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Tutkielmani Mukuloita pirtti täynnä ja uutta pukkaa – sisällönanalyysi köyhiin 
lapsiperheisiin kohdistuvista käsityksistä verkkokeskustelussa tavoitteena on selvittää, 
millaisia käsityksiä köyhiin lapsiperheisiin liittyy verkkokeskusteluissa. Tutkielmani 
tieteenfilosofinen viitekehys on fenomenografia. Ymmärrän tutkielmassani tutkimani 
käsitykset siten, että ne ovat ajassa eläviä yksittäisen ihmisen käsityksiä yhdestä 
todellisuudesta.  

 
Aineistoni olen kerännyt Vauva-lehden keskustelufoorumilta. Aineistoni käsittää 255 
sivua ja 88505 sanaa eri keskusteluita, joissa aiheena on köyhät lapsiperheet. 
Analyysimenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia. Analyysin tukena käytän 
kvantifiointia, eli esitän myös määrällistä tietoa siitä, miten usein eri luokat aineistossa 
esiintyvät. Tutkimusetiikasta pidän huolen kohtelemalla sekä keskustelijoita että 
keskustelun kohteena olevia henkilöitä kunnioittavasti ja säilytän aineistoni 
asianmukaisesti.  

 
Tutkielmassani luokittelen köyhyyskäsitykset lapsen oikeuksien näkökulmaan, 
elämänhallinnan ja kyvyttömyyden näkökulmaan, vastuullisen taloudenpidon 
näkökulmaan, pienituloisen työssäkäyvän näkökulmaan, nöyrän ja oikean köyhän 
näkökulmaan, erilaisten lähtökohtien näkökulmaan ja kokemuksen kautta syntyvän 
ymmärryksen näkökulmaan. Kvantifioinnissa köyhyyden selittäminen yksilöllisen 
syytöksen kautta nousee ylivoimaisesti yleisimmäksi tavaksi käsittää köyhyyttä. 
Erityisesti vastuullisen taloudenpidon ja elämänhallinnan ja kyvyttömyyden käsitykset 
ovat hallitsevia. Toisaalta aineistossani ilmenee myös empatian osoituksia ja koskettavia 
omakohtaisia köyhyyskokemuksia. Tutkielmassani ilmenee, että vaikka aineisto 
sisältääkin varsin monipuolisen kattauksen erilaisia käsityksiä lapsiperheiden 
köyhyydestä, saavat köyhyyttä yksilöllisen syytöksen kautta käsittävät kirjoittajat 
viesteihinsä eniten positiivisia reaktioita.  
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The aim of my master’s thesis “The shack full of kiddos and more are coming. Conceptual 
analysis of conceptions of poor families with children in online discussion” is to find out 
what kind of conceptions about poor families with children exist in online discussion. 
One way of approaching this question is phenomenography. In this master’s thesis I 
interpret the conceptions I find as if they are one person’s conceptions about one reality 
at a certain point in time.  

My research material is collected from the online discussion forum of the Vauva 
magazine. My research material consist of 255 pages and 88505 words of discussion 
about poor families. As a way of analysis I use qualitative conceptual analysis. I also 
quantify my research material, which means that I also present the quantitative side about 
how different categories appear in my research data. I take research ethics seriously. I 
treat both the people taking part in discussion and the people who are subjects of the 
discussion with respect. I also store the research material in an appropriate way.  

In my master’s thesis I classify the different conceptions of poverty into seven different 
categories:  aspect of children’s right, aspect of life management skills, aspect of humble 
and legit poor, aspect of lack of financial skills, aspect of working class without proper 
wages, aspect of different basis and aspect of own experience. The most general way to 
conceptualize poorness of families is individualistic. The aspects of life management 
skills and lack of financial skills are especially dominant. On the other hand there is also 
proof of empathy and touching personal experiences about poorness in the research 
material. Although my research material includes a diverse set of different conceptions, 
the most positive reactions are given to writers whose conceptions about poorness come 
from individualised accusations. 
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1 Lapsuus, köyhyys ja lapsiperheköyhyys – näkökulmia 
lapsiperheiden köyhyyteen 
 
1.1 Aihevalintani taustoitus 

Tutkielmani syntyi rakkaudesta suomalaista keskustelufoorumikulttuuria kohtaan. 

Keskustelupalstoilla kasvaneena tiedän, miten suuria merkityksiä keskustelufoorumeiden 

mahdollistama vuorovaikutus voi ihmisten elämässä saada. Tutkielmani aiheessa 

yhdistyy kaksi kiinnostukseni kohdetta: yhteiskuntapoliittinen maallikkokeskustelu ja 

keskustelufoorumit keskustelun kontekstina. Köyhyydestä käytävän keskustelun valitsin 

tutkielmani kohteeksi, koska köyhyys ei ole ainoastaan kaikki sosiaalityön erityisalat 

läpäisevä teema, vaan äärimmillään uhka koko järjestäytyneelle yhteiskunnalle. Vuonna 

2017 tehdyssä Valtioneuvoston turvallisuuspoliittisessa periaatepäätöksessä 

syrjäytymistä pidettiin Suomen keskeisimpänä sisäisen turvallisuuden haasteena 

(Sisäministeriö 2017, 29). Köyhyys ei ole synonyymi syrjäytymiselle, koska syrjäytynyt 

ei välttämättä ole köyhä eikä köyhä välttämättä syrjässä, mutta kyse on tiiviisti toisiinsa 

kietoutuneista ilmiöistä.  

Lapsiperheiden köyhyyteen keskityn tutkielmassani kahdesta syystä. Ensiksi mainittu on 

käytännöllisempi. Tutkielman laajuus huomioiden aiheeseen on tehtävä rajauksia, ja 

lapsiperheiden köyhyyteen keskittyminen tarkentaa tutkielman kohdetta. Toinen ja 

kiinnostavampi tekijä on lapsuuden erityinen asema ihmisen elämänkulun vaiheena. 

Lapsi mielletään viattomaksi toiminnan kohteeksi, joka on aikuisten tekemien päätösten 

ja valintojen armoilla hyvässä ja pahassa. Koska lapsi ei ole valinnut köyhyyttään eikä 

voi tehdä mitään olosuhteidensa parantamiseksi, mielletään lapsen köyhyys suuremmaksi 

tragediaksi kuin aikuisen – sikäli kun aikuisenkaan köyhyyden voi ajatella johtuvan 

yksinomaan valinnoista tai puutteellisista ponnisteluista oman elämänlaadun 

parantamiseksi. Toisaalta lapsuuden ja köyhyyden sidoksesta erityisen kiinnostavan tekee 

nykyinen kehityspsykologinen ja yhteiskuntatieteellinen ymmärrys siitä, miten 

kauaskantoisia vaikutuksia lapsuudella ja sen laadulla on elämänkulkuun myöhemmin. 

Avaan näitä yhteyksiä tutkielmassani runsaasti lisää.  

Tutkielmani aiheen valitsin myös kiinnostuksestani taloussosiaalityötä kohtaan. 

Taloussosiaalityö on nimettynä sosiaalityön erityisalueena varsin uusi, mutta 
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sisällöllisesti se on ollut kiinteä osa sosiaalityötä jo pitkään. Oma työkokemukseni 

sosiaalityön parista on pääosin aikuissosiaalityöstä, jossa erityisesti toimeentulotukeen ja 

asumiseen liittyvät kysymykset nousivat esille päivittäisessä asiakastyössä. 

Toimeentulotuen myöntämisen käytäntöihin, rajanvetoihin ja kompleksisuuksiin liittyvät 

keskustelut olen kokenut sosiaalityön etiikan ja yhteiskunnallisen vastuun kannalta 

erittäin antoisiksi ja tärkeiksi, mutta valitettavasti melko aliarvostetuiksi. Esimerkiksi 

sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta vahvistavassa Sosiaalityön uraverkostossa 

taloussosiaalityön alalle kuuluvat keskustelunaloitukset ovat hyvin harvinaisia ottaen 

huomioon sen, miten paljon sosiaalityöntekijät ovat päivittäin tekemisissä asiakkaiden 

raha-asioiden kanssa.  

Kenties asiakkaiden köyhyys, talous ja taloudenhallinta ovat olleet sosiaalityön 

ammattikäytännöissä aiheita, jotka on haluttu työntää matalammin koulutettujen 

palveluneuvojien ja etuuskäsittelijöiden huoleksi, jotta sosiaalityöntekijät ovat voineet 

keskittyä ”oikeaksi” miellettyyn sosiaalityöhön. Näen myös toimeentulotuen Kela-siirron 

johtuneen ainakin osittain tällaisesta ajatusmallista – sosiaalityön asiantuntijoiden aikaa 

ja resursseja haluttiin vapauttaa pois arjen talouden kontekstista. Tavoitteellinen 

muutostyö on kuitenkin hankalaa, mikäli huoli jokapäiväisen elannon saamisesta kuluttaa 

kaiken henkisen kapasiteetin. On vaikea sitoutua vertaistukiryhmään, jos ei ole varaa 

kulkea sinne tai etsiä lapselle mielekästä, ohjattua harrastusta, jos se ei saa maksaa mitään.  

 

1.2 Lapsiperheköyhyys yhteiskunnan katseen alla 

Lapsiköyhyydestä on käyty viime vuosina runsaasti mediakeskustelua ja se on laajalti 

myönnetty suureksi, isojen ihmisjoukkojen hyvinvointia uhkaavaksi tekijäksi, johon 

valtiovallan on tavalla tai toisella puututtava. Erityisesti lapsi- ja perhepoliittisesti 

profiloituneet kansalaisjärjestöt ovat pitäneet lapsiköyhyyttä esillä julkisessa 

keskustelussa. Väestöliiton vuotuinen Perhebarometri käsitteli vuonna 2018 kansalaisten 

toiveita 2020-luvun perhepolitiikan suhteen. Laaja tutkimus osoittaa, että lapsiperheille 

suunnatut taloudelliset etuudet, kuten tuloverotuksen lapsivähennys tai vähävaraisille 

perheille maksettava 200 euron suuruinen erityislapsilisä saavat mittavasti kannatusta ja 

erityisesti lapsiköyhyys herättää tutkimukseen osallistuneissa huolta. Perhebarometrin 

perusteella lapsiperheiden köyhyyden torjunnalle on siis laaja tuki. (Kontula 2018, 112–

113.) 
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Ihmisten köyhyyteen liittyvien käsitysten tutkiminen on yhteiskunnallisesti 

merkityksellistä, koska nämä käsitykset voivat heijastella sitä, miten ihmiset suhtautuvat 

köyhiin ihmisiin eri vuorovaikutustilanteissa ja millaista politiikkaa kuntien ja valtioiden 

äänestetään harjoittavan (esim. Niemelä 2007, 585). Köyhyyteen liittyvien käsitysten 

tiedetään olevan sidoksissa siihen, minkälainen sosiaaliturvajärjestelmä valtiossa on 

käytössä. Konservatiivisissa hyvinvointiyhteiskunnissa, kuten Saksassa, Ranskassa, 

Belgiassa ja Itävallassa, anti-egalitaariset asenteet ovat yleisempiä kuin 

sosiaalidemokraattisissa hyvinvointiyhteiskunnissa, joihin lukeutuvat Pohjoismaat ja 

(joiltakin osin) Alankomaat. (Albrekt Larsen 2008, 164–165.) Suomalaisten tiedetään 

pitävän köyhyyttä huomattavasti useammin yksilöstä itsestään johtuvana tilanteena kuin 

muiden pohjoismaiden asukkaiden (Albrekt Larsen 2006, 71).  

Hyvinvointivaltion legitimiteetti riippuu siitä, kuinka hyväksyttävänä järjestelmää 

pidetään ja kuinka laaja kannatus sen rahoittamiselle on (Muuri & Aalto & Manderbacka 

& Arffman 2019, 293). Mahdollisuuksien tasa-arvoa voidaan pitää yhtenä läntisten 

teollisuusmaiden tärkeimmistä normatiivisista päämääristä. Se, miten hyvin köyhyyden 

siirtymistä toiselle sukupolvelle voidaan ehkäistä, osoittaa sitä, miten hyvin tuo päämäärä 

saavutetaan. (Airio & Niemelä 2009, 3–4.) Onnistuneen yhteiskuntajärjestelmän 

merkkinä voidaankin pitää sosiaalista liikkuvuutta, eli sitä, miten siirtymät eri 

yhteiskuntaluokista toisiin – ja ideaalitilanteessa nimenomaan ylöspäin – mahdollistuvat. 

Logmuliplikatiivisen OD-yhteyden muutoksen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että 

Suomessa voimakas sosiaalinen liikkuvuus ylöspäin koskee vain vuosina 1941-1965 

syntyneitä kohortteja. Tätä nuorempien kohdalla vanhempien sosiaalisen aseman 

merkitys on uudelleen kasvanut. (Erola 2010, 320–321.)  

Julkisessa keskustelussa lapsiperheköyhyyden vähentäminen annetaan ensisijaisesti 

julkisen vallan tehtäväksi. Poliittisella päätöksenteolla, lainsäädännöllä ja resurssien 

allokoinnilla tulisi näiden näkemysten mukaan ratkaista lapsiperheköyhyyden ongelma. 

Käytännössä ratkaisumallit riippuvat huomattavasti siitä, mitä eturyhmää idean esittäjä 

edustaa, tai mihin poliittiseen puolueeseen hän kuuluu. Esimerkki 2010-luvun 

kansalaisyhteiskunnan konkreettisista toimista lapsiperheköyhyyden ja sen seurauksien 

lievittämiseksi on lapsiasiajärjestöjen kansalaisaloite maksuttomista toisen asteen 

oppimateriaaleista, joka eteni eduskunnan käsittelyyn. Maksuttomat oppimateriaalit eivät 

aloitteen seurauksena samalla hallituskaudella toteutuneet, mutta eduskunta sääti lain, 
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jonka mukaan 1.8.2019 alkaen pienituloisissa perheissä asuvat toisen asteen opiskelijat 

voivat saada kuukausittain noin viidenkymmenen euron suuruista oppimateriaalilisää, 

jonka tarkoitus on kattaa oppikirjojen ja muiden pakollisten opiskeluvälineiden 

hankinnasta aiheutuvia kuluja.  

 

1.3 Lapsiperheköyhyys sosiaalityön kiinnostuksen kohteena 

Köyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisemistä voi pitää yhtenä sosiaalityön ja 

yleisemmin sosiaalipolitiikan tärkeimmistä tehtävistä (Forssén & Roivainen & Ylinen & 

Heinonen 2017, 15). Erityisesti aikuissosiaalityölle sosiaalityön erityisalana onkin ollut 

luonteenomaista työ köyhimpien ihmisten parissa ja laaja-alainen osaaminen ja ymmärrys 

taloudellisen tuen ja niukkuuden konteksteissa (Kankainen 2012, 19–20). Köyhyyden 

yksin tai kietoutuneena muihin sosiodemografisiin tekijöihin tiedetään lisäävän sellaisten 

ongelmien riskiä, jotka tuovat lapsen, perheen tai aikuisen sosiaalityön asiakkaaksi. 

Esimerkiksi huostaanotetuista lapsista 44 prosenttia asui sellaisissa kotitalouksissa, jotka 

ovat sosiaalityöntekijän tietojen mukaan saaneet toimeentulotukea viimeisen 12 

kuukauden aikana (Heino & Hyry & Ikäheimo & Kuronen & Rajala 2016, 65).  

Se, miten köyhimpiin lapsiperheisiin yhteiskunnassa suhtaudutaan, heijastuu monin 

tavoin sosiaalityön arjen käytäntöihin. Mikäli köyhyyttä hävetään siihen kohdistuvien 

jyrkkien asenteiden vuoksi, voi perheen olla hankalaa puhua taloudellisen toimeentulon 

haasteista. Tällöin perhe saattaa jäädä vaille sellaisista etuuksista tai palveluista, joihin he 

olisivat oikeutettuja. Omasta tilanteesta aiheutuva häpeän tunne lisää psykososiaalista 

kuormitusta, joka puolestaan heijastuu negatiivisesti monille muille elämän osa-alueille. 

Mikäli jyrkät köyhyyteen liittyvät asenteet siirtyvät äänestyskäyttäytymisen myötä 

poliittiseen päätöksentekoon, voi sosiaalityön mahdollisuudet tukea vähävaraisia 

lapsiperheitä taloudellisesti ja palveluin kaventua sosiaalityön ammatillisten käytäntöjen 

ollessa ainakin osin alisteisia kulloinkin yhteiskunnassa noudatettavalle politiikalle 

(esim. Juhila 2006, 92–93).  

Myös suomalaiset itse näkevät sosiaalityön ja yleisemmin sosiaalitoimen roolin 

(lapsiperhe)köyhyyden vastaisessa työssä merkittävänä. Jos rahat eivät riitä säälliseen 

toimeentuloon, on hakeuduttava sossuun, fattaan tai luukulle – jo kansankielisten 

ilmaisujen kirjo kertoo siitä, että kyseessä merkittävä ilmiö, jota on syytä sanoittaa. Tämä 
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on pitkälti peruja ajalta, jolloin kunta päätti myös perustoimeentulotuesta, mutta edelleen 

sosiaalityön ajatellaan tarjoavan paitsi konkreettisesti rahallista apua, myös ohjausta ja 

neuvontaa kohti taloudellisesti kestävämpää elämäntapaa.  

Lapsiperheiden parissa tehtävässä sosiaalityössä talous on yleensä syrjässä, muttei 

merkityksetöntä. Esimerkiksi lastensuojelun asiakkuuteen ottamisen perusteluokissa 

taloutta tai köyhyyttä ei mainita, vaan syyt ovat koulunkäyntiin liittyvien hankaluuksien, 

lapsen tai vanhemman psyykkisen sairauden, vanhemman päihdeongelman, vanhempien 

välisen väkivallan tai perheen sisäisten ristiriitojen kaltaisia (Haarakangas 2018, 95). 

Vanhemmuuden roolikartassa vanhemman rooleiksi määritellään rahan käyttäjä, ruoan 

antaja, vaatettaja, virikkeiden antaja ja ympäristöstä huolehtija (Varsinais-Suomen 

Lastensuojelukuntayhtymä 1999). Nämä roolit ovat tiukasti kytköksissä käytettävissä 

oleviin varoihin ja taloudenhallinnan taitoihin.  
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2 Köyhyys lapsiperheessä ja kokemuksena 
 
2.1 Köyhyys määritelmänä 

Absoluuttisella köyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ei rahan puutteen 

vuoksi pysty täyttämään biologisia perustarpeitaan, eli kärsii esimerkiksi 

aliravitsemuksesta. Tällaista köyhyyttä esiintyy nykyään lähinnä kehitysmaissa. (Moisio 

2006, 639.) Sen sijaan Suomea ja muita läntisen Euroopan kehittyneitä maita ajatellen 

osuvampi mittari on suhteellinen köyhyys ja köyhyysraja. Suhteellisesta köyhyydestä 

puhutaan silloin, kun henkilön käytettävissä olevat varat eivät riitä saavuttamaan kussakin 

yhteiskunnassa miniminä pidettyä elintasoa (Moisio 2006, 639). Suhteellista köyhyyttä 

mittaava työkalu on köyhyysraja, jonka Eurostat määrittelee siten, että köyhyysrajan 

alapuolella elää sellainen kotitalous, jonka käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 

prosenttia samanlaisten kotitalouksien keskitulosta (Moisio 2006, 639-640). 

Euromääräinen köyhyysraja siis vaihtelee valtioittain, eri ajanjaksoissa ja erilaisten 

kotitalouksien kohdalla.  

Köyhyydestä puhuttaessa on tärkeää liittää keskustelu siihen kontekstiin, johon se 

kuuluu. Kuvaava esimerkki on intialaisten lasten köyhyyskokemuksia selvittävä 

tutkimus, jossa lapsilta kysyttiin, onko heillä käytettävissä vesivessa, onko kotitalossa 

kiinteärakenteinen katto tai onko lapsilla ollut mahdollisuus käydä koulua (Singh & 

Sarkar 2015, 46). Suomessa tai muissa läntisen Euroopan maissa sellaista köyhyyttä, 

johon liittyisi teltta-asumus tai perusopetuksen ulkopuolelle jääminen, ei esiinny. 

Köyhyysraja on vakiintunut mittariksi laskennallisesta köyhyydestä puhuttaessa, mutta 

sen rinnalle on syytä nostaa myös henkilön oma kokemus köyhyydestään (esim. 

Roivainen & Heinonen & Ylinen 2011, 9). Kun puhutaan koetusta köyhyydestä, puhutaan 

subjektiivisesta köyhyydestä. Henkilöllä voi olla kokemus köyhyydestä, vaikkei hän 

köyhyysrajan alapuolella laskennallisesti eläisikään, ja toisaalta laskennallisesti köyhä 

henkilö ei välttämättä identifioidu köyhäksi eikä koe, että häneltä puuttuu mitään.  

Erityisesti lapsiperheiden köyhyyttä mittaamaan on luotu Family Affluence Scale (FAS), 

jossa perheen taloustilannetta pisteytetään lapselle esitettyjen materiaaliseen elintasoon 

liittyvien kysymysten avulla. FAS III -mittarissa lapselta kysytään, onko perheessä autoa, 

onko lapsella omaa makuuhuonetta, kuinka monta tietokonetta tai tablettitietokonetta 

perheessä on, kuinka monta kylpyhuonetta perheen kodissa on, onko perheellä käytössä 
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astianpesukone ja kuinka monesti perhe kävi edellisen vuoden aikana lomalla ulkomailla. 

(Hobza & Hamrik & Bucksch & De Clercq 2017, 2–3.) FAS-indeksin mukaan 

suomalaisten lapsiperheiden tilanne on kansainvälisesti vertaillen hyvä (Aira & Hämylä 

& Kannas & Aula & Harju-Kivinen 2014, 15). FAS-indeksin etuna on, että se on 

kiinnostunut nimenomaan lasten näkemyksistä ja mittaa materiaalisen hyvinvoinnin 

tasoa, jota ei laskennallisella subjektiivisen köyhyyden mallilla saada selvitettyä. 

Toisaalta FAS-indeksin muodostavia kysymyksiä voidaan perustellusti kritisoida siitä, 

ettei niissä huomioida riittävästi perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuutta. 

Esimerkiksi autolle on yleensä vähiten tarvetta kaikista vauraimmissa kantakaupungeissa 

ja ulkomaanmatkojen sijasta saatetaan matkustella paljon – ja kalliisti – kotimaassa.  

Eräänä köyhyyden mittarina voi Suomessa pitää toimeentulotuen saamista (Lindqvist 

2003, 10). Esimerkiksi vuosina 1987 ja 1997 syntyneitä tutkivissa kohorttitutkimuksissa 

eräänä mitattavana muuttujana on pidetty pitkäaikaista toimeentulotuen asiakkuutta. 

Toimeentulotuen asiakkuus on varsin käyttökelpoinen mittari, sillä toimeentulotuen 

saaminen edellyttää paitsi hyvin vähäisiä tuloja, myös sitä, ettei asiakastaloudella ole 

omaisuutta. Näin ollen toimeentulotuen asiakkuuden käyttö mittarina korjaa sitä 

vääristymää, jota ansiotuloon keskittyminen voi aiheuttaa pääosin pääomatulojen varassa 

elävien henkilöiden kohdalla. Toisaalta toimeentulotuen osalta on huomioitava sen 

merkittävä alikäyttö, eli kaikki toimeentulotukeen oikeutetut henkilöt eivät sitä syystä tai 

toisesta hae (Kuivalainen 2007, 50–51). Näitä syitä voivat olla esimerkiksi pelko 

leimaantumisesta köyhäksi, järjestelmän monimutkaisuus ja aloitekyvyn vaatimus sekä 

hyötylaskelmat, joiden kautta arvioiden saatava tulo jäisi niin pieneksi, ettei se ole sen 

vaivan arvoinen, joka tuen hakemiseksi tulisi nähdä (Kuivalainen 2007, 49). 

Olen tehnyt tutkielmassani tietoisen valinnan käyttää termiä köyhyys. Olisin voinut 

puhua myös pienituloisuudesta, deprivaatiosta, syrjäytymisestä tai syrjäyttämisestä. Tein 

kuitenkin valinnan puhua köyhyydestä useista syistä. Ensimmäinen on 

käytännönläheinen ja nousee aineistosta: aineistossani puhutaan pääosin nimenomaan 

köyhyydestä ja köyhistä lapsiperheistä, joten näiden määritelmien vieminen tutkielmaani 

tuntuu loogiselta ja aineistoa kunnioittavalta valinnalta. Toisekseen köyhyys on kenties 

pienituloisuutta eksaktimpi termi. Tilastokeskus määrittelee pienituloisuuden samoin 

kuin köyhyyden (Tilastokeskus, käsitteet, luettu 28.7.2019), mutta Googlen hakutulosten 

määrää tarkistelemalla köyhyys tuottaa moninkertaisesti enemmän osumia kuin 
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pienituloisuus. Kolmanneksi olen halunnut tutkielmassani tehdä erontekoa köyhyyden ja 

syrjäytymisen ja deprivaation kaltaisten käsitteiden välille. Vaikka käsitteiden välillä on 

suuria yhtymäkohtia, ja köyhät ovat muita useammin syrjässä ja syrjäytyneet muita 

useammin köyhiä, eivät kaikki köyhät kuulu syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen luokkaan. 

Esimerkiksi opiskelevien pikkulapsiperheiden köyhyydestä puhuttaessa syrjäytyminen 

on harvoin kovin kuvaava termi.  

Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2019 julkaisema selvitys pyrki selvittämään, 

millaisista syistä suomalaiset ajattelevat lapsiperheiden köyhyyden johtuvan. 

Selvityksessä syyt on jaettu yhteiskunnan rakenteista riippuviin, yksilön 

elämänhallintaan ja valintoihin liittyviin sekä muihin syihin. 39 prosenttia kyselyyn 

vastanneista ajatteli lapsiperheiden köyhyyden johtuvan liian korkeista 

elinkustannuksista. Tämä oli selityksistä suosituin. Vanhempien puutteelliset 

elämänhallintataidot ja yli varojen eläminen selittävät molemmat köyhyyttä 31 prosentin 

mukaan. 9 prosenttia piti köyhyyden syynä sosiaalietuuksien riittämättömyyttä ja 5 

prosenttia koki perheiden köyhyyden johtuvan liian suuresta lapsiluvusta. Kaikkiaan 

vastaajista 78 prosenttia oli valinnut vähintään yhden rakenteellisen syyn ja 70 prosenttia 

vähintään yhden yksilön elämänhallintaan ja valintoihin liittyvän syyn. Muihin syihin 

selvityksessä lukeutuivat lapsen tai vanhemman sairaus ja vanhempien synnynnäinen 

kyvykkyys. Näistä ensimmäisen köyhyyden aiheuttajana näki 27 prosenttia vastaajista ja 

toisen 6 prosenttia. (Lavikainen 2019, 12.) 

Saman selvityksen mukaan 62 prosenttia naisista ja 69 prosenttia miehistä ajatteli 

menestymisen ja pärjäämisen riippuvan Suomessa lähinnä ihmisen omista valinnoista, 

sinnikkyydestä ja työnteosta (Lavikainen 2019, 11). Vastaajan tulotasolla ei ollut 

juurikaan vaikutusta siihen, kokiko hän pärjäämisen riippuvan ensisijaisesti omista 

valinnoista. (Lavikainen 2019, 19.) Tämä on mielenkiintoista, koska se viittaa siihen, että 

monet pienituloiset saattavat kokea oman taloustilanteensa johtuvan sinnikkyyden 

puutteesta ja liian vähäisestä työnteosta. Selvityksen mukaan miehet kannattavat 

yksilöstä johtuvia syitä naisia useammin (Lavikainen 2019, 18).  

Selvityksessä selvitettiin myös, millaisia lapsiperheitä yhteiskunnan on vastaajien 

mielestä autettava. Eniten kannatusta sai kehitysvammaisten lasten perheiden auttaminen 

91 prosentin kokiessa sen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin 

perheen auttaminen silloin, kun lapsella on mielenterveysongelmia tai vanhemmalla on 
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sairaus tai vamma. 53 prosenttia piti auttamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä silloin, kun 

apu kohdistuu vanhempiin, joiden lapset on lastensuojelun toimesta sijoitettu muualle ja 

67 prosenttia piti perheen auttamista tärkeänä silloin, kun vanhemmat käyttävät alkoholia 

runsaasti. Selvityksen mukaan se, miten haitalliseksi asia lapselle koetaan ei vaikuta 

siihen, kuinka paljon apua perheelle halutaan antaa. Esimerkiksi vanhemman 

päihdeongelmaa 76 prosenttia vastaajista piti lapselle erittäin haitallisena, mutta näiden 

perheiden auttamista erittäin tärkeänä piti vastaavasti vain 43 prosenttia vastaajista. 

(Lavikainen 2019, 21–22.) 

Kiinnostava käsite onkin empatiakuilu, joka kuvaa sitä, miten tunnemme tai olemme 

tuntematta myötätuntoa tai välittämistä joitakin ihmisryhmiä kohtaan (Saari & 

Kainulainen 2018, 311). Tutkimusten mukaan empatian tuntemista vähentää se, että 

ihmisen katsotaan olevan itse vastuussa tilanteestaan, johon hän on joutunut. Tämä 

kunniallisuuden (deservingness) arviointi on kuitenkin hankalaa ja veteen piirrettyihin 

viivoihin perustuvaa, koska esimerkiksi näennäisesti vapaaseen tahtoon perustuva 

päihteiden ongelmakäyttö voi olla seurausta monista ihmisen vaikuttamiskyvyn 

ulottumattomissa olevista asioista henkilöhistoriassa. Muita kohtaan tunnettuun 

empatiaan vaikuttaa myös se, miten turvalliseksi henkilö kokee oman asemansa suhteessa 

empatian kohteena olevaan henkilöön. Esimerkiksi hyvässä työmarkkina-asemassa 

olevat kokevat helpommin empatiaa maahanmuuttajia kohtaan kuin he, joiden asema on 

tällä saralla uhattu. Omien köyhyyskokemusten on todettu lisäävän empatiaa 

köyhyydestä kärsiviä kohtaan. (Saari & Kainulainen 2018, 312.)  

 

2.2 Lapsiperheköyhyys vaikutuksineen 

Vuonna 2014 Suomessa oli 126 000 köyhää lasta (Karvonen & Salmi 2016, 3). 

Lapsiperheköyhyydellä tiedetään olevan moninaisia, jopa koko elinkaaren ajalle ulottuvia 

vaikutuksia siitä kärsivän lapsen elämään. Lapsiperheköyhyydelle – kuten köyhyydelle 

yleensä – on ominaista, että se ilmenee usein yhdessä muiden elämänlaatua heikentävien 

tekijöiden kanssa, kuten matalan koulutuksen ja työttömyyden (Karvonen & Salmi 2016, 

3). Esimerkiksi laaja vuonna 1997 syntyneitä suomalaisnuoria koskeva kohorttitutkimus 

osoittaa, että vanhempien pelkkä perusasteen koulutus ja vähintään toisen vanhemman 

psykiatrinen diagnoosi ovat pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden riskitekijöitä 

(Ristikari ym. 2018, 29). Käsitys sosiaalisten ongelmien kasautumisesta onkin kuulunut 
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yhteiskuntatieteelliseen tutkimusperinteeseen jo pitkään (Forssén & Laine & Tähtinen 

2002, 82). 

Kokemus rahojen riittämättömyydestä heikentää vanhempien psyykkistä hyvinvointia ja 

vaikuttaa täten myös lasten arkeen ja perheen ilmapiiriin (Forssén 2017, 118). 

Kuukaudesta ja vuodesta toiseen jatkuva sinnittely vähillä rahoilla ylimääräisiä menoja 

peläten voi johtaa siihen, että vanhempi näyttäytyy lapselle poissaolevana eikä pysty 

vanhempana tai ihmisenä hyödyntämään kaikkea potentiaaliaan. Tästä osoituksena 

onkin, että lapsuusajan köyhyys on osoittautunut sitä vakavammaksi, mitä nuorempana 

sitä on koettu. Alle kaksivuotiaana koettu köyhyys altistaa tutkimustuloksen mukaan 

muun muassa teiniraskauksille ja rikollisuudelle, sillä kognitiiviset ja 

vuorovaikutukselliset kyvyt kehittyvät merkittävästi juuri varhaislapsuudessa. (Ristikari 

& Hakovirta 2018.)  

Iso-Britanniassa tehty pitkittäistutkimus osoitti, että köyhyys itsessään on riski lasten ja 

äitien psyykkiselle terveydelle, ei työttömyys. Vanhemman työllistymisellä ei ollut 

psyykkistä terveydentilaa parantavaa vaikutusta, jos työ ei nostanut perhettä pois 

köyhyydestä. (Wickham & Whitehead & Taylor-Robinson & Barr 2017, 144–145.) 

Lapsiperheköyhyyden seurauksena lapsi jää monesti paitsi sellaisista aineellisista ja 

aineettomista kokemuksista, jotka vaativat rahaa, ja jotka ovat parempituloisissa 

perheissä kasvaneille lapsille jokseenkin itsestäänselviä. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa 

usein heikentävästi muun muassa lapsen mahdollisuuksiin harrastaa ja viettää lomaa. 

Taloudellinen niukkuus voi näyttäytyä myös ulkoisina, lasta leimaavina merkkeinä. 

Lapsella ei esimerkiksi ole mahdollisuutta pukeutua tiettyihin merkkivaatteisiin, joita 

kulloinkin suositaan, tai hänellä ei ole samoja älylaitteita, joita muut ikätoverit omistavat. 

11-15-vuotiaille suomalaislapsille toteutetussa tutkimuksessa havaittiinkin, että lapset ja 

nuoret näkevät köyhyyden muun muassa siten, että köyhyydestä kärsivällä lapsella on 

vähemmän ja huonompia vaatteita ja vaatimattomampi kännykkä (Hakovirta & Kallio 

2014, 156–157).  

Köyhissä perheissä kasvavat lapset kohtaavat muita lapsia useammin kiusaamista 

koulussa. Pelastakaa Lapset -järjestön selvityksen mukaan 69 prosenttia vähävaraisten 

perheiden lapsista kertoi kohdanneensa kiusaamista koulussa, luvun ollessa hyvin 

toimeentulevien perheiden kohdalla 40 prosenttia. (Pelastakaa Lapset 2018, 5). Myös 
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kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa perheen vähävaraisuuden vaikuttavan 

vähentävästi muun muassa ystävien määrään (Olsson 2007, 479).  

Psyykkisten ja emotionaalisten vaikutusten lisäksi lapsiköyhyydellä on moninaisia, 

traagisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen. 

Lapsiköyhyys tiedetään muun muassa yksinhuoltajuuden ja äidin matalan koulutusasteen 

ohella lasten tapaturmia lisääväksi tekijäksi (Markkula & Öörni 2007, 27). Vanhempien 

pienet tulot ovat yhteydessä jopa alaikäisten lasten kuolleisuuteen lisäten kuolleisuutta 

parempituloisissa perheissä kasvaneisiin verrokkeihin nähden (Remes 2014).  

 

2.3 Köyhyyden ylisukupolvisuus 

Köyhyyden ylisukupolvinen luonne luo erityisiä paineita torjua lapsiperheköyhyyttä, 

jotta köyhyyden kierre päästäisiin katkaisemaan. Pohjoismainen tutkimus 

toimeentulotukea saavista 18-24-vuotiaista osoitti, että vanhempien matalat tulot ja 

vanhempien toimeentulotukiasiakkuus ovat tilastollisesti merkittäviä riskitekijöitä 

nuoren toimeentulotuen saamiselle. Matala sosioekonominen tausta myös pitkitti 

toimeentulotuen asiakkuutta saman tutkimuksen mukaan. (Kauppinen ym. 2014, 279.) 

Ongelmien ylisukupolvinen luonne ei ulotu ainoastaan taloudelliseen toimeentuloon, 

vaan lapsuudessa ja nuoruudessa koetut moninaiset matalasta sosioekonomisesta 

asemasta johtuvat ongelmat ovat laajamittaisempia riskitekijöitä myös aikuisiällä ja 

mahdollisten jälkeläisten osalta mitä tulee esimerkiksi terveyteen ja vanhemmuuteen. 

Erityisesti koulutuksen, köyhyyden ja mielenterveysongelmien ylisukupolvisuudesta 

onkin paljon tutkimusnäyttöä (Kataja & Ristikari & Paananen & Heino & Gissler 2014, 

39).  

Ylisukupolvisuus on ilmiönä moninainen ja kompleksinen. 1960-luvulla luotiin opitun 

köyhyyskulttuurin (culture of poverty) selitys, jonka mukaan köyhissä oloissa kasvavat 

oppivat erilaisen kulttuurin kuin muissa yhteiskuntaluokissa kasvaneet (Corcoran 1995, 

238). Teoriaa köyhyyskulttuurista hahmotteli antropologi Oscar Lewis. Hänen mukaansa 

köyhyyskulttuurissa näkyy sekä sopeutuminen (adaption) että reagointi (reaction) 

marginaaliasemaan kapitalistisessa luokkayhteiskunnassa. Köyhyyskulttuurin kannalta 

ratkaiseva tekijä on, että köyhät syrjäytyvät yhteiskunnan merkittävistä instituutioista. 

Lewis liittää köyhyyskulttuuriin myös vihamielisyyttä poliisin, julkishallinnon ja kirkon 
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kaltaisiin instituutioihin sekä ylempiin yhteiskuntaluokkiin. (Lewis 1966, 21–23.) 

Köyhyyskulttuurin kannalta on olennaista ydinperheen vahvat siteet ja riippuvuussuhteet, 

joiden kautta arvot ja käyttäytymismallit periytyvät vanhemmilta lapsille (Airio & 

Niemelä 2009, 4).  

Airio ja Niemelä esittelevät artikkelissaan (2009, 4) myös politiikan tutkija Lawrence 

Meadin ylisukupolvista köyhyyttä selittävän argumentin, jonka mukaan pitkäkestoinen 

eläminen vähimmäissosiaaliturvan varassa poistaa tukiriippuvuuteen liittyvää häpeää ja 

stigmaa ja heikentää samalla työmoraalia. Näin syntyy ”sosiaaliturvakulttuuri”, joka 

siirtyy opittuna mallina vanhemmilta lapsille. Mead esitteli sosiaaliturvakulttuurin 

vuonna 1986 teoksessaan Beyond Entitlement. The Social Obligations of Citizenship. 

2010-luvun keskusteluiden valossa pohjoiseurooppalaisesta kontekstista nähden ajatus 

siitä, että sosiaaliturvan varassa elämisen tulisi aiheuttaa häpeää ja stigmaa, on 

äkkiseltään ajatellen hämmästyttävä. Suomessa tavoitteena on pikemminkin ollut purkaa 

tätä häpeää, johon muun muassa toimeentulotuen vieminen kunnan negatiivisesti 

latautuneista sosiaalitoimistoista neutraalimpana pidettyyn Kelaan pyrki.  

Köyhyyden ylisukupolvisuutta voidaan selittää myös niin sanotun Becker-Tomes mallin 

kautta eli siten, että köyhiin lapsiin on investoitu vähemmän inhimillistä pääomaa kuin 

keskiluokkaisiin tai varakkaisiin lapsiin. Mallin mukaan vanhemmat investoivat lapsiin 

sekä aikaa että taloudellisia resursseja. Lisäksi lapset saavat vanhemmiltaan geneettisen 

perimän ja kulttuurisia ominaisuuksia, kuten uskonnon, perheen maineen ja tiettyjä 

tiedollisia taitoja. Koska köyhissä perheissä kasvaneisiin lapsiin ei juuri voida investoida 

taloudellisia resursseja, jäävät nämä auttamattomasti investointien määrässä muita 

jälkeen. (Airio & Niemelä 2009, 5.) 

Köyhyyden ylisukupolvisuuden mekanismit vaihtelevat valtioittain, koska ne ovat 

kiinteässä suhteessa siihen, miten sosiaaliturva on kussakin maassa järjestetty. 

Köyhyyden ylisukupolvisia mekanismeja on helppoa selittää silloin, kun esimerkiksi 

laadukkaan koulutuksen saavuttaminen on suoraan riippuvainen vanhempien 

maksukyvystä. Sen sijaan pohjoismaalainen näennäinen mahdollisuuksien tasa-arvo, 

joka kattaa muun muassa laadukkaan maksuttoman peruskoulun, maksuttomat korkea-

asteen opinnot ja kansainvälisesti vertaillen kattavan toimeentuloturvan, haastaa myös 

köyhyyden ylisukupolvisen luonteen selittämisen mallit.  
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2.4 Lapsiperheen määrittelyä 

Suomalaisessa lainsäädännössä alaikäiseksi määritellään alle 18-vuotias henkilö. Tämä 

määritelmä löytyy muun muassa laista lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (3§ 

361/1983) ja laista lapsen elatuksesta (3 § 1975/704). Tilastokeskuksen määritelmän 

mukaan lapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva 

alle 18-vuotias (Tilastokeskus).  

Vuonna 2017 lapsiperheitä oli Suomessa yhteensä 566 000, lapsiperheiden määrän 

ollessa laskeva. Lapsiperheistä valtaosa on ydinperheitä, joihin kuuluu yhden tai 

useamman alaikäisen lapsen lisäksi kaksi vanhempaa. Lähes 80 prosenttia lapsiperheistä 

koostui avio- tai avoparista ja näiden lapsista. Perheitä, jotka koostuvat äidistä ja lapsista 

on noin viidennes kaikista lapsiperheistä ja isän ja lasten muodostamia lapsiperheitä vain 

pari prosenttia. (Tilastokeskus 2018).  

Erilaisista lapsiperheistä erityisesti yksinhuoltajaperheet ovat alttiita 

lapsiperheköyhyydelle. Kun köyhyyttä tarkistellaan kotitaloustyypeittäin, on köyhyys 

yleisintä yksinhuoltajaperheissä. Yksinhuoltajien perheistä köyhyysrajan alapuolella eli 

19 prosenttia, kun vastaava osuus kahden vanhemman lapsiperheistä ja pariskunnista on 

alle 5 prosenttia. (Moisio & Mukkila & Ilmakunnas & Mäkinen & Saikkonen 2016, 5.) 

 

2.5 Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä 

Koska tutkielmani aineisto käsittelee nimenomaan käsityksiä Suomessa asuvien 

henkilöiden köyhyydestä, on minun perusteltua avata suomalaista 

sosiaaliturvajärjestelmää ja sen osatekijöitä, koska niihin viitataan myös aineistossa.  

Suomen perustuslain 19 § (731/1999) määrittelee, että ”jokaisella, joka ei kykene 

hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon”. Laki lapsen elatuksesta 1 § (704/1975) takaa lapselle 

oikeuden riittävään elatukseen kattaen ”kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten 

tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat 

kustannukset”. Elatuksesta ovat vastuussa ensisijaisesti lapsen vanhemmat kykynsä 

mukaan (Laki lapsen elatuksesta 2 §, 704/1975).  
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Mikäli henkilö ei perustuslaissa tarkoitetulla tavalla kykene hankkimaan itse 

välttämätöntä toimeentuloa, on hänellä oikeus elämäntilanteesta riippuen erilaisiin 

taloudellisiin tukiin, joita esittelen seuraavaksi edeten universaaleista tuista 

ansiosidonnaisten kautta tarveharkintaisiin ja viimesijaisiin.  

Lapsilisä on universaali, jokaisen alle 17-vuotiaan huoltajalle hakemuksesta maksettava 

kuukausittainen taloudellinen tuki. Vuonna 2020 lapsilisää maksetaan ensimmäisestä 

lapsesta 94,88 euroa kuukaudessa. Lapsilisä nousee euromääräisesti viidenteen lapseen 

asti ollen viidennestä tai sitä seuraavista lapsista 182,69 euroa kuukaudessa. 

Yksinhuoltajakorotusta, joka on 63,30 euroa jokaisesta lapsesta kuukaudessa, voidaan 

maksaa lapsen lähivanhemmalle, mikäli tämä ei asu avo- tai avioliitossa. Lapsilisä ei ole 

sidoksissa tuloihin tai omaisuuteen. Vuoden 2018 perhebarometriin vastanneista 34 

prosenttia kannatti porrastusta, jonka myötä suurituloisille maksettaisiin pienempiä 

lapsilisiä tai niihin ei olisi oikeutta lainkaan. Suurin osa kyselyyn vastanneista siis 

kannatti lapsilisäjärjestelmän säilyttämistä universaalina etuutena kaikille lapsiperheille. 

(Kontula 2018, 37–38.)  

Vanhempainetuutena voidaan maksaa äitiyspäivärahaa, vanhempainrahaa ja 

kotihoidontukea alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisesta kotona. Lisäksi vanhemmalle 

voidaan maksaa osittaista hoitorahaa, mikäli hän tekee lyhennettyä työviikkoa alle 3-

vuotiaan tai ensimmäisellä tai toisella luokalla olevan lapsen hoitamiseksi. Näistä 

etuuksista äitiyspäiväraha ja vanhempainpäiväraha ovat ansiosidonnaisia, kotihoidontuki 

on puolestaan saman suuruinen kaikille. Erityisen pienituloiset perheet voivat kuitenkin 

kotihoidontuen lisäksi saada erillistä hoitolisää enintään yhdestä lapsesta. Lisäksi jotkin 

kunnat kannustavat lasten kotihoitoon maksamalla erityisiä kuntalaisuuden perusteella 

maksettavia kuntalisiä alle 3-vuotiaiden hoitamisesta muualla kuin julkisesti rahoitetussa 

päivähoidossa.  

Työttömän huoltajan ensisijainen etuus on ansiosidonnainen päiväraha tai 

peruspäiväraha, jonka maksamisesta vastaa ensin mainitun osalta työttömyyskassa ja 

toiseksi mainitun maksaa Kela. Edellytykset työttömyyspäivärahojen maksamiseksi 

selvittää Työ- ja elinkeinotoimisto. Työttömälle suunnattujen etuuksien saaminen 

edellyttää pääsääntöisesti sitä, että niiden saaja on työmarkkinoiden käytettävissä, eli 

valmis vastaanottamaan työtä.  
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Mikäli kyvyttömyys hankkia välttämätöntä toimeentuloa johtuu sairauden tai vamman 

aiheuttamasta työkyvyttömyydestä, voi Kela maksaa lääketieteelliseen selvitykseen 

perustuen sairauspäivärahaa. Sairauden pitkittyessä kyseeseen voi tulla 

työkyvyttömyyseläke, joka voidaan myöntää joko määräaikaisena kuntoutustukena tai 

toistaiseksi voimassa olevana työkyvyttömyyseläkkeenä. Vuonna 2018 yleisin syy 

työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen oli mielenterveyden häiriö (Tilastokeskus 

Findikaattori 1.4.2019, luettu 9.5.2019).  

Opiskelevien huoltajien etuudet koostuvat opintorahasta ja opintolainasta. 

Korkeakoulussa opiskeleva alaikäisen lapsen huoltaja saa opintorahaan 

huoltajakorotuksen, joka on euromääräisesti 100 euroa. Yleistä asumistukea maksetaan 

asumisesta aiheutuviin kustannuksiin perustuen laskelmaan tuloista ja asumisen 

aiheuttamista menoista. 31.12.2017 yleisen asumistuen piirissä oli yhteensä 381 526 

ruokakuntaa, joista liki 16 prosenttia, eli 61 000 oli vähintään yhden työssäkäyvän 

muodostamia ruokakuntia (Kelan asumistukitilasto 2017, 42). Eläkkeellä oleville on 

erillinen eläkkeensaajan asumistuki. 

Viimesijainen taloudellisen tuen muoto on toimeentulotuki (Laki toimeentulotuesta 

1997/1412, 1§). Perustoimeentulotuen käsittelystä vastaa Kela, ja täydentävän ja 

ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää kunta lainsäädännön pohjalta omaan 

harkintaansa perustuen. Perustoimeentulotuki perustuu vuosittain vahvistettavaan 

perusosaan, joka jokaiselle tulisi jäädä kuukaudessa kohtuullisten asumismenojen, 

terveydenhuollon menojen ja lääkkeiden sekä vesi-, sähkö- ja kotivakuutuslaskujen 

jälkeen. Vuonna 2020 tämä perusosa on yksin asuvalle lapsettomalle aikuiselle 502,21 

euroa. Yksinhuoltajalle perusosa maksetaan korotettuna. Lapsesta maksettava perusosa 

on riippuvainen siitä, kuinka vanha lapsi on ja onko perheessä muita alaikäisiä. (Kela, 

luettu 25.3.2020.)  

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen yksi tarkoitus on edistää omatoimista 

suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä (Blomgren & Karjalainen & Karjalainen & 

Kivipelto & Saikkonen & Saikku 2016, 13). Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

myöntämisessä laki jättää kunnille harkinnanvaraa. Kuntien käytännöt ovatkin hyvin 

erilaisia sen suhteen, millaisia asioita täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella 

tuetaan ja millaisin summin. Suhtautuminen esimerkiksi lastentarvikkeisiin tai 

harrastusmenoihin vaihtelee.  
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2.6 Köyhyyden selittämisen mallit  

Tutkielmani kannalta kiinnostava teoreettinen väline on Wim Van Oorschotin ja Loek 

Halmanin vuonna 2000 hahmottelema malli, jonka kautta köyhyyttä selitetään. Oorschot 

ja Halman jakavat European Societies -lehdessä julkaistussa artikkelissaan Blame or fate, 

individual or social? köyhyyden selittämisen mallit yksilölliseen syytökseen ja 

yksilölliseen kohtaloon sekä sosiaaliseen syytökseen ja sosiaaliseen kohtaloon. (Van 

Oorschot & Halman 2000, 7.) 

Yksilöllisellä syytöksellä tarkoitetaan sitä, että köyhyyttä selittävä näkee köyhyyden 

johtuvan ensisijaisesti yksilön valinnoista ja sellaisista ominaisuuksista, joihin tämä voi 

vaikuttaa. Yksilöllinen kohtalo puolestaan tarkoittaa sitä, että köyhyyden katsotaan 

aiheutuvan sellaisesta yksilöön liittyvästä syystä, johon tämä ei voi itse vaikuttaa. 

Esimerkiksi työkyvyn vieviä sairauksia ja vammoja voidaan pitää yksilölliseen kohtaloon 

kuuluvina tekijöinä. Sosiaalinen syytös tarkoittaa, että köyhät ihmiset nähdään sosiaalisen 

epäoikeudenmukaisuuden uhreina sellaisissa konteksteissa, joita muut yhteiskunnan 

toimijat tavalla tai toisella aiheuttavat. Esimerkki sosiaalisesta syytöksestä voi olla 

esimerkiksi se, että yhteiskunnan tuki- ja palvelujärjestelmät vastaavat huonosti ihmisten 

muuttuviin elämäntilanteisiin ja ajavat siksi väliaikaisia vaikeuksia kokevia ihmisiä 

pysyvästi köyhyyteen. Sosiaalinen kohtalo tarkoittaa tilannetta, jossa köyhyyttä aiheuttaa 

kontrolloimaton sosiaalinen tai globaali kehityskulku (Niemelä 2007, 587). 

Ilmastonmuutos tai sota ovat esimerkkejä sosiaalisen kohtalon piiriin kuuluvista asioista.  

Oorschotin ja Halmanin köyhyyden selitysmalleja on tutkimusartikkeleissaan käyttäneet 

muun muassa Mikko Niemelä selvittäessään suomalaisten köyhyyden syitä koskevia 

mielipiteitä (Niemelä 2007) sekä Helena Blomberg, Johanna Kallio ja Christian Kroll 

tutkimuksessaan, jossa selvitettiin sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä köyhyyden syistä 

(Blomberg & Kallio & Kroll 2010).  
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3 Verkkokeskustelu 

Internet on alustana luonut mahdollisuuden verkkovälitteiselle viestinnälle, jonka muodot 

vaihtelevat konteksteittain. Keskityn tutkielmassani keskustelufoorumilla käytävään 

verkkokeskusteluun. Nykymuotoisten keskustelufoorumeiden edeltäjiä ennen www-

aikaa olivat bulletin board systemit, BBS:t eli suomalaisten käyttäjien kielessä purkit, 

joissa yksittäiset käyttäjät ottivat modeemin avulla yhteyden palveluntarjoajan 

tietokoneeseen. Internet nykyisessä muodossaan syntyi vuonna 1990 World Wide Webin 

muodossa. Silloisesta tekstipohjaisesta käyttöliittymästä on edetty nykymuotoisten 

keskustelufoorumien aikaan. Keskustelufoorumikulttuuri on edelleen voimissaan, vaikka 

erilaiset uudet sosiaaliset mediat ovat syöneet niiden suosiota. (Laaksonen & Matikainen 

2013, 196–197.) 

Verkkokeskusteluiden analysoinnin kannalta on olennaista tuntea keskustelualustan 

käyttäjien sisäisten tulkintojen dynamiikkaa ja yleisempiä sosiokulttuurisia konteksteja, 

joihin keskustelu paikantuu (Arpo 2005, 18). Verkkokeskusteluille on ominaista, että 

kullekin keskustelualueelle muodostuu omanlaisensa kulttuuri, jota yhteisön ulkopuoliset 

henkilöt eivät välttämättä ymmärrä. Tämä kulttuuri voi ilmetä esimerkiksi omintakeisina 

sanoina, totuttuina hokemina tai toistuvina reagointimalleina tietynlaisiin viesteihin. 

Esimerkiksi Vauva-lehden Aihe vapaa keskustelualueella kaupungin nimi Porvoo 

tarkoittaa provosointia tai trollaamista. ”Aloittaja lienee porvoolaisia” tarkoittaa, että 

kommentin kirjoittaja epäilee keskusteluketjun aloittajan valehtelevan.  

Verkkokeskustelun käytäntöihin vaikuttavat paitsi keskustelijat, myös ne 

keskustelualustan tekniset ratkaisut, joiden varaan keskustelua rakennetaan (Laaksonen 

& Matikainen 2013, 200). Esimerkiksi Vauva-lehden Aihe vapaa -keskustelualueella 

merkittävä keskustelua muokkaava tekijä on tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa viestien 

äänestämisen. Jokaiselle keskustelualueelle kirjoitetulle viestille voi antaa nuoliäänen 

joko ylöspäin tai alaspäin. Viesteille annetut äänet luovat henkistä johtajuutta tykättyjä 

viestejä kirjoittavalle käyttäjälle kussakin keskustelussa, ne ilmentävät voimasuhteita 

keskustelussa ja toisaalta tuovat esiin jonkin asian kompleksisuuden tasaisesti 

jakautuneina ääninä. Äänien antamisen logiikka on periaatteessa yksinkertainen: 

keskustelufoorumin sisäinen jaettu ymmärrys on, että ylöspäin osoittava nuoli on 

merkitykseltään positiivinen ja alaspäin osoittava negatiivinen. Käytännössä kuitenkin 

äänien antaminen on monivivahteisempaa, henkilöstä riippuvaa ja tilannekohtaista 
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tulkintaa edellyttävää. Ylöspäin osoittava nuoli voi tarkoittaa esimerkiksi samaa mieltä 

olemista, myötätunnon osoittamista, kiitosta hyvästä argumentoinnista tai osoitusta siitä, 

että äänen antaja nauroi viestille. Alaspäin osoittava nuoli voi puolestaan merkitä 

erimielisyyttä, paheksunnan osoittamista tai moitetta huonolaatuisesta viestistä tai aiheen 

ohi kirjoittamisesta. Annettuja ääniä ei pysty jälkikäteen korjaamaan, eli myös 

virhepainalluksia tapahtuu – toki molempiin suuntiin.  

Annetut äänet myös luovat keskustelua, sillä käyttäjät voivat kirjoitetussa tekstissäänkin 

tuoda ilmi, että ”tykkäysten” perusteella suurin osa tuntuu olevan samaa mieltä tai 

toisaalta joku saattaa ihmetellä, miksi oma viesti on saanut paljon alaspäin osoittavia 

nuolia. Keskustelufoorumin kulttuuriin kuuluvat myös erilaiset ”tykkäyspelit”, joissa 

keskustelijat arvottavat toistensa antamia asioita nuolin äänestämällä. Tykkäyspelin aihe 

voisi olla esimerkiksi ”kumman julkkiksen kanssa seurustelisit”, jolloin ääni ylös on ääni 

ensimmäiseksi mainitulle vaihtoehdolle ja ääni alas toiselle.  

Verkkokeskustelun kulttuurin kannalta olennainen tekijä on se, keskustellaanko 

foorumilla nimimerkin takaa vai omalla identiteetillä. On osoitettu, että anonyymi 

keskustelu on laadultaan heikompaa kuin sellainen keskustelu, jossa keskustelijoiden 

oikeat identiteetit ovat tiedossa (Watt & Lea & Spears 2002, 66). Riidat, erimielisyydet 

ja kiistat kuuluvat kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, mutta 

verkkovälitteisiin kiistoihin liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Verkkovälitteistä aggressiivista 

viestintää kutsutaan termillä flaming, suomeksi käännettynä fleimaus (Laaksonen & 

Matikainen 2013, 199). Pelkkä aggressiivinen käytös ei ole fleimausta, vaan termin 

määritelmän täyttymiseen edellytetään myös kontrolloimattomia vihan osoituksia toista 

keskustelijaa kohtaan ja/tai tämän toisen osapuolen tekemistä arvottomaksi (Niemi-

Pynttäri 2009, 117–118).  

Timo T.A. Mikkosta ja tämän perhettä koskevien verkkokeskustelujen analyysi perheen 

saatua tappouhkauksia osoitti, että 76,2 prosenttia analysoiduista viesteistä ilmensi 

epäempaattisuutta (Eronen 2010, 87). Verkkokeskustelun pimeänä puolena voikin pitää 

sitä, että anonymiteetti mahdollistaa jyrkät mielipiteenilmaisut, epäkohteliaisuuden ja 

suoranaisen julmuuden, joka kohdistuu muihin verkonkäyttäjiin tai ihmisiin, joista 

verkossa keskustellaan. Vihapuheen ja maalittamisen kaltaiset termit ovat tulleet 

verkkokeskusteluun liittyvistä ilmiöistä keskustelevien henkilöiden sanavarastoihin 

2010-luvulla. Erityisesti vuoden 2015 maahanmuuttajakriisistä käytävän keskustelun 
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pitkittyminen ja samoihin aikoihin ajoittuneet terrori-iskut lisäsivät verkon vihapuhetta 

Suomessa (Kaakinen & Oksanen & Räsänen 2018, 94).  

Suomessa vihapuheen vakiintuneena määritelmänä käytetään Euroopan neuvoston 

ministerikomitean suosittelemaa määritystä, jonka mukaan vihapuhe on ”sellaista 

ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, 

muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu 

suvaitsemattomuuteen mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä 

kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä, syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, 

maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan” (Sisäministeriö 2019, 15). 

Maalittamisella tarkoitetaan sellaista koordinoitua vihapuhekampanjaa, joka kohdistuu 

yksittäiseen ihmiseen ja jonka pyrkimyksenä on luoda pelkoa ja vaientaa henkilö 

(Sisäministeriö 2019, 26).  

Oman tutkielmani aineiston osalta on perusteetonta puhua vihapuheesta, mutta omakin 

aineistoni sisältää sellaisia termejä ja jyrkkiä mielipiteenilmaisuja, joita olisi hankala 

kuvitella kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa esitettäviksi. Syksyllä 2018 oululainen 

kaupunginvaltuutettu joutui eroamaan yksityisen lääkäriaseman alueellisen 

toimitusjohtajan tehtävästä nimitettyään päihdeongelmaisia henkilöitä ihmisroskaksi 

valtuustossa käydyssä keskustelussa (Helsingin Sanomat 12.9.2018). 

Verkkokeskusteluissa tällaiset jyrkät ilmaukset eivät empiiristen havaintojeni mukaan ole 

kovinkaan harvinaisia. Esimerkiksi loisiin tai loisimiseen ja heikompaan ainekseen 

viitattiin tutkielmani aineistossa useampaan otteeseen.  

Toisaalta verkkokeskustelua ei tule nähdä vain siihen liittyvien ongelmien kautta. 

Verkkovälitteinen vuorovaikutus voi mahdollistaa sosiaalisen tuen esimerkiksi erilaisista 

psyykkisistä sairauksista kärsiville. Erityisen merkityksellistä tällainen verkkovälitteinen 

tuki on niille, jotka eivät kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa saa riittävästi sosiaalista 

tukea. (Vayreda & Antaki 2009, 933.) Anonyymit verkkokeskustelut ovat myös 

luonnostaan demokraattisempia, kun emme tiedä muiden ihmisten todellisia asemia 

yhteiskunnassa tai suhteessa keskusteltavaan aiheeseen (Putnam 2000, 173). 

Verkkokeskusteluun osalliseksi pääseminen ei ainakaan teoreettisella tasolla vaadi muuta 

kuin luku- ja kirjoitustaidon sekä jonkinlaisen laitteen, jonka avulla pääsee internetiin. 

Käytännössä esteitä voi kuitenkin olla, jos keskustelufoorumin kulttuuriin kuuluu 

esimerkiksi kirjoitusten arvottaminen kieliopin oikeellisuuden tai koulusivistystä 
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osoittavien sanavalintojen kautta. Tällöin maahanmuuttajataustaiset, 

oppimisvaikeuksista kärsivät tai matalasti koulutetut voivat tulla tosiasiallisesti rajatuiksi 

pois foorumin käyttäjäkunnasta. 

Keskustelufoorumit ovat pääosin syntyneet jonkin keskustelijoiden yhteisen 

kiinnostuksen kohteen tai elämäntilanteen pohjalta. Vauva-lehden keskustelufoorumi on 

suunnattu Vauva-lehden lukijoille, eli perheille, joissa odotetaan lasta tai eletään vauva- 

ja taaperoaikaa, Jatkoaika on jääkiekosta kiinnostuneille ja Lemmikkipalstat 

lemmikkieläinten omistajille. Lisäksi verkko on pullollaan erilaisia keskustelufoorumeita 

esimerkiksi tiettyyn sairauteen sairastuneille tai jonkun harvinaisemman harrastuksen 

harrastajille, eli melko marginaalisille ryhmille. Keskustelufoorumit tarjoavatkin 

mahdollisuuden saada ymmärrystä ja neuvoja samassa tilanteessa olevilta ja toisaalta ne 

ovat viihdettä ja ajanvietettä.  
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4 Tutkielman aineisto ja menetelmät 
 
4.1 Fenomenografia 

Tieteenfilosofinen lähtökohtani tutkielman tekoon on fenomenografia. 

Fenomenografiassa tutkitaan ihmisten käsityksiä eri asioista. Nämä käsitykset 

ymmärretään sellaisiksi, joihin muun muassa ikä, kokemukset ja koulutustausta voivat 

vaikuttaa. Käsitykset eivät ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua ja jalostua. 

(Metsämuuronen 2008, 34–35.) Fenomenografia sopii hyvin omaan tutkielmaani, sillä 

tavoitteenani on tutkia, miten verkkokeskustelijat käsittävät köyhyyttä ja mistä se heidän 

käsityksensä mukaan johtuu. Fenomenografia on paitsi tietynlainen analyysiprosessi, 

myös metodologinen lähestymistapa, jolla on epistemologisia ja ontologisia sitoumuksia 

(Niikko 2003, 7).  

Fenomenografisen tutkimuksen lähtöolettamus on, että on yksi todellisuus, jota eri 

henkilöt käsittävät erilaisin tavoin. Nämä käsitykset ovat kielellisiä ja elävät ajassa. 

Fenomenografia on erityisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa suosittu orientaatio, 

mutta sitä on jonkin verran käytetty myös sosiaalityössä pro gradu -tasoisissa tutkielmissa 

(esim. Haapaniemi 2013, Pennanen 2013, Hänninen & Komulainen 2015). Toisaalta 

kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla on yhtymäkohtia ja yhteisiä kiinnostuksen 

kohteita. Vuonna 2006 Jyväskylän yliopistossa julkaistu Leena Valkosen 

fenomenografinen väitöskirja Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja 

kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset on erinomainen esimerkki, sillä 

kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valmistuneen väitöskirjan on esitarkastanut 

sosiaalityön apulaisprofessorina toiminut Aino Ritala-Koskinen. Vanhemmuuteen, 

vanhemmuuden arviointiin ja lasten näkökulman huomioimiseen liittyvät teemat ovat 

myös sosiaalityön ytimessä.  

Fenomenografian tausta on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. On huomionarvioista, 

ettei fenomenografia kehittynyt kasvatustieteellisessä tiedekunnassa sattumalta, vaan 

nimenomaan vastatakseen kasvatustiedettä kiinnostaviin oppimista ja opettamista 

koskeviin teemoihin tarkemmin kuin aiemmin käytössä olleet tutkimusmenetelmät tai -

filosofiat (Niikko 2003, 10–11). Ensimmäinen fenomenografinen tutkimus on tehty 

Ruotsissa Göteborgin yliopistossa 1980-luvulla. Tutkija Ference Marton tutki tällöin 

erilaisia käsityksiä oppimisesta erityisesti pinta- ja syväoppimisen käsitteiden kautta. 
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(Metsämuuronen 2008, 35.) Fenomenografiaan vaikuttaneita tutkimussuuntauksia voi 

kuitenkin jäljittää kauemmaksikin. Fenomenografialla on yhtymäkohtia Piaget’in 

kehityspsykologisiin tutkimuksiin, neuvostoliittolaiseen tutkimustraditioon ja 

hahmopsykologiaan. Piaget kuvasi tutkimuksissaan maailmaa sellaisena kuin se lapsen 

näkökulmasta näytti. Hahmopsykologia puolestaan pyrki kuvaamaan erilaisten käsitysten 

laadullisia piirteitä. Neuvostoliittolainen tutkimustraditio taas oli kiinnostunut käsitysten 

muodostamisen relationaalisuudesta sekä ihmisen toiminnan ymmärtämisestä 

relationaalisena ja funktionaalisena kokemuksena. (Niikko 2003, 8–9.)  

Fenomenografia ja fenomenologia jakavat keskenään muutakin kuin samankaltaisen 

nimen. Niikon (2003, 12) mukaan fenomenografia on käyttämiensä käsitteiden kautta 

sidoksissa ontologisesti ja epistemologisesti fenomenologiaan. Kiinnostus ilmiöitä 

kohtaan on fenomenologialla ja fenomenografialla jaettu. Molemmat myös lähtevät siitä 

olettamasta, että olemassa olevaa ilmiötä voidaan käsittää ja kokea monilla erilaisilla 

tavoilla, ja että tämä ilmiö on kokoelma erilaisia tapoja. (Niikko 2003, 12–13.) 

Fenomenologian olennainen teoreettinen lähtökohta on ajatus elämismaailmasta 

(lebenswelt). Elämismaailma tarkoittaa elämistä yhdessä konstituoidussa maailmassa, 

johon vaikuttavat sekä omat, yksilölliset käsitykset ja kokemukset että yksilöiden väliset, 

jaetut käsitykset ja kokemukset. Sekä fenomenografialle että fenomenologialle on 

yhteistä ymmärrys siitä, että on olemassa vain yksi todellisuus ja maailma, jota käsitetään 

ja koetaan eri tavoin. (Niikko 2003, 14.) 

Fenomenografiassa ajatellaan, että kaikki ihmisen kokemukset ovat rakentamassa 

käsityksiä (Niikko 2003, 25). Fenomenografinen käsitys on perustavanlaatuista 

ymmärrystä, erontekona arkikieliseen sanan ”käsitys” merkitykseen. On 

huomionarvoista, ettei fenomenografia itsessään ole kiinnostunut siitä, miksi henkilöt 

käsittävät asioita niin kuin he käsittävät tai miksi erilaiset ihmiset käsittävät asioita eri 

tavoin. (Niikko 2003, 25–26.) Pohjimmiltaan fenomenografisiin tutkimuksiin voi toki 

sisältyä sellaisiakin osioita, joissa pyritään myös selittämään käsitysten syntyä tai 

erittelemään syitä sille, miksi kukakin käsittää niin kuin käsittää.  

Fenomenografiaa kohtaan esitetty kritiikki on moninaista, mutta oman tutkielmani 

kannalta kiinnostava on kysymys siitä, onko fenomenografiassa tarpeen ottaa kantaa 

siihen, mitkä käsitykset ovat oikeita tai vääriä (Metsämuuronen 2008, 36). Kysymyksen 

tärkeyden käsittäminen on helppoa asettamalla konteksti esimerkiksi tutkimukseen, jossa 
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selvitetään vauvaikäisten lasten huoltajien käsityksiä rokotteista. Jos ja kun osa 

käsityksistä on tutkitun tiedon valossa virheellisiä, onko tutkijan syytä ottaa niihin kantaa 

ja oikaista virheellisiä käsityksiä? Omassa tutkielmassani tilanne on hienovaraisempi, 

sillä köyhyyden todella voi käsittää johtuvan monenlaisista tekijöistä eikä mikään näistä 

itsessään ole virheellinen tai vääräksi todistettavissa. Olen tutkimuslupaa pyytäessäni 

sitoutunut siihen, etten aseta erilaisia käsityksiä paremmuusjärjestykseen. Toisaalta en 

voi enkä missään tapauksessa halua irtisanoutua sosiaalityön etiikasta.  

 

4.2 Tutkimuskysymys ja laadullinen sisällönanalyysi 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä verkkokeskustelijoilla on 

lapsiperheiden köyhyydestä.  

Tutkimusmenetelmänäni käytän laadullista sisällönanalyysia. Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi etenee aineiston redusoinnin eli pelkistämisen kautta aineiston 

ryhmittelyyn ja ryhmittely päätyy teoreettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122). Aineiston pelkistäminen tarkoittaa tutkimustehtävän kannalta epäolennaisten 

asioiden poistamista aineistosta. Yksinkertaistettuna esimerkkinä omasta aineistostani 

tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, etten sisällytä analyysiin viestejä, joissa keskitytään 

kinaamaan siitä, mitä yhdyssanavirheet kertovat erään kirjoittajan älykkyydestä. 

Ryhmittelyllä tarkoitetaan sitä, että aineistoa luokitellaan eri luokkiin sen pohjalta, mitä 

käsityksiä mikäkin aineistonäyte edustaa. Teoreettisten käsitteiden luominen tarkoittaa 

nimen antamista edellä havaituille käsityksille ja niiden liittämistä laajemmin 

teoreettiseen viitekehykseen. 

Yhdistän laadulliseen sisällönanalyysiini kvantifiointia. Kvantifiointi tarkoittaa sitä, että 

valitaan tietyt asiat, joiden esiintymisen frekvenssi aineistossa lasketaan (esim. Schreier 

2012). Oman tutkielmani kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että lasken kuinka monta viestiä 

kuhunkin luomaani luokkaan sisältyy. Kvantifioinnin ei katsota olevan ristiriidassa 

laadullisin menetelmin kerätyn ja analysoidun käsittelyssä (Schreier 2012). 

Kvantifioinnin kautta voidaan monissa yhteyksissä tuottaa lisäarvoa, jos pelkkä 

laadullinen luokittelu ei riitä tuomaan riittävää tietoa jostakin ilmiöstä. Tuomi ja Sarajärvi 

käyttävät esimerkkinä palautekyselyä opetustilanteesta. On merkityksellistä tietää, 

kuinka moni vastaaja valitsi luokan ”turha” ja kuinka moni luokan ”hyödyllinen”. (Tuomi 
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& Sarajärvi 2002, 137.) Katson myös oman tutkielmani olevan luonteeltaan sellainen, 

että aineiston kvantifiointi tuottaa tutkielmaan perehtyvälle lisäarvoa. Ei ole yllättävää, 

että lapsiperheiden köyhyyttä käsitetään verkkokeskustelussa monenlaisin tavoin, mutta 

lukijalle merkityksellistä on tietää, millaiset käsitykset esiintyvät tiheimmin. Samasta 

syystä tuon esiin myös keskustelufoorumilla viesteille annettujen äänten jakauman.  

Oletan, että verkkokeskustelun tunteminen kontekstina on auttanut minua laadullisen 

sisällönanalyysin tekemisessä. Minulla oli jo ennen aineiston keräämistä ja luokittelua 

käsitys siitä, millaisia käsityksiä lapsiperheiden köyhyyteen liittyy kyseisellä 

keskustelufoorumilla ja verkkokeskustelussa yleisemminkin. Näin ollen pääsin 

mielestäni helpommin työn touhuun kuin sellainen tutkielmantekijä, jolle 

verkkokeskustelu on luonteeltaan vierasta ja joka ei tunne köyhistä lapsiperheistä 

käytävän verkkokeskustelun argumentteja ja sävyjä ennalta. Toisaalta aiheen tuttuus vaati 

minulta etäisyyden ottamista ja kriittisyyttä. Minun oli kiinnitettävä huomiota siihen, että 

näen aineistossani vain sitä, mitä siellä oikeasti on, en asioita, joita haluaisin nähdä ja 

tuoda tutkielmakontekstissa esiin.  

Valitsin tutkielmaani tutkimusmenetelmäksi laadullisen sisällönanalyysin, koska arvioin 

sen soveltuvan hyvin verkkokeskustelun tutkimiseen mahdollisimman neutraalista 

positioista käsin. Tutkielmani tavoitteena ei ole esittää arvojärjestyksiä niille käsityksille, 

joita aineistostani paljastuu. Tässä suhteessa miellän laadullisen sisällönanalyysin varsin 

turvalliseksi, mutta toisaalta tylsäksikin valinnaksi. Tiedostan, että tutkielmani aineistoa 

olisi voinut hyödyntää muillakin tutkimusmenetelmillä toteutettaviin tutkielmiin. 

Esimerkiksi diskurssianalyysi olisi ollut toinen mielekäs tapa tehdä tutkielmaa siitä, miten 

verkossa puhutaan köyhistä lapsiperheistä. Tutkittava aineisto on mielestäni erittäin 

kiinnostava ja varsin kattava, joten eri tutkimusmenetelmillä toteutettujen tutkielmien 

näkeminen samasta aineistosta olisi avartavaa.  

 

4.3 Tutkimusetiikka 

Noudatan tutkielmassani Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjetta hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tampereen 

yliopiston käytännön mukaisesti sosiaalityön pro gradu -tutkielmilta ei edellytetä 

tutkimuseettistä ennakkoarviointia.  
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Tutkielmani aineisto on julkisesti internetissä nähtävissä eikä sisällä mitään 

henkilötietoja, joten sen käsittely ei edellytä minulta erityisiä toimenpiteitä. Aineisto on 

koottu tekstinkäsittelyohjelmalla dokumenteiksi, jotka ovat tallessa salasanasuojatun 

tietokoneeni kovalevyllä sekä yliopiston tarjoamassa salasanalla suojatussa 

pilvipalvelussa. Kun tutkielmani on valmis ja hyväksytty, poistan aineiston sekä 

tietokoneeltani että pilvipalvelusta. Tulostetut dokumentit olen säilyttänyt kotonani ja 

hävitän ne, kun tutkielmani on hyväksytty.  

Verkon tutkimuksessa on olennaista kiinnittää huomiota siihen, onko julkinen aineisto 

julkinen vain näennäisesti vai onko myös aineiston tekijät, eli keskustelufoorumin 

keskustelijat, käsittäneet viestinsä julkisiksi vai yksityisiksi (Turtiainen & Östman 2013, 

56–59). Esimerkiksi Hommafoorumilla käytävää maahanmuuttovastaista keskustelua 

tutkinut tutkija on omassa artikkelissaan linjannut, että julkisella verkkoalustalla olevat 

puheenvuorot ovat julkisia, eikä niillä siksi ole anonymisoinnin tarvetta (Mäkinen 2016, 

255). Avaan seuraavassa kappaleessa verkkotutkimukseen liittyviä eettisiä haasteita 

tarkemmin sekä yleiseltä tasolta että oman tutkielmani näkökulmasta.  

Minulla on Vauva-lehden päätoimittajan myöntämä tutkimuslupa, joka mahdollistaa 

keskustelufoorumin aineistojen hyödyntämisen tutkielman tekemiseen. Olen saanut 

tutkimusluvan sähköpostitse 17.4.2019 ja aloittanut tutkielman aineiston keräämisen sen 

jälkeen. Tutkimuslupaa pyytäessäni kerroin tutkielmani aiheesta, alustavasti 

tutkimusmetodeista sen verran kuin siinä vaiheessa tiesin ja totesin, ettei tutkielmani 

tarkoitus ole luoda arvoasetelmia ”hyvien” ja ”huonojen” tai oikeiden ja väärien 

näkemysten välille.  

Tutkielman tekijänä olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten kirjoitan niistä henkilöistä, 

jotka ovat tuottaneet aineistostani löytyviä tekstejä tai joita aineistoni sisältämissä 

teksteissä kuvataan. Koska aineistoani tuottaneet henkilöt eivät ole voineet antaa lupaa 

sille, että minä käytän heidän tekstejään tutkielmassani, on minun suhtauduttava 

kirjoituksiin erityisellä herkkyydellä. Vauva-lehden verkkosivuilla on esitetty 

käyttöehdot, joissa palvelun käyttäjä luovuttaa palvelulle oikeuden korvauksetta käyttää 

tai edelleen luovuttaa muun muassa keskustelufoorumin sisältöä. Näin ollen käyttöehdot 

lukenut käyttäjä ymmärtää sen mahdollisuuden, että hänen keskustelufoorumille 

tuottamaansa sisältöä voidaan käyttää osana tutkielmaa.  
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Köyhyydestä kirjoittaessani minun on otettava huomioon, että kirjoitan sellaisesta 

kipeästä ja toiseuttavasta kokemuksesta, jota itselläni ei ole. Tämä edellyttää erityistä 

eettistä herkkyyttä. Käyttämieni aineistokatkelmien osalta olen tietoisesti jättänyt 

tuomatta esiin sellaisia viestejä, joissa köyhistä perheistä tai henkilöistä puhutaan 

ihmisarvoa loukkaavin nimityksin. Kvantifioinnista nämäkin viestit käyvät kuitenkin ilmi 

ja valitsemani aineistokatkelmat kuvaavat mielestäni riittävällä tasolla myös jyrkkien 

yksilösyytösten esiintymistä aineistossa. Eettisten periaatteiden toteutumisesta huolehdin 

myös anonymisoimalla aineistokatkelmia, mikäli se on tarpeen. Kun keskustelun 

kontekstina on ollut keskustelufoorumi, on aineisto pääosin jo itsessään luonteeltaan 

hyvin anonyymia ja yleisluontoista. Anonymisoinnissa olen ollut ennemmin liiankin 

varovainen kuin suurpiirteinen. 

Tutkielmani aineisto on valikoitunut. Se esittää vain yhden keskustelufoorumin 

todellisuutta, eikä sitä siten voi yleistää kuvaamaan yhteiskunnassa ilmeneviä asenteita 

laajemmin. Myös yhtä keskustelufoorumia kuvaavana aineisto on valikoitunut. 

Aineistoni kattaa vain hyvin pienen siivun aiheesta käytävistä keskusteluista. Lisäksi on 

huomioitava, ettei yksittäisestä kirjoituksesta voi tehdä kattavaa yleistystä sen kirjoittajan 

ajattelusta yleisemmin. Keskusteluketjussa jo esiintyvä ajattelu on saattanut muokata 

kirjoittajien ajatuksia kirjoitushetkellä.  

Olen työskennellyt tutkielmani kohteena olevan ihmisryhmän kanssa toimiessani 

sosiaalityöntekijän tehtävässä aikuissosiaalityössä erityisesti toimeentulotukeen 

keskittyen sekä lapsiperheiden sosiaalityössä. On mahdollista, että tämä työkokemus on 

muovannut ymmärrystäni ja käsityksiäni köyhyyttä kokevista lapsiperheistä. Omat 

elämänkokemukseni, koulutukseeni liittyneet opintojaksot ja henkilökohtaiset arvoni ja 

asenteeni vaikuttavat väistämättä siihen, millaiseksi miellän hyvän tai riittävän hyvän 

lapsuuden ja miten näen köyhyyden suhteessa hyvän lapsuuden reunaehtoihin. Pyrin 

tutkielmaani kirjoittaessa olemaan näistä taustatekijöistä tietoinen ja minimoimaan niiden 

siirtymisen tutkielmaan ja sen johtopäätöksiin, mutten voi taata onnistuvani siinä 

täydellisesti.  
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4.4 Verkkotutkimuksen eettiset haasteet 

Tutkijalta edellytetään aineiston perinpohjaista tuntemusta, jotta ylipäänsä 

tutkimuseettistä herkkyyttä vaativien tutkimusprosessin osasten tunnistaminen on 

mahdollista (Turtiainen & Östman 2013, 55). Vauva-lehden Aihe vapaa -

keskustelualueella on mahdollista osallistua keskusteluun rekisteröityneenä käyttäjänä tai 

rekisteröitymättä. Rekisteröityneet käyttäjät ovat foorumilla hyvin pieni vähemmistö, 

joten käytännössä keskustelua käydään rekisteröitymättä. Rekisteröityneetkään käyttäjät 

eivät tyypillisesti käytä foorumia nimellään tai kuvallaan. Mikäli aineistoa kerätessäni 

löydän sellaisen rekisteröityneen käyttäjän, joka saattaisi esiintyä omalla nimellään tai 

kuvallaan, jätän hänen kirjoittamansa viestit pois aineistosta. Samoin toimin, mikäli jokin 

todellinen henkilö tai perhe on aineistokatkelmasta tunnistettavissa.  

Vauva-lehden keskustelufoorumi koostuu useammasta palstasta. Näistä Aihe vapaa on 

seksiaiheiselle keskustelulle tarkoitetun palstan ohella ainoa, jolla saa kirjoittaa 

rekisteröitymättä. Esimerkiksi kasvatuskysymyksiä, raskautta tai lapsettomuutta 

käsittelevät palstat vaativat rekisteröitymisen keskusteluun osallistumiseksi, mutta 

nämäkin keskustelualueet ovat kaikkien nähtävissä ilman rekisteröitymistä ja käytössä 

olevat nimimerkit luonteeltaan sellaisia, ettei niiden avulla voi päätellä kirjoittajan 

todellista henkilöllisyyttä mitenkään. Vauva-lehden keskustelualueelle kirjoitettuja 

viestejä ei ole kirjoitettu tutkimusmateriaaliksi, mutta ne on kirjoitettu tietoisena siitä, että 

viestit ovat julkisesti nähtävissä ja kommentoinnille alttiina.  

Aihe vapaa -keskustelualueelle on ominaista, ettei viestejä yksilöidä tietyn kirjoittajan 

kirjoittamiksi millään tavalla, ellei kirjoittaja ole rekisteröitynyt käyttäjä. Näin ollen 

keskusteluun osallistuva tai sitä seuraava ei voi olla vakuuttunut siitä, ettei seuraisi 

esimerkiksi yhden ja saman henkilön väittelyä itsensä kanssa tai etteikö joku esiintyisi 

aiemmin viestin kirjoittaneena henkilönä. Internet-yhteisöihin kiinteästi liittyvä 

trollaamisen kulttuuri näkyy myös Aihe vapaa -keskustelualueella. Osin trollaamisesta 

irrallisena ilmiönä nousee esiin kysymys siitä, kuinka paljon keskustelufoorumilla 

keskustellaan tapauksista, jotka eivät ole totta, mutta voisivat olla – eli jotka on kirjoitettu 

foorumille tarkoituksena herättää keskustelua ja selvittää keskustelijoiden näkemyksiä.  
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4.5 Aineiston kerääminen 

Halusin käyttää aineistonani juuri Vauva-lehden Aihe vapaa -keskustelualueen 

keskusteluketjuja useasta syystä. Ensimmäinen syy on se, että Vauva-lehden 

keskustelufoorumi on suunnattu heille, joista käytävää keskusteltua tutkielmassani tutkin. 

On mielestäni mielekästä selvittää, miten nimenomaan lapsiperhefoorumilla 

keskustellaan lapsiperheiden köyhyydestä. On toki huomionarvoista, että merkittävä osa 

keskustelufoorumin käyttäjistä ei profiloidu ensisijaisesti lapsiperheellisiksi ja että Aihe 

vapaa -keskustelualueella vain murto-osa keskusteluista liittyy suoranaisesti 

lapsiperheisiin.  

Toisekseen valitsin foorumin, koska se on suosittu ja tunnettu. Aihe vapaa on noussut 

viime vuosina esille myös populaarikulttuurissa. Kalevauva.fi -niminen yhtye tekee 

musiikkia Aihe vapaa -keskustelualueen keskusteluista ottamalla sanoitukset suoraan 

foorumilta. Yhtyeen suosituin kappale Mies syö lapsen vanukkaat !! on saanut 

Youtubessa pitkälti yli puoli miljoonaa näyttökertaa. Aihe vapaa -keskustelualueella 

käytyjä keskusteluja on myös useaan otteeseen päädytty referoimaan etenkin 

iltapäivälehtien sivuilla. Koen, että tämän kaltainen tunnettuus on tutkielmani tavoitteen 

kannalta myönteinen asia. Kyseessä ei ole marginaalisen joukon tiedossa oleva 

keskustelufoorumi, vaan varsin vaikuttava media, jolla käytävät keskustelut leviävät 

ajoittain myös keskustelufoorumia käyttämättömien tietoisuuteen. 

Kolmanneksi valitsin Vauva-lehden Aihe vapaa -keskustelualueen tutkielmani aineiston 

keräyspaikaksi siksi, että keskustelu on siellä omien havaintojeni mukaan yleisfoorumien 

mittakaavassa laadukasta. Verkossa on lukuisia, tarkasti erikoistuneita, pienten joukkojen 

käytössä ja tiedossa olevia foorumeita, joilla keskustelukulttuuri voi olla hyvinkin 

laadukasta, mutta suuria yleisfoorumeita harvoin kiitellään keskustelun tasosta. Aihe 

vapaa on aktiivisesti ja laadukkaasti moderoitu keskustelualue, jolta pahimmat ylilyönnit 

poistetaan nopeasti.  

Lisäksi perustelen valintaani sillä, että Aihe vapaa -keskustelualueella käytävä keskustelu 

ja monet foorumin omaan kulttuuriin kuuluvat erikoispiirteet olivat minulle ennalta 

tuttuja. Tämä on tutkielmaprosessin kannalta suotuisa asia, sillä tutkittavan kohteen 

perusteellinen tunteminen on jo tutkimusetiikan kannalta välttämätöntä (Turtiainen & 

Östman 2013, 55).  
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Aloitin aineiston keräämisen saatuani Vauva-lehden päätoimittajalta sähköpostitse 

tutkimusluvan. Ennen tätä vaihetta olin tehnyt keskustelufoorumilla testihakuja 

päästäkseni työskentelemään tehokkaasti heti tutkimusluvan saatuani. Kokeilin 

aineistojen etsimistä sekä keskustelufoorumin omaa hakukonetta että Googlea käyttäen. 

Googlen käyttäminen edellytti sanaparin ”aihe vapaa” liittämistä hakusanojen yhteyteen, 

jotta muilla areenoilla käytävät keskustelut rajautuisivat hakutuloksista pois. Jo 

koehakujen perusteella arvioin keskustelufoorumin oman hakukoneen parhaaksi tavaksi 

etsiä aineistoa. Googlea käyttämällä saadut tulokset vaikuttivat olevan 

sattumanvaraisempia ja vähemmän laadukkaita ja niiden osuvuus aiheeseen oli heikompi. 

Tekninen ymmärrykseni ei riitä selittämään, mistä tämä voisi johtua.  

Aineistoni etsimisessä käytin hakusanoja, joissa esiintyi yksin tai yhdistelmänä 

avainkäsitteitä, kuten ”perhe”, ”lapsiperhe”, ”köyhä” tai ”köyhyys”. Tein hakuja käyttäen 

myös tarkempia köyhyystematiikkaan liittyviä termejä, kuten erilaisia yhdistelmiä 

toimeentulotuesta ja lapsiperheestä. Lopulliseen aineistooni ei kuitenkaan päätynyt 

yhtään tällaisella tavalla löydettyä keskustelua. Kriteerinä pidin sitä, että keskustelut ovat 

foorumiuudistuksen jälkeiseltä ajalta, jotta niille annetut äänet ovat luotettavia 

(foorumiuudistusta ennen annetut äänet katosivat ja nähtävillä on vain ne äänet, jotka 

keskusteluketjun tavalla tai toisella myöhemmin löytäneet ovat antaneet). 

Foorumiuudistuksen tarkka ajankohta ei ole itselläni tiedossa, mutta se on tapahtunut 

todennäköisesti loppuvuodesta 2015. Lisäksi keskusteluiden tuoreus auttaa niiden 

asettamisessa nykypäivän kontekstiin ja parantaa vertailtavuutta.  

En valinnut aineistoksi myöskään sellaisia sinänsä aiheeseen kuuluvia keskusteluketjuja, 

joissa oli niin vähäinen määrä viestejä, ettei niillä ole juuri annettavaa analyysin 

näkökulmasta. Eräästä verkkomediassa julkaistusta artikkelista löytyi useampi 

keskustelu, joten valitsin sen osalta vain viestimäärässä mitattuna suosituimman 

keskusteluketjun. Lopulta lopetin aineiston etsinnän löydettyäni arvioni mukaan riittävän 

määrän viestejä. Päämääränäni oli pitää työmäärä hallittavana ja uskoin löytämäni 

aineiston olevan pro gradu -tutkielman tavoitteet huomioiden riittävän edustava otos. 

Tiedostan aineistoni valikoituneen luonteen ja sen, että yleistettäviä päätelmiä näin 

rajatun aineiston perusteella ei ole mahdollista tehdä.  
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4.6 Aineiston käsittely 

Tallensin aineiston keskustelufoorumilta kopioimalla sen ja liittämällä tyhjään 

tekstinkäsittelydokumenttiin. Tekstinkäsittelyohjelmalla poistin dokumenteista turhat 

välilyönnit ja vastaa – lainaa -painikkeet tekstimassan tiivistämiseksi, mutta muut 

keskustelufoorumin pohjasta tulevat yksityiskohdat jätin tiedostoihin, osin niiden 

poistamisen työläyden vuoksi, osin siksi, että ne auttavat hahmottamaan, missä kirjoittaja 

vaihtuu. Lisäsin aineistoon sivunumerot sen käsiteltävyyden helpottamiseksi. Tallensin 

dokumentit tietokoneelleni ja yliopiston tarjoamaan pilvipalveluun nimillä 

”g_aineisto_keräyspäivämäärä_kuvaus”. Kuvauksella tarkoitan yhtä sanaa, joka auttaa 

minua muistamaan, mistä keskustelusta on kussakin tiedostossa kysymys. Sana voi olla 

esimerkiksi ”leipäjono” tai ”joululahjat”.  

Olen tulostanut koko aineistoni. Aineistoni on 255 sivua pitkä ja siinä esiintyy yhteensä 

88 505 sanaa. Tulostin aineiston yliopiston tietokoneluokassa, mutta tämän jälkeen en ole 

aineiston tietojen suojaamiseksi vienyt sitä pois kotoani. Luin aineistoni ensin läpi 

silmäillen sitä kerätessäni ja sitten huolellisesti muistiinpanoja tehden. Muistiinpanot ovat 

luonteeltaan ranskalaisia viivoja ja ne sisältävät muun muassa poimintoja kiinnostavista 

termeistä, joita aineistosta nousee, omia alustavia hahmotteluita ja yleisluontoisia 

havaintoja.  

Käytyäni aineiston huolellisesti läpi loin alustavia luokituksia käsityksistä, joita 

aineistosta nousee esiin. Alustavan luokituksen loin tietoisena siitä, että se tulee 

muuttumaan ja minun on tarkennettava sitä. Kirjoitin luokat erilliselle paperille, jota pidin 

edessäni, ja annoin jokaiselle luokalle värikoodin. Värikoodit määräytyivät omistamieni 

yliviivaustussien mukaan. Tämän jälkeen lähdin lukemaan aineistoa luokkien kautta. 

Merkitsin tussilla, mitä luokkaa kukin viesti mielestäni edusti. Luokkia saattoi olla 

useampia, mutten pitänyt mahdollisimman monen luokan löytämistä päämääränäni. 

Mikäli viesti ei sopinut mihinkään luokkaan, merkitsin sen rastilla, kuitenkin niin, että 

teksti säilyy luettavana, mikäli mieleni muuttuu. Selkeästi aiheen ulkopuolelle menevät 

viestit, kuten kuittailut kirjoitusvirheistä, vedin yli mustalla tussilla, kuitenkin niin, että 

viesti on osin luettavissa ja sen järjestysnumero näkyy.  

Tehtyäni luokittelun kävin aineiston kvantifiointia varten uudelleen läpi. Kirjoitin 

muodostamani luokat paperille otsikoiksi ja tein niiden alle tukkimiehen kirjanpitoa siitä, 
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kuinka monesti mikäkin luokka aineistossani esiintyi. Paperin täyttyessä laskin kuhunkin 

luokkaan luokitellut viestit ja siirsin kirjanpidon uudelle paperille, pitääkseni 

muistiinpanoni siisteinä ja luettavina ja varmistaakseni siten kvantifioinnin 

luotettavuuden.  

 

4.7 Aineiston esittely 

Aineistoni koostuu yhteensä seitsemästä eri keskusteluketjusta. Niistä lyhin on 

kuudentoista viestin mittainen ja pisin kattaa 407 viestiä. Keskusteluketjuista vanhin on 

lokakuulta 2016 ja uusin huhtikuulta 2019. En tietoisena valintana viittaa aineistoni 

keskusteluihin niiden otsikoilla, koska tämä tekisi aineiston (vähäisestä) 

anonymisoinnista tarpeettoman. Avaan aineistoani tarkemmin alla olevassa taulukossa.  

TAULUKKO 1 

Järjestysluku Esittely Viestien 
määrä 

1 Lapsiperheen vanhemman omakohtainen kokemus leipäjonossa 
käymisestä 

38 

2 Keskustelu omakohtaisista köyhyyskokemuksista ja siitä, miten 
kirjoittajat käsittävät todellista köyhyyttä 
 

68 

3 Keskustelu köyhien lapsiperheiden ruokailutottumuksista ja 
erityisesti kasvikunnan tuotteiden vähäisestä käytöstä 
 

16 

4 Keskustelu siitä, ohjautuuko yksityishenkilöiden antama (joulu)apu 
niille perheille, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat 
 

54 

5 Verkkomedian köyhästä perheestä kertovaan artikkeliin pohjautuva 
keskustelu, jossa käsitellään erityisesti työssäkäyvien taloustilannetta 
 

52 

6 Iltapäivälehden köyhän perheen arjesta kertovaan artikkeliin 
pohjautuva keskustelu 
 

227 

7 Verkkomedian köyhien perheiden ahdingosta kertovaan artikkeliin 
pohjautuva keskustelu, jossa käsitellään erityisesti materiaalisen 
köyhyyden kysymyksiä 
 

407 
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4.8 Kvantifiointi 

Lapsen oikeuksien näkökulmaa ilmentää 32 viestiä aineistossani. Puutteellisen 

elämänhallinnan näkökulma on 183 viestissä. Nöyrän ja oikean köyhän näkökulmaa 

ilmentää 54 viestiä. Työssäkäyvien pienituloisten näkökulmaa esiintyy 38 viestissä. 

Vastuullisen taloudenpidon näkökulmasta on kirjoitettu 222 viestiä. Köyhyyden 

moninaisuudesta on kirjoitettu 129 viestiä ja omia köyhyyskokemuksia ilmentää 94 

viestiä. Luokittelun ulkopuolelle jäi 146 viestiä. Näin ollen yleisin luokka on vastuullista 

taloudenpitoa korostava luokka. Pieni osa viesteistä on tullut luokitelluksi useampaan 

luokkaan. Pääsääntöisesti pyrin etsimään jokaiselle luokittelukelpoiselle viestille yhden 

luokan, mutta selkeästi useampaa eri luokkaa ilmentävät viestit on luokiteltu kaikkien 

esiintyvien luokkien mukaisesti. 

TAULUKKO 2 

 

4 %

24 %

7 %

5 %
30 %

17 %

13 %

Eri näkökulmien esiintyvyys aineistossa

Lapsen oikeuksien näkökulma Elämänhallinnan näkökulma

Nöyrän ja oikean köyhän näkökulma Työssäkäyvän pienituloisen näkökulma

Vastuullisen taloudenpidon näkökulma Moniulotteisuuden näkökulma

Kokemuksen kautta rakentuva näkökulma
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Suurin osa hävikistä (146 viestiä) koostuu asiallisesta keskustelusta, joka kuitenkin 

poikkeaa tutkielmani kannalta olennaisesta käsiteltävästä aiheesta. Esimerkiksi tällaiset 

viestit päätyivät luokittelemattomina hävikkiin: 

”Emme ole köyhä perhe mutta emme osta kasviksia sen takia, että ne 

menevät roskiin. Lapsien ollessa pieniä opettelin itse niitä syömään ja yritin 

tarjota ja opettaa mutta eivät kelpaa. Osaan tehdä onneksi ravinteikasta 

ruokaa jolloin ei kukaan meillä kärsi puutoksista tai liikalihavuudesta.” 

Köyhien lapsiperheiden vähäistä kasvisten kulutusta koskevaan keskusteluun kirjoitettu 

viesti on asiallinen ja aiheeseen liittyvä, muttei käsittele lapsiperheiden köyhyyttä, joten 

päätyy luokittelemattomaksi omassa tutkielmassani. Toinen tyypillinen 

luokittelemattomaksi päätyvä viestityyppi on kahden (tai useamman) keskustelijan 

välinen aiheesta poikkeaminen. Tästä esimerkkinä on henkilökohtaisia 

köyhyyskokemuksia käsittelevän keskusteluketjun viestittelyt armeijan eri joukko-

osastojen lomakäytännöistä. Tämä sivuraide alkoi aiheeseen liittyvällä viestillä siitä, 

miten perheessä oli koettu köyhyyttä puolison asevelvollisuuden suorittamisen ajan. 
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5 Analyysi 

Tässä analyysissa olen pääosin lainannut käyttämäni katkelmat suoraan aineistosta. En 

ole korjannut kirjoitus- tai näppäilyvirheitä tai muuttanut tekstiasua oikeakielisemmäksi. 

Hakasulkein [ ] olen merkinnyt kohdat, joista olen poistanut tekstiä keskustelijoiden tai 

keskustelun kohteena olevien henkilöiden anonymiteetin suojaamiseksi. Olen kirjoittanut 

hakasulkeiden sisään omin sanoin korvaavan kuvauksen siitä sisällöstä, jonka olen 

hakasulkeista poistanut. Joitakin aineistokatkelmia olen lyhentänyt poistamalla niistä 

tutkielmani tarkoituksen kannalta epäolennaisia kohtia. Nämä poistot olen merkinnyt 

viestin alussa, keskellä tai lopussa olevilla kahdella viivalla (- -).  

Olen tarkoituksellisesti päätynyt siihen, etten tutkielmassani viittaa aineistokatkelmien 

osalta tiettyihin keskusteluketjuihin tai keskustelijoihin. Katkelmasta keskustelunaihe, 

jotka on esitetty taulukossa 1, saattaa olla pääteltävissä tai sitten ei. Syitä on kaksi, ja 

niistä ensimmäinen liittyy tutkimusetiikkaan ja kirjoittajien ja kirjoitusten kohteena 

olevien henkilöiden suojaamiseen. Koska kirjoittajat eivät ole antaneet suostumustaan 

siihen, että heidän kirjoituksiaan käytetään tutkielmani materiaalina, on minun 

suhtauduttava heidän oikeuksiinsa erityisellä herkkyydellä, mieluiten suojaten näitä 

oikeuksia liian tiukasti kuin liian huolimattomasti. Arvioni mukaan kaiken mahdollisen 

tunnistettavuuden vähentäminen on myös kirjoitusten kohteena olevien henkilöiden edun 

mukaista. Toinen, ja kenties merkittävämpi syy on se, ettei kyseisen keskustelufoorumin 

kontekstissa etenkään erillisten kirjoittajien erittely ole hedelmällistä, koska kirjoittajat 

ovat rekisteröitymättömiä eikä heidän aiempaa tai myöhempää vuorovaikutusta samassa 

keskusteluketjussa voida siksi selvittää. Koen siis, että aineistoihin tai keskusteluihin 

viittaaminen eritellysti ei tuo tutkielmalleni tai sen johtopäätöksille lisäarvoa.   

 

5.1 Näkökulma lapsen oikeuksista 

Lapsen oikeuksien näkökulman kautta köyhyyttä käsittävät näkevät köyhyyden uhkana 

lapsen oikeuksien toteutumiselle. Käsityksen kannattajat tuovat toisaalta esiin, että lasten 

vanhemmilla on perhesuunnittelun keinoin mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisiin 

taloudellisiin oloihin lapsia syntyy, mutta toisaalta lapset ovat perheen taloustilanteeseen 

syyttömiä ja heitä tulee tavalla tai toisella auttaa. Kirjoittajan muista asemoitumisista 

riippuu se, kannattaako hän ratkaisuksi lapsiperheiden köyhyyteen yhteiskunnallisia 
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rahallisia tukia, kansalaisyhteiskunnalta tulevaa apua vai jopa huostaanoton kaltaisia 

radikaaleja tapoja puuttua perheiden itsemääräämisoikeuteen.  

”-- Elämä on valintoja, mikään pakko ei ole puskea niitä mukuloita 

maailmaan jos ei ole kykeneväinen edes itseään elättämään. 

Lisääntyminen ei ole (ei ainakaan pitäisi olla) mikään velvollisuus, vaan 

pikemmin etuoikeus. Käy lapsiaan kyllä sääliksi. --” 345 kyllä, 34 ei 

Tässä katkelmassa kirjoittaja kertoo säälivänsä keskustelun kohteena olevan henkilön 

lapsia, sillä kirjoittajan käsityksen mukaan perheeseen ei olisi tullut hankkia ainakaan 

useampaa lasta, koska pitkäaikaistyötön ei kirjoittajan käsityksen mukaan kykene 

elättämään edes itseään. Kirjoittaja tuo esiin, että lasten hankkiminen on etuoikeus 

sellaisille ihmisille, jotka pystyvät vähintään elättämään lapsensa kunnolla. 

Todennäköisesti kirjoittajalla on muitakin vaatimuksia sille, millaiset henkilöt ovat 

oikeutettuja hankkimaan lapsia. Kirjoittaja käsittää köyhyyttä lapsen oikeuksien kautta – 

lapsen oikeus on syntyä perheeseen, jossa tämän perustarpeet pystytään täyttämään 

ongelmitta ja ylimääräiseenkin on toisinaan varaa.  

”Puhun suoraan: 

Miksi tehdä monta lasta, jos ei ole varaa niitä elättää? Yhden vielä 

ymmärtää, mutta lapsiluku kahdesta ylöspäin ei mene enää vahingon 

piikkiin. Usein kuultua: ”Ei kannata mennä töihin, koska saman rahan saa 

kotona.” Ei tule mieleen työkokemuksen arvo tai töissä / uralla eteneminen? 

Työnantaja palkkaa mielummin työkokemusta omaavan, kuin pitkään 

kotona olleen. Äänestäisin ensisijaisesti niitä puolueita jotka luovat 

työpaikkoja, sillä siitä se hyvinvointi muodostuu. 

Lapset vanhempien valintoihin syyttömiä, joten esim. Hope Ry:n lahjapuut 

tuovat pientä helpotusta ja iloa köyhyydessä eläville lapsille.” 120 kyllä, 

12 ei 

Tässä katkelmassa kirjoittaja kyseenalaistaa sen, miksi lapsia tehdään useita, jos perhe on 

köyhä ja kokee hankaluuksia lasten elättämisessä. Kirjoittaja kyseenalaistaa kommentin 

työnteon kannattamattomuudesta, johon antaa ymmärtää törmäävänsä usein. Kirjoittajan 

mukaan työkokemus itsessään on arvokasta ja auttaa uralla ja ylipäänsä elämässä 
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etenemisessä. Kirjoittaja kertoo näkemystensä vaikuttavan siihen, mitä puolueita hän 

äänestää. Kirjoittaja käsittää vanhempien taloustilanteen olevan asia, johon lapset ovat 

syyttömiä. Siksi hän pitää myönteisenä sitä, että hyväntekeväisyysjärjestöt auttavat näitä 

lapsia ja tuovat iloa näiden elämään.  

”Ilmoittaisin sossuun perheestäsi jos tuntisin teidät. Huostaanotto lapsille 

ettei tarvitse nälkää nähdä” 16 kyllä, 9 ei 

Leipäjonossa käymistä koskevassa keskustelussa kirjoittaja tuo ilmi, että huostaanotto 

olisi keskustelun kohteena olevan henkilön lapsille parempi vaihtoehto kuin nälässä 

oleminen, viitaten siihen, että kyseinen perhe joutui käymään leipäjonossa. Kirjoittaja 

käsittää köyhyyden ja erityisesti nälässä olemisen lapselle niin vahingollisena, että 

huostaanotto on parempi vaihtoehto. Kirjoittaja tuo viestissään esiin luottamustaan siihen, 

että ”sossu” pystyy pelastamaan lapsen köyhyydestä. Kyseisen kirjoittajan kirjoituksesta 

voi päätellä, että sosiaalitoimi asemoituu merkittäväksi toimijatahoksi 

lapsiperheköyhyyden vastaisessa työssä ainakin ihmisten mielikuvissa. Kirjoittaja antaa 

sosiaalitoimelle kontrolloivan viranomaisen roolin toivoen, että Suomen oloissa melko 

äärimmäisestä köyhyydestä kärsivän perheen lapset otettaisiin huostaan.  

”Vastuu sysätään muille vaikka itse on tehty valinnat. Itse on päätetty mm. 

tehdä 4 lasta, mutta jonkun muun pitää ne elättää. Joo kannatan edelleen 

tätä meidän sosiaalitukiyhteiskuntaa (suurimpana syynä siksi ettei lapset 

kärsi vanhempiensa idiotismista) mutta onhan se tunnustettava että 

kyllähän tämä systeemi tekee ihmisistä holtittomia. Lapsia voi tehdä 

huoletta, kun tietää että sossu ne elättää.” 52 kyllä, 1 ei 

Kirjoittaja tuo esiin sen ristiriidan, jonka monet lapsen oikeuksien kautta köyhyyttä 

käsittävät joutuvat kirjoitustensa perusteella kohtaamaan. Erilaiset sosiaalituet käsitetään 

passivoivina ja kirjoittajan mukaan sosiaalitukiyhteiskunta tekee ihmisistä holtittomia. 

Näitä sosiaalitukia joudutaan kuitenkin puolustamaan, koska on tärkeää, etteivät lapset 

joudu kärsimään vanhempiensa tilanteista, valinnoista, tai kuten kirjoittaja sen käsittää, 

idiotismista.  

Lapsen oikeuksien kautta köyhyyttä käsittävien viesteissä korostuu yksilöllinen syytös. 

Vanhempien vastuulla on tarjota lapselle riittävän hyvä elämä, eikä köyhyys mahdu 
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riittävän hyvän elämän määritelmään. Mikäli köyhyyden itsessään ei ajatella johtuvan 

vanhempien tekemistä valinnoista, on viestien mukaan yhtä kaikki tietoinen valinta 

hankkia lapsia, jotka joutuvat sijaiskärsijöiksi vanhempien heikosta taloustilanteesta. 

Lapsen oikeuksien luokassa ei ole yhtään viestiä, jossa otettaisiin kantaa siihen, miten 

perhesuunnittelussa tulisi huomioida muuttuvat elämäntilanteet ja se, että 

keskiluokkainen tai vauraskin elämäntyyli voi muuttua köyhyydeksi vastoinkäymisten 

kohdatessa. Muista luokista löytyvien viestien perusteella voi kuitenkin päätellä, että 

monien kirjoittajien mielestä perheen perustamista suunnitellessa tulee huomioida 

mahdollisia vastoinkäymisiä ja muutoksia varsin kattavasti.  

 

5.2 Näkökulma elämänhallinnan puutteen ja kyvyttömyyden aiheuttamasta 
köyhyydestä 

Elämänhallinnan ja kyvyttömyyden näkökulmaa korostavat kirjoittajat käsittävät 

kirjoitusten kohteena olevien henkilöiden köyhyyden johtuvan elämänhallinnan 

puutteesta. Elämänhallinta tai kyvyttömyys on moniulotteinen käsite, joka omassa 

analyysissani typistyy tarkoittamaan sellaisia kognitiivisia ja henkisiä resursseja sekä 

käytännöllisiä taitoja, joiden avulla henkilö pystyy vaikuttamaan muun muassa 

päihdekäyttöön ja perhesuunnitteluun sekä suunnittelemaan elämää pitkäjänteisesti.  

”[Vähävaraisten auttamiseen keskittyvässä sosiaalisen median ryhmässä] 

huomaa sen; mukuloita pirtti täynnä ja uutta pukkaa, vaikka ei pysty 

entisiäkään elättämään. Ei voi verorahoilla kaikkea saada. Sit kun vein 

apua, yhden ainoan kerran, oli kämppä tupakansavussa ja kaljatölkkejä 

eteinen, sit rahat loppui,kun ruokaa piti ostaa. Halooo, oma vastuu 

asioissa????” 267 kyllä, 1 ei 

Kirjoittaja käsittää köyhyyttä ennen kaikkea elämänhallinnan näkökulmasta. Kirjoittaja 

kertoo auttaneensa kerran sosiaalisen median ryhmän kautta löytämäänsä avun tarpeessa 

ollutta perhettä. Kirjoittajan käsityksen mukaan perheissä on paljon lapsia ja uusia tulossa 

tilanteeseen, jossa toimeentulossa koetaan hankaluuksia. Kirjoittajan kokemus on, että 

eräässä tällaisessa perheessä oli ollut varaa tupakkaan ja alkoholiin, muttei ruokaan. 

Kirjoittaja käsittää köyhyyttä siten, että ihmisten tulisi osoittaa enemmän omaa 

vastuunottoa tiukoissa taloudellisissa tilanteissa.  
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”Ostin vihjailujen jälkeen sukulaislapsille toppahaalarit x3. Mielelläni 

pienille ulkoleikkeihin. Silti tuntuu ristiriitaiselta, että vanhemmillaan on 

varaa mm. tupakkaan, meikkeihin, harrasteautoihin. Ja ei, en ole 

täydellinen tai rikas.” 148 kyllä, 2 ei 

Kirjoittaja kertoo omakohtaisen kokemuksensa sukulaisperheen auttamisesta. Hän pitää 

ristiriitaisena sitä, että lasten toppahaalareita toivottiin lahjaksi sukulaisilta, mutta 

vanhemmilla itsellään on varaa tupakkaan, meikkeihin ja kalliiseen harrastukseen. 

Kirjoittaja kuitenkin korostaa, että lasten auttaminen on tärkeää ja kirjoittajan ostos 

mahdollisti pienten ulkoleikit. Tämä osoittaa, että lasten hyvinvoinnin turvaaminen on 

ainakin tässä tapauksessa ylittänyt arvona sen moraalisen paheksunnan, jota kirjoittaja 

kokee sukulaisperheen vanhempia kohtaan. Kirjoittaja käsittää köyhyyttä ilmiönä, jonka 

arkisiin vaikutuksiin voi vaikuttaa omilla kulutusvalinnoilla. Sukulaisen ei olisi tarvinnut 

ostaa lapsille toppahaalareita, mikäli lasten vanhemmat käyttäisivät rahaa lasten tarpeisiin 

aikuisten asioiden sijasta.  

”Useimmiten köyhyydessä on kyse elämänhallinnan puutteesta. Ei 

ennakoida mitään. Kun jättää vuokran maksamatta tässä kuussa, tulee 

täytenä yllätyksenä, että se pitääkin maksaa ensikuussa ja samaan aikaan 

vielä ensikuun vuokrakin. Eihän köyhä mitenkään selviä kahdesta 

vuokrasta saman kuukauden aikana!!! Empatiakyvytön vuokranantaja, kun 

ei tuollaista asiaa ymmärrä. Talvikin tulee aina yllättäen ja erityisesti joulu. 

Olisipa joulu joka vuosi samaan aikaan niin pystyisi edes varautumaan! 

Mutta ei, aina se tupsahtaa postiluukusta mainoksina ja kauppakeskuksissa 

koristeluina ja joulumusiikkina ihan yllättäen. Ja joka vuosi aikaisemmin.” 

57 kyllä, 5 ei 

Kirjoittaja tuo käsityksensä esiin ironian kautta. Kirjoittaja käsittää köyhyyden johtuvan 

useimmiten elämänhallinnan puutteesta ja siitä, ettei asioita kyetä ennakoimaan. 

Kirjoittajan mukaan köyhät ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, että vuokranmaksun 

laiminlyönti tuottaa ongelmia seuraavassa kuussa tai että joulun hankintoihin pitäisi 

varautua jo etukäteen. Tämä kirjoittaja, kuten moni muukin elämänhallinnan ja 

kyvyttömyyden kautta köyhyyttä käsittävä, käyttää itsekin termiä elämänhallinta. Kyse 

onkin tutkielmani ainoasta luokasta, jota kuvaava termi itsessään on toistuva kirjoittajien 

teksteissä.  
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Elämänhallinnan ja kyvyttömyyden näkökulmalle tyypillistä on yksilölliset syytökset. 

Toisaalta joissakin kirjoituksissa yksilölliseen syytökseen yhdistyy sosiaalinen syytös, 

mikäli katsotaan, että yhteiskunnan tulisi kantaa enemmän vastuuta siitä, että jokainen 

saa ainakin auttavat talous- ja kotitaloustaidot esimerkiksi peruskoulusta. 

Elämänhallinnan puute ja kyvyttömyys nähdään monissa viesteissä myös 

ylisukupolvisena ja periytyvänä, jolloin varsinainen syytös saattaakin kohdistua aiempiin 

sukupolviin. Elämänhallinnan puutteen ja kyvyttömyyden aiheuttama köyhyys on 

monien kirjoittajien näkemyksen mukaan hankala asia, koska kärsimys kohdistuu 

vanhempien ohella myös tilanteeseen syyttömiin lapsiin. Läheisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja ehkä yhteiskunnankin tukien nähdään kuitenkin passivoivan 

entisestään ja palkitsevan ei-toivotusta käytöksestä.  

 

5.3 Nöyrän ja oikean köyhän näkökulma 

Nöyrän ja oikean köyhän näkökulmaa tuottavat kirjoittajat käsittävät köyhyyden 

todelliseksi ongelmaksi, josta kuitenkaan kaikki köyhäksi identifioituvat eivät 

kirjoittajien näkökulmasta kärsi. Nöyrän ja oikean köyhän näkökulmaan kuuluu köyhiin 

ihmisiin kohdistettu vaatimus kiitollisuudesta saatuja tukia kohtaan. Lisäksi nöyrä ja 

oikea köyhä on asemassa, josta ulospääsy on hankalaa (kuten vanhuudesta tai 

vammaisuudesta johtuva köyhyys) tai joka on kunnioitettava köyhän ponnistellessa oman 

tai lasten paremman tulevaisuuden eteen (esimerkiksi opiskelijavanhempien köyhyys).  

”Mä olen oikeasti kyllästynyt näihin ns. köyhien ulinoihin. 

Niiden röyhkeyteen köyhäillä ja syyttää muita köyhyydestään, vaikka 

vastaus löytyy peilistä. 

Ei nää lehtijutut koskaan tavoita niitä oikeesti köyhiä. He ovat 

vaatimattomia ihmisiä, jotka ymmärtävät tukien tärkeyden ja nauttivat siitä 

mitä saavat. Nöyränä vielä auttavat muita.” 219 kyllä, 13 ei 

Tämä kirjoittaja käsittää, että on olemassa ”ns. köyhiä” ja oikeita köyhiä, joita ei koskaan 

haastatella lehtiin. Kirjoittaja käsittää, että nöyrä köyhä on kiitollinen siitä mitä saa ja 

auttaa myös muita. Kirjoittajan käsitykseen oikeasta köyhyydestä ei sovi se, että 

köyhyydestä syytetään muita tai pidetään isoa meteliä. Kirjoittaja kertoo olevansa 
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kyllästynyt siihen, että lehdissä kerrotaan ihmisistä, jotka ovat kirjoittajan käsityksen 

mukaan köyhiä omasta syystään.  

”Näitä juttuja "omaa syytään ja laiskuuttaan"-köyhistä julkaistaan 

kiihtyvissä määrin, että saadaan kansa sosiaalietuuksien leikkaamisen 

kannalle. Parempi ettei puhuta pitkäaikais- sairaiden yksinhuoltajien tai 

köyhien, tukiverkottomien vanhusten kohtaloista mitään. Simppeliä.” 124 

kyllä, 6 ei 

Tässä kirjoittaja käsittää köyhyyttä siten, että se voi olla joko omaa syytä ja laiskuutta, tai 

aiheutua esimerkiksi pitkäaikaissairaudesta yhdistettynä yksinhuoltajuuteen tai koskettaa 

tukiverkostottomia vanhuksia. Kirjoittaja kokee, että yksilöllisten valintojen vuoksi 

köyhistä ihmisistä kirjoitetut jutut heikentävät oikeasti köyhien asemaa syömällä 

kannatusta sosiaalietuuksilta.  

Nöyrän ja oikean köyhän näkökulmissa risteilevät yksilölliset ja sosiaaliset syytökset, 

kuten myös yksilölliset ja sosiaaliset kohtalot. Vääränlaisten köyhien tilanteiden 

katsotaan johtuvan ensisijaisesti yksilöllisen syytöksen piiriin kuuluvista asioista, kuten 

työn välttelystä, liian suuresta lapsiluvusta tai yleisestä saamattomuudesta. Toisaalta 

teksteissä kuvataan useita kirjoittajien näkökulmasta oikeita köyhiä, joiden köyhyys 

aiheutuu joko kohtalonvaraisista asioista tai tilanteista, joihin yhteiskunnan tulisi 

kirjoittajien mukaan vastata tehokkaammin köyhyyttä vähentäen. Tiivistetysti voikin 

sanoa, että vääränlaiset köyhät ovat niitä, joiden köyhyyttä selitetään ensisijaisesti 

yksilöllisen syytöksen kautta, kun taas kunnialliset köyhät tulevat ymmärretyiksi 

yhteiskunnan rakenteiden tai sattuman kautta.  

 

5.4 Työssäkäyvän pienituloisen näkökulma 

Työssäkäyvän pienituloisen näkökulma sisältää käsityksen köyhyydestä siten, että se on 

jossain määrin asennoitumiskysymys ja että työssäkäynti ei suojaa pienituloisuudelta, 

joka on myös epäoikeudenmukaisuutta tuottava tunne yhdistettynä työelämän 

ulkopuolella oleville pienituloisille maksettaviin taloudellisiin tukiin.  

”Minäkin jäin työttömäksi kuopuksen äitiysloman aikana, mutta ryhdyin 

perhepäivähoitajaksi. Siinä hommassa ei paljon tienannut, mutta toisaalta 
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ei ollut päivähoitomaksuja omista lapsista, eikä mitään työssäkäyntikuluja 

ja säästöä tuli kun oli päivät kotona ja pystyi esim. leipomaan itse kaikki 

leivät. Kaikki mahdolliset vaatteet on aina hankittu kirpparilta, kuten myös 

urheiluvälineet, pyörät yms. Kaikessa on pitänyt aina säästää, kerätä 

tarkkaan talteen marjat ja sienet, kasvattaa perunoita ja juureksia, 

mansikoita ja karviaisia, kutoa sukat ja lapaset, ommella itse mitä osaa, 

parsia sukat. – - Mies on tavallisissa töissä ja ihan tässä on talolainaakin 

lyhennelty. Vanhin lapsi on tän vuoden abi, joten nyt pitää jo säästää ensi 

kevään juhlia varten. Mutta olen hirmuisen ylpeä, että olemme pystyneet 

lukionkin kustantamaan ja pystymme muillekin lapsille. Koskaan ei olla 

haettu mitään sosiaaliapua eikä käyty leipäjonossa.” 184 kyllä, 7 ei 

Tässä katkelmassa kirjoittaja kertoo omasta elämästään. Hän kertoo kohdanneensa itsekin 

työttömyyttä, mutta ratkaisseensa asian pienipalkkaisella työllä ja säästäväisellä 

elämäntavalla. Kirjoittaja korostaa, ettei hänen perheensä ole koskaan hakenut mitään 

sosiaaliapua tai käynyt leipäjonossa. Kirjoittaja vaikuttaa olevan tästä ylpeä, kuten myös 

siitä, että lapsille on pystytty kustantamaan lukio-opinnot ja talolainaa on lyhennetty. 

Kirjoittaja käsittää, että niukkuuden kokemuksia on myös työssäkäyvillä, mutta oma 

asenne on olennainen siinä, miten elämään suhtautuu. Kirjoittaja tuo keskusteluun 

mukaan elementtejä, jotka ovat tyypillisiä taloustaitojen puutteen kautta köyhyyttä 

käsittävien kirjoituksissa: köyhän on tärkeää osata tai jaksaa marjastaa, tehdä käsitöitä ja 

valmistaa itse ruokaa. 

”--Mietin vaan että mulla jää suunnilleen saman verran käyttörahaa 

kuukaudessa laskujen, vuokran ja elareiden jälkeen. En saa mitään tukia. 

Teen vain aika rankkaa viisivuorotyötä. 

Eikö työn pitäisi olla kannustavaa?--” 35 kyllä, 6 ei 

Keskustelun aloittaja aloittaa keskustelun verkkomediassa julkaistun artikkelin pohjalta. 

Hän kertoo käytettävissä olevien ansiotulojensa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin 

keskustelun kohteena olevan perheen tulot, jotka koostuvat yksinomaan erilaisista 

sosiaalietuuksista. Kirjoittaja on tärkeän kysymyksen äärellä, sillä 

kannustinloukkukeskustelua on käyty erityisesti talouspoliittisesta näkökulmasta 

runsaasti. Yhteiskunnan optimaalisen toiminnan kannalta on hankalaa, jos työnteolle ei 
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ole riittäviä kannusteita, sillä yhteiskunnan palvelut ja taloudelliset etuudet rahoitetaan 

verovaroin ja yhteiskunta tarvitsee työvoimaa toimiakseen.   

”Miksi näissä jutuissa on aina esimerkkinä työttömiä? Miksi ei puhuta 

niistä jotka elää kaukana köyhyysrajasta vaikka ovat työelämässä? Kun tein 

kahta työtä ei jäänyt edes satasta kuussa vuokran ja laskujen jälkeen. Siis 

ruokaan itselleni ja lapselle. Siitä sitten bussilippuja ja uusia kuravaatteita 

ostamaan ja lopulta päädyin töistä varastamaan ruokaa kun olin ollut 

tarpeeksi monta viikkoa ilman lämmintä ruokaa.” 78 kyllä, 2 ei 

Kirjoittaja tuo esiin harminsa siitä, että erilaisissa medioissa julkaistavissa 

köyhyyskokemuksissa esiintyvät henkilöt ovat kirjoittajan käsityksen mukaan aina 

työttömiä. Kirjoittaja toivoo, että työssäkäyvien köyhien tilanteesta puhuttaisiin 

enemmän. Kirjoittaja kertoo eläneensä tilanteessa, jossa hän kahta työtä tekemällä tienasi 

niin vähän rahaa, että joutui varastamaan ruokaa töistä oltuaan monta viikkoa ilman 

lämmintä ruokaa. Kirjoittajan kohtaama köyhyys ruuan puutteineen piirtyy melko 

äärimmäisenä. Kirjoittajan viittaus bussilipun hankintaan on merkityksellinen, koska 

bussiliput voivat lukeutua niihin menoihin, jotka koskevat vain työssäkäyviä ja siis 

vähentävät käteen jäävää tuloa entisestään. Fyysisen toimintakyvyn, henkisen 

kyvykkyyden ja etäisyyksien asettamissa rajoissa työttömän köyhän voi olla mahdollista 

elää pitkäänkin ilman joukkoliikenteen käyttömahdollisuutta, mikäli asuinalueen palvelut 

ovat riittävät, mutta työssäkäyvän on tavalla tai toisella kuljettava työpaikalleen.  

Työssäkäyvän pienituloisen näkökulmalle on tyypillistä yksilölliset ja toisaalta sosiaaliset 

syytökset. Yksilölliset syytökset kohdistuvat pääosin niihin kunniattomiin köyhiin, jotka 

eivät ansaitse vähiä varojaan palkkatyöllä, vaan elävät yhteiskunnan tukien varassa, ja 

erityisesti kokevat ne riittämättömiksi. Kirjoitusten kohteina olevien henkilöiden ei 

katsota olevan oikeutettuja valittamaan köyhyydestään, koska he eivät ole ansiotyössä 

eikä heidän siten katsota ansaitsevan rahaa enempää kuin he tällä hetkellä saavat. 

Kirjoittajat itse kokevat joutuneensa omaan tilanteeseensa pienituloisiksi, jopa köyhiksi 

työssäkäyviksi puolestaan pääosin sosiaaliseen syytökseen luettavien tilanteiden kautta. 

Palkkatulo ei riitä perheen elättämiseen, vaikka tekisi kahta työtä tai työ olisi luonteeltaan 

raskasta vuorotyötä, tai tielle on sattunut työttömyyden kaltaisia tragedioita.  
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5.5 Vastuullisen taloudenpidon näkökulma 

Vastuullisen taloudenpidon näkökulmaa esille tuovat kommentoijat käsittävät köyhyyttä 

haasteena, joka joko syvenee tai ilmenee kokonaan siksi, että köyhyydestä kärsivällä ei 

ole halua tai taitoja käyttää rahaa vastuullisesti. Vastuullisen taloudenpidon näkökulman 

kannattajat korostavat, että köyhyys joko poistuu kokonaan tai elämänlaatu paranee, jos 

kulutusta järkevöitetään, rahaa säästetään ja ymmärretään, ettei rahaa voi käyttää 

enempää kuin sitä on. Elämänhallinnan näkökulmasta vastuullisen taloudenpidon 

näkökulma eroaa siten, että se keskittyy nimenomaan taloustaitojen hallintaan 

laajamittaisempien elämänhallinnan ongelmien, kuten päihteidenkäytön ja 

kouluttamattomuuden sijasta. Vastuullisen taloudenpidon näkökulma ulottuu monien 

vastausten perusteella yleisemmäksi kaikkia kansalaisia koskevaksi teesiksi, kuin 

pelkästään pienituloisiin kohdistetuksi vaatimukseksi. Säästäväisyyttä, hintatietoisuutta 

ja käytetyn tavaran suosimista pidetään ihailtavana kaikissa sosiaaliluokissa.  

”-- Mikis 20 vuotta työttömänä ollut äiti ei kierrä kirpputoreja vaan ostaa 

70 € toppahousut. En ole varmaan koskaan ostanut kolmelle lapsellemme 

noin kalliita toppahousuja, Ticketitkin oli -40 % alesta ja isoimmat oli 

hutiostos, olivat niin leveää mallia. Ja käyn siis ihan töissä.”  104 kyllä, 5 

ei 

Tässä viestissä kirjoittaja kertoo olevansa työssäkäyvä, mutta ostavansa silti lapsilleen 

edullisia vaatteita. Kirjoittaja käsittää, että erityisesti työtön äiti voisi hankkia vaatteita 

myös kirpputoreilta. Kirjoittajan viestissä korostuu vastuullisen taloudenpidon 

näkökulma, jonka tulisi olla myös työssäkäyvien ihanteena. Rahaa tulee käyttää 

vastuullisesti ja säästäväisesti ja tyytyä edullisempiin vaihtoehtoihin. Tuomalla 

keskusteluun suositun lastenvaatemerkin (Ticket to Heaven) kirjoittaja korostaa, ettei 

tämän tarvitse tarkoittaa edes arvostetuista merkkivaatteista tinkimistä, jos ajoittaa 

ostokset alennusmyyntien aikaan.  

”Jos haluaa elää varakkaan elämää, täytyy olla varakas. Niin 

yksinkertaista se on. Jos on köyhä, täytyy panna suu säkkiä myöden. 

Itse olen ollut sekä hyvätuloinen että tätä nykyä melkoisen köyhä, kun olen 

ollut kohta 10 vuotta työkyvytön kaikkien muiden paitsi vakuutusyhtiön 

mielestä. Tietenkään en nyt, työmarkkinatuella, kuluta samalla tavalla kuin 
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aikanaan töissä ollessa! Töissä ollessa saatoin ostaa mitä halusin, koska 

halusin, ja ostin myös. Aina, kun tulotaso on tippunut, olen tehnyt uuden 

budjetin ja sitten elänyt sen mukaan. Hyvin yksinkertaista.” 135 kyllä, 12 

ei 

Tässäkin viestissä kirjoittaja kertoo omasta elämästään. Hän kertoo olleensa aiemmin 

varakas ja eläneensä leveämpää elämää, mutta nyt pienituloisena hän on joutunut 

karsimaan kulutuksestaan. Kirjoittaja käsittää köyhyyttä siten, että se tarkoittaa 

väistämättä valintoja sen suhteen, mihin rahaa voi kuluttaa. Kirjoittajan näkemyksen 

mukaan köyhän tulee ”panna suu säkkiä myöten”, eli ostaa vain sellaisia asioita, joihin 

on varaa. Mikäli haluaa elää taloudellisesti yltäkylläistä elämää, tulee tavoitella asemaa 

varakkaana. Sen korostaminen, että kirjoittaja on itsekin joutunut tekemään tällaisia 

valintoja, näyttäytyy pyrkimyksenä lisätä viestin painoarvoa. Lisäksi omakohtaisen 

kokemuksen korostaminen lisää kirjoittajan legitimiteettiä antaa ohjeita muille 

vastaavassa tilanteessa oleville henkilöille.  

”Tukholman risteilyjähän saa ilmaiseksi. Tai vaihdetaan suklaalevyyn. 

Laivalle voi ottaa eväät. Ja sieltä Viikkarin vierestä pääsee kävellen 

Söderiin tai lautalla kiertämään vesitse. Me on käyty tänä vuonna jo 

kahdella tuollaisella ilmaisekksi saadulla reissulla, ihan kaupunginosan 

facebook-ryhmästä bongatuilla. 

Täysin pähkähulluja juttuja! Onko tää taas laitettu siksi, että työssäkäyvät 
ärtyisi?” 141 kyllä, 6 ei 

Vastuullisen taloudenpidon näkökulmaa korostavien teksteissä köyhyys ymmärretään 

yksilöllisen syytöksen kautta – köyhyyttä aiheuttaa tai sitä syventää henkilön haluttomuus 

tai kyvyttömyys käyttää rahaa vastuullisesti. Monet vastuullisen taloudenpidon kautta 

köyhyyttä käsittävät ovat kirjoittaneet viestejään luultavasti täysin vilpittömin aikein, 

tarkoituksena jakaa omassa arjessa hyväksi koettuja oivalluksia taloudenhallinnasta 

eteenpäin. Vastuullisen taloudenpidon kautta köyhyyttä käsittävien viesteissä esiintyykin 

runsaasti erilaisia käytännönläheisiä neuvoja ja ajatuksia siitä, miten arjen valinnoilla voi 

säästää rahaa. Kirjoitusten kohteena olevia köyhiä opastetaan siinä, miten kirpputoreilta 

voi tehdä hyviä löytöjä tai millaisista raaka-aineista valmistettu ruoka on edullista. 

Edellisen kirjoittajan viesti on tällaisesta käytännönläheisestä neuvomisesta hyvä 
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esimerkki. Vaikka se on kirjoitettu kiistatta alentavaan sävyyn, on kirjoittajan 

tarkoituksena kuitenkin auttaa – jos ei artikkelin perhettä, niin jotakin muuta vastaavassa 

tilanteessa olevaa – keksimään edullisia tapoja nauttia risteilyreissusta.  

”Meillä on oikeasti köyhä perhe eli tuloni ovat juuri ja juuri 

toimeentulorajan yläpuolella. Silti pojalla on vaatteita, jopa merkki-

sellaisia, ei pulaa leluista isän tai äidin luona jne. Tosin minulla ei ole 

rakennekynsiä eikä merkkilaukkuja, mutta enpä valita lehdissä, että ei ole 

rahaa. Mielessä tosin kävi, että miksi olen niin tyhmä, että maksan itse, 

miksi en käytä mummin joululahjarahaa (50 e) hajuveteen ja pyydä lapselle 

vaatteita joltain apuryhmältä.” 497 kyllä, 59 ei 

Vastuullisen taloudenpidon kautta köyhyyttä käsittäviin viesteihin lukeutuu paljon myös 

pienituloisiksi, jopa köyhiksi itsensä asemoivien henkilöiden viestejä. Kirjoittaja kertoo 

elävänsä tuloilla, jotka ylittävät juuri ja juuri rajan, jonka alapuolella elävänä saisi 

perustoimeentulotukea. Kirjoittaja kertoo pystyvänsä tästä huolimatta täyttämään kaikki 

lapsensa perustarpeet ja vähän enemmänkin, viitaten merkkivaatteisiin. Kirjoittaja 

käsittää tämän johtuvan siitä, että hän käyttää rahansa ensisijaisesti lapsen menoihin, ei 

omaan ulkonäköönsä ja merkkilaukkujen kaltaisiin statusesineisiin. Kirjoittaja pohtii, 

onko hän tyhmä, kun pyrkii elättämään lapsensa itse eikä pyydä avustusryhmiltä 

lahjoituksia voidakseen käyttää varojaan enemmän itseensä.  

Aineistoni perusteella ei siis ole mahdollista sanoa, että vastuullisen taloudenpidon 

käsitys ilmenisi vain ylemmiltä yhteiskuntaluokilta alemmille esitettyinä vaatimuksina. 

Vastuullisen taloudenpidon kautta köyhyyttä käsittävien lisäksi pienituloisten 

työssäkäyvien käsityksissä korostuu ajatus siitä, miten köyhyys lievittyy tai muuttuu 

siedettävämmäksi sillä, että priorisoi rahankäyttöään ja on erilaisten säästötapojen 

suhteen kekseliäs. 

  

5.6 Moninaisen köyhyyden näkökulma 

Moninaisen köyhyyden käsitys lähtee siitä ymmärryksestä, että ihmisten elämäntilanteet 

ovat erilaisia ja siten köyhyyden ratkaisemiseksi tai köyhyyden aiheuttamien arjen 

pulmien helpottamiseksi ei välttämättä ole yhtä ratkaisua, joka toimii kaikilla.  
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”Risteily voi olla ilmainen, mutta meiltä matka satamaan n. 700 km, joten 

jää risteilyt risteilemättä.” 61 kyllä, 2 ei 

Kirjoittaja pyrkii tuomaan keskusteluun näkökulmaa siitä, että ihmisten elämäntilanteet 

eroavat toisistaan eivätkä kaikki säästövinkit toimi jokaisella. Kirjoittaja käsittää 

köyhyyttä ja sen mukanaan tuomia vaikutuksia elämänlaatuun siten, ettei siihen voi olla 

yhtä ainoaa ratkaisumallia, koska ihmisten elämäntilanteet ja resurssit ovat erilaisia. 

Risteilyehdotus toimisi pääkaupunkiseudulla tai Turussa asuvalle, muttei juuri muille.  

”Katsoin äskettäin Areenasta velkavankeusdokkarin, jossayksi tai kaksi 

kolmesta oli entisiä päihderiippuvaisia. Riippuvuksista oli päästy irti, mutta 

ne olivat korvautuneet uusilla. Tässä tapauksessa shoppailulla. Köyhänä 

on vaikea ostaa itselleen kunnon terapiaa, joka oikeasti auttaisi tilanteen 

ratkaisemiseen. Tosin dokkarin ihmiset olivat kyllä hakeutuneet vertaistuen 

pariin, mikä varmaankin auttaa jonkin verran. Surullinen dokkari. Siitä 

käydyissä somekeskusteluissa näitä ihmisiä haukuttiin ja lyntättiin. Onko 

niin, että köyhäkin tuntee itsensä paremmaksi kun on joku, jolla menee vielä 

huonommin ja jota voi haukkua?” 

6 kyllä, 0 ei 

Kirjoittaja kertoo katsoneensa dokumentin, joka kuvaa velkaantuneiden ihmisten elämää. 

Kirjoittajan käsityksen mukaan kaksi dokumentissa esiintynyttä henkilöä oli ensin ollut 

päihderiippuvaisia, mutta päihderiippuvuus oli korvautunut ostoriippuvuudella. 

Oletettavasti muutos on kirjoittajan näkökulmasta tapahtunut parempaan suuntaan, sillä 

runsas kuluttaminen ja siitä seuraava velkaantuminen moninaisine ongelmineen ei ole 

samanlainen välittömästi terveyttä ja henkeä uhkaava haittatekijä kuin päihderiippuvuus. 

Kirjoittaja näkee, että velkaantuneet elävät ikävässä kierteessä, sillä köyhyytensä vuoksi 

heillä ei kirjoittajan käsityksen mukaan ole mahdollisuutta päästä kunnon terapiaan. 

Tämä osoittaa osaltaan, ettei julkisten, ilmaisten tai edullisten mielenterveyspalveluiden 

katsota vastaavan kovinkaan tehokkaasti ongelmia kokevien tarpeisiin. Kirjoittaja myös 

epäilee, että köyhätkin haluavat kohottaa itseään muihin vertaamalla ja kokevat 

mielihyvää siitä, että jonkun asiat ovat omiakin huonommin.  

”Tunnen yhden perheen, jonka molemmat vanhemmat olivat hyvin 

toimeentulevia. Onnettomuuden seurauksena perheen isä kuoli ja äiti 
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loukkaantui niin, että hänestä tuli työkyvytön. Mikään ei elämässä ole 

varmaa. Ymmärrän toki pointtisi, joiltakin ihmisiltä näyttää puuttuvan 

elämänhallinta kokonaan...” 15 kyllä, 1 ei 

Kirjoittaja vastaa kommenttiin, jossa kehotetaan miettimään jo lasten hankintaa 

suunnitellessa, miten monta lasta pystyy elättämään mahdollisesti muuttuvissa 

elämäntilanteissa. Kirjoittaja kertoo tuttavapiirissään tapahtuneesta tragediasta, jossa 

perheen isä menehtyi ja äiti menetti työkykynsä. Keskustelun konteksti huomioiden tämä 

oletettavasti johti perheen tulotason romahtamiseen ja päätymiseen sellaiseen 

vähävaraisen ihmisen asemaan, josta keskustelussa puhutaan. Kirjoittaja peräänkuuluttaa 

keskustelua siitä, minkälaisiin epäonnisiin sattumiin ihmisten todella tulee 

elämänkulkuaan suunnitellessa varautua. Toisaalta tämäkin kirjoittaja tuo kirjoitukseensa 

mukaan elämänhallinnan puutteeseen viittaavan loppukaneetin.  

”Ai niin kuin se olisi oma valinta että työpaikkoja ei ole tai kouluihin ja 

töihin ei oteta kuin nuoria ja lapsettomia. Sentään pakolaisille ei ole vaikea 

elää Suomessa mitä nyt ruoka on pahaa.” 16 kyllä, 12 ei 

Kirjoittajan käsittää köyhyyden johtuvan muun muassa siitä, että töihin ei pääse eikä 

kouluttautuminen ole helppoa, koska koulupaikkojakaan ei ole. Kirjoittaja käsittää 

köyhyyden johtuvan rakenteellisista asioista, jotka eivät ole yksilön omia valintoja. 

Toisaalta kirjoittaja tuo esiin, että Suomi on sentään hyvä maa pakolaisille, joiden ainoa 

harmi on paha ruoka. Hypoteesini oli, että aineistossa esiintyisi melko paljon viittauksia 

maahanmuuttajiin ja heille maksettaviin etuuksiin, mutta todellisuudessa tämä viesti oli 

kuitenkin harvoja poikkeuksia. Yksi selittävä tekijä tälle saattaa olla keskustelufoorumin 

melko tiukka moderointipolitiikka. Maahanmuuttajiin, maahanmuuttopolitiikkaan ja 

maahanmuuttajille maksettaviin rahallisiin tukiin liittyvät keskustelut saavat varsin 

nopeasti sellaisia piirteitä, että keskusteluketju poistetaan kokonaan.  

Moninaisen köyhyyden käsitykselle on ominaista köyhyyden käsittäminen muiden 

selitysmallien kuin yksilöllisen syytöksen kautta. Köyhyyteen on ajauduttu elämänkaaren 

varrelle osuneiden epäonnisten sattumien vuoksi tai köyhyyttä aiheuttaa suurempi 

henkilökohtainen painolasti, joka saattaa periytyä useamman sukupolven takaa. Vaikka 

köyhyyden voisikin ajatella johtuvan ainakin osin henkilön tekemistä tietoisista 

valinnoista, käsitetään moninaisen köyhyyden käsityksessä, ettei köyhyydestä 
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nouseminen siitä huolimatta ole välttämättä helppoa ja että monet omaan 

elämäntilanteeseen myönteisesti vaikuttavat valinnat voivat olla köyhille ihmisille 

ristiriitaisesti vaikeampia kuin varakkaammille. Esimerkiksi uudelleen kouluttautuminen 

on vaivattomampaa, mikäli sen voi tehdä ainakin osin omiin säästöihin turvaten, eikä 

pelkästään yhteiskunnan rahallisin tuin tai yrityksen perustaminen vaatii alkupääomaa, 

jonka saavuttaminen on köyhälle hyvin vaikeaa tai mahdotonta. 

 

5.7 Kokemusten kautta syntyvän ymmärryksen näkökulma 

Kokemusten kautta syntyvän ymmärryksen näkökulma pohjautuu argumentteihin siitä, 

miten oma köyhyyskokemus luo ymmärrystä muita köyhyydestä kärsiviä kohtaan. 

Kokemusten kautta syntyvän ymmärryksen näkökulmaan liittyy käsitys köyhyydestä 

kompleksisena ja moniulotteisena ilmiönä. Omakohtaiset menneet köyhyyskokemukset 

voivat auttaa arvostamaan vakaata ja turvallista taloustilannetta, jos sellaiseen onnistuu 

pääsemään.  

”Missä vaiheessa te ns hyväosaiset olisitte tyytyväisiä? Silloin kun köyhä 

lapsiperhe kulkee rääsyissä kerjäämässä? Asuvat sillan alla pahvien 

päällä? Meillä syötiin tänään niin että mies ja minä emme syöneet, 2 teiniä 

sai ruokaa. Emme omista mitään, asunto lähtee pian alta kun vuokra nousi 

taas mutta asumistuki laski reippaasti. Kaupungin asuntoa emme saa kun 

mehän emme ole kodittomia. Asuntoja ei vain ole. Molemmat lapset sekä 

minä olemme vaikeasti masentuneita, lapsia kiusataan koulussa, mies 

toipuu vaikeasta sairauskohtauksesta. -- Teidän haukkumisenne oikeasti 

satuttaa ja loukkaa.” 136 kyllä, 55 ei 

Kirjoittaja kertoo omasta elämästään. Hän kokee, ettei mikään riitä hyväosaisille sen 

suhteen, kuinka paljon köyhien perheiden oletetaan karsivan kulutustaan ja 

elinkustannuksiaan. Kirjoittaja kertoo suurista inhimillisistä tragedioista – asunnon 

tulevasta menettämisestä vuokran ja asumistuen kohtaamattomuuden vuoksi, 

koulukiusaamisesta, vaikeasta masennuksesta josta kärsivät sekä kirjoittaja että lapset ja 

puolison sairauskohtauksesta. Kirjoittaja käsittää köyhyyttään kasautuvasta huono-

osaisuudesta johtuvaksi. Lisäksi köyhyyttä pahentavat suuret rakenteelliset pulmat, kuten 

kohtuuhintaisten asuntojen riittämättömyys. Kirjoittaja tehostaa viestiään kertomalla, että 
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yksilönvastuuta ja leikkauksia painottavien kirjoittajien viestit ovat loukkaavia ja 

satuttavat häntä henkilökohtaisesti.  

”90-luvun alussa oli tiukkaa. Olin ihan paniikissa, jos vaikka sukkahousut 

menivät rikki, kun uusia ei ollut varaa ostaa ja siihen aikaan meillä 

pankkineideillä piti olla hameet päällä. Tilipäivä oli juhlaa, kun pystyin 

ostamaan sämpyläjauhoja ja leipomaan syömistä itselleni. Yöt valvoin ja 

murehdin, että miten seuraavasta viikosta aina selviäisi. 

Sittemmin olen kouluttautunut hyvään ammattiin ja taidan kuulua siihen 

hyvätuloisimpaan kansanosaan, vaan edelleenkään en ole noita kaameita 

aikoja unohtanut. Sen verran syvälle se hätä ja toivottomuuden tunne 

iskostui tuonne jonnekin.”13 kyllä, 1 ei 

Kirjoittaja kertoo kommentissaan omakohtaisen kokemuksensa, joka sijoittuu 90-luvun 

lama-aikaan. Hän kertoo myös nousseensa köyhyydestä ja kuuluvansa nykyään 

hyvätuloisiin. Kirjoittaja kuitenkin käsittää köyhyyden hädän ja toivottomuuden tunteita 

aiheuttavaksi tilaksi, joka on elämistä tilipäivästä toiseen. Omakohtainen kokemus on 

muovannut kirjoittajan käsitystä köyhyydestä, sillä hän kertoo köyhyyden aiheuttamien 

tunteiden iskostuneen häneen eikä hän ole unohtanut noita aikoja.  

”-- Joka päivä meillä syödään vihanneksia ja hedelmiä, mutta yleensä sitä 

edullista perussettiä: banaaneita, omenoita, päärynöitä, mandariineja, 

kurkkua, tomaattia… En tunne yhtään köyhää, joka EI söisi kasviksia. 

Muistutan lapsia ottamaan reilusti salaattia myös koulussa ja rohkaisen 

kokeilemaan uusia vihanneksia. T: korkeasti koulutettu köyhä” 7 kyllä, 0 ei 

Kirjoittaja kertoo omakohtaisesta tilanteestaan. Vaikka he ovat köyhiä, he syövät 

kasvikunnan tuotteita, toisin kuin keskustelun aloittaja väittää. Huomionarvoista on, että 

viestinsä lopuksi kirjoittaja kertoo olevansa korkeasti koulutettu köyhä. Yhdistän 

tällaisen viestintätavan keskusteluihin ansaitsevista ja ansaitsemattomista köyhistä. 

Keskustelija kokee syystä tai toisesta tarvetta tuoda esille sitä, että hän on päätynyt 

köyhän asemaan omista ponnisteluistaan huolimatta. Toki viittaus korkeaan 

koulutukseen saattaa johtua siitäkin, että korkean koulutuksen tiedetään indikoivan 

terveellisempiä elämäntapoja.  
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”Luin vasta ekan sivun ja kyllä tuli selväksi, että kun ihmisellä menee hyvin 

niin hän on julma toiselle. Ei ihme, että lapset kiusaavat, koska heulle 

opetetaan rahan maku. Hyh. Emme voi tietää 20 vuoden aikana tehtyjä 

valintoja ja sattumuksia. - - Yksi lyhyt lehtijuttu ei riitä kertomaan kattavasti 

perheen köyhyyden syistä. Mutta se on tutkittua, että köyhyys periytyy. 

Meille tulee lisää köyhiä, koska vanhuksia on enemmän kuin veroa 

tuottavia. Sinänsä ihanaa, että jotkut tekevät lapsia useamman. Nyt 

kannattaa ehkä jokaisen herätä vähän että miten opettaa lapsensa 

kunnioittamaan ihmisiä, omaisuutta ja aina uutta tavaraa. Joulun keräykset 

on tulossa, jolloin voi ostaa itselleen hyvän mielen. Hitto että alkoi pistää 

vihaksi nuo omaa syytä kommentit, terveisin meitä oli neljä lasta ja yh- 

äiti.” 36 kyllä, 19 ei 

Kirjoittaja paljastaa viimeisessä virkkeessä oman perhetaustansa. Hän on kasvanut 

perheessä, jossa lapsia oli neljä ja äiti oli yksinhuoltajana. Keskustelun konteksti 

huomioiden yksinhuoltajuus tarkoitti tässä perheessä luultavasti myös köyhyyttä, jolle 

yhden elättäjän perheet ovat alttiimpia kuin kahden. Kirjoittaja peräänkuuluttaa 

keskustelijoilta empatiaa köyhyydestä kärsiviä ihmisiä ja perheitä kohtaan. Hän vetoaa 

tutkimusnäyttöön siitä, että köyhyys siirtyy sukupolvelta toiselle. Kirjoittaja pitää 

myönteisenä sitä, että joku ylipäänsä hankkii monta lasta, viittauksena 

syntyvyyskeskusteluun. Kirjoittaja käsittää hyväosaisuuden aiheuttavan julmuutta 

vähempiosaisia kohtaan ja näkee, että erilaiset hyväntekeväisyyskeräykset ovat tapa ostaa 

myös itselle hyvä mieli. 

Kokemuksen kautta syntyvän ymmärryksen käsitykselle on ominaista, että köyhyyden 

nähdään aiheutuvan pitkälti muista kuin yksilölliseen syytökseen kuuluvista tekijöistä. 

Köyhyyden aiheuttajina nähdään sairauksia, työttömyyttä tai perhetilanteen muutoksia, 

joihin köyhyydestä kärsivä ihminen on osaton. Toisaalta jopa kokemuksen kautta 

syntyvän ymmärryksen kautta köyhyyttä käsittävät näkevät köyhyyden usein 

tietynlaisena sankaritarinana. Köyhyyskokemukset ovat jalostaneet, tuoneet ymmärrystä 

erilaisuudesta ja tehneet kertojastaan keskiluokkaisuudestaan onnellisen henkilön. Eniten 

painoarvoa tunnutaan antavan niille kommentoijille, jotka ovat olleet joskus köyhiä, 

mutta eivät ole sitä enää. Pysyvämmin köyhyyteen jääneillä ei ole tällaista sosiaalisen 

nousun tarinaa kerrottavana, joten heidän kertomuksensa eivät saa samanlaista arvoa.  
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6 Johtopäätökset 

Tutkielmani aineistosta selviää, että lapsiperheköyhyys on tunteita herättävä aihe. 

Aineistossani on paljon tunnekuvauksia: köyhät lapsiperheet säälittävät, vihastuttavat tai 

tuottavat sympatian tunteita. Tämä ei ole yllättävää, pidetäänhän lapsia yhteiskunnallista 

suojelua kaikista voimakkaimmin tarvitsevana ihmisryhmänä, johon kohdistuvat 

kärsimykset herättävät hyvin voimakkaita tunnereaktioita.  

Tutkielmassani huomionarvoisena nousi esiin tykkäysten jakautuminen eri luokkien 

viestien välillä. Hypoteesiini nähden aineistossani ilmeni yllättävän paljon köyhiä 

lapsiperheitä kohtaan osoitettua ymmärrystä ja aineistossa jaettiin myös omakohtaisia 

köyhyyskokemuksia varsin runsaasti. Kuitenkin eniten tykkäyksiä annettiin viesteille, 

joissa köyhyyttä käsitettiin jyrkästi yksilösyytöksen kautta. Hyvänä esimerkkinä on eräs 

viesti, jossa köyhien perheiden viitattiin käyttävän rahat tupakkaan ja alkoholiin. Viesti 

sai 267 positiivista reaktiota ja vain yhden negatiivisen. Jakauma on silmiinpistävän 

yksimielinen. Sen sijaan eräs toinen viesti on kuvaus omakohtaisesta 

köyhyyskokemuksesta ja esittää köyhyyttä melko äärimmäisenä (vanhemmille ei ole 

varaa valmistaa ruokaa) ja toisaalta kasautuneen huono-osaisuuden kautta (toisen 

vanhemman vakava sairaus, lasten psyykkiset sairaudet). Tämän viestin osalta positiivisia 

reaktioita on 136 ja negatiivisia 55.  

Tutkielmassani yleisimmäksi tavaksi käsittää köyhyyttä nousi vastuullisen taloudenpidon 

näkökulma. Köyhät ovat köyhiä, tai ainakin kärsivät köyhyydestään, koska he eivät 

kykene kirjoittajien käsitysten mukaan vastuulliseen taloudenpitoon. Vastuullisen 

taloudenpidon kriteeristö on moninainen. Tärkeintä on oppia tulemaan toimeen tuloillaan. 

Velkaantua ei saa, ja tulot on sovitettava menoihin. Vastuullisen taloudenpitäjän 

ihanteisiin kuuluu myös hintatietoisuus, käytetyn tavaran suosiminen ja edullisista tai 

ilmaisista ajanvietteistä nauttiminen. Aineistoni perusteella vastuullinen taloudenpitäjä 

lähtee risteilylle Facebookin kaupunginosaryhmästä ilmaiseksi saadulla lahjakortilla, 

ostaa lapsen toppahousut kirpputorilta ja leipoo itse sämpylät. Vastuullisen 

taloudenpitäjän rooli otetaan mieluusti myös itselle. Omat kokemukset taloudellisesti 

niukoista ajoista ja niistä selviytymisestä ovat rakentaneet kirjoittajien käsitystä siitä, että 

he ovat selvinneet köyhyydestä pois tai köyhyydestä huolimatta siksi, että he ovat taitavia 

käyttämään rahaa ja toimivat järkevästi ja harkitusti. Kokemus itsestä hyvänä 

taloudenpitäjänä voikin olla itsetuntoa kohottava, myönteinen tekijä köyhän arjessa.  
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Lähdin tekemään tutkielmaani melko sosiaalipoliittisesti orientoituneella tavalla. 

Kuitenkin aineiston käsittely osoitti, että köyhyydestä puhumiseen liittyy mitä 

suuremmissa määrin myös luokkaan liittyviä kysymyksiä. Tutkielmassani ilmeneekin 

kiinnostavalla tavalla kunnollisuuteen liittyvät kysymykset. Kirjoittajat toisaalta 

moittivat muita kunnollisuuden puutteesta, toisaalta rakentavat omaa kunnollisuuttaan 

tuomalla esiin asioita, jotka ovat kunnolliseksi mielletyille ominaisia.  

Kunnollisuuden käsitteen esitteli sosiologi Beverley Skeggs vuonna 1997 teoksessaan 

Formations of class and gender – Becoming respectable. Skeggs määrittelee 

kunnollisuuden sellaiseksi tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi tai ominaisuudeksi, joka on 

luokan merkki tai eri luokkien erottaja (Skeggs 1997, 3). Kunnollisuutta ilmennetään 

monin tavoin. Kunnollisuutta voidaan ilmentää esimerkiksi pukeutumalla kulloinkin 

hyväksyttävänä pidetyllä tavalla, sanavalinnoilla, koulutuksella tai ruokavalioon 

liittyvillä valinnoilla.  

Kunnollisuudelle on ominaista, että sitä joutuvat toistuvasti todistamaan ne henkilöt, 

jotka eivät automaattisesti tule luokitelluiksi kunnollisiksi (Skeggs 1997, 1). Aineistostani 

ilmenee lukuisia esimerkkejä tästä. Köyhiksi itsensä kokevat tai köyhiksi muiden 

toimesta luokitellut henkilöt tuovat esiin korkean koulutuksen, vastuullisen kuluttajuuden 

tai omistautuvan vanhemmuuden kaltaisia asioita, joiden he mieltävät osoittavan 

kunnollisuutta. Toisaalta kriittiseen sävyyn köyhistä lapsiperheistä keskustelevat toimivat 

päinvastoin pyrkien osoittamaan, miten kunnollisuuden puute on läsnä köyhien 

lapsiperheiden elämässä. Aineistostani käy ilmi, että köyhien lapsiperheiden ajatellaan 

kärsivän päihdekäytöstä, työttömyydestä, koulutuksen puutteesta, heikosta itsekurista ja 

huonoista taloudenhallintataidoista. Myös vääränlaiseksi mielletyt perhemuodot ovat 

erinomainen esimerkki siitä, miten köyhyyttä käsitetään kunnollisuuden puutteen kautta. 

Yhden vanhemman perheet, uusperheet ja suurperheet ovat poikkeamia kunnollisen 

kaksilapsisen heteroydinperheen mallista, joten niiden köyhyys tulee selitettyä 

kunnollisuuden puutteen kautta.  

Johanna Hiitola tarkastelee väitöskirjassaan (2015) kunnollisuuden käsitteen kautta 

perheiden välisiä eroja. Löydän tästä tutkimuksesta yhtymäpintoja omaan tutkielmaani. 

Hiitola lähtee väitöskirjassaan liikkeelle Bourdieu’n ajatuksesta siitä, että ihmisen 

yhteiskunnallista asemaa määrittelevä pääoma voi olla taloudellista, kulttuurista tai 

sosiaalista. Kulttuurinen pääoma voidaan käsittää myös sellaisiksi tiedoiksi ja taidoiksi, 
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joiden avulla ihminen pystyy selviytymään yhteiskunnassa ja eri palveluissa. (Hiitola 

2015, 50–51.) Oman aineistoni perusteella tämä kulttuurinen pääoma nousee monien 

kirjoittajien argumenteissa esiin suoraan tai epäsuorasti. Kirjoittajat ovat esimerkiksi 

huolissaan siitä, että mikäli perheen molemmat vanhemmat ovat pitkäaikaisesti poissa 

palkkatyöstä, ei lapsille ole muodostunut mallia siitä, että palkkatyön tekeminen on 

aikuisen elämässä lähtökohta ja normi. Erityisesti vastuullisen taloudenpidon ja 

elämänhallinnan kautta köyhyyttä käsittävät kirjoittajat tuovat useissa kirjoituksissa ilmi, 

että heidän tulkintansa mukaan köyhyys johtuu siitä, ettei ihmisillä ole sellaisia tietoja ja 

taitoja, joiden avulla muun muassa säästetään rahaa ja kulutetaan kohtuullisesti.  

Hiitola käyttää väitöskirjassaan myös moniongelmaperheen käsitettä (Hiitola 2015, 53–

54). Moniongelmaperhe on merkitykseltään hyvin lähellä Riitta Jallinojan (2006, 163) 

hahmottelemaa riskiperhettä. Moniongelmaperheellä tai riskiperheellä tarkoitetaan 

perhettä, johon on kasautunut useita negatiivisesti perheen hyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä, kuten köyhyyttä, päihde- tai mielenterveysongelmia, vuorovaikutuksen 

ongelmia tai matalaa koulutusastetta ja heikkoa asemaa työmarkkinoilla (Hiitola 2015, 

54). Oman tutkielmani aineistossa köyhät perheet tulevat usein määritellyiksi 

moniongelmaisiksi perheiksi. Monissa kirjoituksissa tuodaan esiin, ettei köyhyyttä 

yksinään voi pitää perheen ongelmana, vaan se on seurausta jostakin suuremmasta 

ongelmasta, kuten vanhempien piittaamattomasta asenteesta työllistymiseen.  

Vastavuoroisesti monet kirjoittajat erityisesti työssäkäyvän pienituloisen tai 

omakohtaisen köyhyyskokemuksen näkökulmaa edustavissa kirjoituksissa korostavat 

sitä, ettei heidän perheensä kohdalla ole kysymys moniongelmaperheestä, vaan ”vain” 

köyhästä perheestä. Köyhäksi asemoidut tai itse köyhyytensä esiin ottavat kirjoittajat 

tuovat esiin tekijöitä, joiden kautta he uskovat voivansa vähentää kytköstään 

moniongelmaperheen kategoriaan tai katkaista nämä kytkökset kokonaan. Kirjoittajat 

voivat esimerkiksi tuoda esiin, että köyhyys on heidän perheeltään valinta, joka on tehty 

lasten pitkän kotihoidon tai vanhemman pienipalkkaisen mutta antoisan työn 

mahdollistamiseksi. Kuten jo aiemmin todettua, tuodaan kirjoituksissa esiin myös 

korkean koulutuksen, vastuullisen kuluttajuuden ja ansiokkaan kasvattajuuden kaltaisia 

asioita. Kyse on tällöinkin siitä, että perheet joutuvat korostamaan kunnollisuuttaan 

suhteessa moniongelmaisuuteen tai kunnollisuuden puutteeseen. He eivät ole 
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automaattisesti kunnolliseksi luokiteltuja, vaan joutuvat todistelemaan sitä erilaisin 

tavoin.  

Katariina Mäkisen artikkeli (2016, 247–276) maahanmuuttokriittisestä 

internetaktivismista ja ideaalikansalaisen mallista tarjoaa paljon yhtymäpintoja omaan 

tutkielmaani. Mäkinen on tutkinut kirjoituksia Hommaforum -nimisellä 

keskustelupalstalla, joka keskittyy maahanmuuttovastaiseen keskusteluun. Mikäli 

maahanmuuttaja tuli Somalian tai Romanian kaltaisesta maasta, joista tulevat käsitettiin 

talouden näkökulmasta hyödyttömiksi tai haitallisiksi muuttajiksi, yhdistettiin heihin 

myös muita negatiivisia ominaisuuksia, kuten huonoa vanhemmuutta, laiskuutta tai 

seksuaalirikollisuutta (2016, 255). Samanlaisia määreitä liitetään aineistoni perusteella 

myös köyhiin lapsiperheisiin. Köyhien lapsiperheiden köyhyyden nähdään aiheutuvan 

vanhempien laiskuudesta. Lukuisissa viesteissä tuotiin esiin, että on huonon 

vanhemmuuden merkki hankkia lapsia köyhiin olosuhteisiin. Köyhyys itsessään tekee 

huonoksi tai ainakin vastuuttomaksi vanhemmaksi, riippumatta mahdollisista 

voimavaratekijöistä.  

Mäkinen käyttää tutkimuksessaan ylijäämäihmisen käsitettä kuvatessaan henkilöitä, jotka 

”jäävät kapitalistisen voitonteon piirin ulkopuolelle” ja ”eivät vaikuta kohentavan 

kansakunnan kilpailukykyä” (Mäkinen 2016, 260). Tällaisia henkilöitä ei Mäkisen 

tutkimusaineiston mukaan kaivata Suomeen. Mäkisen katse on siirtolaisissa, mutta nämä 

käsitykset ovat nähtävissä myös kotoperäisistä köyhistä lapsiperheistä, ja eritoten näiden 

perheiden vanhemmista puhuttaessa. Näistä perheistä puhutaan yhteiskunnan kantokyvyn 

kautta, eli pohtien sitä, kuinka monta työmarkkinoiden ulkopuolella olevaa perhettä 

yhteiskunnan varoin pystytään elättämään. Erään keskustelun syntyvyyspohdinta saa 

keskustelijat kirjoittamaan siitä, ovatko köyhiin perheisiin syntyvät lapset edes 

vähenevän syntyvyyden aikakaudella toivottavia vai eivät, koska näiden lasten ei 

perhetaustansa vuoksi ajatella olevan hyödyksi yhteiskunnalle. Yhteiskunnalle 

hyödyllinen kansalainen on terve ja toimintakykyinen, kouluttautuu ja elättää itsensä ja 

perheensä ansiotyöllä.  

Tutkielmani kannalta puhuttelevaa on myös se, ettei verkkokeskustelun voida olettaa 

jäävän pelkäksi verkkokeskusteluksi eräänlaiseen tyhjiöön, vaan se leviää tavalla tai 

toisella myös valtakunnallisiin medioihin ja keskusteluihin verkkoalustan ulkopuolella 

(Mäkinen 2016, 249). Sain havaita tämän käyttäessäni eräänä lähteenä Väestöliiton 



 59 

vuoden 2018 perhebarometria, joka pyrki selvittämään kansalaisten toiveita 

perhepolitiikan suunnaksi 2020-luvulla. Vaikka perhebarometrin päätulokset liittyvät 

siihen, että perheiden hyvinvointia pidetään erittäin tärkeänä ja valtion taloudellisten 

panostusten lisäämistä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi toivottavana, löytyy 

erityisesti tutkimukseen osallistujien suorista sitaateista kirjoituksia, jotka ovat 

sisällöltään lähes identtisiä kuin oman aineistoni kriittiset kirjoitukset. On mahdotonta 

sanoa, että nämä kirjoitukset olisivat saaneet Aihe vapaa -keskustelualueelta 

inspiraationsa, mutta on huomattavaa, miten samankaltaisia argumentteja ja sanavalintoja 

vastauksissa esiintyy.  

Tutkimukseen osallistuneet tuovat esiin, että köyhien perheiden hyvät tuet edistävät 

heikomman aineksen lisääntymistä (Kontula 2018, 109), jokaisen tulee huolehtia lastensa 

elatuksesta itse (2018, 53) ja maalle muuttaminen ratkaisee korkeiden asumiskulujen 

aiheuttaman ongelman, eikä lapsen vaikutuksen asumismenojen suurenemiseen pitäisi 

tulla yllätyksenä (2018, 54). Monet kirjoittajat tuovat esiin, että lapsia tulee hankkia vain, 

jos vanhemmilla on siihen varaa, lapsia ei varsinkaan tule hankkia lisää, jos jo aiempien 

kanssa kärsitään niukkuudesta ja eräs kirjoittaja epäilee sitäkin, että jotkut hankkivat 

lapsia vain saadakseen enemmän yhteiskunnan rahallisia tukia (2018, 55).  
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7 Pohdintoja 

Viime vuosina mediassa on keskusteltu kuplista. Kuplilla tarkoitetaan sitä, että ihmiset 

tietoisesti tai tiedostamattaan keräävät ympärilleen vain itsensä kaltaisia ihmisiä ja 

käsittävät vain omaan viiteryhmäänsä kuuluvien ihmisten elämäntapoja. On esimerkiksi 

ajateltu, ettei suuressa kaupungissa asuva, ekologisia arvoja kannattava korkeasti 

koulutettu tietotyöläinen voi ymmärtää sellaisen ihmisen todellisuutta, joka asuu haja-

asutusalueella ja elää maa- ja metsätaloudesta. Tutkielmani tulosten perusteella voi 

päätellä, että kuplia muodostuu myös – ja ehkä erityisesti – eri tulo- ja 

yhteiskuntaluokkien välille. Keski- tai suurituloisilla ei ole kosketuspintaa köyhän 

arkeen, jos on itse pysynyt tukevasti samassa tuloluokassa koko elämän ajan, ja sama 

toisin päin. Aineistostani ilmenee, että myös itsensä vähintään keskituloisiksi asemoivat 

keskustelijat kokevat, etteivät pienituloiset aina ymmärrä sitä, että myös keskituloisen 

palkansaajan on tehtävä valintoja rahankäyttönsä suhteen eikä esimerkiksi tietyt 

harrastukset ole enää keskiluokankaan ulottuvilla ilman muuhun tavanomaiseen 

kulutukseen liittyviä poissulkevia valintoja.  

Kuplasta, joka estää meitä näkemästä köyhien perheiden todellisuutta on kuitenkin syytä 

olla erityisen huolissaan, koska he ovat muita tuloluokkia alttiimpia erilaisten 

politiikkamuutosten vaikutuksille. Köyhät perheet ovat keski- ja suurituloisia useammin 

riippuvaisia yhteiskunnan tuki- ja palvelujärjestelmästä. Esimerkiksi lapsilisään tai 

julkiseen perusterveydenhuoltoon kohdistuvat leikkaukset iskevät kipeämmin niihin 

perheisiin, joissa lapsilisää tarvitaan välttämättömien elinkustannusten kattamiseen ja 

jotka eivät yksityisen terveysvakuutuksen tai henkilökohtaisten säästöjen turvin pysty 

hankkimaan tarvittavia terveyspalveluita yksityisiltä markkinoilta.  

Esimerkiksi Väestöliiton tuottama Perhebarometri 2018 osoittaa, että lapsiköyhyys on 

suomalaisten jaettu huoli ja että suomalaiset toivovat verovaroja suunnattavan 

lapsiperheiden taloudellisiin tukiin ja palveluihin (Kontula 2018, 112). Tutkielmani 

aineistosta löytyy runsaasti tätä tukevia näkemyksiä. Lapsiperheköyhyys nähdään 

inhimillisenä tragediana, joka on aiheutunut joko yhteiskunnan rakenteista tai tekijöistä, 

joihin kukaan ei voi yksin vaikuttaa. Toisaalta esille nousee myös sellaisia argumentteja, 

joissa vanhempien nähdään osittain tai kokonaan aiheuttaneen tiukan taloustilanteen 

omilla valinnoillaan, mutta lapsen ei tilanteeseen syyttömänä tulisi joutua tästä 

kärsimään.  
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Onkin mielenkiintoista, että yhtäältä huoli lapsiperheköyhyydestä on laajalti jaettu ja 

lapsiperheköyhyyttä ollaan valmiita lievittämään myös tulonsiirroin, mutta toisaalta 

aineistostani nousevat voimakkaasti esiin käsitykset, joiden mukaan 

lapsiperheköyhyyden taustalla on vanhempien yksilöllisiä valintoja, kuten lasten 

hankkimista epävakaaseen taloustilanteeseen tai laiminlyöntejä työllistymisen suhteen. 

Vaikuttaako nimenomaan köyhyyden tarinallistaminen lehtiartikkeleiksi tai 

keskustelufoorumin keskusteluketjun henkilöksi asenteiden jyrkkenemiseen?  

Suomessa on keskusteltu viime vuosina runsaasti alenevasta syntyvyydestä. Syntyvyys 

on romahtanut nälkävuosien tasolle ja pienenevät ikäluokat herättävät huolta siitä, miten 

eläkkeiden maksu ja yhteiskunnan välttämättömien palveluiden ylläpito voidaan 

tulevaisuudessa turvata. Alentuneeseen syntyvyyteen on haettu syitä muun muassa entistä 

individualistisemmasta elämäntyylistä, työelämän epävarmuudesta sekä 

parisuhdemarkkinoiden kohtaanto-ongelmista. Tutkimusten mukaan niiden henkilöiden 

määrä on lisääntynyt, joiden lapsettomuus perustuu vakaaseen haluun olla hankkimatta 

lapsia muun muassa uran tai elämäntyylin asettamien rajoitteiden vuoksi (Miettinen 2015, 

54–56). Yhteiskunnan kannalta kiinnostavampi ryhmä ovatkin ne henkilöt, jotka 

mahdollisesti haluaisivat hankkia lapsia, mutta joiden perhehaaveet eivät voi syystä tai 

toisesta toteutua.  

Syntyvyyskeskustelun kannalta onkin mielenkiintoista tarkkailla, miten keskustellaan 

lapsiperheiden kohtaamasta köyhyydestä. Jos nuoria suomalaisia pareja kannustetaan 

synnytystalkoiden kaltaisilla termeillä hankkimaan lapsia, tai lasten hankintaa 

käsitteellistetään uhrauksena yhteiskunnan eteen, on köyhistä lapsiperheistä käytävän 

keskustelun sävyä syytä pitää kohtuuttomana. Toisaalta on korostettava, että 

sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajaan ehdotus kansallisista synnytystalkoista 

herätti valtavan määrän kritiikkiä ja vain vähän puolustavia puheenvuoroja. 

Syntyvyyskeskustelussa tunnutaan oman arvioni mukaan kohtuullisen hyvin 

muistettavan se, että kyse on herkästä ja monisyisestä asiasta, jossa pelissä on toisaalta 

nuorten aikuisten itsemääräämisoikeus ja toisaalta hartaat toiveet, jotka eivät välttämättä 

koskaan toteudu.  

Mikäli syntyvyyttä halutaan nykyisestä kasvattaa, on kuitenkin vakavasti mietittävä sitä, 

millaisin keinoin se on mahdollista. Tällä hetkellä lisääntymisikäisten sukupolvi on 

pääosin elänyt 1990-luvun alun lamasta huolimatta melko yltäkylläisen elämän. 1980-
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1990-luvuilla syntyneiden lapsuuden malli sisältää mahdollisuuksia harrastuksiin, 

ulkomaanmatkoihin ja väljään asumiseen. Vaikka lapsen välttämättömät perustarpeet saa 

pääsääntöisesti katettua yhteiskunnan taloudellisilla tuilla, on nuorilla pareilla 

ymmärrettävän korkea kynnys hankkia lapsia pelkän nykyisen tasoisen perusturvan 

varaan. Näin on erityisesti silloin, jos ja kun vähävaraisille suunnatut yhteiskunnan tuet 

nähdään sekä poliittisessa päätöksenteossa että kansalaiskeskusteluissa rasitteena, joita 

tulisi yhteiskunnan kilpailukyvyn kohottamiseksi purkaa tai madaltaa. Köyhyyden 

moninaiset negatiiviset vaikutukset lapsen terveyteen, elämänlaatuun ja elämänkulkuun 

huomioiden on toki perusteltua kysyä, olisiko varsinainen kannustaminen lasten 

hankkimiseen perusturvan varaan eettisesti oikein, mikäli perusturvan tasoa ei 

merkittävästi korotettaisi.  

Sosiaalityön kannalta myönteisenä asiana on mielestäni syytä pitää sitä, että monien 

analysoimieni kirjoitusten perusteella taloussosiaalityölle on tilausta – ainakin niiden 

mielestä, jotka eivät sitä itse nykyisessä elämäntilanteessaan tarvitse. On 

huomionarvoista, että taloussosiaalityö lähtee monesti liikkeelle samoista teemoista, joita 

kirjoittajat tuovat hyvinkin jyrkissä yksilösyytöksiä sisältävissä kirjoituksissaan esille. 

Tavoitellaan velkaantumisen pysäyttämistä, vastuuntuntoista suhtautumista velkojen 

hoitoon ja arjen taloustaitojen ja rahankäytön suunnitelmallisuuden vahvistamista. 

Taloussosiaalityö voi olla sitä, että asiakkaiden kanssa mietitään hyvin konkreettisia 

keinoja pienentää ruokalaskua, irtisanotaan suoratoistopalveluiden tilauksia tai suljetaan 

nettikasinoiden pelitilit. Tuore Avauksia taloussosiaalityöstä (toim. Zechner & 

Karjalainen & Viitasalo 2019) sisältää myös aivan asiakasrajapinnassa toimivien 

sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien kirjoituksia siitä, miten taloudellinen ohjaaminen 

sosiaalityön ja -ohjauksen ammattikäytännöissä konkreettisesti toteutuu.  

Mielestäni onkin syytä korostaa, että köyhyyden käsittäminen elämänhallinnan puutteen 

tai taloudenhallinnan hankaluuksien aiheuttamaksi ei ole pelkästään näkökulmattoman ja 

empatiakyvyttömän keskiluokan ilkeyttä, vaan yksi osa totuudesta. Esimerkiksi 

pikavipeillä velkaantuneiden osalta on tutkittu, että siinä missä avioeron tai sairastumisen 

kaltaiset tragediat voivat velkaannuttaa, on taustalla myös ylikulutusta ja hankaluuksia 

sopeuttaa menot tulotasoon sekä talouden suunnittelemattomuutta (Piskonen 2006, 79).  

Eräs mielenkiintoinen sivujuonne on se, miten 2010-luvun lopulle leimallinen 

ilmastonmuutospuhe, kulutuksen kohtuullistaminen ja jopa ennenaikaisen eläköitymisen 
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tavoittelu sijoittamisen kautta (nk. FIRE-ilmiö, financial independence, retire early) 

vaikuttaa lapsiperheköyhyyteen ilmiönä. Jos (materiaan) kuluttamisesta tulee suorastaan 

halveksittavaa ja taloudelliseen kohtuuteen pyrkimistä, käytetyn tavaran suosimista ja 

elämän yksinkertaistamista arvostetaan, voiko sillä olla myönteinen vaikutus köyhissä 

perheissä kasvavien lasten elämään? Mahdollisesti. Toisaalta arvioni mukaan on 

nähtävissä, että kulutus tulee vain suuntautumaan uudella tavalla ja jo nyt näihin arvoihin 

sisältyy elementtejä, joiden avulla rakennetaan keskiluokkaista identiteettiä. Ei ole 

yhdentekevää, minkälaisia vaatteita kirpputoreilta ostetaan tai millaisia kulutuspäätöksiä 

elämän yksinkertaistaminen edellyttää. Palveluihin kuluttaminen voi olla tulevaisuudessa 

yksi lapsia erottava tekijä. Kuka siivoaa lapsiperheen kodin ja kuka valmistaa arkiruuan? 

Onko lapsen mahdollista käydä urheiluhierojalla tai osallistua kaupalliselle abikurssille? 

Myös alati yleistynyt lapselle sijoittaminen tai ainakin säästäminen on omiaan lisäämään 

lasten välistä epätasa-arvoa eri tulo- ja yhteiskuntaluokkia edustavien perheiden välillä.  

Kirjoitan tätä pohdintojen kappaletta maaliskuun 2020 lopussa. Kaikkialla maailmassa 

riehuvan koronavirusepidemian vuoksi Uudenmaan maakunta on juuri eristetty muusta 

Suomesta epidemian hidastamiseksi. Peruskouluissa on siirrytty etäopetukseen, 

työssäkäyviä on kehotettu siirtymään etätöihin, mikäli se suinkin on mahdollista ja kaikki 

yli 10 hengen julkiset tapaamiset on säädetty lailla kielletyiksi. Suomessa on otettu 

käyttöön valmiuslaki. Tehdyt säädökset pyrkivät suojelemaan ihmishenkiä ja 

varmistamaan, että terveydenhuollon kapasiteetti riittää epidemiasta selviytymiseen. On 

kuitenkin selvää, että taloudelliset vaikutukset yksittäisten yritysten ja sitä kautta 

yrittäjien, työntekijöiden ja näiden perheiden elämään tulevat olemaan mittavat. 

Valtiovallan taloudellisista elvytystoimenpiteistä huolimatta on koronakatastrofin 

väistämättömänä seurauksena lomautuksia, irtisanomisia, kassakriisejä ja konkursseja.  

Aineistoni on kerätty tilanteessa, jossa nousukausi on kestänyt Suomessa jo pitkään, iso 

osa yksityistalouksista on voinut kuluttaa melko vapautuneesti ja massatyöttömyyttä 

enemmän on huolettanut pula työvoimasta. Pörssikurssien romahtaminen, lomautukset ja 

pienyritysten yllä roikkuva konkurssin uhka ovat tehneet taloudellisen turvallisuuden 

tunteesta entistä hauraamman ja lisänneet ymmärrystämme siitä, että täysin yksilön 

vaikutusvallan ulkopuolella olevat, pandemian kaltaiset asiat, voivat uhata sitä elintasoa, 

jonka varaan olemme elämämme rakentaneet. Kun pandemia vie yritykseltä yhdessä 

yössä luvan harjoittaa toimintaansa tavalla, jolla sitä on ennen totuttu harjoittamaan, ei 
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ensisijaisesti puhuta työnsä menettäneiden laiskuudesta, elämänhallinnan puutteesta tai 

vajavaisista taloustaidoista. Todennäköisesti aineistoni näyttäisi kovin erilaiselta, jos 

keräisin sen tänään tai kuukauden päästä. 
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