. 

Aiemman isähahmoihin koskevan tutkimustiedon perusteella oletin, että isähah-

mot olisivat olleet 1970-luvun kirjoissa etäisempiä kuin 2010-luvun kirjoissa, 

mutta heti kirjoihin tutustuessani nämä oletukset osoittautuivat suurilta osin 

vääriksi. Näin ollen jouduin rikkomaan ennakko-oletukseni ja lukemaan kirjoja 

uusin silmin.  

Kolmas tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvä käsite on siirrettä-

vyys, jolla tarkoitetaan tutkimustulosten siirrettävyyttä muihin tutkimustilantei-

siin sekä tutkimustulosten yleistettävyyttä (Lincoln & Guba 1985 296- 298). Koska 

tutkimukseni aineisto on pieni, en voi tehdä tuloksista yleistyksiä, mutta tutki-

muksen siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilanteisiin on mahdollisuutta parantaa 

kuvaamalla tutkimuksen kulkua mahdollisimman tarkasti (Korstjens & Moser 

2017, 3; Elo & Kyngäs 2008, 112; Patton 2014, 58; Nowell, Norris, White & Moules 

2017, 2). Näin toimimalla myös lukija pystyy arvioimaan tutkimusprosessin luo-
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tettavuutta (Nowell ym. 2017, 2). Olen tässä tutkimuksessa kuvannut aineiston-

valintaprosessia, analyysia sekä tutkimustuloksia mahdollisimman tarkasti. 

Olen myös käyttänyt tutkimustuloksia kuvatessani aineistoesimerkkejä, joiden 

käyttäminen vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta (Zhang & Wildemuth 2009, 

5).  

Vahvistettavuus on neljäs ja viimeinen luotettavuuden arviointiin käytettävä 

käsite, jolla viitataan siihen, miten tutkimustulokset saavat tukea muusta aiem-

masta saman aihepiirin tutkimuksista tai muilta tutkijoilta (Lincoln & Guba 1985, 

299–300). Tutkimukseni tulokset olivat melko eriäviä aiemmasta saman aihepii-

rin tutkimustiedosta, mutta sain siitä kuitenkin vertailupintaa omille tutkimus-

tuloksilleni. Tulokseni saivat kuitenkin myös tukea isyyden ja maskuliinisuuden-

tutkimuksen puolelta sekä myös lastenkirjallisuudentutkimuksesta. Näin ollen 

koen vakuuttaneeni lukijan siitä, että tutkimustuloksista tehdyt tulkinnat eivät 

ole vain tutkijan itsen keksimiä asioita, vaan niihin löytyy tukea aiemmasta tut-

kimuksesta (ks. Korstjens & Moser 2017, 2).  

Tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa myös menetelmätriangulaatio, jolla 

tarkoitetaan useamman menetelmän yhdistämistä. Tästä tutkimuksesta on löy-

dettävissä myös teoreettista triangulaatiota, jossa tutkittavaa ilmiötä lähestytään 

useammasta kuin yhdestä teoreettisesta näkökulmasta. (Patton 2014, 316, 661.) 

Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että olen teorialuvuissani tarkastellut sekä 

isyyttä että lastenkirjallisuutta monien teoreettisten käsitteiden ja tutkimusten 

kautta. Lisäksi analysoin kuvakirjojen tekstit ja kuvat eri menetelmiä käyttä-

mällä, jotta voisin tarkemmin tarkastella niissä olevaa tietoa. Mikäli tekstien ja 

kuvien analysointiin olisi käytetty samaa menetelmää ja analyysi olisi toteutettu 

yhdessä vaiheessa, olisi jotakin saattanut jäädä huomaamatta.  

Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa selvittää esimerkiksi kotimaisen ja kan-

sainvälisen lastenkirjallisuuden isähahmojen mahdollisia eroavaisuuksia yhdis-

tämällä laadullisiin menetelmiin myös määrällisiä menetelmiä. Näin toimiessa 

olisi mahdollista tutkia isompaa aineistoa. Myös tarkempi vertaileva tutkimus 

kuvakirjojen kuvien ja tekstien välittämästä tiedosta sekä näiden kokonaisuuk-

sien piilomerkityksien tarkastelu voisivat olla antoisa tutkimuskohde. Lisäksi 
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myös perherakenteiden mahdollisiin muutoksiin keskittyminen olisi mielenkiin-

toista. Tutkimuksessani katsoin aikuisen silmin lapsille suunnattuja kuvakirjoja, 

joten olisi myös mielenkiintoista tietää, millaisiin seikkoihin lapsilukijat kiinnit-

tävät huomionsa tarkastellessaan esimerkiksi kuvakirjoissa esiintyviin isähah-

moihin. Näitä aiheita tutkimalla voitaisiin saada lisää tietoa esimerkiksi siitä, mil-

laista kuvaa isyydestä ja perheistä lastenkirjallisuus tuottaa lapsille.  
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LIITTEET  

Liite 1. Teemaryhmien nimet ja yksi aineistoesimerkki kustakin ryhmästä.  

1. Isä antaa neuvoja/auttaa (myös: isä kysyy neuvoa lapselta)   

”Valtteri huutaa isälle. Isä tule ikkunaan. Esko kiusaa. -Vetäkää pulkkaa 
yhdessä, isä neuvoo. Niin ei tarvitse tapella” (Valtterin tarinoita: Isän ka-
veri, 1977)  

 

2. Isä kehuu/rohkaisee  

“Petteri on rohkea poika, koulusta saisi uusia kavereita--” “ei pitänyt 
aina välittää mitä muut sanoivat. Pian ei uskaltaisi tehdä mitään itsenäi-
sesti, pelkäisi vain mitä toiset sanovat” (Koti-isä 1979)  

 

3. Isä opettaa  

“Ja sitten isä vei Petterin luistinradalle ja opetti luistelemaan” --”samalla 
tavalla hän oppisi vielä monta asiaa maailmassa, isä sanoi” (Koti-isä 
1979)  

 

4. Isään luottaminen 

“Huoli on yhä tallella, Ehkä se pitäisi lähettää kirjeessä baballe (isä). 
Baba osaa huolehtia asioista.” (Tuikun tärkeä tehtävä 2019)  

 

5. Kotitöiden tekeminen  

“Äiti on lähtenyt ani varhain asioilleen, isä paistaa aamiaiseksi lettuja 
siskon ja veljen odottaessa herkkuja vesi kielellä” (Pikkuli sanooo ei, 
2018)  

 

6. Välittäminen/Huolehtiminen/Rakkaus  

“Kuninkaan esikoisen täytyy saada arvonsa mukainen sydän! Huudahti 
kuningas innostuneena - vain timantti on kyllin arvokasta” (Timanttisydän 
1979) 
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7. Yhteinen tekeminen lapsen kanssa 

“Tässä tuolissa Emilialla ja Oskarilla on tapana keksiä satuja yhdessä.” 
(Emilia ja kolme pikkuista tätiä 1979)  

 

8. Isän halu viettää aikaa lasten kanssa/ Lasten halu viettää isän kanssa aikaa (isältä ha-

lutaan huomiota)   

“Lukisin sinulle Super-Sieppoja, niistähän sinä pidät, houkuttelee isä. 
(Pikkuli sanoo ei 2018) / “Isä katso kun minä tanssin” (Tekemistä riittää, 
Emma 2012) 

 

9. Työ: Työttömyys, maininta työstä, puhe työn merkityksestä  

”Työstä saa palkkaa, rahaa elämiseen, isä sanoo” (Tekemistä riittää 
Emma 2012)  

 

10. Huumori/vitsailu 

“Onkohan sillä huonot hampaat? Isä miettii” (sahalla) Niilo vitsailee, isä 
nauraa. “Sahat ovat välillä oikeita vikureita, isä sanoo” (Niilo nikkaroi 
2015)  

 

11. Tilan jättäminen lapsen ehdotuksille/ lapsen mielipiteen kysyminen 

“Mitäs nyt tehtäisiin” Isä pohtii” (Valtterin tarinoita: isän kaveri 1977)  
 

12. Isän epävarmuus 

”Kun minä en oikein tiedä, missä kaapissa puurokattila on, isä selitti hiu-
kan nolona” (Koti-isä 1979)  

 

13. Isään kohdistuva ihailu/ isän kehuminen  

“Isä, sinä olet niin hyvä ja minä rakastan sinua kauhean paljon” (Timant-
tisydän 1979) 

 

14. Isä järjestyksen ylläpitäjänä  



99 
 

“Isä piti yllä järjestystä perheessä. Isä oli sekä poliisi että sheriffi, joka 
valvoi että kaikki tapahtui niin kuin pitikin. Ja äiti ja Petteri tottelivat 
häntä -enimmäkseen. Vain vauva ei totellut--” (Koti-isä 1979)  

 

15. Läheisyys 

“isä kaappaa pojan syliinsä.” (Isän poika 2010)  
 

16. Isä suuttuu/pettyy 

“Isä mököttää puun latvassa harmista PUHISTEN. Pikkuli katselee epä-
varmana isän selkää” (Pikkuli sanoo ei 2018) /  Eihän tässä näin pitänyt 
käydä. Voi kun poika joskus nousisi nyrkkeilykehään” (Isän poika 2010)  

 

17. Roolin muuttuminen  

“Isä ei ollutkaan enää poliisi eikä sheriffi kuten ennen. Isällä oli enemmän 

aikaa kuunnella Petteriä ja jutella hänen kanssaan” (Koti-isä 1979) 

 

 

 

Liite 2. Ansiotyöorientoituneen isätyypin muodostuminen.  
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Liite 3. Kotityöorientoituneen isätyypin muodostuminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 4. Muuttuvan isätyypin muodostuminen. 
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Liite 5. Luotettavan neuvojaisätyypin muodostuminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 6. Lapsen kanssa aktiivisesti aikaa viettävän isätyypin muodostuminen. 
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Liite 7.  Ihaillun isäntyypin muodostuminen.  

 

Liite 8. Analyysin eteneminen kirjojen kuvista.  

Kirjasta tehty huomio Alaluokka  Yläluokka Pääluokka 
kuvattu huomattavasti 
Emiliaa isommaksi (Emilia)  
selkeästi isompi kuin lapsi-
linnut (Pikkuli) 
Oivan isä hoikahko, näyt-
tää pidemmältä kuin Tui-
kun äiti (Tuikku) 
Baba pidempi kuin Tuikun 
äiti (Tuikku)  
selkeästi isompi kuin poi-
kahiiri (Isän poika)  
kuvattu äitiä pidemmäksi 
(Emma) 
Einolla ja isällä samoja piir-
teitä, esim. nenät (Emma) 
Pituudeltaan aika saman-
kokoinen kuin äiti (Timant-
tisydän)  
kuvattu pitkäksi (Koti-isä)  
kuvattu melko pitkän nä-
köiseksi (Valtteri)  
 

Isän koko/pituus Ulkonäkö  
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violetit housut, vihertävä 
paita (Emilia) 
Siniset vaatteet (Timantti-
sydän) 
vihreät & siniset vaatteet 
(Valtteri) 
vihreä takki, siniraidallinen 
paita, tummat housut, 
oranssi essu, tumma paita 
(Koti-isä) 
vaaleanpunainen paita, 
oranssit shortsit & siniset 
kengät (Niilo)  
siniset työhaalarit (Niilo) 
vihreä takki ja hattu (Isän 
poika) 
Isälintu sininen (Pikkuli)  
Keltainen paita, vihreät 
housut (Emma) 
Perhekuvassa valkea kau-
luspaita, harmaat housut, 
kravaatti (Tuikku)  
Oivan isällä harmaat vaat-
teet (Tuikku)  
Baballa oranssit, afrikka-
laistyyppiset vaatteet 
(Tuikku)  
 

Isän vaatteiden vä-
rit  

Ulkonäkö Ulkonäköön liitty-
vät tekijät  

Baba on kalju (Tuikku) 
Oivan isällä tummat, hie-
man pidemmät hiukset 
(Tuikku) 
vaaleat, lyhyet hiukset 
(Emma) 
vaaleat hiukset, jaloissa ja 
käsissä karvoja (Niilo) 
Isällä viikset, lyhyet hiukset 
(Koti-isä) 
Lyhyet, tummat hiukset 
sekä viikset isällä (Valtteri) 
Harmaat hiukset, lopussa 
myös parta (Timanttisy-
dän) 
Ruskeat, lyhyet hiukset 
(Emilia) 
 

Hiukset/viikset Ulkonäkö 

Suuttuessaan jopa pelotta-
van näköinen (Pikkuli) 
hieman ärtyneen näköinen 
kantaessaan Pikkulia (Pik-
kuli)  
Vihainen, suuttunut (Pik-
kuli) 

Suuttumus Ilmeet ja eleet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epätoivoinen, vaikka kas-
voja ei näy (kehonkieli) (Ti-
manttisydän) 
kävelee masentuneen nä-
köisenä (Isän poika)  
 

Epätoivo  
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tuskastuneen ja surullisen 
näköinen (Timanttisydän) 
surullisen näköinen, käsi 
Petterin olkapäällä (Koti-
isä) 
 

Suru Ilmeet ja Eleet: Epä-
toivo, suru ja luovut-
taminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmeet ja Eleet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmeet ja Eleet 
 
 
 
 
 
 

Isä luovuttaneen näköisenä 
kissan tassun alla (Isän 
poika) 
 

Luovuttaminen 

Isä yllättyy nähdessään sy-
dämet (timanttisydän)  
Isä näyttää yllättyvän pojan 
tanssista ja kissan hämäyt-
tämisestä (Isän poika) 
Isä yllättyy/säikähtää, kun 
meinaa pudota oksalta 
(Pikkuli) 

Yllättyminen  
 
 
 
Ilmeet ja Eleet: Yllät-
tyminen ja nolostumi-
nen  

Isän posket punastuu (pik-
kuli) 
 

Nolostuminen 

Isä näyttää määrätietoiselta 
ryhtyessään taistelemaan 
kissaa vastaan (isän poika) 
Isä on määrätietoisen nä-
köinen opettaessaan luiste-
lua (Koti-isä)  
Isä pääsee pakoon, jälleen 
määrätietoinen ilme (Isän 
poika)  

Määrätietoisuus Ilmeet ja eleet  

näyttää pohtivalta kun Pik-
kuli astelee ulos (Pikkuli) 
Pohtivan, kyseenalaistavan 
näköinen muukalaisen saa-
puessa (Timanttisydän) 
Leikkiessä hieman pohtiva 
ilme (Emma) 

Pohtiminen  Ilmeet ja eleet  

Emilian noustessa isän sy-
listä isällä onnellinen ilme 
(Emilia) 
Isä näyttää onnelliselta tar-
joillessaan lettuja (Pikkuli) 
Alussa onnellinen kunin-
gattaren vieressä (Timantti-
sydän) 
Lettuja paistaessa onnelli-
nen/ylpeä (Koti-isä) 
Lumilyhtyä katsellessa on-
nellisen näköinen (Koti-isä) 
Petterin kanssa lukiessa 
isällä onnellinen ilme (Koti-
isä) 
Perhekuvassa isä näyttää 
onnelliselta (Tuikun) 
Isällä ruokatarvikkeita kä-
sissä, onnellinen ilme 
(Emma) 
Isällä Onnellisen näköinen 
ilme, kun Eino sylissä 
(Emma) 

Onnellisuus  
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Onnellisen näköinen isä, 
kun läheisyyttä äidin 
kanssa (Emma)  
Ongelta saapuessa onnelli-
nen ilme (Pikkuli) 
Halatessaan poikahiirtä 
isällä onnellinen ilme (isän 
poika)  
Lopussa isä onnellisen nä-
köinen (Timanttisydän)  
Isä levollisen ja onnellisen 
näköinen jalkapallomaalia 
tehdessä (Niilo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmeet ja eleet: Onnel-
lisuus ja lempeys  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmeet ja Eleet 
 

Emilian istuessa sylissä 
isällä pohtivan lempeä ilme 
(Emilia) 
herättää lempeän näkäisenä 
Pikkulia (Pikkuli 2018) 
naputtelee leppoisan näköi-
senä tietokonetta (Emma 
2012) 
Lehteä lukiessa isällä lep-
poisa ilme (koti-isä) 
Leikkiessä isällä lempeä 
ilme (koti-isä) 

Lempeys  

Oivan isä nauraa/on iloi-
sen näköinen lasten leik-
kiessä (Tuikku) 
Baba kuvattu iloiseksi (Tui-
kun) 
Oivan isä iloisen näköinen 
ovea avatessa (Tuikun) 
Isä on kaikissa kuvissa iloi-
sen näköinen (Valtterin) 
Isä näyttää iloiselta jalka-
palloa pelatessa (Niilo) 
Isä makaa nurmikolla väsy-
neen näköisenä, kieli ul-
konaà hilpeä vaikutelma 
(Niilo)  
 

Iloisuus/Leikkisyys Ilmeet ja eleet  

Lapset ja isä rakentele-
massa palikoilla (Emma) 
Isä ja Petteri leikkimässä ju-
naradalla, Tuomas-vauva 
katselee (Koti-isä) 
Kuvissa leikkii lasten 
kanssa (Emma) 
leikkimässä (Valtteri) 
 

Leikkiminen  
 
 
 
 
 
 
 
Isän ja lapsen yhtei-
nen tekeminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdessä tekeminen 
ja toiminta yksin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isä ja Petteri yhdessä hiih-
tämässä ja luistelemassa, 
isä näyttää opettavan luis-
telua (Koti-isä)  
Isä ja Petteri katselemassa 
lumilyhtyä (Koti-isä) 
Pettri istumassa isän sy-
lissä, lukevat (Koti-isä) 
Isä auttaa Niiloa sahaa-
maan lankkua (Niilo) 

Muu yhteinen teke-
minen  
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Isä ja Pikkuli yhdessä on-
gella (Pikkuli)  
porakone kädessä, katselee 
omaa & Niilon työn tulosta 
(Niilo)  
Isä ja Pikkuli nauramassa 
yhdessä (Pikkuli) 
Isä torjumassa Niilon lau-
kausta, ei saa kiinni (Niilo) 
Isä pitää Petteriä kädestä, 
kun kulkevat ulkona (Koti-
isä) 
Isä ja Pikkuli saapuvat ko-
tiin kalan kanssa yhdessä 
hyvillä mielin (Pikkuli) 
Isä ja Valtteri tiskaamassa 
(Valtteri) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdessä tekeminen 
ja toiminta yksin 

Tomuttamassa mattoja 
(Koti-isä) 
Isä paistaa lettuja (Pikkuli) 
käsissä ruokatarvikkeita, 
keittokirja, vispilä (Emma) 
Isä tarjoilee lettuja pikku-
linnuille valkea liina siivel-
lään (Pikkuli) 
Isä paistamassa lettuja,  
Petteri katsoo vierestä 
(Koti-isä) 
 

Kotityöt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isän oma tekeminen 
(lapsi voi olla mu-
kana kuvassa katso-
jan/havainnoijan roo-
lissa) 

Isä lähestyy kirjan kanssa 
sohvalla istuvaa Pikkulia, 
tämä näyttää äkäiseltä (Pik-
kuli) 
Isä lähestyy Pikkulia onki-
vapa kädessään, Pikkuli 
näyttää edelleen vihaiselta 
(Pikkuli) 
 

Isä ehdottaa yh-
teistä tekemistä 

Isä yrittää puolustautua 
kissaa vastaan nyrkkeillen 
(Isän poika)  
Isä korjaamassa jotain, ruu-
vimeisseli kädessä (Isän 
poika) 
 

Isä toimimassa 

Lopussa isän ja lapsen lä-
heisyyttä (Timanttisydän)  
vierekkäin istumista (Pik-
kuli) 
Isähiiri ja poikahiiri halaa-
vat (Isän poika) 
Lopussa poikahiiri istuu 
isän sylissä (Isän poika) 
Lapset isän sylissä (Emma) 
Isä, Emma ja Eino vierek-
käin (Emma) 
Isä makoilee, Eino sylissä, 
Emma nojaa jalkoihin 
(Emma) 

Isän ja lapsen väli-
nen läheisyys  

Läheisyys  
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Emilia istuu isän sylissä 
(Emilia) 
Valtteri ja isä lähekkäin 
(Valtterin) 
Läheisyyttä isän ja lapsen 
välillä, sylikkäin lukemi-
nen, kädestä pitäminen 
(Koti-isä)  

 
 
 
 
 
 
 
Läheisyys 

Viimeisellä sivulla äidin ja 
isän välillä läheisyyttä/kos-
ketusta (koti-isä) 
Isän ja äidin välistä lähei-
syyttä kuvattu (Emma) 
Isän ja äidin välillä kuvattu 
läheisyyttä kahdessa ku-
vassa (Timanttisydän) 
Perhekuvassa äidin ja isän 
välillä läheisyyttä (Tuikun)  

Isän ja äidin välinen 
läheisyys 

Läheisyys  

 
 
 


