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Tarkastelen tässä tutkimuksessa ylisukupolvisten toimeentulotukiasiakkaiden
asiakkuustarinoita. Olen kiinnostunut erityisesti niistä kokemuksista ja merkityksistä,
joita (ylisukupolviselle) asiakkuudelle annetaan sekä asiakkuuteen liitetyistä
tapahtumakuluista. Ymmärrykseni mukaan narratiivisuuden eli tarinallisuuden käsite
liittää nämä merkityksen eri ulottuvuudet toisiinsa.

Tutkimuksen väljänä teoreettisena viitekehyksenä on narratiivisuus. Ymmärrän
narratiivisuuden siten, että se pitää sisällään sosiaalisen konstruktionismin perinteestä
ajatuksen, että tietoa ja identiteettiä rakennetaan kertomusten avulla. Narratiivisuus
viittaa tässä tutkimuksessa myös aineistoon eli haastattelutilanteessa konstruoituihin
tarinoihin ja aineiston analyysitapaan, jolloin haastateltavien kertomuksista on
analyysivaiheessa konstruoitu uusia kertomuksia.

Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä ylisukupolvisen toimeentulotukiasiakkaan
tarinasta, jotka on kerätty teemahaastattelumenetelmällä. Haastateltavista asiakkaista
kolme oli naisia ja yksi oli mies. Asiakkuus oli haastateltavien perheissä kestänyt kaksi
sukupolvea. Kaksi haastateltavista oli 1950-luvulla syntyneitä vanhempia, jotka
aikuisiällä olivat tulleet perheineen sosiaalitoimiston asiakkaiksi ja joiden lapsi/lapset
olivat itse aikuisena asiakkaita. Kaksi haastateltavista taas oli 1980-luvulla syntyneitä, jo
aikuistuneita lapsia, joiden perheet olivat heidän lapsuudessaan olleet sosiaalitoimiston
asiakkaita ja joilla nyt, itsenäisinä aikuisina, oli oma asiakkuus sosiaalitoimistossa.

Haastateltavien kertomat tarinat olivat kaikki omanlaisiaan ja ainutlaatuisia mutta
tarinoista löytyi myös yhdistäviä tekijöitä. Yksilöllisiin tarinoihin oli siis otettu aineksia
ympäröivästä kulttuurisesta tarinavarannosta ja siten tarinat kertoivat myös jotain
yleisempää ylisukupolvisesta asiakkuudesta.

Haastateltavat rakensivat asiakkuustarinoita selviytymisen, ajautumisen ja
kasvun/eheytymisen näkökulmista. Tarinoissaan he olivat vuoroin tragedian ja vuoroin
sankaritarinan päähenkilöitä. Tarinoissa usko parempaan tulevaisuuteen säilyi
menneisyyden vastoinkäymisistä huolimatta. Tarinoita yhdisti toisiinsa myös osatarinat
koulutuksen ja työn merkityksestä, avioerosta ja yksinhuoltajuudesta, lapsuuden kodista
ja kertojan suhteesta siihen sekä tarinat päihteidenkäytöstä ja ylisukupolvisen
asiakkuusketjun murtamisesta.

Asiakkuustarinoissa sosiaalitoimiston ylisukupolvista asiakkuutta selitettiin lähinnä
yhteiskunnallisista seikoista ja epäonnesta johtuvilla syillä. Vähemmän asiakkuuteen
löydettiin syitä itsestä tai omasta toiminnasta. Ratkaisuna tilanteeseen, eli ongelman tai
asiakkuuden päättymiseen, oma toiminta sen sijaan oli merkityksellinen tekijä.
Ongelmien syiden löytyminen itsen ulkopuolelta ja ratkaisun löytyminen itsestä ja omasta



toiminnasta on yksilön kannalta toimivampi selviytymisstrategia vaikeassa
elämäntilanteessa.

Avainsanat: asiakkuus, narratiivisuus, sosiaalinen perimä, toimeentulotuki,
ylisukupolvisuus
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1. Johdanto

Tarkastelen tässä tutkimuksessa yksittäisten ihmisten kertomuksia heidän

ylisukupolvisesta sosiaalitoimiston asiakkuudestaan. Neljä pitkäaikaista ja

ylisukupolvista toimeentulotukiasiakasta on kertonut minulle niistä kokemuksista ja

merkityksistä, joita (ylisukupolviselle) asiakkuudelle annetaan sekä ajattelu- ja

tapahtumakuluista, joita asiakkuuteen liitetään.

Kiinnostuin asiakkuuden ylisukupolvisuuden ilmiöstä ja sosiaalisen perimän käsitteestä

kun muutamia vuosia sitten aloittelin sosiaalityöntekijän uraani erään kunnan

sosiaalitoimistossa. Kyseisen kunnan sosiaalityöntekijöillä tuntui olevan ”hiljaista

tietoa” siitä, että sosiaalitoimistossa asioi pieni joukko ihmisiä, joiden perheissä

asiakkuus on kestänyt sukupolvesta toiseen. Pitkään samassa työpaikassa olleet

sosiaalityöntekijät saattoivat muistella, kuinka jo jonkun vaari oli ollut aikoinaan

sosiaalitoimiston asiakas tai kuinka jonkun asiakkaan sen hetkiset pulmat tuntuivat

olevan samankaltaisia kuin hänen äitinsä pulmat aikoinaan olivat. Miten

ylisukupolvinen asiakkuus siirtyy ja miksi asiakkuus joissain perheissä jatkuu vuodesta

ja sukupolvesta toiseen?

Toimeentulotukea saavien asiakkaiden määrät ovat laskeneet lamavuosien

huippulukemista tasaisesti koko 2000-luvun alun ajan. Vaikka asiakasmäärät ovat

vähentyneet, pitkäkestoisesti tukea saaneiden asiakkaiden joukko ei ole pienentynyt

samassa suhteessa. Näiden pitkäaikaisasiakkaiden määrä on päinvastoin 2000-luvulla

jopa kasvanut. (Toimeentulotuki 2007, 23.) Tässä tutkimuksessa tarkoitan

pitkäaikaisasiakkaalla sellaista asiakasta, joka on ollut sosiaalitoimiston asiakkuudessa

yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen kuukauden ajan.

Aiempien tutkimusten valossa tiedetään jo, että osaa pitkäaikaisasiakkaiden joukosta

kuvaa alhainen koulutus, työttömyys ja elämänhallinnan ongelmat sekä sosiaalisten

ongelmien kasautuminen. Vaikeudet saattavat myös siirtyä sukupolvelta toiselle niin

sanottuna sosiaalisena perimänä. (Ks. esim. Jonsson 1967; Hessle 1988.) Vähemmän

tietoa on sen sijaan siitä, miten nämä ongelmat siirtyvät uusille sukupolville eli

periytymisen mekanismista. Tutkimusta periytymisen mekanismista tarvitaan

nimenomaan ylisukupolvisen asiakkuuskierteen ennaltaehkäisemiseksi ja murtamiseksi.
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Perehdyttyäni aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, havaitsin että sosiaalihuollon

asiakkaista ja erityisesti toimeentulotukiasiakkaista palveluita käyttävänä ryhmänä on

tehty paljon kvantitatiivista tutkimusta. Nämä tutkimukset valottavat asiakaskunnan

ominaisuuksia ja taustoja yleisellä tasolla ja keskimäärin. Kvalitatiivista tutkimusta, jota

kautta yksittäisten ihmisten omat asiakkuuteen liittyvät kokemukset ja merkitykset

tulevat esiin, ei ole juurikaan tehty. Tällaista tutkimusta kuitenkin tarvitaan, jotta

yksilöille ja perheille löytyisi oikeanlaisia ja yksilöllisiä tuen muotoja asiakkuuden

kierteen katkaisemiseksi. Sosiaalitoimiston ylisukupolviset asiakkaat eivät ole

yhtenäinen joukko, vaikka varmasti joitakin yhdistäviä piirteitä löytyy, vaan erilaisten

ihmiskohtaloiden kirjo on laaja.

Lähestymistapani sosiaalityöhön ja asiakkuuteen on tässä tutkimuksessa narratiivisuus

eli tarinallisuus. Olen kiinnostunut erityisesti niistä ajattelu- ja tapahtumakuluista sekä

kokemuksista ja merkityksistä, joita asiakkuuteen liitetään. Ymmärrykseni mukaan

tarinallisuuden käsite liittää nämä merkityksen eri ulottuvuudet toisiinsa.

Tutkimuksessani haen vastausta seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisia kokemuksia liittyy sosiaalitoimiston ylisukupolviseen asiakkuuteen?

2. Millaisia merkityksiä sosiaalitoimiston ylisukupolviselle asiakkuudelle annetaan?

3. Minkälaisia tarinallisia ajattelu- ja tapahtumakulkuja eli ”juonenkäänteitä”

löytyy sosiaalitoimiston ylisukupolvisten asiakkaiden tarinoista?

Tutkimukseni jakaantuu kuuteen päälukuun. Johdannon jälkeen, luvussa kaksi,

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, esittelen ensin lyhyesti aikaisempia

marginaaliryhmistä ja erityisesti toimeentulotukiasiakkaista tehtyjä asiakastutkimuksia.

Tämän jälkeen käyn läpi toimeentulotuen myöntämisen perusteita ja

toimeentulotukitilastoja hahmottaakseni kuvaa siitä, keitä toimeentulotukiasiakkaat

ovat. Lopuksi esittelen narratiivista lähestymistapaa tutkimuksen teoreettisena

viitekehyksenä. Tutkimuksen kolmannessa luvussa, Aineisto ja sen analyysi, siirryn

kuvailemaan aineistoani ja sen hankintaa ja johdatan siten lukijan tutkimusprosessin

kulkuun. Luvuissa neljä, Tarinoita asiakkuudesta ja viisi, Tarinoiden yhtymäkohdat,

esittelen varsinaiset tutkimustulokset. Luku neljä koostuu haastateltavien

konstruoiduista asiakkuustarinoista yksittäisinä caseina ja luvussa viisi olen teemoitellut

tarinoita yhdistäviä piirteitä sekä haastateltavien puhetta ylisukupolvisesta huono-
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osaisuuden periytymisestä. Lopuksi luvussa kuusi, Yhteenveto ja johtopäätökset, on

aika tiivistää tutkimuksen keskeiset tavoitteet ja tulokset.
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Tässä luvussa määrittelen ensin syrjäytymisen ja marginalisaation käsitteet, joita usein

käytetään, kun puhutaan huono-osaisuudesta ja ongelmien pitkäkestoisuudesta.

Käsitteiden määrittelyn jälkeen, siirryn esittelemään tutkimuksia, joita on tehty

asiakkuustutkimuksen kentällä marginaalissa elävistä sosiaalipalvelujen asiakkaista ja

erityisesti toimeentulotukiasiakkaista. Näin hahmotan oman tutkimukseni paikkaa

asiakkuus- ja toimeentulotukitutkimuksen kentällä. Tämän jälkeen, käyn läpi

toimeentulotukilakiin kirjattuja toimeentulotuen myöntämisen perusteita ja

toimeentulotukitilastoja selventääkseni kuvaa siitä, keitä toimeentulotukiasiakkaat ovat.

Luvun lopuksi esittelen ymmärrystäni narratiivisuudesta eli tarinallisuudesta tämän

tutkimuksen viitekehyksenä.

2.1. Syrjäytyminen ja marginalisaatio

Sosiaalisten ongelmien synty ja kasautuminen ovat olleet yhteiskuntatieteissä

mielenkiinnon kohteena jo pitkään. Sosiaalisten ongelmien kasautumisen idea on

tunnettu teoreettisessa tutkimuskentässä pitkään mutta empiirisiä tutkimuksia on ollut

vähän. Syrjäytymistä ja huono-osaisuutta käsittelevät tutkimukset paikantuvat

hyvinvointiteoreettiseen tutkimussuuntaan, sillä niissä tarkastellaan

hyvinvointipuutteiden synnyn ja kasautumisen mekanismeja. Teoreettisessa

tutkimuskentässä on syrjäytymisen käsitettä pidetty ongelmallisena sen leimaavuuden

takia. Toisaalta käsitteellä on etunsa, sillä siinä on mahdollista erottaa toisistaan

syrjäytymisen prosessi ja sen lopputulos eli syrjäytyneisyyden tila. Syrjäytymisen

käsitteeseen liitetään ongelmien pitkäkestoisen kasautumisen ehto. (Forsberg ym. 2002,

81-83.) Maritta Törrösen ja Riitta Vornasen (2002, 35) mukaan syrjäytyminen voidaan

nähdä huono-osaisuuden ilmentymänä. Se on kasautuvaa ja jatkuvaa huono-osaisuutta,

osattomuutta ja resurssien puutetta. Ihminen jää syrjäytyessään osattomaksi ja

ulkopuoliseksi. Osattomaksi voi jäädä esimerkiksi työstä tai perhe-elämästä.

Tässä tutkimuksessa olen valinnut marginalisaation käsitteen syrjäytymisen käsitteen

sijasta. Syrjäytymiskäsitteenkin käyttö voisi olla perusteltua tähän tutkimukseen

osallistuneiden haastateltavien kohdalla. He ovat toimeentulotuen
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pitkäaikaisasiakkaita1, jotka ovat saattaneet olla asiakkuudessa jopa usean vuoden ajan,

joko yhtäjaksoisesti tai toistuvasti, ja joiden perheissä sosiaalitoimen asiakkuus on

lisäksi kestänyt sukupolvesta toiseen. Ymmärrän marginalisaation Riitta Granfeltin

(1998, 82-83) tavoin sisältävän niin sivullisuuden kun sosiaalisen syrjäytymisenkin,

mutta ne eivät aina välttämättä esiinny yhdessä. Marginaalissa eläminen on

näköalapaikka, josta käsin voi katsella yhteiskuntaan ja omaan elämään vähän eri

näkökulmasta. Joskus se voi olla peräti mahdollisuus uusien mahdollisuuksien

havaitsemiseen. Marginalisaatio ei edellytä itsestään selvästi pakkoa tai

vastentahtoisuutta. Käsite liikkuu pakon ja valinnan välisellä janalla, eikä siinä ole

yksiselitteisesti kysymys vastentahtoisuudesta tai vapaaehtoisuudesta vaan ihminen

osittain ajautuu, osittain valitsee.

2.2. Asiakkuustutkimukset marginaaliryhmistä

Esittelen seuraavaksi tutkimuksia, joita on aiemmin tehty asiakkuustutkimuksen

kentällä marginaalissa elävistä sosiaalipalvelujen asiakkaista ja erityisesti

toimeentulotukiasiakkaista yhtenä suurena marginaaliryhmänä.

Elämäntapatutkimuksen piirissä on viime vuosina kuvattu marginaalissa elävien

asiakkaiden elämää lähinnä yleisempien kategorioiden ja ryhmäkohtaisten analyysien

suunnasta. Toisena vaihtoehtona on ollut tietyn ongelman mukaan määrittyneiden

ryhmien tutkiminen. (Pohjola 1994, 66.)

Esimerkiksi Tapio Kuure (1996) on tutkinut politiikan saralla tehdyssä väitöskirjassaan

”Marginaalin politiikkaa” kriminaalihuollon asiakkaita ja niitä yleisesti hyväksyttyjä

tapoja, joita marginaalista murtautumiseen on käytettävissä suomalaisessa

yhteiskunnassa. Hän tarkasteli myös ei-hyväksyttyjä malleja kysymällä millainen

yhteiskunta rikollisessa teossa konstruoidaan. Tutkimuksessa rikollisuuteen liittyvää

puhetta tuotettiin monipuolisesti teemahaastatteluissa, eläytymismenetelmällä,

assosiatiivisin menetelmin tuotetulla puheella ja osallistuvalla havainnoinnilla. (Emt.)

Kuuren mukaan marginaalissa elävät kriminaalihuollon asiakkaat näyttävät elävän

valintatilanteessa kahden maailman välillä; marginaalin ja valtavirran (Emt., 125-131).

Kuure väittää, että mikäli julkinen tila kapeutuu ja köyhtyy, kasvaa ero näiden kahden

1 Tässä tutkimuksessa tarkoitan pitkäaikaisasiakkaalla sellaista asiakasta joka on ollut asiakkuudessa
yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen kuukauden ajan.
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maailman välillä, eikä niiden välille enää synny vuorovaikutusta. Tällöin julkisesta

tilasta tulee ”vartioitu julkinen tila” ja marginaali gettoistuu. (Emt., 132.)

Riitta Granfelt (1998) taas on tutkinut marginaalissa elävien, asunnottomien naisten

kertomuksia kodittomuudesta. Granfelt oli tutkimuksessaan kiinnostunut yksittäisten

naisten kokemuksista ja niihin liitetyistä merkityksistä, joita hän pyrki ymmärtämään ja

tulkitsemaan. Granfeltin tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttis-fenomenologinen ja

konstruktionistinen. Aineistostaan Granfelt löysi asumisen ja kodin teeman lisäksi

puhetta päihdeongelmista, äitiydestä, väkivaltaisista ihmissuhteista, marginaalissa

elämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana olemisesta. Tutkimuksessaan

Granfelt halusi korostaa sitä, että vaikka naisten kertomuksissa oli paljon surullisia

asioita; menetyksiä ja kärsimystä, löytyi niistä myös elämänvoimaa, huumoria ja toivoa.

(Emt.)

Toimeentulotukiasiakkaat muodostavat marginaaliryhmän, joka on ollut perinteisesti

tutkimuskohteena lukuisissa tehdyissä köyhyystutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa on

kuitenkin havaittu, että toimeentulotuen saaminen, huono-osaisuus ja köyhyys ovat vain

osittain päällekkäisiä ilmiöitä, eikä hyvinvointipuutteiden kasautuminen ole näin ollen

ollut oletetun laajuista. Köyhyystutkimusten yhtenä puutteena voidaan nähdä se, että ne

rajoittuvat usein vain taloudelliseen toimeentuloon, jolloin köyhyys ymmärretään

lähinnä aineellisena puutteena. Taloudellisessa köyhyysnäkemyksessä ei oteta

huomioon muita köyhyyden ulottuvuuksia, kuten syrjäytymistä yhteiskunnallisista

vaikutusmahdollisuuksista. Tällöin tutkimukset peilaavat yleisiä yhteiskunnallisia

kysymyksiä mutta ihmisten konkreetit tilanteet ja elämänkulut jäävät syrjään.

Tutkimukset ovat usein myös tilastollisia tutkimuksia keskimääräisyyksistä, jolloin

tarkastelu jää kovin yleiselle tasolle. (Pohjola 1994, 58-59.)

Näissä köyhyystutkimuksen alueella tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että

toimeentulotukiasiakkailla on tyypillisesti koulutuspuutteita. Asiakkailla on muuta

väestöä harvemmin ammatillinen koulutus ja ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen

on yleistä. Puutteellinen koulutus vaikeuttaa työmarkkinoille pääsyä ja asiakkaiden

tilannetta kuvaakin epävakaa työmarkkina-asema. Toimeentulotukiasiakkaat työllistyvät

muuta väestöä useammin matalapalkkaisille vähän koulutusta vaativille aloille, joissa

työ on usein määräaikaista ja tilapäistä. Työuran katkoksellisuutta lisäävät lyhytaikaiset,

puoli vuotta tai sen alle kestävät, lukuisat tukityösuhteet. Määräaikaisia työsuhteita
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seuraavat toistuvat työttömyysjaksot ja subjektiivinen kokemus köyhyydestä sekä

kulutusmahdollisuuksien rajoittuminen. Puutteet elämänhallinnassa ovat tyypillisiä ja ne

kuvastuvat esimerkiksi päihdeongelmina. Osaa toimeentulotukea saavista asiakkaista

kuvaa ongelmien kasautuminen eli usean hyvinvoinnin puutetekijän yhtäaikainen

esiintyminen samalla asiakkaalla. Yhtenä suurimpana kasautumisriskiä lisäävänä

tekijänä on asiakkuuden pitkäaikaisuus. (Ks. esim. Ritakallio 1991.)

Köyhyystutkimuksen piirissä on selvitelty myös köyhyyden ja

toimeentulotukiasiakkuuden periytymistä, siirtymistä sukupolvelta toiselle. Näiden

tutkimusten mukaan toimeentulotukiasiakkuus on jossain määrin periytyvää. Ilpo Airion

ja Mikko Niemelän (2002) tutkimuksessa lapsuuden kodin taloudellisilla ongelmilla

näyttäisi olevan yhteyttä nykyiseen köyhyyteen. Toisen polven köyhillä oli alhainen,

usein vain perusasteen koulutus ja noin puolet heistä oli työttömiä. Korkeaa

työttömyyslukua saattoi osaltaan selittää juuri koulutuksen puute. Lapsuuden kodin

tausta vaikutti jonkin verran myös ylisukupolviseen toimeentulotukiasiakkuuteen. Noin

joka viides (18 %) toimeentulotukea saanut oli lähtöisin huoltoapua saaneesta perheestä.

Tulos oli yhtenäinen aiempien tutkimusten kanssa. Lapsilla, joiden perheissä jouduttiin

turvautumaan minimitoimeentuloturvaan, oli yli kaksi kertaa suurempi riski joutua

toimeentulotukiasiakkaaksi aikuisena. Toisen polven toimeentulotukiasiakkaita kuvasi

alhainen koulutus, työttömyys ja kuuluminen nuorempiin ikäluokkiin. (Emt., 218-224.)

Airio ja Niemelä väittävät tutkimustensa tulosten perusteella, että hyvinvointivaltion

sosiaalipolitiikka ja universaali koulutusjärjestelmä eivät täysin kykene tarjoamaan

kaikille kansalaisille tasa-arvoisia lähtökohtia. (Emt., 224-225.)

Toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla ollaan oltu myös kiinnostuneita asiakkuudesta

palvelujärjestelmässä. Nämä tutkimukset ovat jakautuneet kahteen perusryhmään:

Asiakkaiden yleiskuvaa on selvitelty tekemällä tilastollisia analyyseja asiakkaiden

taustoista ja ongelmista ja asiakkaiden kokemuksia, osallistumista ja vaikuttamista

koskevissa tutkimuksissa taas on analysoitu asiakassuhdetta ja

vaikuttamismahdollisuuksia siinä. Näissä tutkimuksissa tarkasteltu asiakkuus on yleensä

irtautunut asiakkaiden muusta elämänpiiristä ja toimijoita käsitellään ainoastaan

asiakkaan roolin kautta. Yhteistä molemmille tutkimusalueille on kysymyksenasettelun

määrittyminen palvelujärjestelmästä käsin. (Pohjola 1994, 64-65.)
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Timo Tannisen ja Ilse Julkusen (1993) tutkimuksessa on selvitelty keitä ovat

pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat Pohjoismaissa ja vertailtu Pohjoismaiden

tilannetta. Tutkimuksessa asiakkaiden puutteet koulutuksen, työuran, elämänhallinnan

jne. saralla olivat yhtenäisiä aiemmin esittelemieni, köyhyystutkimuksen piirissä

saatujen tulosten suhteen. (Emt., 53-86; 107-124.) Tannisen ja Julkusen tutkimuksessa

asiakkaat kokivat avun hakemisen kynnyksen sosiaalitoimistosta korkeaksi ja usein he

myös kokivat sosiaalityöntekijöiden esittävän heille paljon vaatimuksia muun muassa

tulojen ja menojen todentamisen sekä työn vastaanottamisen suhteen. Omat

vaikutusmahdollisuutensa asiakkaat kokivat vähäisiksi ja epätodellisiksi.

Tyytymättömyys palveluun ja asiointivaikeudet näyttivät lisääntyvän asiakkuuden

pitkittyessä. (Emt., 87-106.)

Ilmari Rostila (1997) taas on tutkinut asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisiä,

taloudelliseen tukeen liittyviä, keskusteluja sosiaalitoimistossa. Tutkimuksessaan

Rostila on ollut kiinnostunut siitä, millaista sosiaalityön todellisuus on

vuorovaikutuksen tasolla ja millaisia arkisia vuorovaikutustaitoja siinä vaaditaan ja

käytetään. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutusta on kyseisessä

tutkimuksessa analysoitu keskustelunanalyysin menetelmällä. (Emt.) Rostilan mukaan

työntekijän ja asiakkaan välisessä vuorovaikutustilanteessa molemmat osapuolet

suorittavat institutionaalisia tehtäviään erilaisin keskustelullisin keinoin. Näin tekemällä

he myös rakentavat ja uusintavat sosiaalista todellisuutta. Vuorovaikutustilanteet

vaihtelevat siinä, ovatko asiakas ja työntekijä saman - vai erimielisiä siinä, miten

keskustelu taloudellisesta tuesta alkaa, miten sen jatkuu ja miten kyseiset keskustelut

päättyvät. Vuorovaikutuksen osapuolien samanmielisyys keskustelun etenemisestä

näyttäisi Rostilan mukaan olevan yhteydessä osallistujien strategioihin ja päämääriin ja

sitä kautta myös heidän näkemyksiinsä institutionaalisista tavoitteista ja

sosiaalitoimistosta. (Emt., 55-101.)

1990-luvulla heräsi tutkijoiden piirissä kiinnostus asiakkaaksi tulon ja asiakasprosessin

tutkimiseen. Anneli Pohjolan (1994) mukaan kyseinen tutkimussuuntaus toimii

välittävänä linkkinä erilaisten asiakkuuden tutkimustapojen välillä. Lähestymistavassa

kysytään niitä prosesseja, jotka johtavat asiakkaaksi tuloon. Prosessitarkastelu

mahdollistaa asiakkaiden elämänkulun laajemman hahmottamisen, joskin edelleen

suhteessa järjestelmän toimintaan. (Emt., 66.)
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Ilkka Haapoja (2004) tutki väitöskirjassaan ”Köyhyyden kynnyksellä” toimeentulotuen

saamisen dynamiikkaa ja huono-osaisuuden pysyvyyttä 1990-luvun lamanaikaisessa

Suomessa ja sen jälkeen. Haapola tarkasteli uusien toimeentulotuen saajien asiakasuria

sekä elämänkulkua rekisteritietojen ja tilastojen valossa ja teki vertailua kuntien välillä.

Haapolan mukaan toimeentulotukikokemukset koskettivat 1990-luvulla suurta osaa

väestöstä (noin viidesosaa koko aikuisväestöstä), joten siihen turvautuminen ei 1990-

luvun Suomessa ollut vain jollekin marginaaliryhmälle ominaista käytöstä. Erityisesti

nuoret aikuiset olivat tuolloin toimeentulotuen piirissä. Pitkäaikaisasiakkuus oli

Haapolan aineistossa melko harvinaista. Sen piirteenä oli usein se, että

pitkäaikaisasiakkaat pysyivät asiakkuudessa hyvin pitkään mutta asiointitiheys jäi tällä

aikavälillä harvaksi eli tuen saanti oli epäsäännöllistä ja katkonaista.

Pitkäaikaisasiakkuuden riskiä lisäsi nuoren iän lisäksi vähäinen koulutus ja

perheettömyys. Seurantatutkimuksen valossa toimeentulotukiasiakkaiden taloudelliset

vaikeudet jatkuivat pitkään ja työttömyys oli usein työstä syrjäytyneillä pitkäaikaista tai

pysyvää. (Emt.)

Elämänkulkututkimus on myös eräs tapa tehdä asiakastutkimusta ja se mahdollistaa

asiakkaiden elämänkulun laajemman hahmottamisen. Analyysin keskiössä on

yksilöiden jokapäiväinen subjektiivinen elämä. Tällöin ihminen ei ole pelkästään

asiakas tai ongelman kantaja vaan aktiivinen toimija omassa elämässään. Situaationsa

puitteissa hän toimii yhteiskunnallisesti määrittyneisiin asetelmiin sitoutuneena

valintoja tekevänä toimijana. (Pohjola 1994, 66-67.)

Anneli Pohjola (1994) painottaa omassa elämänkulkututkimuksessaan, että vaikka

toimeentulotukiasiakkaita kuvaavat koulutuspuutteet ja nuorten vaikeudet päästä

työmarkkinoille, moninaiset elämänkulut eivät mahdu keskimääräisyyksiin ja

tilastollisiin analyyseihin. Elämänkulut ovat yksilöllisiä ja moninaisia. (Emt.)

Pohjolankin tutkimuksen nuoria leimasi peruskouluvastaisuus, ammattikoulutuksen

puuttuminen ja työuran katkoksellisuus. Osa nuorista oli kuitenkin suorittanut useita

koulutuksia, varsinkin lyhytmuotoisia ammattikoulutuksia. Runsas koulutus ja

yritteliäisyyskään eivät kuitenkaan välttämättä taanneet nuorille vakiintunutta asemaa

työmarkkinoilla, sillä suoritetut koulutukset olivat usein toisistaan erillisiä jaksoja, jotka

eivät syventäneet ammattitaitoa. (Emt., 70-85.) Pohjola havaitsi, että nuorten asenne

työtä kohtaan oli pääasiassa positiivinen. Työ oli perheen ohella tärkein nuorten elämää

kannatteleva asia; elämän ankkuri. Perheestä ja muista sosiaalisista suhteista nuoret



10

löysivät korvaavia vaihtoehtoja työlle. Nuoret olivat sisäistäneet protestanttisen

työetiikan, vaikka heillä ei aina ollutkaan mahdollisuutta ilmaista sitä. (Emt., 92-93;

112-120.) Tutkimuksen nuorten elämäntilanteiden jatkuva muuttuminen vaatii heiltä

jatkuvaa sopeutumista ja joustavuutta, minkä suurin osa heistä koki toistuvana

epävarmuutena. Elämänprosessin epävarmuus näkyi tulevaisuudenkuvissa siten, että

suurimmalta osalta puuttuu heidän omien arvioidensa mukaan tulevaisuus myönteisessä

mielessä. (Emt., 134-135.)

Myös oma tutkimukseni toimeentulotukiasiakkaista on lähellä elämänkulun tutkimusta

vaikka tarkastelenkin elämänkulkua lähinnä asiakasuran kautta. Haastattelemani

ylisukupolviset toimeentulotukiasiakkaat kertoivat minulle elämänkulustaan

sosiaalitoimiston asiakkaana olemisen näkökulmasta. Tämän lisäksi haastateltavat

kertoivat kuitenkin myös muista elämäntapahtumistaan ja kokemuksistaan

jokapäiväisessä elämässä sekä valinnoista ja haasteista, joita he olivat kohdanneet.

2.2. Toimeentulotuki

Ihmiset asioivat kuntien sosiaalitoimistoissa eri syistä. Sosiaalitoimen asiakkuuden

syynä voi olla esimerkiksi toimeentulotuki-, päihde- tai lastensuojeluasiakkuus.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat myös vammaispalvelut ja lastenvalvojan palvelut.

Lastenvalvoja huolehtii isyyden selvityksistä sekä huolto- ja tapaamisasioista. Toisinaan

samalla asiakkaalla voi olla useita päällekkäisiä syitä sosiaalitoimiston asiakkaana

oloon. Tässä tutkimuksessa olen haastatellut asiakkaita, joiden pääasiallinen asiointisyy

haastattelun teon hetkellä oli toimeentulotuen tarve. Hahmottaakseni yleiskuvaa

toimeentulotukiasiakkaasta, esittelen seuraavaksi toimeentulotukilakiin kirjattuja

toimeentulotuen saamisen kriteereitä. Sen jälkeen luon lyhyen katsauksen siihen, kuka

tilastojen valossa on toimeentulotukiasiakas.

2.2.1. Toimeentulotukilaki

Toimeentulotuesta ja sen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilaissa ja -asetuksessa.

Vuonna 1984 voimaan tulleen sosiaalihuoltouudistuksen yhteydessä toteutettiin

viimesijaista toimeentuloturvaa koskeva uudistus. Toimeentulotuki korvasi

huoltoapulain mukaisen huoltoavun. Nykyisessä muodossaan toimeentulotukilaki

(1412/1997) tuli voimaan 1.3.1998. (Haapola 2001,10.) Toimeentulotuki on

”sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on
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turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta

vähintään välttämätön toimeentulo.”(Totul 1412/1997, 1§.)

Toimeentulotuen avulla taataan siis jokaisen oikeudeksi perustuslaissa säädetty

välttämätön toimeentulo. Sen tarkoituksena ei ole kuitenkaan ainoastaan pitää yksilöä

tai perhettä hengissä vaan taata heille myös mahdollisuus osallistua yhteiskunnan

toimintaan. Toimeentulotuki on tarkoitettu kattamaan menoja laajemmin kuin

ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön toimeentulo vaatii. (Toimeentulotuki

2007, 16.)

Toimeentulotuen rakenne jakautuu perustoimeentulotukeen ja täydentävään

toimeentulotukeen sekä ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki koostuu

perusosasta ja muista perusmenoista, joita ovat asumistukilain 6 §:n mukaiset

asumismenot, kotivakuutus, taloussähkö sekä vähäistä suuremmat

terveydenhuoltomenot. Täydentävä toimeentulotuki taas kattaa erityismenot, joita ovat

lasten päivähoitomenot, muut kun perusmenoiksi katsottavat asumismenot sekä

henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon

turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.

Ehkäisevää toimeentulotukea kukin kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaisesti

sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi sekä

syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäisemiseksi.

(Toimeentulotuki 2007, 56.)

Toimeentulotukilain 2§:n mukaan toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Tämä

tarkoittaa sitä, että henkilön oikeus saada toimeentulotukea syntyy vasta silloin kun hän

”ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa

turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden

elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla” (Totul 1412/1997, 2§).

Näin ollen edellytys toimeentulotuen saamiseksi on yleensä se, että henkilöllä ei

tosiasiallisesti ole käytettävissään tuloja tai varoja oman elatuksensa turvaamiseksi.

Lähtökohtaisesti toimeentulotuki on tarkoitettu avuksi yksilöiden ja perheiden

tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin. 1990-luvun laman seurauksena pitkäaikainen

toimeentulotuen tarve kuitenkin kasvoi voimakkaasti ja pitkäaikaisasiakkaiden määrä
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on lamavuosien jälkeenkin jäänyt suureksi. Pitkäaikaisen asiakkuuden taustalla on

tutkimusten mukaan monia syitä. Yhtenä keskeisenä syynä on tosiasiallisen

pitkäaikaistyöttömyyden säilyminen korkealla tasolla ja se, että Kelan myöntämän

työttömyyspäivärahan (työmarkkinatuki) nettomäärän ja toimeentulotuen perusosan

välinen tasoero on erittäin pieni. Toimeentulotukiasetuksen 1§:ään lisättiinkin vuonna

2001 uusi momentti, jonka mukaan pitkäaikaisasiakkuus on sellainen

toimeentulotukilaissa tarkoitettu yksilön erityinen olosuhde, joka tulisi ottaa huomioon

täydentävässä toimeentulotuessa. (Toimeentulotuki 2007, 23-24.)

2.2.2. Toimeentulotukiasiakas tilastojen valossa

Suomessa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on vähentynyt koko 2000-

luvun ajan. Väheneminen tukea saavien kotitalouksien määrässä alkoi vuonna 1997,

heijastaen taloudellisen laman taittumista ja uutta nousukautta. Vuosien 1993-1997

aikana jopa 22 prosenttia aikuisväestöstä sai jossain vaiheessa toimeentulotukea.

Vuonna 2005 tuen saajia oli enää noin 7 prosenttia väestöstä. Pitkäkestoisesti (yli

kymmenen kuukautta laskentavuonna) tukea saaneiden määrä ei ole vähentynyt samassa

suhteessa vaan näiden pitkäaikaisasiakkaiden määrä on 2000-luvulla jopa kasvanut.

Pitkäaikaisesti tukea saavien joukossa ovat yliedustettuina keski-ikäiset, lähellä

eläkeikää olevat naiset, sekä yksinasuvat miehet ja naiset ja yksinhuoltajaperheet.

(Parpo & Moisio 2006, 121-133.)

Kuten oheisesta taulukosta (taulukko 1) on nähtävissä, vuonna 1990

pitkäaikaisasiakkaita oli tuensaajien joukossa 11,8 prosenttia. Vuonna 1995 määrä oli

kasvanut 20,1 prosenttiin ja 2000-luvulle tultaessa pitkäaikaisesti toimeentulotukea

saavien kotitalouksien määrä oli jo 24,4 prosenttia. Määrä on pysynyt yli 24 prosentissa

koko 2000-luvun ajan.



13

Taulukko 1. Pitkäaikaisasiakkaiden prosenttiosuus toimeentulotukiasiakkaista

Vuosi Kotitalouksien
lukumäärä

Prosenttia
tuensaajatalouksista

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

21 200
26 400
29 700
42 600
57 300
67 800
79 900
84 300
72 700
67 900
65 800
66 900
67 500
62 500
59 700
56 700

11,8
12,0
11,5
14,6
17,5
20,1
23,0
24,6
23,3
23,4
24,4
25,6
26,1
24,2
24,1
24,1

Ilkka Haapolan tutkimuksessa toimeentulotuen dynamiikasta 1990-luvun Suomessa,

Haapola havaitsi että vaikka huomattavan moni uusi tuensaaja 1990-luvulla oli

toimeentulotukiasiakkaana vuosikausia, jäi asiakkuuden aikana kertyneiden

tukikuukausien määrä usein pieneksi. Tämä viittaa Haapolan mukaan siihen, että

toimeentulotuen saamisen piirteenä Suomessa on sen epäsäännöllisyys ja

katkoksellisuus. Asiakkaiden ongelmana ei niinkään ole eläminen yhtäjaksoisesti

vuosikausia ainoastaan toimeentulotuen varassa vaan pikemminkin se, että he palaavat

tuen piiriin yhä uudelleen. Tuen piiristä poistuminen ei ole heidän kohdallaan johtanut

mihinkään kestävään ratkaisuun. (Haapola 2001, 70.)

Stakesin uusimmat tällä hetkellä saatavilla olevat toimeentulotukitilastot ovat vuoden

2005 tuen saajista. Koko väestöstä 7,2 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2005.

Lähde: Toimeentulotuki 2007, 24.
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Vuodesta 2004 oli toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä supistunut lähes 5

prosenttia (4,8%) ja tukea saaneiden henkilöiden määrä lähes 6 prosenttia (5,9%).

Ainoastaan 60-64-vuotiaiden tuensaajien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta. Muissa

ikäryhmissä tuensaajien määrä laski. Määrällisesti ja suhteellisesti eniten aikuisia

tuensaajia oli nuorten aikuisten eli 20-29 vuotiaiden joukossa. Suurin osa eli noin 70

prosenttia toimeentulotuen asiakkaista oli yksinäisiä henkilöitä.

Yksinhuoltajatalouksista toimeentulotuen piirissä oli noin 25 prosenttia, mikä oli

edellisvuotta hieman vähemmän. (Toimeentulotuki 2005.)

Tarja Heinon & Kaarina Lamminpään (2006) mukaan lapsiperheiden osuus

toimeentulotuen saajista on pysynyt lähes ennallaan viimeisen kymmenen vuoden ajan;

noin joka neljännessä toimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa on lapsia. Kahden ja

yhden huoltajan perheiden välillä on kuitenkin selkeä ero. Kahden huoltajan perheet

ovat vähentyneet 15 prosentista 10 prosenttiin kun taas yhden huoltajan perheiden osuus

on kasvanut 10 prosentista 13 prosenttiin. Vaikka yhden hengen taloudet ovat suurin

toimeentulotukea saava ryhmä, korostuu väestön perhetyyppeihin suhteutettuna

yksinhuoltajaperheiden osuus ja taloudellinen ahdinko. Lisäksi yksinhuoltajaperheissä

on aikaisempaa enemmän monilapsisia perheitä ja monilapsisissa perheissä lasten määrä

on jopa lisääntynyt. Vuonna 1998 kolme tai useampilapsisissa yhden huoltajan

perheissä oli 13 921 lasta ja vuonna 2004 näissä perheissä oli 14 167 lasta.

Kotitaloudet saivat vuonna 2005 toimeentulotukea keskimäärin puoli vuotta (5,6

kuukautta). Kotitalouksista 42,6 prosenttia sai toimeentulotukea lyhytaikaisesti,

enintään kolmena kuukautena. Pitkäaikaisesti tukea saaneiden kotitalouksien osuus

toimeentulotukea saaneista talouksista oli vuonna 2005 24,1 prosenttia. Uusien

toimeentulotuen piiriin tulevien kotitalouksien määrä väheni edellisvuodesta lähes 5

prosenttia (4,8 %). (Toimeentulotuki 2005.)

Käytännössä viime vuosien tilastollinen trendi kertoo siitä, että toimeentulotuen piirissä

olevien ihmisten joukko on tällä hetkellä pieni ja tämän joukon sisällä tuen saajat ovat

polarisoituneet niihin, jotka saavat tukea hyvin lyhyen aikaa ja niihin, joiden asiakkuus

on pitkäkestoista (Parpo & Moisio 2006, 131).
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2.3. Ylisukupolvinen periytyminen

Pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden pitkään kestäneet ja kasautuneet sosiaaliset

ongelmat voivat siirtyä niin sanottuna negatiivisena sosiaalisena perimänä sukupolvelta

toiselle. Määrittelen seuraavaksi sukupolven ja sosiaalisen perimän käsitteitä ja siirryn

sitten esittelemään erilaisia ylisukupolvisen huono-osaisuuden selitysmalleja.

2.3.1. Sukupolvi

Matti Virtasen (2001, 18-21) mukaan sanalla sukupolvi on kaksi päämerkitystä.

Sukupolvi sanan vanhin merkitys on suvun polvet. Tässä mielessä sukupolvi tarkoittaa

tietyn suvun vanhemmista ja lapsista koostuvaa ja etenevää ketjua. Elämä siirtyy

vanhemmilta lapsille ja edelleen heidän lapsilleen. Perinteisesti sukujen polvien

välisenä likiarvona on pidetty 30 vuotta. Yhteiskuntatasolla sukupolvet ovat tilastollisia

ikäpolvia, joita yhdistää periaatteessa vain se että ne ovat suunnilleen samanikäisiä eli

sijaitsevat yhteiskunnan ikäpyramidissa samassa kohtaa. Ihmisten elämässä suvun ja

yhteiskunnan polvet esiintyvät yhtä aikaa. Sukupolviteorian klassikon, Karl

Mannheimin (1972, 286-320) mukaan yhteiskunnan sukupolvet syntyvät

yhteiskuntatason samanikäisistä ikäpolvista, joita sitoo yhteen myös yhteisesti jaettu

sosiaalinen kokemusmaailma. Lisäksi jokaista sukupolvea yhdistää kollektiivinen

tietoisuus, joka muodostuu noin 17 ikävuoden tienoilla. Viime aikoina sukupolven

käsitteestä on kiinnostuttu myös yhteiskuntatieteellisessä lapsitutkimuksessa. Käsite

tarjoaa hyödyllisen välineen ymmärtää lasten ja aikuisten keskinäisiä suhteita.

Sukupolven voi ymmärtää sosiaalisena ja monia tekijöitä suhteisiinsa liittävänä

käsitteenä. Sukupolvia ja sukupolviasemia määrittävät tekijät kietoutuvat lasten ja

aikuisten välisiin vallitseviin suhteisiin. Sukupolvet määrittävät toinen toisiaan ja ovat

siten riippuvuussuhteessa keskenään. (Moilanen 2006, 151.)

2.3.2. Sosiaalinen perimä

Sosiaalinen perimä ei siirry geeneissä, vaan vanhempi-lapsisuhteen kautta

sosialisaatioprosessissa ja ympäristötekijöiden muovaamana (vrt. geneettinen

periytyminen). Sosiaalisen perimän käsite on peräisin 1960-luvulta, ruotsalaistutkija

Gustav Jonssonilta, joka käytti sitä viitatessaan negatiiviseen sosiaaliseen perimään eli

erilaisten huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden kasautumiseen ja

ylisukupolviseen esiintymiseen. Sosiaalinen perimä voi kuitenkin olla myös positiivista

eli myös hyväosaisuus voi kulkea perintönä yli sukupolvien ja negatiivisenkin perimän
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ketju voidaan katkaista. (Vilhula 2007, 9.) Käsitteenä sosiaalinen perimä on sisällöltään

amebamainen ja monimerkityksellinen ja perimän mekanismeja on vaikea hahmottaa.

Sosiaalisen perimän sisällöille on mahdotonta antaa objektiivista määritelmää, sillä sitä

voi lähestyä monesta näkökulmasta. Yhden tiukasti rajatun sisällön sijaan sosiaalisella

perimällä on useita ulottuvuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi yksilöä ympäröivään

yhteiskuntaan, kulttuuriin, lähiyhteisöön ja perheeseen. (Emt., 10.)

2.3.3. Sosiaalisen perimän malleja

Negatiivista sosiaalista perimää sukupolvesta toiseen on kulttuurisista teorioista käsin

selitetty sosiaalisen perimän ja deprivaatiokehän malleilla ja psykologian puolella

traumamallin ja kiintymyssuhdetutkimukseen liittyvien mallien avulla.

Kiintymyssuhdetutkimukseen perustuvissa malleissa on se etu, että ne eivät määrää tai

tuomitse ketään huono-osaisuuteen, kuten taas kulttuuriset mallit tekevät.

Kiintymyssuhdeteoria selittää myös sitä, millä edellytyksillä muodostuneilta ”radoilta”

voi siirtyä toisille ”radoille” eli muutos kiintymyssuhteessa on mahdollinen. (Vilhula

2007, 15.)

Sosiaaliseen perimään liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti juuri negatiiviseen

sosiaaliseen perimään. Näissä tutkimuksissa on havaittu, että köyhyyden, huono-

osaisuuden ja toimeentulotukiasiakkuuden lisäksi muun muassa päihde- ja

mielenterveysongelmat, väkivaltaisuus ja rikollisuus voivat siirtyä sukupolvelta toiselle.

Periytyminen on erilaisten ympäristöön ja yksilöön liittyvien riskitekijöiden

(esimerkiksi lapsuuden epäsuotuisat kasvuolosuhteet, köyhyys ja työttömyys) ja

suojaavien tekijöiden (esimerkiksi persoonallisuustekijät ja hyvä lapsi-vanhempi

vuorovaikutussuhde) summa. (Emt., 121-123.) Sukupolvien välisen negatiivisen

sosiaalisen perimän ketjun ennaltaehkäisyssä ja murtamisessa voi keinona olla

vallitseva sosiaaliturva-, terveys-, työ-, koulutus- sekä perhepolitiikka, jotka

mahdollistavat ja estävät osaltaan ihmisten terveyteen, työhön, toimeentuloon ja

kouluttautumiseen sekä lasten kasvattamiseen liittyviä valintoja. (Emt., 16-17.)

Gustav Jonsson (1967) kehitti kulttuurisen teoriansa sosiaalisesta perimästä kun hän

tutki epäsosiaalisesti käyttäytyvien laitospoikien sosiaalista taustaa kolmessa

sukupolvessa ja vertaili sitä tavallisten Tukholmalaispoikien taustaan. Jonsson havaitsi,

että poikien vanhemmilla ja isovanhemmilla oli ollut ongelmia omassa lapsuudessaan

sekä elämän sisäisessä että ulkoisessa hallinnassa. Vanhemmat altistivat omat lapsensa
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samankaltaisille epäonnistumisen ja vastoinkäymisten kokemuksille, jollaisia heillä oli

itsellään lapsuudessa ollut. Tätä sosiaalista ja psykologista turhautumista sukupolvesta

toiseen Jonsson kutsuu sosiaaliseksi perimäksi. Teorian mukaan vaikeudet myös

muuttuvat yhä vakavammiksi sukupolvesta toiseen siirryttäessä; sekä ongelmista

kärsivien henkilöiden että ongelmien vaikeusaste kasvaa.(Emt.) Jonssonin mukaan

sosiaalinen perimä etenee neljän tekijän kautta. Ensimmäisessä vaiheessa vaikuttavat

vanhempien omat negatiiviset lapsuuskokemukset, kuten taloudelliset vaikeudet

lapsuuden kodissa, vanhempien päihteiden väärinkäyttö, kodin ilmapiiri ja

erokokemukset. Toisella tasolla vaikuttaa vanhempien epäonnistuminen

yhteiskuntakelpoisena kansalaisena, esimerkiksi itsensä elättämisessä, käyttämällä

päihteitä väärin ja tekemällä rikollisia tekoja. Kolmannella tasolla epäonnistutaan

elämän tärkeissä rooleissa ja tehtävissä kuten vanhemmuudessa ja lasten kasvatuksessa

sekä parisuhteessa. Viimeisenä eli neljäntenä vaiheena on heikon itsetunnon

kehittyminen perheenjäsenille, perheen epäluuloinen suhtautuminen ympäristöön ja

viranomaisiin sekä eristäytyminen sosiaalisista suhteista. (Emt., 44-48.)

Myös Sven Hesslen (1988) mukaan eri elämänvaiheissa kohdattavat ongelmat voivat

kasaantua ja siirtyä sosiaalisena perimänä sukupolvelta toiselle. Hessle tutki vanhempia,

joiden lapset oli otettu huostaan. Hänen mukaansa huostaanottojen taustalta löytyy usein

osattoman ja ei-toivotun noidankehä. Vanhemmat, joiden tarpeita ei lapsena ole

tunnistettu tai pystytty tyydyttämään, ovat silloin tunteneet olevansa ei-toivottuja. Näillä

vanhemmilla on uhkana epäonnistuminen seuraavassa tärkeässä elämänvaiheessa eli

koulutiellä. Koulussa he voivat syrjäytyä oppimisvaikeuksia tai kiusaamisen takia.

Koulusta syrjäytyminen johtaa siihen että heillä on seuraavalla tasolla eli

varhaisaikuisuudessa vaikeuksia päästä kiinni työelämään. Kun heistä sitten tulee itse

vanhempia, on heillä suuri riski epäonnistua vanhemmuudessa niin, että heidän lapsensa

jopa otetaan huostaan. Heidän on vaikea olla sellaisia vanhempia kun he haluaisivat,

sillä heillä ei ole omilta vanhemmilta saatua hyvää mallia vanhemmuudesta. Lopulta

ongelmien kasaannuttua alkavat vanhemmat viimeisessä vaiheessa eristäytyä ja

syrjäytyä yhteiskunnasta (esimerkiksi ovat työttömiä, perheenjäsenet ovat hajallaan ja

vanhempien tulevaisuuden usko puuttuu). Kehä sulkeutuu vain alkaakseen taas

uudelleen seuraavassa sukupolvessa. (Emt., 159-188.)

Robert Holman käyttää deprivaatiokehän käsitettä selittämään ongelmien pitkä-

kestoisuutta. Teorian mukaan epäsuotuisa kasvatus deprivoi lapsia emootioiden,
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sosiaalisuuden ja älykkyyden tasolla, mikä usein johtaa ongelmiin myöhäisemmissä

elämänvaiheissa (epäonnistuminen koulussa, heikko työmarkkina-asema, epävakaa ja

epätyydyttävä perhe-elämä) ja yhteiskuntaan integroitumisessa. Kulttuurinen

deprivaatio siirtyy seuraavalle sukupolvelle sosialisaatioprosessin yhteydessä, ellei

kierrettä pystytä murtamaan. (Ref. Forssén ym. 2002, 83.)

Katja Forssén ym. (2002, 84) havainnollistavat sosiaalisen syrjäytymisprosessin

negatiivista kumuloitumisprosessia ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa seuraavasti:

Sekä yksilön ominaisuudet että ympäristön sosiaaliset tekijät vaikuttavat molemmat

yksilön kehitykseen niin lapsuudessa kuin aikuisuudessakin. Kehityksen vinoutumille,

johtuvat ne sitten persoonallisista ominaisuuksista tai ympäristön sosiaalisista tekijöistä,

on tyypillistä kasautuminen. Pulmien kasautuminen heijastuu siihen, miten yksilö

kohtaa vaikeuksia eri elämänvaiheissa ja miten hän sopeutuu erilaisiin sosiaalisiin

tilanteisiin. Tätä epäsuotuisaa kehitystä vahvistaa eri ryhmien ja instituutioiden

taipumus torjua erilaisuutta.

Sosiaalisten ongelmien ylisukupolvisuutta on selitetty viime vuosina myös niin sanotun

traumamallin avulla. Vanhempien tai muun lapsen hoitajan lapseen kohdistama

kaltoinkohtelu tai laiminlyönti on lapselle traumaattinen kokemus, joka johtaa

traumaperäisen stressin kroonistumiseen ja sitä kautta psyykkisiin häiriöihin. Kokemus

on traumaattinen silloin kun henkilöön tai hänen läheisensä terveyteen tai henkeen

kohdistuu vakavaa uhkaa, mikä herättää voimakasta pelkoa, avuttomuutta tai kauhua.

Tällöin yksilön psyyke ylikuormittuu. Kontrollin menetyksestä seuraa stressioireita,

jotka voivat ilmetä traumaan liittyvien ajatusten uudelleen kokemisena, traumasta

muistuttavien ärsykkeiden välttämisenä sekä aktivaatiotason kohoamisena. Nämä

stressioireet voivat ilmetä sekä ajatusten, tunteiden että käyttäytymisen tasoilla.

(Haapasalo 2002, 5.) Traumamallin avulla negatiivista ylisukupolvista periytymistä

selitetään lapsuuden aikaisen traumaattisen kokemuksen toistamisena aikuisena

ajatuksen, tunteiden ja/tai käyttäytymisen tasolla suhteessa omiin lapsiin ( Haapasalo

1999, 47-85).

Peter Fonagyn ym. mukaan erottelukykyisin tekijä ristiriitaisen menneisyyden

siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle on vanhempien sisäinen käsitys omista lapsuuden

suhteistaan. Tässä kiintymyssuhdetutkimukselliseen näkökulmaan liittyvässä mallissa

lapsi joutuu menneisyyden kantajaksi silloin, kun vanhemman lapsuuskerronta on
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niukkaa tai kielteistä, idealisoitua tai sekavaa, epäuskottavaa tai vailla eloisia

tunnemuistoja tai hänen on vaikea palauttaa mieleensä juuri mitään. Olennaista on siis

se, miten elävä ja johdonmukainen kertomus ihmisellä on itsestään. (ref. Bardy &

Känkänen 2005, 69.)

Tässä tutkimuksessa olen omaksunut ajatuksia sekä kulttuurisista, että

kiintymyssuhdeteoriaan perustuvista malleista. Oletan kulttuuristen mallien tavoin, että

marginalisoituminen tai syrjäytyminen on prosessi, missä aiemmissa vaiheissa koetut

pulmat voivat vaikeuttaa seuraavan elämänvaiheen onnistunutta suoriutumista ja että

ongelmilla on taipumusta kasautua. Kyseessä on persoonallisten tekijöiden ja

yhteiskunnallisten tekijöiden yhteisvaikutus. Toisaalta oletan, että marginalisoitumisen

prosessi ei ole vääjäämätön kierre, jota ei voisi katkaista. Negatiivinen sosiaalinen

perimä ei determinoi koko ihmisen tulevaisuutta. Muodostunutta ”rataa” on mahdollista

muuttaa toiseksi ja omaa elämäntarinaa eheyttää ja rakentaa positiivisemmaksi niin, että

yksilö saa siitä itselleen voimaa ja uskoa tulevaisuuteen. Esimerkiksi elämätarinaan ja

toimeentulotukiasiakkuuteen liittyvien elämänkokemusten kertominen toiselle voi

auttaa paremmin hahmottamaan omaa elämänkulkua ja jäsentämään tapahtumia

ajallisesti. Näin voi löytyä oman elämän ”juoni”. (Ks. Bardy 2000, 151-155.)

2.3.4. Perhe ja yhteiskunta sosiaalisen perimän välittävinä mekanismeina

Tärkeimpinä sosiaalista perimää välittävinä mekanismeina ovat perhe ja yhteiskunta

(Vilhula 2007, 15). Lapselle perheen ihmissuhteet ovat ensimmäisiä, joiden parissa lapsi

alkaa kehittyä. Siten perheessä ja lähipiirissä syntyvät lapselle tärkeimmät ja usein myös

pitkäaikaisimmat ihmissuhteet, vaikka ne eivät olekaan lapselle ainoita tärkeitä

ihmissuhteita. Kiintymyssuhdeteorioiden mukaan näistä primaariryhmistä riippuu

lapsen itsetietoisuus ja itsearvostus sekä fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi.

Identiteetin tuottamiseen ja ylläpitämiseen lapsi tarvitsee tärkeitä toisia. Itsen

olemassaolo peilautuu toisen hyväksynnästä ja sen viestinnästä jatkuvuuden tuntona.

(Kraav & Lahikainen 2000, 103-104.) Vanhempien suhtautumisessa lapseen heijastuu

heidän kokemuksensa parisuhteensa onnistuneisuudesta tai epävarmuus sen

tulevaisuudesta. Lapsi saattaa myös herättää vanhempien muistot omista lapsuuden

kokemuksista. Vanhemmuus koetaan niiden tunteiden kautta, jotka kuvastavat omilta

vanhemmilta saatuja isyys- ja äitiyskokemuksia. Suhtautumisessa lapseen arvioidaan

uudelleen vanhemmilta saatuja malleja. Jotta lapsen kasvuympäristö olisi tasapainoinen,
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tulee vanhempien tämän lisäksi saada sovitettua yhteen erilaiset omista

lapsuudenkodeistaan saamansa vanhemmuuden mallit. Näin vanhemmat luovat

perheeseen tunneilmapiirin, pesän, joka on lapsen persoonallisuuden muodostuksen

kivijalka. Lapsi suhtautuu myöhemmin muihin ihmisiin ja ulkomaailmaan juuri

perheessä syntyneiden perussuhtautumistapojen mukaan. (Lahikainen 1984, 114-115.)

Yhteiskuntatieteilijöiden mukaan myös yhteiskunnassa tapahtunut nopea rakenteellinen

ja kulttuurinen muutos vaikuttaa välillisesti lasten hyvinvointiin, vaikuttamalla

perheeseen ja perhe-elämään. Richard Sennetin (2002, 7-29) mukaan elämme

epävarmassa yhteiskunnassa, jossa yleinen jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat kadonneet

ja aika on pirstaloitunutta. Yhteiskunta on nopeatempoinen ja lyhytjänteinen.

Jälkimodernissa yhteiskunnassa ihmisiltä edellytetään monipuolisuutta,

muuntautumiskykyä ja avoimuutta muutoksille sekä riskinottokykyä. Työelämässä

korostetaan sitoutumattomuutta ja heikkoa lojaliteettia. Näitä kovia arvoja on vaikea

sovittaa yhteen perhe-elämän päinvastaisten arvojen kanssa eivätkä ne anna eväitä

vanhemmuuteen. Ulrich Beck (1995, 20) puhuu riskiyhteiskunnasta, jossa yksilö on

subjekti, jolla on erilaisia oikeuksia (ja velvollisuuksia). Yksilöt joutuvat yhä enemmän

näkemään, tulkitsemaan ja käsittelemään omina asioinaan ne mahdollisuudet, uhkat ja

vaikeat elämäkerralliset valinnat, jotka oli aiemmin mahdollista ratkaista perhe- tai

kyläyhteisössä. Lisäksi yksilön minä on fragmentoitunut erilaisiksi keskenään

ristiriitaisiksi minädiskursseiksi, joita hänen odotetaan hallitsevan. Tarpeellisten

päätösten tekeminen vakaasti ja vastuullisesti mahdollisia seuraamuksia harkiten on

kuitenkin mahdotonta modernin yhteiskunnan monimuotoisuuden vuoksi.

Yhteiskunnan muuttuessa nopeasti eivät myöskään aikaisemmilta sukupolvilta saadut

mallit sellaisinaan enää päde. Vanhempien on vaikea pysyä ajan tasalla ja ohjata ja

tukea lapsia, silloin kun tilanne on suhteellisen epävakaa ja omat voimavarat menevät

uuteen sopeutumiseen. On ilmeistä, että suurten yhteiskunnallisten muutosten keskellä

jotkut perheet ajautuvat turvallisuusloukkuun, jossa ihmiset eivät voi hyvin. (Lahikainen

2002, 112-114.) Irmeli Järventie (2001, 83-91) toteaa tavallisista peruskoululaisista

tekemänsä tutkimuksen perusteella, että kun osa suomalaisista lapsista elää tällä ehkä

parempaa lapsuutta kuin mikään sukupolvi aiemmin, niin osa lapsista taas kokee itsensä

ja elämänsä huolestuttavan synkässä valossa ja näyttää voivan todella huonosti.

Järventien tutkimuksessa vakavan huolestuttava tilanne oli jopa 29%:lla tutkituista
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lapsista. Heidän perushoivassaan oli selkeitä puutteita ja heidän identiteettinsä oli

erittäin kielteinen.

2.4. Tarinallisuus

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on narratiivisuus eli tarinallisuus. Olen

teemahaastattelujen avulla konstruoinut yhdessä sosiaalitoimiston

toimeentulotukiasiakkaiden kanssa heidän elettyä elämäänsä kuvaavia ja

sosiaalitoimiston asiakkuuteen kietoutuvia tarinoita, elämäntarinoita. Kiinnostukseni

kohdistuu näihin haastateltavien tuottamiin kertomuksiin todellisuuden ja tiedon

välittäjinä sekä rakentajina (Heikkinen 2001, 185).

Ymmärrykseni narratiivisuudesta sisältää ajatuksia sosiaalisen konstruktionismin

perinteestä. Konstruktionistisen lähestymistavan avainajatuksena on, että me emme näe

maailmaa objektiivisesti ja puolueettomasti juuri sellaisena kun se on, vaan me

rakennamme oman versiomme todellisuudesta katsoessamme sitä jostain perspektiivistä

käsin. Ne tavat joilla me maailmaa ymmärrämme, ovat aina sidoksissa siihen tiettyyn

aikaan ja paikkaan, jossa me kulloinkin olemme ja elämme ja näin myös käyttämämme

kategoriat ja käsitteet vaihtelevat sen mukaisesti. Sosiaalisen todellisuuden

rakentuminen tapahtuu jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa yhdessä toisten ihmisten

kanssa  kielen  avulla.  (Burr  1995,  2-8.)  Toisin  sanoen  kieli  ja  sitä  kautta  myös  tarinat

ovat toimintaa, jotka muotoutuvat sosiaalisissa prosesseissa ja jotka rakentavat

sosiaalista todellisuutta (Suoninen 1999,17). Eri painotuksia lähestymistavassaan

omaksuneille konstruktionistisille tutkijoille onkin yhteistä juuri kielen eli puheen tai

tekstin tutkiminen; he ovat kiinnostuneita siitä, kuinka sosiaalinen todellisuus rakentuu

kielen käytössä (Jokinen 1999, 38). Vuorovaikutustilanteissa kielen avulla neuvoteltu

yhteisymmärrys maailmasta voi konstruoitua moneen erilaiseen muotoon, ajasta ja

paikasta riippuen. Nämä erilaiset konstruktiot myös kutsuvat meitä erilaisiin sosiaalisiin

toimintoihin. Vaikka kulloinenkin näkemyksemme maailmasta on vain yksi versio

mahdollisista todellisuuksista, on se itsellemme yhtä ”tosi” ja ”oikea” kuin toisetkin

versiot. (Burr 1995, 2-8.) Vilma Hännisen (1999, 125) mukaan tarinallinen

lähestymistapa sopiikin hyvin sosiaalitieteissä voimistuneeseen haasteeseen tarkastella

ihmistä aktiivisena, merkityksiä antavana toimijana ja ihmiselämän ilmiöitä

prosessimaisina, kielellisesti tulkittuina sekä aikaan ja paikkaan sidottuina.
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Mielenkiinto narratiivisuutta kohtaan eri tieteen aloilla on viime aikoina kasvanut

huomattavasti. 1980-luvulla alettiin jopa puhua narratiivisesta käänteestä tai

elämänkerrallisesta käänteestä sosiaalitieteissä. 1990-luvulla ja erityisesti 1990-luvun

lopulla kiinnostus narratiivisuutta kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti. Siitä kertoo muun

muassa se, että väitöskirjojen ja muiden narratiivisuuteen liittyvien tutkimusten määrä

kasvoi huomattavasti. Alueelta julkaistaan myös aikakausilehtiä ja metodista

kirjallisuutta. Internetissä on narratiivisuuteen liittyviä keskustelufoorumeja ja palstoja

ja alan tutkijoille järjestetään myös erilaisia symposiumeja ja konferensseja. ( Heikkinen

2001, 117; Syrjälä 2001, 203.) Kiinnostus narratiivisuutta kohtaan on jatkunut

voimakkaana myös 2000-luvulla.

Narratiivisuus ei ole yhtenäinen teoreettinen tai metodinen koulukunta. Yhtenäistä eri

tieteenalat yhdistävää narratiivista metodia tai vakiintunutta käsitystä siitä, mitä

narratiivisuudella tarkoitetaan, ei ole muodostunut. Eri tieteenalojen tutkijoita sitoo

kuitenkin toisiinsa narratiivisuuden peruskäsite, joka mahdollistaa eri tieteenalojen rajat

ylittävän keskustelun. ( Ks. esim. Hänninen 1999, 16; Riessman 1993, 1-2 .)

Vaikka yhtenäistä narratiivisuuden määritelmää ei ole, on Vilma Hänninen (1999)

hahmotellut narratiiviselle merkityskokonaisuudelle tyypillisiä seikkoja. Hännisen

mukaan narratiivi on ajallinen; sillä on alku, keskikohta ja loppu, jotka seuraavat

ajallisesti toisiaan. Narratiivin aika ei kuitenkaan ole lineaarista vaan se jäsentää ajan

merkityksen rajaamiksi episodeiksi. Narratiiveilla on myös dramaattinen ulottuvuus

tapahtumien liikkuessa moraalisessa ja emotionaalisessa jännitekentässä. Narratiivissa

on aina juoni, joka sitoo peräkkäiset tapahtumat toisiinsa. Tapahtumat eivät seuraa

toisiaan irrallisina vaan kytkeytyvät toisiinsa inhimillisten syiden ja seurausten ketjuna.

Tässä ketjussa on tilaa myös yllätyksille, sattumille ja mysteereille. Narratiivi on myös

valikoiva ja se kiinnittääkin huomion vain juonen kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

(Hänninen 1999, 126-127.)

Juoni kuljettaa kertomusta ajasta ja järjestää hajanaisia kokemuksia. Paul Ricoeurin

mukaan juoni jäsentää muistia ja kertomusta monella eri tasolla. Se on välittäjänä

yksittäisten tapahtumien ja tarinan kokonaisuuden välillä. Juoni tuo myös yhteen

toimijat, päämäärät, keinot, vuorovaikutukset, olosuhteet ja odottamattomat tulokset.

Lisäksi juoni organisoi pelottavat tapahtumat, äkilliset käänteet, tunnistamiset ja

väkivaltaiset vaikutukset osaksi tarinaa ja merkitystä. Juoni ei näin ollen ole Ricoeurin
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mukaan koskaan yksioikoinen järjestyksen, peräkkäisyyden ja koherenssin väline.

”Juonentaminen” on tarinan yhdistämistä ja tiivistämistä. Se on kertomisen elementti ja

olemassa vain osana merkityksen antoa. ( Ref. Hyvärinen 1998, 321-322.)

Hänninen (1999) on erotellut toisistaan tarinallisuuden eri ilmenemismuotoja

jäsentääkseen tarinallisuuden ulottuvuuksia ja niiden keskinäisiä suhteita. Juoni on

tarinan keskeinen elementti, johon nähden tarinan erilliset osat saavat merkityksensä.

Kerrottu tarina on konkreettisten tapahtumien muotoon saatettu tarinan juonen ilmaisu.

Tyypillisimmin kertomus on kielellinen vaikka se voidaan esittää myös vaikkapa kuvien

avulla. Yksi kertomus voi sisältää useita tarinoita. Sisäisellä tarinalla Hänninen viittaa

ihmisen mielen sisäisiin prosesseihin, joilla ihminen tulkitsee omaa elämäänsä

tarinallisten merkitysten kautta. Sisäinen tarina ilmentyy ja osittain myös muodostuu

kerronnassa ja toiminnassa. Kaikkia kokemuksia ja koko sisäistä tarinaa ei kuitenkaan

kerrota. Draaman käsitteellä Hänninen viittaa toiminnalliseen prosessiin, jossa sisäisen

tarinan muotoilemia tarinallisia projekteja pyritään toteuttamaan. Tarinallisen

kiertokulun teoria asettaa nämä käsitteet keskinäiseen suhteeseen ja ankkuroi tarinan

ilmenemismuodot sosiaalisiin rakenteisiin eli sosiaalis-materiaalisiin rakenteisiin ja

diskursiivisiin rakenteisiin. (Emt., 19-22.) Tässä tutkimuksessa en ole tehnyt eroa

tarinallisuuden eri ilmenemismuotojen välillä vaan käytän esimerkiksi narratiivin,

tarinan ja kertomuksen käsitteitä synonyymisesti.

Lieblichin ym.(1998) mukaan ihminen on luonnostaan tarinan kertoja. Tarinoinnilla on

keskeinen rooli tavassamme kommunikoida muiden kanssa ja tarinoita kertomalla

tuotamme yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta omaan kokemukseemme. (Emt., 7.) Tarinat

merkityksellistävät ja konstruoivat hajanaista, elettyä elämää. Ne eivät siis vain kerro

menneistä tapahtumista vaan myös siitä miten ihmiset ymmärtävät ne. (Riessmann

1993, 2; 15.) Tarinoita kertomalla me muovaamme käsitystä itsestämme ja

elämästämme jäsentämällä ja järjestämällä elämänkulkumme tapahtumia. Jäsennykset ja

selitykset antavat elämälle mielekkyyttä, paikantavat itsen tässä ja nyt sekä ennakoivat

tulevaisuuttamme. Samalla tarinoiden kerronta on elämän esittämistä jollekin kuulijalle.

(Vilkko 1997, 77.)

Tarinat kehittyvät ja muuttuvat ajassa (Riessman 1993, 2; Lieblich ym. 1998, 8).

Kertominen ja eletyn elämän konstruointi ja muisteleminen on sosiaalisessa

vuorovaikutustilanteessa keino rakentaa menneisyyttä palvelemaan nykyhetken
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tarkoitusperiä eli merkityksellistää nykyhetkeä (Saarenheimo 1997, 68 ). Kun tämän

hetkinen minä muistelee aikaisempia vaiheitaan ja versioitaan, voidaan puhua

identiteetin rakentamisesta ja uudelleen rakentumisesta (Emt., 177). Hännisen (1999)

mukaan tarinallisessa lähestymistavassa ihminen nähdäänkin ajallisena olentona, jonka

kulloinenkin nykyhetki on ladattu sekä menneisyydellä että ennakoidulla

tulevaisuudella. Nykyhetki saa merkityksensä molemmista. Tietty nykytilanne koetaan

eri tavalla riippuen siitä, miten se nähdään suhteessa menneisyyden tilanteeseen.

Tulevaisuus on avoin, mutta jossain määrin myös ennakoitavissa ja tuotettavissa

menneisyyden ja nykyhetken valossa. Muisteleminen ja eletyn kertominen on aktiivista

toimintaa, joka palvelee nykyhetken tarpeita ja tulevaisuuteen suuntautumista. (Emt.,

58-59.) Tässä tutkimuksessa haastateltavat kertovat lapsuudestaan, nuoruudestaan ja

niistä menneisyyden tapahtumista, jotka johtavat sosiaalitoimiston asiakkuuteen.

Haastateltavat kertovat elämästään tässä ja nyt, sosiaalitoimiston asiakkaina ja pohtivat

tulevaisuuttaan eli sitä mitä he siltä toivovat ja odottavat. Haastattelutilanteessa

menneisyyttä konstruoidaan ja sille annetaan merkityksiä nykyhetkestä käsin.

Tulevaisuutta haastateltavat ennakoivat suhteuttaen sitä menneisyyden

tapahtumakulkuihin ja nykyhetkeen.

Elämäntarinat eivät kerro pelkästään yksilöstä ja yksilöllisestä kokemuksesta. Tarinat

muodostetaan saatavilla olevista kulttuurisista rakennusaineksista, joten ne kertovat

myös kulttuurista ja maailmasta jossa elämme. (Esim. Lieblich ym. 1998, 8-9.)

Hänninen (1999) viittaa näihin ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta

ammennettaviin kulttuurisiin rakennusaineksiin sosiaalisen tarinavarannon käsitteellä.

Sosiaalinen tarinavaranto sisältää Hännisen mukaan kaikki ne tarinat, joita ihmisille

tarjoutuu sosiaalisen vuorovaikutuksen, kirjojen ja medioiden kautta. Tarinavarantoon

tuotetaan jatkuvasti uusia tarinoita ja ne ovat sieltä eri ihmisryhmien käytettävissä,

avuksi oman elämän jäsentämiseen ja tulkitsemiseen. Nämä mallitarinat2 eivät

kuitenkaan ole yhtä lailla kaikkien ihmisryhmien saatavissa. Kategoriaspesifit

mallitarinat määrittelevät rooliodotuksia, joita eri asemassa oleviin ihmisiin

kohdistetaan ja joihin ihmiset enemmän tai vähemmän mukautuvat. Tarjolla olevien

mallitarinoiden kirjo ei aina ole tyydyttävää, oman kokemukseen sovellettavaa tai tarjoa

vapauttavaa mallia oman tarinan muotoilemiselle. (Emt., 21; 50-52.)

2 Vilma Hännisen käyttämän mallitarinan käsitettä on aikaisemmin käyttänyt muun muassa Harre (1981),
Murray (1989) ja Scheibel (1986).
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Marjatta Bardyn ja Päivi Känkäisen (2005, 16) sanoin: ”Tarinat kumpuavat

aikakaudestaan, kytkeytyvät sen tapahtumiin heijastaen ja uudistaen vallitsevia

kerrontatapoja. Omat ja muiden tarinat limittyvät toisiinsa. Tarinan kertominen on tapa

selvittää tapahtuvaa ja liittää sitä menneeseen sekä hahmottaa tulevaa. Näin tarinat

samanaikaisesti ilmentävät ja muokkaavat todellisuutta, yksilö- ja

yhteiskuntatarinoissa.”

Tämän tutkimuksen tarinat ja niiden merkitykset rakentuvat minun ja haastateltavan

välisessä vuorovaikutuksessa haastattelutilanteessa, tietyissä institutionaalisissa

puitteissa sosiaalitoimistossa. Se, kenelle tarinat kerrotaan ja miksi sekä missä

kertominen tapahtuu, vaikuttaa siihen minkälaiseksi tarina muodostuu (Hänninen 1999,

108). Tarinoimalla asiakkaat kertovat kokemuksistaan ja antavat merkityksiä

sosiaalitoimiston asiakkaana olemiselle. Asiakkaat kertovat tarinansa minulle; tutkijalle

ja sosiaalityöntekijälle, koulutetulle nuorelle naiselle. Tarinansa kautta he pyrkivät

merkityksellistämään elämäänsä itselleen ja tekemään sitä ymmärrettäväksi minulle.

Minä taas omasta asemastani ja taustastani käsin tulkitsen ja pyrin ymmärtämään heidän

tarinaansa. (Lieblich ym. 1998, 7-8.)

Heikkisen (2001, 130) mukaan narratiivinen tutkimusote kohdistaakin huomionsa juuri

yksilöiden elämään heidän itsensä kokemana ja niihin merkityksiin joita he antavat

elämälleen tarinoiden välityksellä. Se ei siis pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon

vaan henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Yksilöiden elämänkertomuksiin

perustuva merkityksenanto mahdollistaa sen, että ihmisten äänet pääsevät

autenttisemmalla tavalla esiin.

Tarinan kertominen tietyllä tavalla, tietyssä kontekstissa on sosiaalinen teko, jolla voi

olla monenlaisia päämääriä ja vaikutuksia. Tarinoimalla voidaan esimerkiksi rakentaa

identiteettiä, hakea arvostusta, herättää sympatiaa ja antaa selityksiä. (Hänninen 1999,

108.) Jerome Brunerin (1990, 47-50) mukaan tarinoiden avulla selitetään ja tehdään

ymmärrettäväksi poikkeamiset tavanomaisesta, kulttuurisesti hyväksytystä normista.

Tarina siis antaa kulttuurisesta normista poikkeavalle käytökselle merkityksen. Eero

Suoninen (1997) viittaa tähän samaan painottaessaan että ihminen on selontekoja antava

olento. Selonteoilla Suoninen tarkoittaa tapoja tehdä omaa toimintaansa kielellisesti

ymmärrettäväksi tai kulttuurisessa mielessä järjelliseksi. Selonteon anto viestii

kulttuurisista jännitteistä eli siitä että toimija tunnistaa kilpailevien logiikoiden
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mahdollisuuksia. Selonteoilla kavennetaan arveluttavaksi tulkittavissa olevan

käyttäytymisen ja odotuksien välistä kuilua. (Emt., 26-31.) Esimerkiksi

sosiaalitoimistossa asiakkaana oleminen ja marginalisaatiossa eläminen voidaan tulkita

sellaiseksi toiminnaksi, joka vaatii selonteon antamista. Hyväksyttävästä kulttuurisesta

normista poikkeavaa käytöstä, joka vaatii selitystä, on se että ihminen ei ole päässyt

kiinni työelämään tai on pudonnut sen kelkasta. Tai hän ei ole taloudellisesti

omavarainen, tuottava yhteiskunnan jäsen. Tai hänen perheessään on vaikkapa

alkoholismia ja väkivaltaa eikä hänen vanhemmuutensa ole ollut ”riittävää”.

Bruner (1990, 47-50) ja Suoninen(1997, 32-37) korostavat, että selontekojen antaminen

ei ole vain neutraalia tapahtumien kuvausta vaan osa kulttuuria. Suonisen (emt., 32-37)

mukaan selonteot uusintavat sekä niitä konventionaalisia rakenteita, joiden

noudattamista tai joista poikkeamista ne selittävät että niitä diskursseja tai diskurssien

ympärille rakentuvia narratiiveja, joihin ne vetoavat vakuuttaakseen kuulijansa.

Selonteon tehokkuus riippuu siitä millaisiin sosiaalisiin merkityksiin se ankkuroidaan ja

millaisiksi narratiivisiksi rakenteiksi se punotaan, sekä millaisia muita retorisia

strategioita vakuuttavuuden aikaansaamiseksi käytetään.

Mary Gergenin (1988, 97) mukaan sellainen narratiivi, joka ei vakuuta kuulijaa, on

epäonnistunut. Narratiivin pitää taipua kulttuurissa oleviin tiettyihin tarinan kerronnan

sääntöihin ollakseen vakuuttava. Länsimaisessa kulttuurissa perustana onnistuneen

tarinan kertomiselle on Gergenin näkemyksen mukaan sellaisen arvolatautuneen

lopputuloksen tai päämäärän esitteleminen, jota kohti toiminta tarinassa suuntautuu.

Lopputulos voi saada tarinassa negatiivisen (esimerkiksi vedonlyönnin häviäminen) tai

positiivisen (esimerkiksi voittaminen lotossa) arvolatauksen. Ehjä ja johdonmukainen

tarina kerrotaan valitsemalla ja järjestämällä tapahtumat tämän lopputuloksen ympärille.

Tapahtumat, jotka eivät ole vaikuttaneet lopputulokseen, jäävät yleensä hyvin kerrotusta

tarinasta pois. Tapahtumia myös arvioidaan suhteessa lopputulokseen. Tapahtumat,

jotka johtavat kohti tavoiteltua päämäärää nähdään positiivisessa valossa ja tapahtumat,

jotka vaikeuttavat arvokkaaksi koettuun lopputulokseen pääsyä, nähdään kielteisessä

valossa. Ylisukupolvisissa, sosiaalitoimen asiakkuustarinoissa arvolatautuneena

positiivisena päämääränä voisi olla asiakkuuden päättyminen esimerkiksi työllistymällä.

Negatiivinen lopputulos taas voisi olla asiakkuuden jatkuminen tai palaaminen

asiakkuuteen myöhemmässä elämänvaiheessa.
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Ymmärrykseni mukaan haastateltavat rakentavat käsitystään itsestään ja maailmasta

sekä asiakkuudesta kertomusten avulla. Kertomukset sekä uusintavat näitä käsityksiä,

että luovat uusia. Kertomukset tai tarinat voivat toisessa ajassa, kulttuurissa ja

kontekstissa olla erilaisia. Haastattelutilanteessa yhdessä haastateltavan kanssa

rakennettava elämäntarina kertoo vain yhden version haastateltavasta ja hänen

elämästään ja se voi toisessa tilanteessa olla erilainen. Toisaalta Coffrey ja Atkinson

(1996, 57) huomauttavat, että tietyssä sosiaalisessa kontekstissa tuotetut tarinat eivät

välttämättä aina ole ainutlaatuisia. Heidän mukaansa monet tarinat ovat harjoiteltuja ja

moneen kertaan kerrottuja kertomuksia, jotka ovat osa joko yksityistä muisteluvarantoa

tai kulttuurisesti jaettua tarinavarantoa
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3. Aineisto ja sen analyysi

Tässä luvussa esittelen tutkimusprosessin kulkua. Kuvailen ensin tutkimukseni aineiston

ja esittelen aineistonkeruun vaiheita. Pohdin myös omaa suhdettani haastateltaviin ja

omaa rooliani haastattelutilanteessa konstruoitujen tarinoiden tuottajana. Luku päättyy

niiden narratiivisen analyysin lähtökohtien esittelyyn, joita tässä tutkimuksessa

sovellan.

3.1. Aineisto

Tutkimusaineistoni koostuu neljän aikuisen, sosiaalitoimiston ylisukupolvisen

toimeentulotukiasiakkaan, tarinasta, jotka on kerätty teemahaastattelumenetelmällä.

Asiakkaat eivät kuitenkaan ole haastattelutilanteessa kertoneet elämäntarinaansa

valmiissa tarinamuodossa vaan tarinat on konstruoitu aineiston analyysivaiheessa omien

tulkintojeni välittäminä. (Hänninen 1999, 99.)

Haastattelut on tehty erään kunnan, jossa sillä hetkellä olin työssä, sosiaalitoimiston

asiakkaista ja sitä edelsi tutkimusluvan hankkiminen kunnan perusturvalautakunnalta.

Tutkimusluvan saatuani (ks. liite 1), aloitin haastateltavien hankkimisen. Kysyin

haastateltaviksi ensisijaisesti omia asiakkaitani, joiden kanssa olimme oppineet

tuntemaan toisemme työrupeamani aikana jo melko hyvin. Uskon, että tämä jo

muodostunut luottamussuhde asiakkaisiin edesauttoi heidän myönteistä suhtautumista

tutkimukseeni vaikka haastateltavien saaminen ei silti ollut vaivatonta. Useat

haastateltavaksi pyytämäni asiakkaat lupasivat mielellään tulla haastateltaviksi, mutta

he eivät kuitenkaan saapuneet sovittuun haastatteluun vaikka eivät sitä olleet peruneet.

Tyypillistä oli, etteivät he myöskään vastanneet puhelimeen kun yritin heitä tavoittaa.

Joidenkin kanssa sovin uuden haastatteluajankohdan mutta he eivät saapuneet

silloinkaan paikalle. Eräs asiakas kertoi myöhemmin, että hän ei vain pystynyt tulemaan

sovittuun tapaamiseen. Hän oli huomannut toimivansa myös muissa elämäntilanteissaan

siten, että lupasi mielellään asioita mutta ei kuitenkaan sitten jostain syystä pystynyt

pitämään niistä kiinni. Kertooko tämä siitä, että asiakkaat eivät täysin pitäneet

haastatteluun osallistumista vapaaehtoisena vaikka olin sitä painottanut kysyessäni heitä

haastateltaviksi? Oliko roolini sosiaalityöntekijänä, institutionaalisen vallan edustajana

sellainen että he halusivat miellyttää minua ja suostuivat haastatteluun vasten tahtoaan?

Mitä tämä kertoo asiakkuuksista?
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Haastateltavista kolme oli naisia ja yksi oli mies. Asiakkuus oli haastateltavien

perheissä kestänyt kaksi sukupolvea. Kaksi haastateltavista oli 1950-luvulla syntyneitä

vanhempia, jotka aikuisiällä olivat perheineen jossain elämänsä vaiheessa tulleet

sosiaalitoimiston asiakkaiksi ja joiden lapsi/lapset olivat aikuisina asiakkaita. Kaksi

haastateltavista taas oli 1980-luvulla syntyneitä, jo aikuistuneita lapsia joiden perheet

olivat heidän lapsuudessaan olleet sosiaalitoimiston asiakkaita ja joilla nyt, itsenäisinä

aikuisina, oli oma asiakkuus sosiaalitoimistossa. Haastateltavien kertomat elämäntarinat

olivat sekä yksilön tarinoita että heidän perheidensä tarinoita. Niissä kerrottiin

tapahtumakuluista, joiden ajallinen ketju kuljetti yksilön ja hänen perheensä tarinaa aina

sukupolvesta toiseen. Ne olivat myös ainutkertaisia tarinoita; kahta samanlaista

kertomusta ei ollut ja kokemukset olivat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Oletan

kuitenkin että tarinat kertoivat myös kulttuurista, ammentaen sosiaalisesta

tarinavarannosta mallitarinoita avuksi eletyn elämän jäsentämiseen ja ymmärtämiseen.

(Jähi 2004, 58-61.)

Ajattelen Heikkisen (2001, 128) tavoin että ”Olennaista on että tarina on uskottava

kuulijalle ja että kuulija sen avulla pystyy eläytymään kertojan asemaan ja alkaa

ymmärtää kertojan toiminnan vaikuttimia niissä olosuhteissa, joissa hän elää.”

Teemahaastattelut kestivät noin neljästäkymmenestä minuutista puoleentoista tuntiin.

Jokaisen haastattelun aluksi kävin haastateltavan kanssa läpi anonymiteettiin liittyvät

asiat. Nauhoitin haastattelut ja purin ne lähes sanatarkasti. Tämän tutkimuksen kannalta

en nähnyt kuitenkaan tarpeelliseksi purkaa haastatteluja tarkimpien mahdollisten

purkukäytänteiden tarkkuudella. Mahdolliset päällekkäin puhunnat, intonaatiot ja tauot

olen siis jättänyt haastattelujen litteraatioista pois. Litteroitua aineistoa kertyi kaiken

kaikkiaan 88 sivua, 1-rivivälillä kirjoitettuna. Yhden haastattelun kohdalla nauhoitus

epäonnistui, kun nauhuri rikkoontui aivan haastattelun loppupuolella. Tämän

haastattelun loppuosasta tein tarkat käsinkirjoitetut muistiinpanot.

3.2. Haastattelujen kulku

Osan tähän tutkimukseen lopulta osallistuneen haastateltavan tavoitettavuudessa ja

haastattelun toteutuksessa oli alkuhankaluuksia. Anneli Pohjola (1994) kuvaa osuvasti

omia vaikeuksiaan pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden haastattelujen

toteuttamisessa. Esitän lainauksen Pohjolan tekstistä, joka tuo konkreettisesti esiin sitä
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työmäärää ja turhautumista, jota haastattelujen toteuttaminen on häneltä vaatinut ja vaati

myös omalla kohdallani:

”Noin puolet haastatelluista onnistuin tavoittamaan lukemattomien puhelinsoittojen

(mikäli puhelinta oli), ovenkolkutusten, sovittujen tapaamisten rikkomisten,

peruuttamisten, paremman ajankohdan odottamisten ym. jälkeen” (Emt. 1994, 44 ).

Kaikki haastattelut tapahtuivat haastateltavien valinnasta työpaikallani, kunnan

sosiaalitoimistossa. Kukaan haastateltavista ei halunnut haastattelun tapahtuvan

kotonaan tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa. Haastateltavien kotona tehdyt

haastattelut olisivat saattaneet olla enemmän intiimejä ja vapaampia ja tuoda paremmin

esiin kokonaiskuvaa haastateltavista ja heidän elämästään. Minun on kuitenkin helppo

ymmärtää haastateltavien valintaa tulla haastatteluun toimistolle, julkiseen tilaan, ja

siten säilyttää oma yksityisyytensä sekä tietty etäisyys ja rajat minuun, joka tutkijan

roolini lisäksi joko olin tai olin jossain heidän asiakkuutensa vaiheessa ollut myös

heidän sosiaalityöntekijänsä. Sosiaalityöntekijän tekemät ”kotikäynnit” asiakkaiden

koteihin eivät aina herätä asiakkaissa positiivista mielikuvaa. Asiakkaat kokevat ne

usein viranomaisen kontrollikäyntinä jolloin heitä, heidän kotejaan ja

kodinhoitotaitojaan arvioidaan.

Se, että asiakkaiden omaelämänkerralliset haastattelut tehtiin sosiaalitoimistossa ja

haastattelijana toimi sosiaalityöntekijä, on varmasti vaikuttanut siihen mitä ja miten

haastateltavat ovat haastattelutilanteessa kertoneet ja mitä merkityksiä he ovat

kokemuksilleen antaneet. Sosiaalitoimistossa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen

vuorovaikutus on institutionaalista vuorovaikutusta, jossa osapuolet tapaavat toisensa

tiettyjen tehtävien hoitamiseksi. Sosiaalitoimistossa voisi näiden tehtävien ajatella

olevan vaikkapa ohjaus, neuvonta, palveluiden välittäminen ja kontrolli.

Institutionaalinen vuorovaikutus ei myöskään ole lähtökohdiltaan tasa-arvoista, koska

toisella osapuolella (sosiaalityöntekijällä) on käytettävissään instituution suoma valta

tehdä keskustelun pohjalta arvio asiakkaasta ja hänen avun ja tuen tarpeestaan. (Drew &

Heritage 1992, 38-53; Peräkylä 1997, 177-203.) Leena Eräsaaren (2001) mukaan

asiakkaille kehittyy sosiaalitoimistoissa tietty tapa esittää omaelämäkertaansa. Tätä

kertomusta hallitsevat erilaiset vastoinkäymiset ja ongelmat mutta myös mielikuvat

siitä, mitä ja kuinka esitettynä sosiaalityöntekijä haluaa kertomuksen kuulla.

Työntekijälle kerrottua elämänkertaa hallitsevat epäilemättä ongelmat. Myös
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sosiaalitoimiston tuttu ympäristö saa asiakkaat toistamaan kertomuksessaan

ongelmajuonta. Kertoessaan tarinaansa haastattelutilanteessa, sosiaalityöntekijän ollessa

tutkijan roolissa, on haastateltavalla mahdollisuus kertoa omasta elämästään myös eri

tavoin kuin sosiaalityöntekijän perinteisellä ”vastaanotolla”. Omaelämänkertoina

asiakkaiden tarinat haastattelutilanteessa ovat siis entisen toistoa ja murtumia uuteen.

(Emt., 133.)

Siitä huolimatta, että haastattelut tehtiin sosiaalitoimiston ankeissa ja virallisissa

puitteissa, oli kaikkien haastattelujen ilmapiiri mielestäni melko rento ja mukava. Ennen

varsinaista haastattelua juodut kahvit ja arkinen rupattelu lievensivät suurempaa

jännitystä. Haastattelun tukena minulla oli käytössäni teemahaastattelurunko (ks. Liite

2), jota seurasin melko väljästi. Pyrin siihen, että haastateltava kertoi itse

mahdollisimman vapaasti omasta elämästään ja asiakkuudestaan. Puhuimme pidempään

niistä teemoista, jotka haastateltava itse nosti esiin tai joista haastateltavalla oli paljon

kerrottavaa. Kaikkia haastattelurungon teemoja en ottanut esiin kaikkien haastateltavien

kanssa ja jotkut teemat sivuutettiin toisten haastateltavien kanssa melko nopeasti.

Se, että olen tässä tutkimuksessa haastatellut sosiaalitoimiston asiakkaita, jotka

haastattelun teon hetkellä joko olivat tai olivat jossain asiakkuutensa vaiheessa olleet

minun asiakkaitani, asetti minut jossain määrin hankalaan kaksoisrooliin. Yhtäältä olin

tutkija, joka oli kiinnostunut kuulemaan ja jakamaan asiakkaiden tarinaa omista tutkijan

intresseistäni ja lähtöteorioista käsin, toisaalta olin haastateltavien sosiaalityöntekijä:

institutionaalisen vallan ja kontrollin edustaja, vaitiolovelvollinen kuuntelija ja auttaja,

joka tunsi haastateltavat etukäteen ennen haastattelua. Mahdollinen vaara siinä, että

tunsin haastateltavat etukäteen on se, että tätä tutkimusta ja erityisesti analyysia

tehdessäni, esitän haastateltavista ja asiakkuudesta tulkintoja, jotka eivät löydy suoraan

aineistosta. Näitä tulkintoja saattaa ohjata aineiston ulkopuolinen tietämys asiakkaista ja

heidän tilanteestaan sekä omat ennakko-oletukseni heistä jo ennen aineiston keräämistä.

Olen pyrkinyt pitämään tämän vaaran kohdan mielessäni koko tutkimuksen ajan.

Tuttujen asiakkaiden haastattelemisessa on kuitenkin myös etuja. Olen ensimmäisen

haastattelun jälkeen kirjoittanut pitämääni haastattelupäiväkirjaan, että

haastatteluilmapiiri tuntui rennolta ja sujuvalta (olen itse asiassa kirjoittanut niin

jokaisen tekemäni haastattelun jälkitunnelmissa) ja pääsimme heti ”itse asiaan”. Olin

myös hämmästynyt siitä, miten haastateltava oli uskaltautunut rohkeasti kertomaan
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myös vaikeista ja aroista asioista sekä kipeistä kokemuksista. Uskon, että välillemme jo

aikaisemmin muodostunut luottamussuhde edesauttoi vapaan haastatteluilmapiirin

syntymistä ja oli jo ratkaiseva tekijä siinä vaiheessa kun haastateltava lupautui

haastateltavaksi. Ehkäpä myös sosiaalityöntekijälle, joka työssään on nähnyt ja kuullut

kaikenlaista ihmiselämän autuuteen ja kurjuuteen liittyvää, voi kertoa rankempiakin

asioita ilman pelkoa siitä että toinen järkyttyy tai kauhistuu, ainakaan näkyvästi.

Haastattelurungon teemoineen (liite 2) olin suunnitellut jo tutkimussuunnitelman teon

yhteydessä joten se, että lopulta valikoituneet haastateltavat olivat minulle jo

entuudestaan tuttuja, ei ole suunnannut tai muokannut haastatteluteemoja tai –

kysymyksiä juuri aineistoon sopiviksi. Toisaalta itse haastattelutilanteessa kysyin

haastateltavilta ennakkotietoni valossa asioista ja tapahtumista, joita en välttämättä olisi

muuten osannut ottaa puheeksi. Vaikka tunsin haastateltavat etukäteen, olivat heidän

kertomansa sosiaalitoimiston asiakkuuteen kietoutuvat tarinat omaksikin yllätyksekseni

minulle suurimmaksi osaksi uusia. Olin saattanut asioinnin yhteydessä kuulla osia

heidän tarinoistaan mutta niistä en ollut kyennyt rakentamaan ”juonellisia” kokonaisia

tarinoita. Haastattelunauhoja purkaessani huomasinkin usein asiakkaan kertoessa ja

selittäessä elettyä elämäänsä sanovani senkaltaisia ilmaisuja kuin ”Ai? Tuota en

tiennytkään”.

Sosiaalitoimistossa asiointiajat toimeentulotukiasioissa ovat lyhyitä, noin puolen tunnin

aikoja. Kokemukseni mukaan tämä aika menee pääasiassa toimeentulotukilaskelman

tekoon ja siihen liittyvien tositteiden läpikäymiseen. Lisäksi keskustellaan asiakkaan

tilanteesta tässä ja nyt ja siinä mahdollisesti olevista pulmista, joihin asiakas kaipaa

apua, ohjausta ja neuvontaa. Aikaa asiakkaiden elämäntarinoiden kuuntelemiseen tai

kertomiseen ei näillä asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvillä tapaamisilla

käytännössä juurikaan ole. Lisäksi tämän hetken tilanne sosiaalitoimistossa on yleisesti

sellainen, että työntekijät vaihtuvat usein eikä asiakkaalla näin ollen ole mahdollista

asioida samalla työntekijällä säännöllisesti ja pitkäaikaisesti. Sijaisena ollessani on

asiakas toisinaan saattanutkin turhautuneena todeta: ”Voi ei, taas uusi työntekijä, en

jaksa taas kertoa kaikkea alusta saakka.” Tulkitsenkin niin, että elämäntarinan, joka

liittyy sosiaalitoimiston asiakkuuteen, kertominen ja jakaminen aina uuden ihmisen

kanssa saatetaan kokea työlääksi ja vaikeaksi ja sen kertominen edellyttää, että

luottamussuhde työntekijään on ensin syntynyt.
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Haastatteluja tehdessäni olen tietoisesti pyrkinyt asettumaan tutkijan, haastateltavien

kanssa enemmän tasa-arvoiseen, rooliin ja minimoimaan sosiaalityöntekijän roolini,

siinä välillä onnistuen ja toisinaan epäonnistuen. Pääasiassa olen haastattelutilanteissa

sukkuloinut näiden kahden roolin välillä. Haastattelunauhojen kuunteleminen on paikka

paikoin saanut häpeän punan nousemaan poskilleni; haastattelijan neutraalimmasta

roolista poiketessani olen sosiaalityöntekijän roolissani pyrkinyt ymmärtämään ja

tukemaan haastateltavaa hänen tekemissään ratkaisuissa ja valinnoissa. Olen myös

välillä tarjonnut omia tulkintojani ja käsitteitäni haastateltavalle kertomisen välineeksi

enkä aina antanut heille riittävästi tilaa kertoa tarinaansa, vaan olen puhunut päälle.

Toisaalta mikään haastattelutilanne ei ole ”puhdas” vaan haastattelutilanteessa

kohtaavat aina haastateltavan ja haastattelijan monet roolit, odotukset ja käsitykset sekä

kerronnan konventiot. Käsitykseni mukaan haastattelutilanteessa tarinaa rakennetaan

yhdessä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja haastateltava eli tarinan kertoja pyrkii

antamaan ohjeita ja vihjeitä siitä, miten hänen tarinaansa pitäisi tulkita ja ymmärtää.

Tarinan kertoja joko hyväksyy tai torjuu tarinan kuulijan eli haastattelijan esittämät

tulkinnat kerrotusta. Näin rakentuu kulloinenkin, aikaan ja paikkaan sidoksissa oleva,

neuvottelun ja saavutetun yhteisymmärryksen tuloksena muotoutunut tarina. (Ks. esim.

Vilkko 1997, 22-23; 78-84.) Tiedon yhdistyessä tutkija ja tutkimukseen osallistuja eli

haastateltava asiakas jakavat yhteisen alueen, mikä mahdollistaa yhteisen kertomuksen

rakentamisen. Vuorovaikutuksessa konstruoitu tieto ja ymmärrys eivät enää palaudu

yksiselitteisesti kummankaan kokemuksiin tai tietoon. (Granfelt 2001, 103.) Ajattelen,

että vaikka en tässä tutkimuksessa olisi haastatellut omia asiakkaitani, olisi ”minussa

asuva sosiaalityöntekijä” tullut ketä tahansa asiakasta haastatellessa varmasti esiin,

koska olen tehnyt sosiaalityötä jo pidemmän aikaa.

3.3. Analyysin lähtökohtia

Aineiston analyysivaiheessa olen konstruoinut teemahaastatteluaineistosta

haastateltavien elämäntarinoita ylisukupolvisen sosiaalitoimiston asiakkuuden

näkökulmasta. Olen konstruoinut tarinat siten, että haastateltavien kertomien tarinoiden

tapahtumakulut etenevät kronologisessa järjestyksessä, lapsuuden tapahtumista

nykypäivään ja siitä edelleen tulevaisuuden suunnitelmiin. Narratiivisuus siis viittaa

tässä tutkimuksessa myös aineiston käsittelytapaan (Heikkinen 2001, 122).

Lähtökohtani on se, että haastateltavien kertomat tarinat eivät ole tapahtuneen, eletyn
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elämän, suoria heijastuksia tai faktuaalisia elämäntapahtumia. Elämäntarinat ovat eletyn

elämän konstruktioita, jotka ovat syntyneet tiettyjen tuotantoehtojen ja tietyn kulttuurin

puitteissa. Haastateltavien kertomien elämäntapahtumien totuudellisuus; niiden

vastaavuus todellisiin elämäntapahtumiin ei ole tässä tutkimuksessa olennaista, koska

olen kiinnostunut haastateltavien kokemuksista ja kokemuksille antamista

merkityksistä. Rita Jähiä (2004, 59) lainatakseni: ”mitä vähemmän muistikuva vastaa

todellisia tapahtumia, sitä enemmän siinä on kokemuksellista ainesta.”

Kokemus on jotakin henkilökohtaista ja omaa, joten eri ihmiset voivat kokea samat

elämäntapahtumat eri tavalla. Kokemuksille annetaan erilaisia merkityksiä, jotka

tekevät omat kokemukset mielekkäiksi itselle ja ymmärrettäväksi toisille. Kokemukset

ja merkitykset myös muuttuvat ajassa. Ymmärrän tarinallisuuden käsitteen siten, että se

jäsentää näitä merkityksen eri ulottuvuuksia.

Koska olen kiinnostunut haastateltavien omista kokemuksista, olen lähestynyt jokaista

haastattelua omana kokonaisuutenaan eli tapauksenaan. Tapaustutkimusta tehtäessä on

haastateltavien anonymiteetin suojaaminen vaikeampi tehtävä kuin esimerkiksi silloin,

kun haastateltavien tarinoista muodostetaan yhteisiä tyyppitarinoita tai haastatteluja

analysoidaan temaattisesti. Jähin (2004, 83) mukaan tarinametafora tutkimuksen

keskeisenä analyyttisenä välineenä asettaa kuitenkin analyysille ja tulosten esittämiselle

omat vaatimuksensa. Vaikka tarinat ovat yksilöllisiä, ne ovat myös sidottuja kerronnan

konventionaalisiin sääntöihin, tarinallisiin malleihin. Näin ollen ainutlaatuisina pidetyt

tarinat ammentavat aineksia myös ympäröivästä kulttuurista ja sisältävät kaikille tuttuja

piirteitä.

Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt suojaamaan haastateltaviani myös siten, että

haastateltavien nimet ja tarinoiden tarkat yksityiskohdat on muutettu. Tässä

tutkimuksessa en myöskään mainitse, minkä paikkakunnan sosiaalitoimiston asiakkaita

olen haastatellut. Haastattelut on lisäksi toteutettu pitkän ajan kuluessa, vuosien 2005 -

2007 välisenä aikana. Käytän haastateltavista itse keksimiäni nimiä Meeri, Ilpo, Kati ja

Liisa. Esitän heidän tarinoidensa kohdalla jonkin verran otteita haastattelupuheesta.

Näissä aineisto-otteissa olen muuttanut toiseksi tai jättänyt mainitsematta niissä

mahdollisesti esiintyvät nimet ja paikat sekä haastateltavan tunnistettavuutta lisäävät

yksityiskohdat, joilla ei tarinan juonen kannalta ole suurtakaan merkitystä.

Luettavuuden lisäämiseksi, olen myös karsinut otteista pois turhaa toistoa ja
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täytesanoja, sekä lisännyt välimerkkejä. Sellaiset kohdat aineisto-otteissa, joihin olen

merkinnyt viisi peräkkäistä pistettä (.....), tarkoittavat että olen jättänyt jotakin sanottua

pois kyseisestä kohdasta. Sanat, jotka on merkitty hakasulkeiden sisään ( [sana] ), ovat

aineiston analyysivaiheessa tehtyjä omia lisäyksiäni aineisto-otteiden luettavuuden ja

ymmärtämisen helpottamiseksi.

Aineiston analyysissä esitän tarinoiden yhteydessä tiivistelmiä havainnollistamaan

miten asiakkuus haastateltavien tarinoissa merkityksellistyy. Tiivistelmissä esitän

asiakkuuden kannalta merkitykselliset tarinan tapahtumakulut eli juonenkäänteet

ajallisessa järjestyksessä. Narratiivi on kuitenkin aina enemmän kun pelkkä katsaus

tapahtumien kulkuun. Se kertoo myös tapahtumille annetuista merkityksistä, jotka

jakautuvat toisiinsa suhteessa oleviin merkityksen eri tasoihin. Näitä merkityksen tasoja

ovat emotionaalinen, eettinen, kausaalinen ja moraalinen ulottuvuus. Emotionaalinen

merkityksen taso liittyy tarinan päähenkilön tavoitteisiin; saavuttaako hän tavoitteensa

vai ei, onko tarinalla onnellinen vai surullinen loppu ja mitkä ovat narratiivin

kohokohdat  ja  murheen  alhot.  Eettisellä  tasolla  kyseessä  ovat  tarinan  syvemmät

merkitykset, kuten mikä ihmiselämässä on arvokasta ja tavoiteltavaa, hyvää/ pahaa,

oikein/väärin. Kausaalinen merkityksen taso selittää tapahtumia eli tapahtumien välisiä

syy-seuraussuhteita. Moraalisella merkityksen tasolla esillä ovat vastuukysymykset:

kuka tai mikä on syyllinen epäonnistumisiin ja kuka taas ansaitsee ylistystä

onnistumisesta. (Hänninen 1999, 159.) Tiivistelmissä tuon esiin myös kokemuksille

annettuja merkityksiä, keskittyen nimenomaan kausaalisen ja moraalisen merkityksen

tasoihin.

Lukumääräisesti pienestä tutkimusjoukosta ei ole mahdollista tehdä kovinkaan pitkälle

vieviä yleistyksiä sosiaalitoimiston ylisukupolvisista asiakkaista, eikä se ole tämän

tutkimuksen tarkoituskaan. Olen kiinnostunut yksittäisten ihmisten ainutlaatuisista, ja

silti myös kulttuurista ammennetuista tarinoista, joissa he kertovat omista

kokemuksistaan ja asiakkuudelle annetuista merkityksistä. Näiden tarinoiden avulla on

mielestäni mahdollista saada asiakkaiden itsensä kertomana rikkaampi kuva siitä, miten

sosiaalitoimiston pitkäaikainen ja ylisukupolvinen asiakkuus voidaan kokea. Tukeudun

tässä Marjatta Bardyyn (2000, 151), jonka mukaan ” erityisen kautta avautuu näkymiä

yleiseen usein terävämmin ja hedelmällisemmin kuin yleisestä erityiseen”.
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4. Tarinoita asiakkuudesta

Esitän seuraavassa tulosluvussa yksittäisinä tapauksina eli caseina Meerin, Ilpon, Katin

ja Liisan tarinat. Olen jakanut nämä neljä tarinaa sukupolvittaisesti siten, että esittelen

ensin Meerin ja Ilpon tarinat ja sitten Katin ja Liisan tarinat. Meerin ja Ilpon tarinat

olivat ensimmäisen sukupolven tarinoita asiakkuudesta. Heidän tarinoissaan perheen

ylisukupolvinen asiakkuus lähti liikkeelle heidän asiakkuudestaan ja jatkui seuraavassa

sukupolvessa heidän lapsillaan. Katin ja Liisan kertomukset olivat toisen sukupolven

asiakkuustarinoita. Heidän tarinoissaan perheen asiakkuus sosiaalitoimessa alkoi heidän

vanhemmistaan, Katin ja Liisan ollessa lapsia, ja siirtyi ylisukupolvisesti heille.

4.1. Ensimmäisen polven kertomuksia asiakkuudesta

Meeri ja Ilpo olivat 1950-luvun loppupuolella syntyneitä vanhempia ja sosiaalitoimiston

pitkäaikaisasiakkaita. Heidän perheissään asiakkuus sosiaalitoimistossa oli alkanut kun

perheen lapset olivat olleet pieniä. Osalla heidän aikuisiksi kasvaneista lapsistaan oli tai

oli ollut oma asiakkuus sosiaalitoimistossa. Näin ollen sosiaalitoimiston asiakkuus oli

Meerin ja Ilpon perheissä siirtynyt jatkumona sukupolvelta toiselle.

4.1.1. Meerin tarina

Meeri oli haastatteluajankohtana käynnistelemässä työkyvyttömyyseläkkeelle

hakeutumisen prosessia. Kaksi Meerin kolmesta lapsesta asui vielä kotona. He olivat

kuitenkin vähitellen itsenäistymässä. Ennen haastattelua, olin ollut Meerin

sosiaalityöntekijänä yhtäjaksoisesti noin vuoden verran. En usko, että haastatteluun

tuleminen oli Meerille helppoa hänen vaikeiden elämänkokemustensa takia, mutta

muutamia viikkoja asiaa mietittyään Meeri kuitenkin suostui. Uskon, että välillemme jo

muodostunut luottamussuhde oli tässä yksi keskeinen tekijä. Olin sopinut, että

haastattelen myös Meerin kahta poikaa, joilla myös oli toimeentulotukiasiakkuus.

Muutaman epäonnistuneen yrityksen; saapumatta jättämisten ja väärinkäsitysten jälkeen

päättelin että pojat eivät syystä tai toisesta olleet valmiita haastatteluun. Tein päätöksen

jättää pojat haastattelematta. Meerin haastattelu oli tekemistäni haastatteluista

ensimmäinen ja jännitimme sitä kumpikin. Otin puheeksi oman jännittyneisyyteni,

jolloin myös Meerillä oli mahdollisuus kertoa omastaan ja tunnelma muuttui jonkin

verran rennommaksi ja tuttavallisemmaksi. Haastattelun jälkitunnelmissa haastattelun

jännittävyys nousi vielä uudelleen esiin:
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HJA: Miltä tää susta tuntu tää haastattelu?

HVA: Ihan, ihan tota semmoselta. Turhaan jännitin vaan (naurua).

Meerin asiakkuuteen kietoutuva elämäntarina tuntui jäsentyneeltä ja ehjältä, ainakin

jossain määrin ennenkin kerrotulta. Meeri kertoi tarinansa arkoja ja kipeitä asioita

rehellisesti, suoraan ja koskettavasti. Hänen tarinansa on selviytyjän kertomus. Meeri

kuvasi elämäänsä jatkuvana taisteluna vastoinkäymisestä toiseen. Siitä huolimatta

Meerin usko pärjäämiseen ja tulevaisuuteen oli säilynyt.

(Ajallisesti) Meerin tarina alkoi hänen lapsuudestaan. Meeri oli kaksitoistalapsisen

perheen neljäs lapsi. Kotona heillä oli peltoa ja lehmiä. Meerin isä oli viikot matkatöissä

ja äiti hoiti kotona tilaa ja lapsia. Taloudellisesti perhe tuli hyvin toimeen, mutta Meerin

suhde kumpaankin vanhempaan jäi etäiseksi. Äiti antoi enemmän huomiotaan perheen

pojille ja tytöt jäivät vähän syrjään. Meeri kertoi muistavansa, kuinka äiti kerran silitti

hänen jalkaansa ja hänen olisi tehnyt mieli vetää jalka nopeasti pois äidin ulottuvilta. Isä

oli väkivaltainen Meeriä ja hänen vanhempaa veljeään kohtaan ja syrji heitä. Muita

lapsia isä kohteli paremmin. Eräänä kertana isä hakkasi Meeriä pihalla talvisaikaan ja

Meerin jalat paleltuivat pahasti. Hän joutui sairaalaan ja opetteli uudelleen kävelemään.

Meeri kertoi miten isän käytös ja sen syyt yhä askarruttivat häntä.

HVA: .....[M]ää en oo koskaan oikein tiennyt et miks se sitte niinku

HJA: Suuttuko sun isä sitte jostain et mimmonen tilanne se sit oikeen oli?

HVA: Mää en tiedä. Se aina niinku sano että mää oon Tapanisen Harrin tytär.
Mää en oikeen ymmärtäny sitä. Et mää olin pikkulapsi. Mää en ymmärtäny oikeen
sitä miks ne kaikki on Taiston tyttäriä mut miks mua sanotaan sitte et mää oon
Tapanisen Harrin tytär..... et mä en nyt usko et se äiti sitä pettäny oli siinä
mielessä että äiti on kuitenkin sanonu että sää oot kaikkein eniten isäs näkönen

Yksi selitys isän käytökselle oli isän epäilemä uskottomuus. Tämä selitys ei kuitenkaan

täysin tyydyttänyt Meeriä ja hän hakikin isä käytökselle syitä syvemmältä,

rakenteellisista ja yhteiskunnallisista seikoista. Meeri kertoi, että isällä meni hermot

koska hän oli ollut kahdessa sodassa ja joutunut vielä käymään armeijankin uudelleen.

Paineita isälle aiheutti myös se, että kotona oli monta lasta hoidettavana ja töitä piti

tehdä kovasti. Näiden seikkojen esiin tuominen auttoi Meeriä paremmin ymmärtämään

isäänsä. Isä näyttäytyi toisenlaisessa valossa; isänmaallisena, kovasti työtä tekevänä

miehenä, joka ei kestänyt kaikkia paineita vaan sairastui psyykkisesti. Tämä selitys

rationaalisti isän käyttäytymistä ja antoi Meerille ”rauhan”.
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Meeri kertoi pitkään tämänhetkisestä suhteestaan lapsuudenkokemuksiinsa. Yhtäältä

Meeri kertoi, että hän ei enää muistele juurikaan lapsuusaikoja mutta toisaalta hän kertoi

kokevansa että lapsuusajan tapahtumat olivat jättäneet hänelle kammon lapsuudenkotia

kohtaan, jossa käymistä hän edelleen vältteli:

Mä en oikeen mene sinne[lapsuuden kotiin /jh] käymää ..... kyllä mää siellä käyn
päivän mutta kiireesti lähen pois että joku siinä on semmonen että mää en oikeen
siellä sitte viihdy ....

Että se talo on mulle jotenkin semmonen että mää en mene sinne sisään jos siel ei
oo ketään muita. Mää saatan vaikka istua siinä rappusilla vaikka kuinka kauan
aikaa ennen kun joku toinen tulee sitte(...) Kyllä mää vaikka istun siinä kolme
neljä tuntia jos äitikin on kaupalla käymässä ni sitten mä vasta menen sisälle.

Kodin olosuhteiden takia, Meeri pyysi isältään 14-vuotiaana luvan jättää oppikoulu

kesken ja muuttaa Tanskaan, jossa hänen kaksi vanhempaa sisartaan jo asuivat. Isä antoi

luvan koulun lopettamiseen ja sata markkaa matkarahaa. Meerin tarinassa muutto

Tanskaan oli rohkea ratkaisu nuorelta tytöltä ja se käänsi hänen elämänsä suunnan.

Meeri kuvaili kuinka Tanskassa asutut vuodet olivat hänelle hyvää ja onnellista aikaa.

Meeri sai töitä ja tapasi jossain vaiheessa myös tulevan aviomiehensä:

Mää olin vissiin niin lapsellinen vielä olin. Niin mää olin kuulemma niin
komee..... se oli vissiin sitä rakkautta.

He hankkivat yhteisen asunnon ja Meeri alkoikin jo pian odottaa esikoistaan. Monen

Tanskassa vietetyn vuoden jälkeen Meeri perheineen muutti taas takaisin Suomeen,

lähinnä vanhimman lapsen koulunkäyntivaikeuksien vuoksi. Meerin mies alkoi juoda

enemmän ja hänestä tuli väkivaltainen Meeriä kohtaan. Lapset joutuivat usein tulemaan

vanhempiensa väliin. Meeri antoi miehelleen kaksi vaihtoehtoa; joko mies lopettaisi

juomisen tai Meeri heittäisi hänet pihalle jo lastenkin vuoksi. Mies kuitenkin jatkoi

ryyppäämistä ja Meeri otti hänestä eron.

Meerin tarinassa romanttisesti alkanut rakkaustarina kääntyi epäonniseksi. Puoliso

osoittautui ”hulttioksi”, joka valitsi viinan ennen perhettään. Meeri sitä vastoin

näyttäytyi vahvana naisena, joka uhrasi avioliittonsa paremman elämän ja lastensa

vuoksi. Tässä vaiheessa tarinaa Meeri siis rakensi itsestään kuvaa sankaritarinan

päähenkilönä. Sankari on aktiivinen toimija, joka voittaa taistelun vaikkakin joutuu

tekemään uhrauksia. Tarinan pahaksi tulkitsen viinan, joka oli houkutellut Meerin

puolison pauloihinsa ja saanut hänet käyttäytymään väkivaltaisesti Meeriä kohtaan.



39

Meerin asiakkuus sosiaalitoimistossa alkoi, kun hän eron jälkeen tarvitsi itselleen ja

lapsille sopivamman asunnon:

Mää tulin sillon asiakkaaks tänne ..... mää tulin asunnon takia alun perin tänne
näin että  mun piti saada isompi asunto ja sitte mulla kävi sitte
[sosiaalityöntekijän nimi] oli sillon  ni hän kävi sit tuolla ja se sano et ei siitä
mitää puhetta kun kolme pientä lasta on. Kun siinähän vielä oli sitten niin että se
sauna tai suihkutila ni  siihe joutu menemään pihan kautta vielä sitten. Niin hän
sitten avitti mua että mä sain ton asunnon tost.

Sosiaalityöntekijän avustuksella asunnon saatuaan Meeri kertoi pärjänneensä ihan

mukavasti lapsilisien, elatusavun ja asumistuen turvin. Jossain vaiheessa Meeri palasi

myös takaisin töihin ja työttömyysjaksoina hän sai toimeentulotukea sosiaalitoimistosta.

Meeri kertoi, että asiointi sosiaalitoimistossa oli aluksi vaikeaa. Hänestä

toimeentulotuen hakeminen oli silloin kerjäämään lähtemistä ja oli jossain määrin

edelleen. Meeri oli aina aikaisemmin pystynyt elättämään itsensä työn teolla ja ollut

kova tekemään töitä. Työttömyyden ja toimeentulotuen tarpeen syyksi Meeri selitti

puuttuvan ammattitutkinnon. Ilman tutkintoa työn saaminen Suomessa oli vaikeampaa

ja palkka oli alhaisempi kuin niillä, joilla oli ammattitutkinto.

Tiivistelmä 1 Toimeentulotukiasiakkuuteen johtaneet tarinan
tapahtumakulut ja asiakkuudelle  annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
traaginen lapsuus  muutto Ruotsiin  työllistyminen, perheen
perustaminen  muutto takaisin Suomen lapsen kouluvaikeuksien
vuoksi  puolison juominen lisääntyy  ero  muutto omaan
asuntoon sosiaalityöntekijän avustuksella

Merkitykset:
asiakkuuden selitys: asunnon tarve lasten takia, puuttuva koulutus
asiakkuus päättyy: koulutus ja sitä kautta työllistyminen + kunnon
palkka
moraalinen arviointi: syytön; 1) avioero juovan puolison syytä.
Erosta seuraa asunnon tarve lapsien vuoksi 2) ahkera työntekijä, joka
rakenteellisista syistä työtön/pienipalkkainen ja siksi tt-tuen tarpeessa
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Sosiaalitoimiston asiakkuudesta Meeri ei ollut kertonut juuri kenellekään. Tulkitsen,

että selityksenä tähän on sellaisen julkisen mallitarinan olemassaolon tiedostaminen,

jossa sosiaalitoimiston asiakkaita pidetään ”sosiaalipummeina”. Vilma Hänninen (1999,

96) on nimennyt kyseisen tarinatyypin rikostarinaksi, jossa ovat vastakkain rikollisen

henkilökohtainen etu ja yhteisön paras. Rikollinen tyydyttää omia tarpeitaan yhteisön

kustannuksella, rikkoen sen normeja. Rikostarinan päähenkilöä kuvaa itsekkyys, joka

herättää muissa kateutta ja vihaa.

HVA: Ei sitä oikeen mielellään sano että joudun sosiaaliin menemään.
Mielummin siitä niinku vähä on hiljaa ja vaikenee siitä asiasta että ei.

HJA: Onks se sit just se leimautumisen pelko vai minkä takii?

HVA: Se on justiin se että kattoo ”aijaa, sääkö oot se sosiaalipummi?” Kyllä sitä
niinku ajattelee että ihmiset kattoo että aha, sosiaaliinko se on menossa nyt taas.

Rikostarina ei näytä tarinan päähenkilöä positiivisessa valossa. Meeri tekikin eroa oman

tilanteensa ja ”sosiaalipummina” olon välillä. ”Sosiaalipummiksi” Meeri kertoi

näkevänsä nuoren ihmisen, joka käyttää toimeentulotukensa viinaan eikä hakeudu

töihin, vaikka niitä olisi tarjolla nimenomaan nuorille.

[M]utta kyllähän tietenkin täytyy sanoo että jos tossa nyt näkee että juo ja
ajattelee että niillä sossun rahoilla juo niin kyllähän se vähän niinku joskus
mielessä käy että voisit sä töihinkiin mennä ..... kato kuitenkin tossa on paljon
nuoria ihmisiä et ne on kuitenkin että. Kyllähän sitä töitäkin löytyy kerta.

Kysyin Meeriltä ajatteliko hän niin myös oman kahden nuoren poikansa kohdalla, jotka

myös olivat sosiaalitoimiston toimeentulotukiasiakkaita.

Kyllä mää ajattelen ihan samalla lailla. Kyllä mää haluan mieluummin että on
siel työelämässä kiinni ennen kun käy täällä näin. Että mää oon niinku erittäin
mielelläni nyt kun ne on tuolla noin[työharjoittelussa /jh] että saavat sitä
rahaa[työmarkkinatukea /jh].

Meerillä oli säilynyt vahva protestanttinen työetiikka omasta

pitkäaikaistyöttömyydestään huolimatta. Hän arvosti työtä ja ahkeraa työntekoa. Meeri

kertoi ajattelevansa, että hänen poikansa olivat sosiaalitoimiston asiakkaita, koska he

eivät olleet vielä löytäneet mielekästä ja oikeaa alaa itselleen jota kautta sitten

työllistyisivät. Meerin tytär, Lea, ei ollut sosiaalitoimiston asiakas. Hän oli osannut

valita itselleen oikean ammatin ja piti työstään. Lealla on Meerin kertoman mukaan

myös toisenlainen luonne kuin pojilla. Hän kantoi itse vastuunsa eikä häntä tarvinnut
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esimerkiksi aamuisin herätellä töihin. Yksi suuri osatekijä Lean ei-asiakkuudelle oli se,

että Lealla oli kunnollisia kavereita, jotka Lean tavoin olivat päässeet kiinni työelämään.

Lea oli myös pysyny pois siitä porukasta, johon taas Meerin pojat olivat joutuneet.

Avioeron ja omaan asuntoon muuton jälkeen Meerin tarinassa seurasi käänne

huonompaan suuntaan:

(...) [M]utta sitten mää retkahdin itekkin ryyppäämään.

Meeri alkoi käydä ulkona ja ajautui mukaan paikalliseen ryyppyporukkaan, koska ei

viitsinyt aina kotonakaan yksin istuskella. Lastensuojeluviranomaiset puuttuivat tässä

vaiheessa perheen tilanteeseen ja lastensuojeluasiakkuus sosiaalitoimistossa alkoi.

Meeri kertoi, että hänelle ei annettu muuta vaihtoehtoa kuin lähteä päihdekatkolle tai

muuten hän olisi menettänyt lapsensa. Vaikka Meeri oli silloin asiasta äkäinen ja

katkolle lähtö tuntui ilkeeltä, kertoi hän ajatelleensa jälkikäteen että se oli kuitenkin

ollut hyvä asia ja hän oli kiitollinen että asioihin puututtiin. Toisaalta Meerille oli jäänyt

epäselväksi sosiaalityöntekijöiden tekemät ratkaisut hänen vanhimman lapsensa, Kallen,

kohdalla. Kalle asui äidin päihdekatkon ajan viikot koulun asuntolassa ja viikonloput

lastensuojelulaitoksessa. Nuorimmat lapset olivat sijoitettuna perhehoitoon:

HVA: Se vietiin semmoseen [lastensuojelulaitoksen nimi] niin viikonlopuiks sinne
niin sitä mää en oikein kyllä ymmärtäny .....

HVA: .....[E]ttä kyllä mää olin sillon vihanen kun en oikeen ymmärtäny et miks
varten.

HJA: No ymmärräks sää niinko tänä päivänä?

HVA: No jos mää rehellisesti sanon niin en mä kyllä ymmärrä miks se Kalle
suljettiin sinne. Että miks se suljettiin niinko että ihan kun se olis jotakin pahaa
tehny .....

Tiivistelmä 2 Lasten toimeentulotukiasiakkuuden merkitykset

Merkitykset:
asiakkuuden selitys: oma ala ei ole löytynyt, työttömyys,
”kypsymättömyys”, ”väärä” kaveripiiri
asiakkuus päättyy: oikean alan löytäminen ja sitä kautta
työllistyminen, vastuullisuus, ”kunnon” kaverit, jotka työelämässä
kiinni
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Lastensuojeluviranomaisten tekemät päätökset ja toimenpiteet perheen kriisitilanteessa

olivat siis jääneet perusteiltaan osittain hämäräksi Meerille. Joko kaikkia tehtyjä

ratkaisuja ei oltu selvitetty ja perusteltu Meerille riittävän selkeästi tai ne olivat

akuutissa kriisitilanteessa menneet häneltä jotenkin ”ohi”.

Päihdekatko rauhoitti tilannetta kotona. Meeri kuvaili kuinka hän oli ylpeä ja nautti

siitä, kun hänen ei tarvinnut mennä ostamaan kaljaa vaan hän pystyi kaupassa

kävelemään koko pullorivistön ohitse. Meeri muutti muitakin elämäntapojaan ja kävi

lähes päivittäin pitkillä juoksulenkeillä. Jossain vaiheessa Meeri ratkesi jälleen

ryyppäämään, mutta pystyi tällä kertaa lopettamaan juomisen itse. Tämänkin jälkeen

Meerillä oli ollut muutamia päiviä kestäviä retkahduksia, joista hän oli kuitenkin

selvinnyt omalla tahdonvoimallaan. Kysyin Meeriltä syytä hänen retkahduksiinsa, johon

Meeri vastasi:

Joskus tuntuu että on välillä jotenkin niin yksinäinen. Että kun sitä tuntuu jotenkin
että on tavallaan taistellu koko elämänsä. Ja jotenkin mää oon ainakin aina
ajatellu siittä et ku välillä tuntee ittes sitten taas niin yksinäiseksi sitte että .....

Meeri toi esiin kokemusta siitä, että hänen elämänsä oli ollut jatkuvaa taistelua, josta

hänen oli itse pitänyt selviytyä. Tästä kokemuksesta juonsi juurensa ajoittainen tunne

yksinäisyydestä, olemisesta muista irrallaan, marginaalissa. Juominen oli yritys

selviytyä tästä tunteesta.

Meeri kertoi, että selvänä pysymisessä auttoivat oman tahdon lisäksi raittiit tuttavat ja

käynnit AA-ryhmässä. Meerille alkoholismi oli yksi hänen taisteluistaan muiden

joukossa ja sen kanssa kyllä pärjäsi. Meerin kertomuksesta tulkitsen myös, että hän oli

sisäistänyt ”AA-tarinan” nöyränä olemisesta osaksi omaa kerrontaansa; ”ylpeys käy

lankeemuksen edelle”. Pelkkä yksin pärjääminen ja tahdonvoima ei riitä vaan on oltava

valmis ottamaan myös ulkopuolista apua vastaan.

Kyllä sitä tarttee välillä sitä mennä [AA-ryhmään /jh]. Ei sitä vaikka sitä ajattelee
et sää pystyisit vallan olemaan mut kyl se passaa, kannattaa aina sillon tällön
kuitenkin mennä. Ei sitä kannata niinkun unohtaa ja olla menemättä.
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Tässä vaiheessa Meerin tarinassa seurasi taas uusi vastoinkäyminen, kun keskimmäinen

Meerin lapsista, Martti, alkoi käyttää huumeita.

HVA: .....[M]ut sitte alko tuon Martin kanssa tulemaan vaikeuksia kun se rupes
niitten aineittensa kanssa sitten niin.

HJA: Mil taval sä sait tietää siit aineitten käytöst?

HVA: Mä jotenkin sitten mä rupesin kiinnittää huomiota siihen.

HJA: Nii, käytös jotenkin muuttu?

HVA: Joo.  Että kun se oli jotenkin semmonen oli se. Kun mää ihmettelin mitä
ihmettä se koko yön kuppaa ja ei oikein oo, on niin levoton ja hermostunu ja. No
sitten mää rupesin ajattelee et ei hyvä, kyllä jostakin on [kyse / jh]. Sitten mää
soitin sille ambulanssin jo se oli sitä spiidiä menny ottamaan ni se oli joutunu
semmoseen psykoosiin sitten niin.

Huumehoidosta Martille löytyi sopiva miesterapeutti, jonka kanssa Martilla oli hyvä

yhteys. Tämän jälkeen Martilla menikin pitkän aikaa hyvin. Jossain vaiheessa Martti

kuitenkin löysi tiensä takaisin huumepiireihin. Meeri puuttui aktiivisesti asiaan ja pyysi

Martin työharjoittelupaikan miesohjaajaa ja seurakunnan pappia pitämään pojalle

kunnon nuhdesaarnan, koska Martin isän ja Meerin puhutteluista ei tuntunut olevan

hyötyä.

Tiivistelmä 3 Päihteiden käyttöön johtaneet tarinan tapahtumakulut ja
käytölle annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
 retkahtaa ryyppäämään  lastensuojeluviranomaiset puuttuvat

tilanteeseen  päihdekatko  lasten sijoitus kodin ulkopuolelle
katkon ajaksi  raittius, terveellinen elämäntapa  uusi retkahdus

 päättää lopettaa  uusia lyhyitä retkahduksia  aa-kerho

Merkitykset:
käytön syy: yksinäisyys, vaikeat elämäntapahtumat, mukana
ryyppyporukassa
”parannus”: oma tahdonvoima ja päättäväisyys, ”selvät” ystävät,
AA-ryhmässä käynti
moraalinen ulottuvuus: uhri; elämä jatkuvaa taistelua,
”ajautuminen” väärään porukkaan
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Kyllä se sitten puhu sen [papin /jh] kanssa ja jutteli. Toivottavasti sillä menis nyt
paremmin.

Meeri kuvasi elämäänsä taisteluna ja itseään ahkerana, työtä arvostavana ihmisenä, joka

oli vaikeuksista huolimatta selvinnyt ja pärjännyt. Hän oli kasvattanut yhdessä entisen

puolisonsa kanssa kolme kelvollista lasta. Vaikka Martin tilanne jäi kertomuksessa

avoimeksi, uskoi Meeri myös Martin pärjäämiseen ja siihen että tämä löytäisi

tulevaisuudessa itselleen oikean alan, työllistyisi sekä miehistyisi.

Omalta tulevaisuudeltaan Meeri kertoi odottavansa uusia seikkailuja ja

toimeentulotukiasiakkuuden päättymistä. Asiakkuuden päättymisessä oli oleellista

työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy sekä pienemmän ja halvemman vuokra-asunnon

saaminen.

HJA: Mitäs sää niinku nyt mietit omasta tulevaisuudesta että mitä sulle tulee
seuraavaks tapahtumaan?

HVA: Minä oon miettiny sitäkin että lähenkö mää Tanskaan takasin.....mutta kyllä
se ensimmäinen mulle nyt kuitenkin on että kun mää saan sen pienemmän
asunnon ni se mulla nyt niinkun on ensimmäisenä päämääränä. Ja sitten mää
katon jos sitä ruppee suunnittelemaan sitte muuta elämässään että. Jos sitä sitte
lähtis vaikka opiskelemaankin. että eihän sitä koskaan tiedä. Että mää tavallaan
jo ajaisin että menkää nyt siitä[kotona asuvia lapsia asumaan itsenäisesti /jh].....

HVA: Nyt kun mää laitan kato vetämään ne paperit sinne Tanskaan määhän saan
sieltäkin sitä eläkettä. kyllä mää luulen että ei mun tartte jatkossa käydä ..... kun
ainoastaan mää oon siihen asti[asiakkaana / jh] että saan ne rahat pyörimään
sieltä .....

4.1.2. Ilpon tarina

Ilpo oli ollut haastattelun teon hetkellä toimeentulotukiasiakkaansa sosiaalitoimistossa

lähes vuoden ajan. Minä olin ollut Ilpon sosiaalityöntekijänä muutaman kuukauden

ajan. Olimme tavanneet toisemme pari kertaa mutta tavallisesti Ilpo haki

toimeentulotukea kirjallisesti. Ilpo oli yksityisyrittäjä. Haastattelun teon hetkellä hän oli

kuitenkin Kelan sairaspäivärahalla selkäongelmien vuoksi. Ilpo oli eronnut ja hänellä oli

kaksi lasta. Ilpon vanhin tytär oli myös toimeentulotukiasiakas sosiaalitoimistossa. Ilpon

tarina eroaa muista tässä tutkimuksessa esitetyistä tarinoista siinä, että sekä Ilpon että

hänen perheensä/sukunsa asiakkuus sosiaalitoimistossa oli kestänyt melko lyhyen aikaa

suhteessa muiden haastateltavien asiakkuuden kestoon. Muut haastateltavat olivat itse

olleet sosiaalitoimiston asiakkaana useita vuosia joko yhtäjaksoisesti tai toistuvasti.

Myös heidän perheenjäsentensä asiakkuus sosiaalitoimistossa oli kestänyt useita vuosia.
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Ilpon tarinassa sosiaalitoimiston asiakkuus oli myös puhtaasti

toimeentulotukiasiakkuutta eli siihen ei liittynyt lastensuojeluasiakkuutta tai

päihdeohjausta.

Ilpon tapa kertoa tarinaansa oli melko pohdiskeleva ja niukka. Haastattelua purkaessani

huomasin, että vastasin Ilpon niukkaan kerrontatapaan niin, että kysyin omasta

puolestani häneltä hyvin pitkiä ja rönsyileviä kysymyksiä. Pidättyväisyydestään

huolimatta, Ilponkin tarina on hyvin rehellinen, avoin ja aito. Ilpon tarinassa on

elementtejä selviytymistarinasta ja ajautumistarinasta. Ilpon elämään mahtui monia

suuria ja vaikeita elämäntapahtumia, jotka Ilpo tuntui kuitenkin ottaneen melko tyynesti

vastaan.. Elämä on Ilpon ajattelun mukaan lottoa; asioiden sujuminen tai pieleen

meneminen on hyvin pienistä tekijöistä ja muuttujista kiinni. Vaikka Ilpon tarinasta

tulee tunne, että hän oli ajautunut sattumien kautta suuresta elämänmuutoksesta toiseen,

oli hän toisaalta toiminut näiden tilanteiden ”normalisoinnissa” aktiivisesti ja

sankarillisesti. Hän oli selvinnyt, pärjännyt ja sopeutunut kaikista kokemuksistaan

huolimatta. Ilpon usko tulevaisuuteen oli varovaisen optimistinen, vaikkakin myös

tulevaisuus oli vaikeasti ennustettavissa oleva sattumien kauppa.

Ilpo oli nelilapsisen perheen kuopus. Ilpon isä oli yrittäjä ja äiti oli kotona lasten kanssa.

Perheen taloudellinen tilanne oli tiukka, koska elanto oli yhden ihmisen varassa. Ilpo

kertoi pohtineensa jälkikäteen, että tilanne oli välillä sellainenkin, että apua olisi tarvittu

mutta sitä ei pyydetty, koska oltiin totuttu tulemaan omillaan toimeen. Taloudellisesta

niukkuudesta huolimatta kodin ilmapiiri oli hyvä ja turvallinen ja Ilpon välit molempiin

vanhempiin olivat hyvät. Ilpon ollessa alle kymmenenvuotias, tapahtui perheessä suuri

tragedia kun Ilpon sisko sairastui. Hänellä todettiin aivokasvain, mikä leikattiin

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa.

HVA: Se leikattiin ja se oli ensimmäisiä leikkauksia Suomessa jotka onnistu. Ettei
siihen kuollut.

HJA: Se oli teille varmaan aika iso asia sitte teidän perheessä?

HVA: No kyllä se oli. ..... ni se [sisko /jh] leikattiin ja se kesti varmaan puol vuotta
niin  äiti asu siellä sitten isän siskon luona sen koko ajan.

Ilpon sisar selvisi kuin ihmeen kaupalla aivokasvaimesta, jonka leikkaus oli

ensimmäisiä Suomessa tehtyjä onnistuneita operaatioita. Perheen äiti oli koko puolen

vuoden kuntoutuksen ajan Helsingissä tyttärensä luona ja muut sisarukset olivat kotona
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isän kanssa. Ilpo kertoi, että he isän kanssa pesivät pyykkiä ja tekivät kaikkea mitä vain

osasivat. Jotenkin tilanteesta selvittiin.

Perheen taloudellista tilanteesta ja omasta rahan tarpeestaan johtuen Ilpo meni mukaan

työelämään jo hyvin aikaisin. Ilpon ollessa neljätoistavuotias, hän sai vakituisen

työpaikan. Sitä ennen Ilpo oli jo ehtinyt olla muun muassa naapureilla pikkuhommissa.

Tarinassa seurasi kuitenkin uusi pysähdyttävä käänne, kun Ilpon isä kuoli syöpään Ilpon

ollessa vasta viisitoistavuotias. Ilpo kertoi, että hänen isänsä tilanne tuli koko perheelle

melko nopeasti ja yllättäen. Isän kuoleman jälkeen Ilpo joutui ottamaan itselleen roolin

perheen miehenä, joka huolehti äidistä ja kahdesta sisarestaan. Ilpon vanhempi veli lähti

tilanteessa ulkomaille:

HVA: ..... [J]a sit siinä kävi vielä niin että veli lähti Australiaan.

HJA: Mitäs hän siellä?

HVA: Hän ilmeisesti pakeni vastuuta.

HJA: Ahaa. Sitä taloudellista?

HVA: No ei varmaan paennu sitä mutta  kai hän halusi itsenäistyä .....

Ilpo selitti ensin veljen ulkomaille lähtöä vastuunpakenemisena. Seuraavassa

puheenvuorossaan hän kuitenkin muutti tarinaa veljen ratkaisusta ja selitti, että veljen

lähdön syynä oli halu itsenäistyä ja elää omaa elämäänsä. Jälkimmäinen selitys on

hyväksyttävämpi syy veljen tekemisille ja veli näyttäytyy siinä positiivisemmassa

valossa. Ilpon veli käyttäytyi kuten on tyypillistä hänen ikäiselleen nuorelle miehelle ja

lähti kokeilemaan siipiään.

Isän kuoleman ja sisaren sairauden vuoksi, Ilpo muutti pois kotoa vasta suhteellisen

myöhään, yli parikymppisenä. Ilpo meni naimisiin ja liitosta syntyi kaksi lasta. Jossain

vaiheessa Ilpo osti erään yrityksen ja ryhtyi pienyrittäjäksi. Sen aikaista elämäänsä

yrityksen johdossa Ilpo kuvasi seuraavasti:

No se oli semmosta elettiin yli varojen koko ajan tietäen kuiteski että eletään yli
varojen. Yhteiskunta teki sitä  ihan samaa .....

Se vaan ei ymmärtäny [vaimon puolen suku /jh] että niinku vähemmän oli
käytettävää mitä mulla näytti olevan.  Ei sitä sillai siis eihän mikään firma niinku
tuota vaan se syö koko ajan sitä tulevaa mut kuinka paljon sitä tulevaa on, niin
sillä eletään. Et se on vähä semmonen systeemi tää .....
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Seuraava suuri käänne Ilpon tarinassa oli kun hän teki konkurssin. Jatkuvasti yli varojen

eläminen oli vain jossain vaiheessa pantava poikki. Konkurssiin ei siis vain ajauduttu

vaan Ilpo oli tässä kohtaa aktiivinen toimija. Hän oli väsynyt tilanteeseen eli yli varojen

elämiseen ja ratkaisi tilanteen hakeutumalla konkurssiin. Ilpo kertoi, että hän ei silloin

juuri ajatellut tapahtunutta eikä myöntänyt sitä edes itselleen. Elämää jatkettiin

eteenpäin päivä kerrallaan. Ilpo kertoi, että ei edes muistanut sen aikaisesta elämästään

juuri mitään vaan oli unohtanut asiat jotka eivät ole niin kovin tärkeitä hänelle. Tärkeää

oli ainoastaan se, että kaikesta huolimatta ruokaa oli tuotava pöytään päivittäin:

HJA: Et se ajattelu pyöri lähinnä niinku sen ympärillä et millai niinku semmosta
taloudellista turvaa;  on katto pään päällä ja ruokaa?

HVA: Niin. Ja vähä paremmin kun naapurilla. Et se täyty niinku aina ajatella
sillai. Ainaskin saman arvosesti kun muutkin.

Ilpon avioliitto päättyi eroon ja lapset jäivät hänen luokseen asumaan. Talous oli

toisinaan tiukoilla. Vuodet kuitenkin kuluivat ja Ilpo sinnitteli eteenpäin tekemällä

kovasti töitä. Jossain vaiheessa Ilpolla alkoi olla ongelmia selkänsä kanssa ja noin vuosi

sitten hänen selkänsä meni niin huonoon kuntoon, että työnteosta ei enää tullut mitään.

Ilpon asiakkuus sosiaalitoimiston toimeentulotukiasiakkaana alkoi tässä kohtaa. Ilpo

kertoi, että pienyrittäjänä hän ei ollut varautunut siihen seikkaan, että joskus sairastuisi

tai tapahtuisi muuta yllättävää, mikä estäisi työn teon. Ilpo kertoi myös, että

pienyrittäjänä hänellä ei ole ollut varaa maksella sairauskassa- ja eläkemaksuja pahan

päivän varalle. Näin ollen Ilpo sai haastattelun hetkellä vain minimisosiaaliturvaa.

Kysyin tässä kohtaa Ilpolta, millaisia ajatuksia tai tuntemuksia ajatus sosiaalitoimistoon

menemisestä ja avun hakemisesta hänessä aluksi herätti:

Aika kova kynnys se on lähtee apua hakemaan. ..... on tottunu omillaan tulemaan
toimeen. Sit tulee tällanen tilanne et joutuu väkisin. Et on niinku pakotettu.

Ilpo kertoi, että sosiaalitoimistosta toimeentulotuen hakeminen tuntui vaikealta, koska

hän oli aina aikaisemmin tullut omillaan toimeen ja ollut kova tekemään töitä. Lisäksi

Ilpo oli saanut kotoaan mallin omillaan pärjäämisen tärkeydestä. Ilpo joutui itsestä

riippumattomien seikkojen eli selkäongelmien vuoksi pakosta ja väkisin hakemaan apua

ja toimeentulotukea, vaikka ei sitä olisi halunnutkaan tehdä.

Toisaalta toimeentulotuen hakeminen ja saaminen oli Ilpon oikeus. Toimeentulotuen

hakeminen oli oikeutetumpaa kuin rahallisen avun pyytäminen vaikkapa sukulaisilta:
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Siis se on ihan selvä kun on joskus maksanut näistä palveluista niin totta kai niitä
voi käyttää.

Ilpo kuvasi itseään kunnollisena veronmaksajana, joka on ollut vuosikausia työelämässä

ja maksanut veroja. Näin ollen hänellä oli täysi oikeus käyttää palvelua, joista oli

aikoinaan maksanut. Näin Ilpo myös teki eroa oman tilanteensa ja ”sosiaalipummiksi”

leimaantumisen välille, pitkälti samoin argumentein kuin Meeri omassa tarinassaan.

Sosiaalitoimistossa asiointia Ilpo kuvasi salaiseksi hommaksi. Hän ei ollut kertonut

asiakkuudestaan ystäville tai tuttaville. Asiakkuuden salailu oli Ilpolle sellanen oman

arvon kysymys. Ilpo kertoi, että hän ei uskonut että muut suhtautuisivat häneen eri

tavalla vaikka kuulisivat hänen asiakkuudestaan, mutta itselle asiakkuuden salaaminen

oli tärkeää:

HJA: Miks sitä täytyy salailla? Mikä siinä on se juttu?

HVA: Kai se on itsensä pettämistä tai jotain.

HJA: Mitä tarkotat?

HVA: Ei haluu itelleen myöntää että menee huonosti.

Tiivistelmä 4 Toimeentulotukiasiakkuuteen liitetyt tarinan
tapahtumakulut ja asiakkuudelle annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
isän äkillinen kuolema  veli muuttaa ulkomaille  vastuuotto
äidistä ja sisaruksista, joista toisella sairaus  itsenäistyminen 
perheen perustaminen  ostaa yrityksen  konkurssi  sinnittelee
töitä tekemällä  selkäongelmat  toimeentulotukiasiakkuus

merkitykset:
asiakkuuden syy: selkäongelmat, jolloin ei pysty tekemään työtä,
ensisijainen taloudellinen. turva puuttuu
asiakkuus päättyy: terveyden palaaminen
moraalinen ulottuvuus: syytön; selkäongelmat sairaus, mihin ei itse
ole voinut vaikuttaa, oikeus saada yhteiskunnalta apua nyt koska on
siitä menneisyydessä maksanut



49

Myös Ilpon vanhimman tyttären toimeentulotukiasiakkuus sosiaalitoimistossa oli salattu

asia  perheessä.  Ilpo  kertoi,  että  hän  ei  ollut  puhunut  oman  tyttärensä  kanssa

asiakkuudesta suoraan vaan oli kuullut asiasta kiertoteitse. Ilpo kertoi ajattelevansa, että

syy siihen, miksi tytär ei ollut kertonut asiasta suoraan oli se, että hän oli halunnut elää

omaa elämäänsä eikä ollut halunnut vaivata muita omilla murheillaan. Kysyin Ilpolta

hänen näkemystään siitä, miksi hänen tyttärensä oli sosiaalitoimiston asiakas:

Siihen on montakin syytä mutta varmaan on justiinsa semmonen niin ..... eihän
opiskelijat eikä yksinhuoltajat kumpikaan niin kauheesti tienaa tai yksinhuoltajat
tietysti voi tienata vaikka mitä mutta kummiski että opiskelija niin sillä on aika
pienet mahdollisuudet tienata varsinkin jos on yksinhuoltaja.

Ilpo siis näki syyksi tyttärensä toimeentulotukiasiakkuuteen sen, että tämä oli opiskelija

ja lisäksi vielä pienen pojan yksinhuoltaja. Ilpon toinen tytär ei ollut sosiaalitoimiston

asiakas. Tämä ero lasten välillä oli Ilpon kertoman mukaan hyvin pienistä tekijöistä

kiinni. Vanhempi tytär oli lähtenyt elämään omaan elämäänsä kun nuorempi tytär oli

vielä jäänyt asumaan kotiin. Ilpon mukaan nuorempi tytär oli myös jääräpäisempi. Hän

ei hakisi apua vaikka sitä tarvitsisi, koska oli huolissaan siitä, miten ympäristö

suhtautuisi ja leimaisiko sosiaalitoimiston asiakkuus häntä jollain tavoin.

Ilpon suhtautuminen hänen omaan tulevaisuuteensa oli varovaisen optimistinen. Ilpo

kertoi ajattelevansa, että hänen tilanteensa oli sillä hetkellä jo parempi kuin silloin kun

asiakkuus sosiaalitoimistossa alkoi. Hän kertoi myös toivovansa, että jatkossa

Tiivistelmä 5 Oman lapsen toimeentulotukiasiakkuudelle annetut
merkitykset

merkitykset:
asiakkuuden syy: yksinhuoltajuus, opiskelijan pienet tulot
asiakkuus päättyy: kahden ihmiset tulot, valmistuminen ja sitä
kautta työllistyminen
moraalinen ulottuvuus: syytön; rakenteelliset ja
yhteiskunnalliset syyt asiakkuuteen, joihin ei itse ole voinut juuri
vaikuttaa
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selkäongelmat helpottaisivat ja terveys kestäisi. Terveenä Ilpo pystyisi taas tekemään

töitä, mikä oli väylänä elämässä eteenpäin menolle:

Terveys on tietysti yks semmonen  mikä jos tota noi paikat kestää niin kai sitä
jotain töitä pystyy tekemään ja sitä  kautta sitten saavuttaa jotakin..... sen eteen
jotain tekee niin jotain saa.

Toisaalta Ilpo kertoi ajattelevansa tulevaisuuttaan myös negatiivisemmasta, uhrin

näkökulmasta. Elämä ja tulevaisuus olivat sattumien summaa. Ilpon kertoman mukaan

” se on lottoo tää elämä”.  Asioihin ei voi aina itse vaikuttaa vaan elämässä on paljon

pieniä tekijöitä ja muuttujia, jotka voivat joko viedä eteenpäin tai olla muutoksen

esteenä. Toisaalta, lotossakin aina joku onnellinen voi voittaa.

HJA: .....[M]itä sää toivot sun omalta tulevaisuudeltas?

HVA: Lottovoittoa tietysti (naurahtaa). Niin kuin meistä suurin osa.

4.2. Toisen polven tarinoita asiakkuudesta

Kati ja Liisa olivat 1980-luvun puolivälin tienoilla syntyneitä nuoria naisia. He olivat

myös sosiaalitoimiston ylisukupolvisia asiakkaita toisessa sukupolvessa. Heidän

perheensä asiakkuus sosiaalitoimistossa oli alkanut silloin kun Kati ja Liisa olivat olleet

lapsia ja nyt aikuisina, he kumpikin olivat myös itse asiakkaita.

4.2.1. Katin tarina

Olin ollut ennen haastattelua Katin sosiaalityöntekijänä muutamien kuukausien ajan.

Olimme tavanneet pari kertaa ja jutelleet puhelimessa muutaman kerran. Pääasiassa

Kati oli kuitenkin asioinut kirjallisesti, sillä hän oli päivät työharjoittelussa eikä päässyt

toimistolle. Juttelimme ensin niitä näitä ja kerroin Katille omasta gradustani ja

opinnoistani. Tavallisen asiakas-työntekijä suhteen murtumisesta kertoo se, kun Kati

yllättäen huomautti että olenkin nuorempi kuin hän oli kuvitellut; Katin mielestä olin

työpöytäni takana ja virallisista asioista keskustellessani ”tuntunut” vanhemmalta kuin

rennommassa haastattelutilanteessa. Minun ja Katin välillä ei ollut ikäeroa

todellisuudessa kovin montaa vuotta, mikä ehkä teki eläytymisen Katin kerrontatyyliin

ja hänen tarinaansa helpommaksi. Kati kertoi tarinaansa ja sen arempiakin aiheita hyvin

avoimesti. Hän puhui ”kuin papupata” ja minun oli toisinaan vaikea saada suunvuoroa

jatkokysymyksen esittämiseksi. Tuskastuin välillä, kun Katin puhe rönsyili asiasta

toiseen ja minusta tuntui että emme päässeet tarpeeksi nopeasti asioiden ytimiin. Katin
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haastattelua analysoidessani minun oli alkuun vaikea jäsentää hänen tarinaansa; sen

aikaulottuvuutta ja ydintapahtumia. Tarinan rönsyilevyys teki haastattelulitteraation

lukemisesta paikoittain raskaan, mutta muutaman lukukerran jälkeen Katin tarina alkoi

löytyä ja hahmottua. Katin tarinassa on sankaritarinan ja kasvutarinan elementtejä.

Tarinan päähenkilö, sankari, kohtaa polullansa vaikeuksia, mutta selviytyy niistä

voittajana, apureiden ja omien vahvuuksiensa avulla. Menneisyydestä on opittu ja

tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia sekä menestystä.

Katin vanhemmat olivat eronneet kun Kati oli ollut pieni. Katin kertoman mukaan hän

ei itse muistanut, mutta hänelle oli kerrottu että hänen ensimmäiset elinvuotensa olivat

olleet onnellisia. Silloin Kati oli ollut paljon mummun hoivissa ja saanut tältä rakkautta

ja hoivaa. Katin isä oli nelihenkisestä työläisperheestä. He olivat asuneet pienessä

mökissä, missä isä vieläkin asusti. Isän äiti oli ollut postinkantaja ja isän isä taas töissä

tehtaassa. Kati kertoi ajattelevansa, että hänen isänsä lapsuus oli ollut onnellinen ja tällä

oli ollut hyvät oltavat vanhempiensa hoivissa. Jossain vaiheessa Katin isä oli joutunut

onnettomuuteen, missä hänen toinen jalkansa oli vahingoittunut. Isä ei päässyt tästä

syystä armeijaan ja häntä kiusattiin.

Tai voiko aikuisia ihmisiä kiusata, mutta vittuiltiin tai siis kuitenkin sillai et se
ajautui, sitten masentu silleen, ja rupes ryyppäämään just ......

Isän yhä ajankohtaiset pulmat ja taloudelliset vaikeudet olivat seurausta myös

menneisyyden huonosta tuurista, kun asiat eivät menneet suunnitelmien mukaan. Katin

isä meni töihin lasitehtaaseen joka sitten lopetettiin. Isän veli taas valitsi paperitehtaan

ja menestyi taloudellisesti.

Katin äidin lapsuudesta Kati kertoi tietävänsä, että hänen vanhempansa olivat olleet

yrittäjiä. Yritys meni jossain vaiheessa nurin ja perhe, joka oli tottunut hyvään

elintasoon, joutui muuttamaan syrjäkylille. Uuden asunnon varustelutaso oli alkeellinen,

vettä ei tullut. Katin äidille tämä oli liikaa ja hän muuttikin pois kotoa jo hyvin nuorena.

[S]it se on ihan normaalisti kuitenkin käyny niinku kouluja ja sit se on ollu tosi
reipas työntekijä

Kati kertoi ajattelevansa, että myös äidillä oli ollut huonoa tuuria. Hän olisi saanut

ansioillaan hyvän työpaikan mutta elämä päätti toisin.

[M]ut sit se tuli raskaaks. Et tämmöst huonoo säkää kaikilla.
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Katin vanhemmat olivat tavanneet toisensa verrattain myöhään, yli kolmekymppisinä.

Jostain syystä äidin puolen sukulaiset eivät hyväksyneet hänen isäänsä sukuun.

[O]li vähän niinkun liian alhanen meidän sukuun tai jotain tällasta.

Vanhempien  erotessa  Kati  jäi  asumaan  äidin  kanssa.  Äiti  meni  myöhemmin  uusiin

naimisiin. Liitosta syntyi Katin pikkusisko. Äidin mies joi runsaasti ja oli väkivaltainen.

Kati kertoi, että hän sai isäpuoleltaan usein selkäsaunoja. Kati joutui ottamaan jo

pienenä paljon vastuuta itsestään ja pikkusiskostaan, koska äiti oli paljon töissä ja

isäpuoli lähes aina juovuksissa.

Tarinassa perheen asiakkuus sosiaalitoimistossa alkoi tilanteessa, jossa Katin äiti ja

hänen uusi puolisonsa erosivat. Kysyin Katilta minkälainen tilanne heillä oli ollut

kotona asiakkuuden alkaessa:

No äiti oli jossain vaiheessa ainakin työttömänä sen mä muistan. Ainakin pari
vuotta tai jotai tällasta. Ja sitten kun meidän äidillä on tota kun me oltiin joskus
sillon kun mää asuin [paikkakunnan nimi] viel äidin kans ni sitte meil oli niinkun
oma asunto. Et se oli omistusasunto. Mut sitte meen äiti ja sen silloinen
miesystävä eli mun pikkusiskon isä eros. Niin se jäi niinkun sille ja sit se ei
maksanu niitä lainoja. Ni sit äidille jäi aika paljon velkoja silleen et varmaan sen
takia et silt on kuitenkin karhuttu niitä koko ajan pois. En osaa nyt ihan välttämät
sanoo mut niin mää luulen et me ollaan sen takiakin käyty varmaan. Ei oo jääny
sit tarpeeks rahaa ja silleen. Niinku et äidil oli hirveen tärkeetä aina et meillä
näyttäis et meil olis silleen vähän paremmat vaatteet et me ei kuljettais missään
ryysyis. Et ei se ittestään silleen välittänyt mutta kun me ollaan koulussa et meit ei
kiusattais et me oltais tosi köyhän näkösii oikeen et meillä olis ees suurinpiirtein
samanlaiset kuin muilla .....

Mut se että silloin kun äiti oli työtön niin tietenkin rahat oli tosi vähissä mut
silloin kun äiti oli töissä niin se oli kuitenkin siivous töissä ja ulosottomies otti
kuitenkin varmaan sit niit velkoi pois ja tälleen niin.....

Kati selitti perheen sosiaalitoimiston asiakkuuden alkamista taloudellisilla syillä; rahaa

ei eron jälkeen yksinkertaisesti jäänyt riittävästi normaalin elintason säilyttämiseksi

äidin  ollessa  välillä  pitkään  työttömänä  ja  perheen  ainoa  elättäjä.  Tarinan  roisto  ja

varsinainen syypää siihen, että tilanne oli johtanut sosiaalitoimiston

toimeentulotukiasiakkuuteen asti, oli tässä tarinassa äidin entinen miesystävä, joka jätti

hänelle erossa jääneen omistusasunnon lainanlyhennykset maksamatta ja velat kaatuivat

näin ollen Katin äidin maksettavaksi hänen pienestä palkastaan. Katin äiti näyttäytyi

tarinassa epäitsekkäänä naisena, joka uhrautui lastensa eteen. Äidille oli tärkeintä omien
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lasten hyvinvointi, eivät niinkään omat tarpeet. Hän oli ilman omaa syytään joutunut

taloudelliseen ahdinkoon, josta yritti parhaansa mukaan selviytyä.

Kati kertoi myös, että sosiaalitoimiston asiakkuus ei olisi alkanut jos Katin äiti ei olisi

ollut yksinhuoltaja. Kahden aikuisen ihmisen palkalla perhe olisi tullut omillaan

toimeen:

[E]t meillä on ehkä ollu se et meillä on ollu vaan yks perheen ihminen siinä et kun
äiti on ollu yksinhuoltaja. Niin totta kai jos sillä olis ollu joku toinen ihminen joka
tuo rahaa saman verta kun se siihen perheeseen niin ei meidän olis varmaan
tarvinnu koskaan käydä sossussa. ..... Jos meil olis ollu siinä isä joka olis tuonu
rahaa niin totta kai se olis ollu ihan toinen.....

Kysyin Katilta milloin hänen oma, itsenäinen, asiakkuutensa sosiaalitoimistossa oli

alkanut ja millainen hänen tilanteensa oli silloin ollut:

HVA: No se lähti siit oikeastaan et  meil ei kauheen hyvin menny meiän mutsin
kanssa. Ni sit mut vähän niinkun huostaanotettiin että mä sain tosta  asunnon. Mä
olin seittemäntoista.

HJA: Miten se sit niinku alko se tilanne et pyysittekö te täältä apuu vai mitä
kautta  se lähti liikkeelle?

Tiivistelmä 6 Lapsuudenperheen toimeentulotukiasiakkuuteen johtaneet
tarinan tapahtumakulut ja asiakkuudelle annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
äidin ja isäpuolen väliset ristiriidat  ero  yksinhuoltajuus 
taloudellisen tilanteen kiristyminen  sosiaalitoimiston
toimeentulotukiasiakkuus

Merkitys:
asiakkuuden selitys: työttömyys, yksinhuoltajuus, isäpuolen
jättämät velat
asiakkuus päättyy: työllistyminen, kahden elättäjän perhe
moraalinen arviointi: äiti syytön olosuhteiden ja ex-puolison uhri.
Äiti myös lastensa eteen uhrautuva sankari, joka haluaa lapsilleen
parasta.
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HVA: No mää menin ensin tota mää asuin mun serkuilla varmaan pari kuukautta
ja sitte - siis ei ollu kyse siitä mitään et meen äiti olis mikään alkoholisti ollu tai
mitään - vaan se vaan et me tapeltiin niin että hyvä että ei hakattu toisiamme
jollain kattiloilla päähän (nauraa).

HVA: ..... [J]a sitte tota mää asuin siellä vähän aikaa ja sitten ne totes niinku
että, mä en oikeen tiedä, se nyt varmaan oli sitte niinku et alko jo vähän kiristää
välejä. Et siel oli jo niin monta lasta ja niil oli omaaki neljä lasta ni. Sitten mää
tultiin jotenkin..... [perheen sen hetkisen sosiaalityöntekijän nimi] tultiin sillon
jotenkin päästiin siihen tulokseen et tos olis asunto ja sit mä muutin siihen.

HJA: Varasitteko täältä ite sit sitä aikaa vai?

HVA: Se oli varmaan niinku koko ajan et en mä kyl ihan muista et siis kai me
ollaan vaan käyty täällä muutenkin ja sit se siinä asian yhteydessä ni sit sen
hetken tilanteen mukaan.

Tapahtumat lähtivät siis liikkeelle siitä, että Katin ja äidin välillä alkoi olla suuria

ristiriitoja. Tilanne oli niin tulehtunut, että siitä kertoessaan Kati viittasi jo fyysisen

yhteenoton mahdollisuuteen, kattiloilla päähän hakkaamiseen. Kati ratkaisi tilanteen

muuttamalla sukulaisten luokse asumaan. Ratkaisu oli kuitenkin vain väliaikainen ja

tilanne serkkujenkin luona alkoi kiristyä. Lopullinen ratkaisu tilanteeseen tarjoutui, kun

asiasta tuli puhetta sosiaalitoimistossa muun asioinnin ohessa. Koska Kati oli tässä

vaiheessa vielä ala-ikäinen, Kati ”vähän niinkun huostaanotetiiin” ja hän muutti

itsenäisesti asumaan omaan asuntoon. Katin asiakkuus alkoi siis suorana jatkumona

lapsuudenperheen asiakkuudesta. Kiintoisaa yllä olevassa aineisto-otteessa on kohta,

jossa Kati koki tarvetta selittää että asiakkuuden alkamisessa ”ei ollu kyse siitä mitään

et meen äiti olis mikään alkoholisti ollu tai mitään”. Kati teki siis eroa oman

lastensuojeluasiakkuutensa ja sen välillä, minkä hän mielsi perinteiseksi

lastensuojeluasiakkuudeksi. Kati tuntui ajattelevan, että yleensä lastensuojelun

asiakkaana on perhe, jossa pulmana on vanhempien päihteidenkäyttö. Tulkitsen, että

Kati piti omaa tilannettaan eli ristiriitoja äidin kanssa vähäisempänä pulmana kuin

vanhemman päihdeongelmat ovat.
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Katin kertomuksessa seurasi hyvin pian uusi dramaattinen juonenkäänne.

Kaveripiirissä, missä Kati liikkui, käytettiin huumeita ja Kati alkoi myös itse käyttää.

Koulussa Kati ei juuri käynyt. Ennen kuin Kati kuitenkaan ehti kokeilla suonensisäisiä

huumeita, puuttui Katin äiti tilanteeseen ja teki lujasti töitä, että sai tyttärelleen

välittömästi huumekatkopaikan terveyskeskuksesta ja jatkohoitopaikan. Kati kuvaili

kuinka hänen äitinsä riehui sosiaalitoimistossa ja terveyskeskuksessa, kunnes sai

tahtonsa läpi ja lapselleen apua. Jos kukaan ei olisi kiinnittänyt huomiota ja puuttunut

Katin tilanteeseen sillä tarmolla kun hänen äitinsä, niin Katille olisi voinut käydä

huonostikin.  Äiti  oli  Katin  tarinassa  hänen  avukseen  rientänyt  sankari,  joka  taisteli

lapsensa puolensa ja ”pelasti” tämän traagiselta kohtalolta.

Huumeidenkäyttöön johtaneesta tilanteesta Kati kertoi näin:

HVA: .....[J]a sitte jossain vaiheessa mä vaan niinku olin siinä väärässä
porukassa että mää en niinku tajuu et mää aloin seurustelee  sen yhen .....  niin sit
se jotenkin meni vaan niinku siihe et kun sekin käytti jotain ni sit mäkin vaan
jotenkin sit siinä mukana. Et en mä sit oikeen osaa sanoo et mikä idea siinä sit
loppujen lopuks oli ja sit jossain vaiheessa niinku me,  myöhemmin oli siin samas
porukas, ni sit jotenkin tuli jotain ekstaasipillereitä popsittuu tai jotain tällasta.
Mut se oli siis sellasta että en mä usko että mulla on ollu siihen mitään
kapinasyytä tai mitää sellasta koskaan. Et se oli vaan sitä et kun muutkin. Et en
mää usko et mää olisin ite koskaan hakeutunut semmoseen seuraan jos mulla ei
olis ollu valmiina sitä että mää tykkäsin niin paljon siitä pojasta sillon vaan et se
oli jotenkin niin sitä.

HJA: Se oli sit tosi iso tekijä?

Tiivistelmä 7 Lastensuojeluasiakkuuteen johtaneet tarinan
tapahtumakulut ja sille annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku
ristiriidat äidin kanssa  muutto sukulaisten luokse  neuvottelu
sosiaalitoimistossa  omaan asuntoon muutto.

Merkitys:
asiakkuuden selitys: ylitsepääsemättömät ristiriidat äidin kanssa
”parannus”: omaan asuntoon muutto ja itsenäistyminen
moraalinen arviointi: ei kenenkään syy; tilanteeseen ajaudutaan
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HVA: Nii. Ja sit varmaan myös se et mua kiusattiin aina sillon pienenä ala-
asteella kun mää olin semmonen nyhverö tai mää olin aina se joka oli kaikkien
kaveri. Et mää olin vähän niinku siinä välissä että mää en ollu niissä nössöissä
enkä mää ollu niissä kovissa. Mää olin siinä välissä. Mä en ollu loppujen lopuks
kenenkään kaveri. Ja sit kuitenkin mua jonkun verta syrjittiin niinku koska mä
halusin olla myös niitten nössöjen kaveri ..... Sit se jotenkin meni silleen et mä
luulen et varmaan se oli se helvetin suuri syy siinä että mä halusin näyttää kaikille
että minä en ole mikään nössö. Et mää voin tehdä tällasta. Mä halusin et mua olis
arvostettu sen mukana vaiks loppujen lopuks mua ei varmasti arvostettu ......

Selitys Katin huumeidenkäytölle löytyi rakastumisesta ”väärään” poikaan ja

ajautumisesta tämän mukana huumeporukoihin. Kati haki selitystä tapahtumien kululle

myös kauempaa menneisyydestä. Hän oli ala-asteelta saakka kokenut olevansa kiusattu

ja syrjitty. Huumeita käyttämällä hän luuli saavansa arvostusta ja kovemman maineen.

Huumehoidosta palattuaan Kati muutti takaisin äidin luokse ja suoritti lukio-opinnot

loppuun. Hän seurusteli edelleen saman pojan kanssa mutta pysyi erossa huumeista,

koska hänellä kertomansa mukaan oli riittävästi itsekuria ja sisua. Jossain vaiheessa,

Katin ollessa vieroitushoidossa, ajatus lopettamisesta oli vain kypsynyt ja hänelle oli

tullut järkeä päähän.  Kati  kertoi,  että  motiivin  oli  pitänyt  lähteä  ihan  omasta  päästä.

Hän oli sen luontoinen, että kun päättää jotain niin hän myös pitää sen. Kati kertoi

ajattelevansa, että itse huumehoidosta ei ollut ollut hänelle hyötyä varsinaiseen

huumeista irti pysymiseen. Hän olisi toivonut, että kyseisessä paikassa olisi ollut

enemmän mahdollisuutta keskustella henkilökunnan kanssa ja käydä esimerkiksi läpi

huumeiden käytön aloittamisen syitä.
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Kati kirjoitti ylioppilaaksi ja muutti pois paikkakunnalta. Ylioppilaskesän viettäminen

ulkomailla ja sen jälkeinen muutto toiselle paikkakunnalle olivat hänelle onni, sillä hän

pääsi siten täysin eroon porukasta jossa liikkui ja sai katkaistua välit heihin ja

poikaystäväänsä. Sittemmin Kati oli asunut muutamilla eri paikkakunnilla ja ollut pari

kertaa avoliitossa. Katin elämässä olivat vuorotelleet työttömyys- ja

työ/työharjoittelujaksot. Työttömänä ollessaan hän oli ollut sosiaalitoimistossa

toimeentulotukiasiakkaana, välillä myös yhdessä poikaystävän kanssa. Haastattelun

teon hetkellä Kati oli sinkku ja työharjoittelussa Kelan työmarkkinatuella. Hän sai myös

toimeentulotukea sosiaalitoimistosta.

Kati ei kertomansa mukaan pitänyt toimeentulotuen hakemisista nolona tai häpeällisenä.

Se oli vaihtoehtona ”kituuttamiselle”, eikä siinä ollut mitään väärää. Katilla oli oikeus

hakea toimeentulotukea, jotta hän voisi elää normaalia elämää kuten muutkin

täysivaltaiset Suomen kansalaiset.

Kyl mä tiedän tosi paljon ihmisii jotka kituuttaa, kituuttaa, kituuttaa koska niiden
mielestä sossussa käy niinku vaan juopot mut suurin piirtein.

Jotenkin niinku voihan se olla väärin joidenkin ihmisten mielestä et sit voi elää
niinku muutkin kansalaiset täällä mutta.

Tiivistelmä 8 Huumeidenkäyttöön johtaneet tarinan tapahtumakulut ja
käytölle annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
rakastuminen huumeita käyttävään poikaan + ajautuminen
”väärään” porukkaan  koulupinnaus  huumeiden käyttö alkaa

 äiti puuttuu tilanteeseen ja hakee apua
lastensuojeluviranomaisilta huumekatko terveyskeskuksessa 
jatkohoito

Merkitys:
käytön selitys: väärään porukkaan ajautuminen, ”sokea” rakkaus,
arvostuksen hakeminen/ muiden miellyttämisen tarve
”parannus”: lähtee omasta päästä ja itsekurista
moraalinen arviointi: syytön; rakkauden naiivi uhri + kiusaamisen
ja syrjinnän uhri joka vain haluaa kuulua joukkoon
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Onhan se ihan totta että on varmastikin hirvee määrä ihmisii, jotka käyttää väärin
tota toimeentulotukee et ne sit vaan on eikä tee yhtään mitään ja tuolla
nautiskelee vaan et ”Jee hienoo, saa rahaa, ei tarvi asuu missää”,  hengaa
kavereilla ja ryyppää kaikki päivät ne rahansa. Mut siis se on aika pieni osa
kuitenkin et jotkut ihmiset ihan oikeesti haluu vaan niinku et ne pysyy hengissä ja
voi elää ihan normaalii elämää.

Kati kertoi itsestään tarinan toisessa ajassa, jossa hänen tuttavansa oli kauhistellut sitä,

että Katilla oli aika sosiaalitoimistoon ja jossa Kati oli kieltäytynyt hyväksymästä

”sosiaalipummin” leimaa:

[J]a sit se oli vaan et SOSSU? et sää et voi tosissas käydä jossain sossussa. Ja
sille mä just sanoin siitä et mää saan hei sata euroo enemmän rahaa kun sää
kuukaudessa et sori. Et kyl mä todella meen mielummin sinne et oma on ongelmas
jos sää oot niin ylpee et sää et kehtaa mennä sinne ja sit sä kituuttelet .....

Tarinan kertominen, jossa Kati selitti tuttavalleen miksi hän haki toimeentulotukea, oli

Katin keino kertoa ja vakuuttaa epäsuorasti minulle (sosiaalityöntekijälle?) että hän ei

ollut ”sosiaalipummi”.

Kysyin Katilta, että mitä hän ajatteli että olisi tapahtunut, jos Suomessa ei olisi

viimesijaista sosiaaliturvaa, jota kautta Katin perhe oli saanut apua Katin lapsuuden

tiukassa taloudellisessa tilanteessa:

No siis luultavasti me oltais [siskon] kans kauheit kriminaaleja, okei mää oon
muutenkin ollu kyllä, mut en oo kuitenkaan enää. Ajattelen silleen et se olis ollu
vielä helpompi ajautua siihen semmoseeseen porukkaan et jotenkin kun olis
kuitenkin ollu köyhempi kun ne muut sit sua olis syrjitty ihan täysin et ..... sää et
oo kellekään hyväksyttävä .....  suuri osa noist köyhistä ihmisistä niin oikeesti  on
juuri sellasii ja sit  ne rupee käyttää huumeita ja niinku tuskin mää olisin mitään
lukioo koskaan käyny, en usko, millä ihmeen rahalla mää olisin käyny. mun olis
pakko ollu tehä jotain töitä ..... Jos me asuttais vaiks jossain Venäjällä ja meil olis
ollu niinku silleen  kuitenkin vähän rahaa niin me oltais varmaan asuttu jossain
kadulla .....

Katin tarinassa tuli esiin vallassa oleva ajattelutapa siitä, että pitkäkestoisilla ongelmilla

on taipumusta kasautua. Köyhyys aiheuttaa eriarvoisuutta muiden, paremmin

toimeentulevien keskuudessa, jotka sitten ”syrjivät” köyhiä. Syrjäytyminen (muista

ihmisistä) taas johtaa uusiin ongelmiin, kuten huumeidenkäyttöön. Toisessa kohtaa

haastattelua, jossa puhuimme perheen perustamiseen ja lapsiin liittyvistä asioista, Kati

nosti uudelleen esiin saman ajatuksen köyhyyden seurannaisvaikutuksista:

Mut et mä en onneks ollu mikää teiniäiti mikä olis ihan hyvin mahdollista koska
just yleensä köyhistä perheistä ja tällasista niin jostain ihme syystä niistä tulee.
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Katin tarina kertoo siis muun muassa kasvusta ja eheytymisestä. Kati oli elämänsä

aikana monta kertaa yrittänyt ja taas mokannut. Tulevaisuuteen Kati kuitenkin

suhtautui myönteisesti. Hän suunnitteli jatko-opintoja, jota kautta työllistyisi varmaan ja

suhteellisen hyväpalkkaiseen ammattiin. Kati uskoi myös että bändi, jossa hän soitti,

saattoi olla matkalla menestykseen ja kuuluisuuteen. Ainoa mahdollinen varjo ja uhka

tulevan menestyksen tiellä saattaa olla Katin huumetaustan esiintulo:

Jossain vaiheessa me ollaan niinku tuolla ja ihmiset tuntee meidät ..... sen takia
että meidän musiikki myis ja sit et kuitenkin kun mul on just tätä taustaa niin kyllä
mua vähän jännittää se että tossa on ..... sellasia tyyppejä, jotka saa rahaa siitä et
ne soittaa johonkin Seiskaan et hei .....

4.2.2. Liisan tarina

Liisan sosiaalityöntekijänä olin ollut noin vuoden ajan. Tapasin Liisaa toimistolla

toimeentulotukiasioissa säännöllisesti noin kuukauden välein. Haastattelun teon

hetkellä, en kuitenkaan ollut ollut Liisan työntekijänä enää lähemmäs vuoteen. Liisa

asui sillä hetkellä avoliitossa poikaystävänsä kanssa. Hän oli työttömänä ja vietti päivät

kotona oleillen. Liisa tuntui olevan huolissaan siitä, ettei osaa haastattelussa kertoa

minulle juuri niistä asioista, mistä haluan kuulla ja tietää. Puhuimme siitä, että

haastattelu kulkee Liisan ehdoilla ja hän saa kertoa juuri niistä asioista mistä itse haluaa

ja jättää kertomatta ne asiat, joita ei halua kertoa. Kun lopettelimme haastattelua, kysyi

Liisa kuitenkin vielä, että oliko hän kertonut minulle ollenkaan niistä asioista mistä

olisin halunnut kuulla. Liisa oli siis tarinaansa kertoessaan nostanut esiin juuri niitä

asioita, mitä hän oli arvellut minun haluavan kuulla ja ”räätälöinyt” tarinansa minulle

sopivaksi. Kyseessä on kuitenkin edelleen myös Liisan tarina, jossa hän kertoo omista

elämäntapahtumistaan.

Tiivistelmä 9 Omalle toimeentulotukiasiakkuudelle annetut merkitykset

merkitykset:
asiakkuuden syy: työttömyys, halu olla taloudellisesti samalla
viivalla muiden kansalaisten kanssa
asiakkuus päättyy: työllistyminen hyväpalkkaiseen ammattiin
moraalinen arviointi: syytön; olosuhteiden pakosta (työttömyys)
on oikeus saada toimeentulotukea jotta olisi täysivaltainen
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Liisan tapa kertoa oli varovaisempi ja niukempi kuin Katin. Hän tuntui olevan

epävarmempi tarinansa yksityiskohdista ja tapahtumista. Ajattelen, että Liisan tarinassa

ovat jotkut tapahtumakulut jääneet hänelle itselleenkin epämääräiseksi ja hämäräksi;

tarinassa on ”aukkoja”. Liisa käyttikin kertoessaan paljon sen kaltaisia ilmaisuja kuin

”En  mä  tiedä  kuiteskaan  ihan  tarkkaan”,  ”  jos  mä  nyt  oikein  muistan...”,  ”en  oo  ihan

varma”. Toisaalta taas minulle tuli tunne, että Liisa pelkäsi kuulijan (minun?)

kyseenalaistavan tarinansa faktoja ja muistojensa todenperäisyyttä, jos hän ei olisi

tehnyt sitä ensin itse. Kuvaisin myös Liisan tarinaa kasvutarinaksi, missä Liisa

vähitellen alkaa uhrin aseman sijasta ottaa aktiivisempaa otetta omasta elämästään,

johon mahtuu paljon kipeitä muistoja, kuten vanhempien alkoholinkäyttö ja äidin

mielenterveyspulmat.

Liisa oli kolmilapsisen perheen nuorimmainen lapsi. Isän lapsuudesta Liisa ei tiennyt

kovinkaan paljon, sillä isä ei ollut siitä juuri puhunut. Äidin lapsuudesta Liisa ei

halunnut kertoa tarkemmin, vain että äidillä oli lapsuudessa ollut asiat tosi pahasti. Äiti

olikin muuttanut pois kotoa hyvin nuorena.

En tiedä muuta mutta henkilökohtasia asioita mistä mää en tiedä onko se puhunut
kenellekään täällä niin. Etten halua niistä puhua tai paljastaa mitä siellä kotona
on tapahtunu.

Liisan vanhemmat olivat tavanneet toisensa Liisan äidin ollessa vielä ala-ikäinen. Liisa

kertoi, että ei tiennyt, oliko hänen äidillään ammattitutkintoa mutta jossain vaiheessa äiti

oli ollut ainakin perhepäivähoitajana. Liisan isä oli töissä kuljetusalalla ja hän oli ollut

pitkään samassa firmassa töissä. Välillä isällä oli ollut samanaikaisesti kaksikin työtä.

Molempien vanhempien vanhemmat olivat jo kuolleet ja eläessäänkin he olivat jääneet

Liisalle vieraiksi ja etäisiksi hänen kertomansa mukaan. Muutenkin Liisan

sukulaisverkosto oli vähäinen. Isän puolen sukulaisiin Liisan yhteydenpito oli katkennut

täysin vanhempien erotessa.

Liisan lapsuutta hallitsi vanhempien runsas alkoholinkäyttö. Liisa kertoi, että

viikonloput, jolloin isä ja äiti ryyppäsivät ja tappelivat olivat hirveitä. Liisa ja hänen

kaksi sisarustaan joutuivat usein näkemään ja kuulemaan vanhempiensa välistä

väkivaltaa:
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Et siellä oli justiinsa aika väkivaltasta että pelkäsin ..... että oon siihen yölläkin
heränny ja tällai niin tota se itse asiassa oli mun mielestä tosi hyvä, helpottava
juttu et iskä ja äiti eros.

Liisa sisaruksineen jäi erossa äidin luokse asumaan. Vanhempien avioero ei kuitenkaan

ratkaissut lapsuudenkodin pulmia kokonaan. Liisan äidillä alkoi mennä huonommin.

Hänellä oli taloudellisia vaikeuksia ja mielenterveysongelmia. Hän alkoi myös juoda

enemmän. Perheen asiakkuus sosiaalitoimistossa alkoikin juuri tässä tilanteessa

Kun meen äiti rupes ryyppäämään niin sillai, et mitä mä oon kuulu, niin se teki
niitä semmosia että se jätti meitä yksin kotia. Niin mää en oo ihan varma että
ilmottiko se mun veli sillon tänne näin. Niin mää rupesin käymään siellä
sijaiskodissa ja. Joka toinen viikonloppu siellä ja.

Äidin pulmat ja alkoholinkäytön lisääntyminen johtivat sellaiseen tilanteeseen, että

Liisan veli otti lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin yhteyttä ja perheen

lastensuojeluasiakkuus alkoi. Liisa kertoi muistelevansa, että äidillä oli varmaan tässä

kohtaa ollut jo toimeentulotukiasiakkuus sosiaalitoimistossa, koska äiti oli eron jälkeen

jäänyt yksin lasten kanssa. Liisa aloitti lastensuojelun avohuollon tukitoimena käynnit

viikonloppuisin tukiperheessä. Äidin kuukauden pituisen katkaisuhoidon ajan Liisa asui

samaisessa perheessä ja se oli hänelle ikävää ja kurjaa aikaa.. Liisa kertoi, että ei tiennyt

syytä siihen, miksi hän ei saanut mennä äidin hoitojakson ajaksi kotoa jo pois

muuttaneen veljensä luokse asumaan, kuten Liisan isosisko sai. Kukaan ei ollut koskaan

selittänyt hänelle miksi näin toimittiin. Liisan veli oli myöhemmin pyytänyt Liisalta

anteeksi, että hän teki lastensuojeluilmoituksen ja Liisa joutui sen seurauksena

sijaiskotiin. Liisa kertoi, että toimisi kuitenkin itse samoin vastaavassa tilanteessa. Hän

ei syyttänyt tapahtumista veljeään tai ketään muutakaan. Kysyin Liisalta, että mitä olisi

tapahtunut, jos tilanteeseen ei olisi puututtu.

No ei varmaan olis hyvin menny siis ..... äiti ei olis varmaan lopettanut
ryyppäämistä ja en tiedä missä oltais oltu sitten ..... että ei hyvin menis.

Liisa kertoi uskovansa, että ilman puuttumista äidin juominen olisi jatkunut ja asiat

menneet yhä huonompaan suuntaan. Äidin hoitojakson jälkeen Liisan perhe muutti

uuteen asuntoon, pois sieltä piireistä. Liisan äiti oli tämän jälkeen jonkun aikaa

juomatta ja tilanne olikin parempi. Välillä äidillä oli repsahduksia, mutta ei sellaisia

kuin silloin kun Liisa joutui sijaiskotiin. Joka toisen viikonlopun Liisa sisaruksineen

vietti isänsä luona. Kysyin Liisalta, miksi isän luokse muutto äidin juomisen

lisäännyttyä ei ollut vaihtoehto:
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HVA: No en mää tiedä sitte eikö iskä halunnu ottaa meitä sitten vai mikä oli.

HJA: Mmm. Mikä sun isän tilanne oli sillon? Oliks hän niinku ihan ok?

HVA: Joo. Iskä kävi töissä ja tota niin en mä tiedä minkä takia se ei sitte halunnu,
tai halusko mutta en tiedä.

Liisa kertoi, että sosiaalitoimiston asiakkuus ja äidin mielenterveysongelmat olivat

sellaisia asioita, jotka pidettiin perhepiirissä. Liisan äiti oli vasta hiljakkoin alkanut

ensimmäistä kertaa puhua näistä pulmistaan Liisalle. Liisaa oli joskus nuorempana

ärsyttänyt, kun äiti vaan makasi eikä tehnyt mitään. Liisa kertoi nyt tietävänsä, että kyse

olikin äidin sairaudesta eikä siitä, että tämä olisi tahallaan ollut välinpitämätön Liisan

tekemisiä kohtaan. Yhä vielä Liisa kertoi olevansa huolissaan äidin voinnista ja

kyselevänsä äidiltä säännöllisesti miten tällä meni. Joitakin vuosia sitten Liisaa pelotti

enemmän, että äiti onnistuu yrityksissään tehdä itselleen jotain. Viime aikoina Liisasta

oli kertomansa mukaan kuitenkin tuntunut siltä, että äidillä meni vähän paremmin.

Kuten Katinkin kertomuksessa, Liisan tarinassa Liisan oma asiakkuus

sosiaalitoimistossa oli suoraa jatkumoa perheessä jo olevalle asiakkuudelle. Äidillä ja

Liisalla oli ristiriitoja ja tilanne kärjistyi, kun äiti epäili Liisaa huumeidenkäytöstä. Liisa

kertoi tapahtumien kulusta näin:

Tiivistelmä 10 Lastensuojeluasiakkuuteen johtaneet tapahtumakulut ja
niille annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
vanhempien väliset ristiriidat  avioero  äidin mielenterveys-
ja rahapulmat sekä lisääntynyt alkoholinkäyttö  lapset yksin
kotona kun äiti ryyppyreissuilla  veli tekee ls-ilmoituksen 
tukiperhe  äiti katkolle  lapset sijoitetaan katkon ajaksi 
muutto  tilanne rauhoittuu, vaikka satunnaisia retkahduksia

Merkitykset:
asiakkuuden syy: äidin mielenterveyspulmat ja ryyppääminen
asiakkuus päättyy: katkaisuhoito ja muutto kauemmas
”ryyppyporukoista”
moraalinen arviointi: avioero selittää ongelmien alkamista,
mikä lieventää äidin syyllisyyttä, lapset tapahtumien viattomia
uhreja, jotka toimineet tilanteessa sankarillisesti.
Mielenterveysongelmat ovat osa sairautta, eivät äidin oma syy
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Meille tuli se tappelu kun tai siis oli ihan hirveetä aikaa sillon äitin kanssa.
Tietysti kun olin murrosikänen ja kuvittelin jo olevani aikuinen. Ni kuiteski
ittekkin kasvanut jo vähän enemmän ..... niin sitte kun, no en mää tiedä mutta,  oli
huonot välit koko ajan ja sitte tuli toi että äiti epäili että mää käytän huumeita .....
kun nää oli jotkut taas puhunut tuolla[kylillä /jh] että mää oon ollu jossain
paikassa missä käytetään huumeita vaikka mää en ees tiennyt silloin mitä niillä
nyt on niin.

Nyt aikuisena, kun Liisa oli saanut vähän etäisyyttä tapahtumiin, kertoi hän

ajattelevansa silloisten riitojen johtuneen lähinnä murrosiän kuohunnasta.

Liisa kävi itse vapaaehtoisesti huumetestissä, jonka tulos oli negatiivinen. Liisan äidille

ei kuitenkaan riittänyt Liisan sana puhtaasta tuloksesta vaan hän halusi nähdä testin

kirjalliset tulokset. Liisa suuttui tästä epäluottamuksesta ja muutti kaverinsa luokse

asumaan. Liisa oli tällöin seitsemäntoistavuotias. Hän vannoi suutuspäissään, että ei

enää koskaan puhu äidille sanaakaan, koska äiti ei luottanut häneen. Tilanteesta ja

Liisan ja äidin välisistä ristiriidoista käytiin keskustelua myös sosiaalitoimistossa. Liisa

asui kaverinsa luona joitakin kuukausia ja sai sitten oman vuokra-asunnon. Kotiin

takaisin muutto ei tullut enää kysymykseen. Välit äitiin paranivat kuitenkin vähitellen

muuton jälkeen. Liisa sai toimeentulotukea elämiseen ja asumiskuluihin

sosiaalitoimistosta.

Liisa oli ollut työttömänä, sosiaalitoimiston toimeentulotukiasiakkaana jo pidemmän

aikaa. Liisan opinnot olivat jääneet kesken eikä hän ollut löytänyt uutta soveltuvaa

opiskelupaikkaa tai löytänyt vielä porttia työmarkkinoille. Välillä Liisa oli ollut

muutaman kuukauden pituisia jaksoja työharjoittelussa Kelan työmarkkinatuella,

esimerkiksi nuorten työpajalla. Liisa kertoi että se, että opinnot olivat jääneet kesken,

harmitti häntä:

Tietysti harmittaa kun on se koulukin jääny kesken että kun miettii että nyt olis jo
ammatti ja olis töissä ja  kaikki asiat olis kunnossa. Harmittaa kyllä nytten
jälkikäteen tosi paljon.

Liisa kertoi, että hänellä ei ollut sellaista ylpeyttä etteikö hän voisi asioida

sosiaalitoimistossa. Liisa tuli hakemaan kuluihinsa toimeentulotukea heti kun muutti

pois kotoa, koska tiesi että sellainen oli mahdollista. Joskus sosiaalitoimistossa

käyminen nolotti, muuta toisaalta Liisa oli ollut jo niin kauan asiakkaana ettei osannut

sitä enää sillä tavalla ajatella. Se että Liisan lapsuudenperhe oli ollut sosiaalitoimiston

asiakkaana, oli madaltanut hänen kynnystään asioida sosiaalitoimistossa. Toisaalta
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Liisasta oli kertomansa mukaan alkanut nyt tuntua siltä, että hänen oli pakko alkaa itse

tekemään jotain; asiat eivät muuten ikinä muuttuisi.

Liisan suhtautumistavan muutokseen oli vaikuttanut eräs tietty tapahtuma tai

juonenkäänne hänen tarinassaan: Liisa joutui eräänä iltana baarissa tappeluun ja häntä

syytettiin pahoinpitelystä. Tässä vaiheessa Liisa vielä näki itsensä tapahtumien uhrina:

Siellä tuli nyt erinäisistä syistä se tappelu ja niin siinä tuli väärinkäsityksiäkin. En
mää kyllä tehny semmosia asioita mitä syytettiin. Sen mä myönnän että mää
rikoin sen ikkunan siellä kun olin niin kännissä ja tulossa juhlista sinne. Vaikka
nyt ei sais pistääkkään niitä kännin piikkiin mutta en mää semmosta ikinä tekis
selvin päin .....  Mää en ymmärrä mitenkä tämmönen on muka mahdollisesti
ehtinyt tapahtua koska baarimikko poisti mut baarista niin mä olin siellä
ulkopuolella .....

Asiasta tehtiin henkilötutkinta sosiaalitoimistossa ja sosiaalityöntekijä ennusti, että Liisa

on vuoden päästä suuremmalla todennäköisyydellä vankilassa kuin jossakin

opiskelemassa. Tämä väite herätti Liisan ja hän päätti, että on aika ottaa itse vastuuta

elämästään ja kantaa tekojensa seuraukset. Tässä kohtaa Liisan tarinaa oli siis selkeä

käännekohta.

Kyllä mää sen tajuun että aika huonosti on asiat että täällä käyn ja sillai en mää
tie, musta taas tuntuu toisaalta että en mää haluu ketään muuta siitä[omasta
tilanteesta / jh] syyttää. Mää oon aikuinen ihminen ja pitäis pystyy tekee kaikki
päätökset itse. En mää ketään muita syytä enää niistä asioista.

Liisasta tuli uhrin sijasta muutosta hakeva aktiivinen toimija, joka kantoi vastuun

teoistaan. Liisan tarinassa aikuiseksi kasvaminen ja kypsyminen olivat avaintekijöitä.

Aikuistumisen kautta luovuttiin uhrina olosta ja otettiin vastuu omasta elämästä.

Liisa kertoi, että ammatin ja sitä kautta työpaikan saaminen olisi se mikä erottaisi hänen

tilanteensa siitä, mikä se oli nyt. Se tekisi olosta paremman ja päättäisi

toimeentulotukiasiakkuuden.
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5. Tarinoiden yhtymäkohdat

Meerin, Ilpon, Katin ja Liisan ylisukupolviseen asiakkuuteen kietoutuvat elämäntarinat

eivät olleet keskenään samanlaisia tarinoita asiakkuudesta, vaan pikemminkin

yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Myös samaan sukupolveen kuuluvien haastateltavien

tarinat olivat enemmän yksilöllisiä kuin jaettuja. Tulkitsen tämän johtuvan siitä, että

tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut kokemus. Tarinat kertovat miten osittain

samanlaisetkin elämäntapahtumat koetaan henkilökohtaisesti ja ajassa muuttuvana ja

miten niille annetaan merkityksiä osana omaa elämää. Meerin, Ilpon, Liisan ja Katin

tarinat eivät kuitenkaan ammentaneet aineksia pelkästään yksityisestä

muisteluvarannosta vaan tarinoihin oli otettu rakennusaineita myös ympäröivästä

kulttuurisesta tarinavarannosta.

5.1. Ylisukupolvisen asiakkuuden teemoja

Tässä jälkimmäisessä tulosluvussa olen pyrkinyt liitämään toisiinsa kaikki neljä edellä

kerrottua yksilötason tarinaa niin, että ne kertoisivat myös jotain yleisempää

sosiaalitoimiston (ylisukupolvisesta) asiakkuudesta. Tästä syystä olen pohtinut ja

teemoitellut eri sukupolvien ja eri yksilöiden tarinoiden yhtymäkohtia.

Tiivistelmä 11 Omaan toimeentulotukiasiakkuuteen johtaneet
tapahtumakulut ja asiakkuudelle annetut merkitykset

Tarinan tapahtumakulku:
ristiriidat äidin kanssa ja epäily huumeiden käytöstä  käy
huumetestissä  äiti haluaa nähdä tulokset  suuttuu
epäluottamuksesta ja muuttaa kaverin luokse asumaan 
neuvottelu sosiaalitoimistossa  muutto omaan asuntoon 
hakee toimeentulotukea vuokraan ja elämiseen

Merkitykset:
asiakkuuden selitys: koulutuksen puute, työttömyys, madaltunut
asiointikynnys
asiakkuus päättyy: ammatti ja sen kautta työllistyminen, oma
halu tehdä asioille jotain
moraalinen arviointi: tapahtumien uhrista vastuunkantajaksi,
”mennyt minä” vs. ”nykyinen minä”
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5.1.1. Koulutus ja työ

Kaikissa tämän aineiston tarinoissa suhde koulutukseen ja työhön oli positiivinen.

Koulutus ja oman alan löytyminen oli polku työllistymiseen ja taloudelliseen

turvallisuuteen, joka taas päätti asiakkuuden sosiaalitoimistossa. Meerin ja Ilpon

tarinoissa kummallakin oli takanaan pitkä työkokemus ja omien lasten asiakkuuden

päättymisessä oli heidän kertomansa mukaan olennaista koulutus ja oman alan

löytäminen. Katin ja Liisan tarinoissa ei vielä oltu päästy kunnolla kiinni

työmarkkinoihin. Molempien elämään kuuluivat toistuvat tukityö, työttömyys- ja

opiskelujaksot. Myös Pohjolan (1994, 176-179) tutkimuksessa nuorille toimeentulotuen

pitkäaikaisasiakkaille oli tyypillistä joko ammatillisen koulutuksen puuttuminen tai sen

lyhytaikaisuus. Puuttuva ammattikoulutus taas vaikeutti työelämään pääsyä ja

vakituisen työpaikan saamista. Työsuhteet muodostuivat usein lyhytaikaisiksi ja

katkonaisiksi. Monen nuoren elämänkulussa erottui hallinnollisten tukityösäännösten

rytmittämä työ ja työttömyyden vaihtelu, jota Pohjola kutsuu institutionaaliseksi

elämänkuluksi.

5.1.2. Avioero ja yksinhuoltajuus

Haastateltavien kertomissa tarinoissa avioeron jälkeinen taloudellisen tilanteen

kiristyminen ja yksinhuoltajuus oli usein selityksenä sosiaalitoimen asiakkuudelle.

Hannele Saulin (2001, 165) mukaan yksinhuoltajista suurin osa on äitejä (90 %). Kun

naisten palkkatulot pysyttelevät edelleen keskimäärin 20 % miesten palkkoja

alhaisemmalla tasolla, erojen myötä näiden äitien pyörittämien perheiden köyhyysriski

kasvaa. Yksinhuoltajilla on myös suuri vaara jäädä yksin elatus- ja muuhun vastuuseen

lapsesta.

Meerin tarinassa Meeri joutuu turvautumaan sosiaalityöntekijän apuun saadakseen

kunnalta vuokra-asunnon itselleen ja lapsilleen avioeron jälkimainingeissa, kun hän elää

pelkillä lapsiperheen sosiaalietuuksilla. Katin ja Liisan tarinassa vanhempien avioero

johtaa lapsuudenperheen toimeentulotukiasiakkuuden alkuun. Lapset jäävät asumaan

äidin kanssa ja perheen talous kiristyy, kun perheessä on vain yksi elannon tuoja. Liisan

tarinassa äidin alkoholinkäyttökin lisääntyy juuri avioeron jälkeen. Ilpon tarinassa lapset

jäävät vähemmän tavanomaisesti asumaan isänsä luokse. Myös tässä tarinassa talous on

yhden elättäjän perheessä tiukka.
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5.1.3. Irtautuminen lapsuudenkodista

Jähin (2004, 52) mukaan ahdistava ja raskas kotitilanne saa jotkut nuoret lähtemään

kotoa heti, kun se on mahdollista. Joskus ratkaisuna voi olla lähteminen

mahdollisimman kauas ja siteiden miltei täydellinen katkeaminen lapsuudenkotiin.

Meerin, Katin ja Liisan tarinoissa kuvattiinkin varhaista kotoa poismuuttoa

ratkaisuyrityksenä lapsuudenkodin pulmiin. Meerin tarinassa kotoa muutto kauas pois

viisitoistavuotiaana oli keino päästä pois väkivaltaisen isän ja välinpitämättömän äidin

ulottuvilta. Meerillä oli edelleen haastatteluajankohtana voimakas negatiivinen

tunnelataus lapsuudenkotiaan kohtaan. Katin ja Liisan tarinoissa lapsuudenkodista

muutto seitsemäntoistavuotiaana oli keino ottaa etäisyyttä äitiin, jonka kanssa

päähenkilöllä oli tulehtuneet välit. Toisaalta Liisa kertoi tarinassaan, että hänellä oli

edelleen voimakas emotionaalinen side psyykkisesti sairaaseen äitiinsä, josta hän

edelleen huolehti. Katin ja Liisan tarinoissa kerrottiin myös siitä, miten heidän omat

äitinsä olivat aikoinaan muuttaneet aikaisin pois kotoa, koska eivät ole siellä syystä tai

toisesta viihtyneet. Ilpon tarinassa taas kotoa pois lähtöä viivästytti Ilpon

velvollisuudentunto eli emotionaalinen tunneside äitiä ja sisaria kohtaan perheen

elättäjän, Ilpon isän, kuoltua ja Ilpon veljen muutettua ulkomaille.

5.1.4. Rikostarina

Katin, Ilpon ja Meerin tarinoissa puolustauduttiin rikostarinan päähenkilöksi

(”sosiaalipummi”) leimaantumista vastaan. Tarinoissa tehtiin selvä eron oman tilanteen

ja ”sosiaalipummina” olon kulttuurisen mallitarinan välillä. Rikostarinan päähenkilönä

ei haluta olla, sillä se herättää muissa vihaa ja kateutta (Hänninen 1999, 96). Meeri

kertoi eroa rikostarinaan vastakkainasettelun kautta. Hän kertoi näkevänsä

”sosiaalipummit” nuorina ja työtä vieroksuvina, kun hän itse taas oli tehnyt nuorena

kovasti töitä ja oli nyt jo lähellä eläköitymistä. Kati taas puolustautui ”sosiaalipummin”

leimaa vastaan vakuuttamalla minut (sosiaalityöntekijän?) niin, että hän kertoi itsestään

tarinan toisessa ajassa, jossa hän vältti pummin leiman kertomalla ystävälleen

oikeudestaan hakea toimeentulotukea täysivaltaisena kansalaisena. Sosiaalipummiksi

Kati konstruoi toimeentulotukea väärin käyttävän, työtä vieroksuvan juopon. Ilpon

tarinassa päähenkilöksi rakentui koko ikänsä työtä tehnyt mies, joka oli veroja

maksamalla ansainnut oikeuden käyttää palvelua, josta oli maksanut. Näin ollen Ilpon

tarinassa ”sosiaalipummin” leiman sai työnvieroksuja ja palveluiden väärinkäyttäjä.
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5.1.5. Päihdetarina

Meerin, Katin ja Liisan ylisukupolviseen asiakkuustarinaan liittyi selkeästi omana

osatarinanaan kertomukset päihteiden (alkoholi ja/tai huumeet) käytöstä ja

päihderiippuvuudesta Riitta Granfeltin (1989, 87) mukaan marginaaleista löytyy

tällaista yhteisöllisyyttä, jonka ongelmana on sen suhde valtakulttuuriin. Yhteisöt, kuten

muutkin sosiaaliset suhteet, voivat olla sekä toimintakykyä lisääviä että tuhoavia.

Juomaporukat ovat toimintakykyä tuhoavia. Haastateltavat selittivät, että

ryyppyporukat/huumeporukat aiheuttivat vaikeuksia ja selvin päin pysymisen ehtona oli

etäisyyden otto tuttuihin päihdeporukoihin. Porukkaan mukaan lähtö oli alun perinkin

lähinnä ”ajautumista”, ei tietoinen ja haluttava valinta.

5.1.6. Lastensuojeluasiakkuus

Kolmen haastateltavan eli Meerin, Katin ja Liisan tarinoissa perheen ylisukupolvisen

asiakkuuden ketjussa oli ollut toimeentulotukiasiakkuuden lisäksi

lastensuojeluasiakkuutta. Aikaisempien tutkimusten valossa tiedetään jo, että

tavallisimpia syitä lastensuojeluasiakkuuden alkamiseen on vanhempien päihteiden

käyttö. (Ks. esim. Heino ym. 2002, 34-35; Kähkönen 1994, 91-93; Rajavaara 1992,

110-111.) Meerin tarinassa lastensuojeluasiakkuus alkoi, kun Meeri alkoi juoda ja

lastensuojeluviranomaiset uhkasivat lasten huostaanotolla jos Meeri ei olisi suostunut

päihdehoitoon. Myös Liisan tarinassa lastensuojeluasiakkuus alkoi äidin juomisesta ja

muista pulmista. Katin tarinassa taas lastensuojeluasiakkuus alkoi äidin ja Katin

välisistä voimakkaista ristiriidoista ja jatkui Katin alkaessa käyttää huumeita. Kati kertoi

vielä täsmentäen, että vanhempien päihteiden käytöllä ei ollut mitään tekemistä heidän

perheensä lastensuojeluasiakkuuden alkamisen kanssa. Meerin ja Liisan kertomuksissa

lastensuojelun nimissä tehdyt toimenpiteet olivat myös jääneet joiltain osin ja

perusteiltaan epäselviksi.

5.2. Huono-osaisuuden periytymiseen liittyviä tekijöitä

Haastateltavien tarinat olivat melko yhtäläisiä myös niiden tekijöiden suhteen, joilla he

selittivät asiakkuuden ylisukupolvista periytymistä. Ajattelumalli muidenkin pulmien ja

vaikeuksien, kuten alkoholismin, periytyvyydestä ylisukupolvisesti tuli esiin

haastateltavien kertomuksissa:
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Pakko niinku opetella siihen että mä pystyn pitää jonkun keskitien että kai se on
sit kun iskä on ollu juoppo just vähän niinku niin mä oon pelänny et mustakin
tulee. (Kati)

Oon katunu esimerkiks sitä että piti juoda ..... ajattelin sitte ite sitä että mitenkä
vielä isompia jälkiä niihin[lapsiin /jh] jättäny että. Mutta kun mää nytten ajattelen
että Kallekaan esimerkiks ei käytä alkoholia oikeastaan yhtää .....(Meeri)

Myös tutkimus- ja terapiakirjallisuudessa on viime vuosina levinnyt hallitsevaksi

narratiiviksi ajattelu alkoholismin periytyvyydestä ylisukupolvisesti (Itäpuisto, 2005,

28). Haastateltavat kertoivat toivovansa, että omat lapset/lapsenlapset eivät joutuisi

kokemaan ja näkemään asioita, jollaisia heille itselleen oli tapahtunut. Ylisukupolvinen

periytyminen haluttiin katkaista tarjoamalla lapsille paljon enemmän, mitä itse oli

aikoinaan saanut.

Mää en halua että ne tulee kokee semmosia pahoja asioita mitä on tapahtunu että
kyllä niinkun on päätös että ne lapset tulee saamaan eniten maailmassa. (Liisa)

Olen jaotellut huono-osaisuuden periytymiseen liittyvän puheen neljän teeman alle.

Näitä teemoja ovat: 1. Aikuistuminen ja kestävä parisuhde, 2. Taloudellinen turva, 3.

Turvallinen koti ja 4. Vanhemmilta saatavat elämän eväät.

5.2.1. Aikuistuminen ja kestävä parisuhde

Kati ja Liisa kertoivat, että lasten hankkimisella ei ollut kiirettä. Ensin piti olla hyvällä

pohjalla itsensä kanssa ja löytää tasapaino; tietää kuka itse on. Myös Meeri kertoi

toivovansa, etteivät hänen lapsensa ihan vielä hankkisi omia lapsia vaan ensin täytyisi

aikuistua, löytää oma ala ja sellainen tyttö tai poika kenen kanssa tulee toimeen.

Miten sä voit muka kasvattaa omaa lastas jos sä oot itekin ihan kakara etkä tajuu
mitään mistään?  (Kati)

Tulevista lapsista kertomiseen Kati ja Liisa liittivät myös parisuhteen, josta haluttiin

ennen lasten hankkimista olla varma; naimisiin mennään vain kerran jos koskaan.

Omien vanhempien ja muiden tuttavien erot horjuttivat uskoa parisuhteen ikuisuudesta.

Kati kertoi, että parisuhteessa oli vaikea luottaa toiseen, koska oma alkoholistiäiti oli

usein pettänyt lupauksensa.

[E]ttä mitkä odotukset on ihmisestä tavallaan. Se on just tää että lupaukset
petetään.  Se on aika rankka juttu.
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Myös Meerin ja Ilpon tarinoissa parisuhde tuli esiin. Meeri ja Ilpo kertoivat näkevänsä

toimivan suhteen, missä molemmat osapuolet jakavat vastuuta, tärkeänä tekijänä sille,

että lapset pärjäävät maailmassa hyvin. Hyvä parisuhde oli kaiken perusta,

yksinhuoltajuus taas riskitekijä.

[E]ttä ei niitä oikein kannata[hankkia lapsia /jh] että jos sitte on
yksinhuoltajaäitiä ja ei siinä oikeen oo mittään järkeä että ..... (Meeri)

Hyvä parisuhde on varmaan elämän tärkeimpiä asioita mistä päin katottuna
vaan. Se vaikuttaa kaikkeen. Ilman hyvää parisuhdetta ei tässä elämässä pärjää
.....(Ilpo)

[K]yllä mää uskon et se vaikuttaa niin paljon siihen se parisuhde. Siinä on
niinkun molemmat tavallaan kantaa sitä vastuuta sit siitä.(Meeri)

5.2.2. Taloudellinen turva

Kati ja Liisa kertoivat, että he haluavat tarjota lapsilleen myös taloudellista turvaa,

jollaista heillä itsellään ei aina ollut ollut. Ilpo taas kertoi leikkisästi toivovansa, että

hänen lapsenlapsensa pääsisi rikkaisiin naimisiin. Katin ja Liisan tarinoissa jotta olisi

varaa muuhunkin kun kädestä suuhun elämiseen ja että mää pystyisin antaa niille

lapsilleni tosiaan kaiken mitä mää haluaisin eikä niitten tarttis koskaan käydä missään

sossussa  pitää itsellä ensin olla koulutus ja kunnon ammatti, josta tienaa riittävästi.

Omille lapsille haluttiin myös opettaa rahan arvo, esimerkiksi vastikkeellisen

viikkorahan avulla.

[J]a ne [lapset /jh] oppis ite siihen että kotoa sais aina tietyn vaikka viikkorahan
siis työtä vastaan, siis jotain kotitöitä vastaan. Niin ne oppis sen rahan arvon et
sit ne menis ite myös semmosiin töihin et ne tosiaan tienais omat rahansa.(Kati)

Suurin osa niistä tekijöistä, joiden haastateltavat kertoivat suojaavan lasta negatiiviselta

sosiaaliselta perimältä, olivat vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyviä asioita. Näitä

asioita haastateltavat tarkastelivat muun muassa suhteessa siihen, mitä olivat tai eivät

olleet omilta vanhemmiltaan saaneet.

5.2.3. Turvallinen koti

Sekä Katille että Liisalle oli jäänyt ikävät muistot lapsuudenkodissa tapahtuneesta

juomisesta ja väkivallasta. Kumpikin kertoi, että ei halunnut lastensa kasvavan

tällaisessa kodissa ja näkevän asioita, joita he olivat nähneet. Kodin haluttiin

ensisijaisesti olevan turvallinen paikka lapselle:
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Turvallinen koti lapsille ..... sellanen missä ei oo ryyppäämistä eikä väkivaltaa.
(Liisa)

Myös Meeri kertoi pohtineensa oman juomisensa mahdollisia vaikutuksia lapsiin:

Monet asiat on jääny vähän minunkin kohdalta tekemättä lasten puolta ja niinku
esimerkis se että, katko ja tämmöset et mitenkä ne vaikuttanut sitte heihinkin .....

Ilpo taas kertoi kokeneensa, että hänen lapsuudenkodissaan oli ollut turvallinen ja hyvä

ilmapiiri. Turvallisella kodilla oli olennainen merkitys elämässä pärjäämiseen.

Kyllä kai lapsi tarvitsee semmosen turvallisen paikan missä  se on ja  saa elää .....
että mää sanoisin kyllä kodin merkitys on huomattavasti isompi mitä tänä päivänä
ajatellaan.

5.2.4. Vanhemmilta saatavat elämän eväät

Kati kertoi, että hänen mielestään oli tärkeää, että vanhemmat ovat mukana lasten

asioissa, osallistuvat ja tukevat. Välinpitämätön ei saanut olla. Katin omat vanhemmat

eivät ikinä käyneet vanhempainilloista tai muissa sellaisissa, kuten muiden vanhemmat

tekivät. Kati kertoi, että hänelle tuli siitä eriarvoinen olo ja että hän muisti toivoneensa,

että omatkin vanhemmat osallistuisivat edes joskus johonkin häntä koskevaan asiaan.

Myös  rajojen  asettaminen  ja  pitäminen  oli  Katin  kertoman  mukaan  tärkeää.  Katilla  ei

itsellään ollut ollut rajoja. Hän oli lintsannut koulusta, koska äiti ei ollut puuttunut

asiaan vaan oli hyväksynyt Katin kotona olemisen. Kati oli saanut (tai joutunut?) itse

päättämään omista asioistaan ja tekemisistään turhankin nuorena. Liisa kertoi

toivovansa, että hänen lapsensa voisivat luottaa häneen ”joka ainoa sekunti siitä

päivästä siihen asti kun ne on aikuisia”. Hän kertoi haluavansa välittää lapsilleen

tunteen siitä, että hän on lapsia varten, eikä näiden täydy olla häntä varten. Liisa oli itse

joutunut ottamaan paljon vastuuta asioista jo pienenä. Meeri taas kertoi ajattelevansa,

että lapset ja lapsenlapset tarvitsivat tukea ja vahvuutta. Omalla esimerkillään hän näytti

heille, että kaikkea pystyy tekemään jos haluaa. Meeri ei ollut saanut omilta

vanhemmiltaan voimaa, vaan oli itse joutunut taistelemaan elämässään eteenpäin. Ilpo

kertoi kokevansa, että seuraavan sukupolven kohtalo oli hänen tyttärensä omissa

valinnoissa, eikä hän voinut niihin enää juuri vaikuttaa. Ilpo kertoi kuitenkin

ajattelevansa, että lapset tarvitsevat niin henkistä (kodin ilmapiiri) kuin aineellistakin

(koulutus) tunnetta turvallisuudesta.
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Elämänohjeiden opettaminen ja oman esimerkin antaminen lapsille oli tarinoissa myös

tärkeä arvo. ”Asiat  pitää tehdä loppuun asti, ei saa luovuttaa.”(Liisa), ”Aina pitää

pyrkiä ylöspäin” (Liisa), ” Älkää tulko samanlaisiksi kun minä. Kantakaa se

vastuu.(Meeri)” Toisaalta lapsia täytyi myös valmentaa siihen, että maailmassa on

paljon pahaankin, lasta ei voi kasvattaa tynnyrissä (Kati). Ja vaikka lapset tulisivat

kohtaamaan samanlaisia pulmia ja vaikeuksia mitä itsellä oli ollut niin ei se sit

maailmaa kaada (Ilpo).

Irmeli Järventien (2001, 106) mukaan valmiudet sosiaaliseen vanhemmuuteen siirtyvät

sosiaalisen perimänä sukupolvelta toiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että rakastamme lasta

kuten meitä on lapsena rakastettu. Tämän tutkimuksen tarinoissa haastateltavat

halusivat rakastaa lapsiaan myös kuten heitä itseään ei oltu rakastettu. Kati ja Liisa

kertoivat pitävänsä tärkeänä, että lasta rakastetaan ja hänestä välitetään ja että se

kerrotaan lapselle riittävän usein, kuten Katin ja Liisan läheiset olivat kertoneet heille.

Meeri taas kertoi, että tunsi jääneensä vaille vanhempiensa rakkautta ja oli siksi

päättänyt näyttää lapsilleen, että rakastaa heitä ja kohtelee kaikkia lapsiaan tasa-

arvoisesti eikä syrji ketään.

Ei saanu niinku semmosta sanotaan niinku rakkautta tai voimaa tai tämmöstä
näin ..... ja jotenkin tuntunu että on niinkun syrjitty ..... että kun mää oon ite
ajatellu että kun mää saan omat lapset kyl mää ainakin rakastan niitä enkä syrji
niitä .....

Ja mikä tärkeintä, lapsen pitää saada olla lapsi riittävän kauan eikä joutua aikuisen

rooliin liian varhain:

Lapsen ei tarvi miettii muuta kun että se käy koulussa ja se leikkii leluilla. Piste.
(Kati)
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negatiivisen sosiaalisen
perimän ketjuuntumista
edistävät tekijät

negatiivisen sosiaalisen
perimän ketjuuntumista
ehkäisevät tekijät

lapsuudenkodin turvattomat
olosuhteet (alkoholi, väkivalta)

turvallinen lapsuudenkoti

taloudellinen epävarmuus,
köyhyys

taloudellinen turva

työttömyys koulutus, ammatti

yksinhuoltajuus kestävä parisuhde

kypsymättömyys, nuoruus kypsyys, aikuistuminen

riittämätön vanhemmuus riittävä vanhemmuus

vaillejäämisten-perinnön
siirtäminen omille lapsille

antaa lapsille sellaisia asioita
mistä itse on jäänyt paitsi

Taulukko 2 Negatiivisen sosiaalisen perimän ketjuuntumiseen
liittyvät tekijät
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa olen teemahaastattelujen avulla konstruoinut yhdessä neljän

pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan kanssa heidän sosiaalitoimen asiakkuuteen

kietoutuvaa elämäntarinaansa. Haastateltavien perheissä asiakkuus sosiaalitoimistossa

on lisäksi ollut ylisukupolvista eli se on siirtynyt sosiaalisena perimän sukupolvelta

toiselle. Kaksi haastateltavista oli vanhempia, jotka aikuisiällä olivat jossain elämänsä

vaiheessa tulleet sosiaalitoimiston asiakkaiksi ja joiden lapsi/lapset olivat aikuisina

sosiaalitoimiston asiakkaita. Kaksi haastateltavista taas oli jo aikuistuneita lapsia, joiden

perheet olivat heidän lapsuudessaan olleet sosiaalitoimiston asiakkaita ja jotka nyt

aikuisina, olivat itse sosiaalitoimiston asiakkaita.

Lähtökohtanani tässä tutkimuksessa oli yksittäisten ihmisten kertomat tarinat heidän

ylisukupolvisesta sosiaalitoimiston asiakkuudestaan. Olin kiinnostunut ensisijaisesti

niistä ajatus- ja tapahtumakuluista, jotka liittyivät asiakkuuteen sekä asiakkuudelle

annetuista merkityksistä. Näiden tarinoiden avulla on mielestäni mahdollista saada

asiakkaiden itsensä kertomana rikkaampi ja yksityiskohtaisempi kuva siitä, mitä

kokemuksia ja merkityksiä liittyy sosiaalitoimiston ylisukupolviseen asiakkuuteen.

Tutkimuksessa tuli esiin, että haastateltavia kuvasivat sellaiset seikat ja pulmat, joita

esittelemissäni aiemmissakin asiakkuustutkimuksessa on tullut esiin. Näitä seikkoja

olivat esimerkiksi koulutuksen puute, alhainen työmarkkina-asema, työttömyys,

sairaudet ja elämänhallinnan ongelmat, kuten päihteidenkäyttö. Nämä seikat ovat

kuitenkin vain yksi puoli asiakkaiden tarinasta ja ne antavat turhan yksinkertaistavan ja

negatiivisen kuvan marginaalissa elävistä, sosiaalitoimiston ylisukupolvisista

asiakkaista.

Mielenkiintoista lisätietoa ylisukupolvisesta asiakkuudesta voisi tuoda sellainen

tutkimusasetelma, missä olisi haastateltu saman suvun edustajia useassa sukupolvessa.

Tällainen, suvun eri sukupolvien jäsenien haastattelu, saattaisi antaa vielä

yksityiskohtaisemman, rikkaamman ja selkeämmän kuvan asiakkuuden

ylisukupolvisesta periytymisestä sekä asiakkuuden kirjosta ja olisi siksi tärkeä

jatkotutkimuksen aihe. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi myös selvitellä

sitä, kuinka selkeästi erilaiset elämänhallinnan ongelmiin, kuten päihteiden käyttöön

liittyvät osatarinat (alkoholi ja huume), esiintyvät ylisukupolvisen asiakkuuden
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tarinoissa. Tässä tutkimuksessa päihdetarinat kietoutuivat asiakkuustarinoihin selkeästi

kolmen haastateltavan kohdalla.

Haastateltavien kertomat tarinat olivat aidon ja rehellisen tuntuisia sekä koskettavia

kuvauksia haastateltavien elämästä ja kokemuksista. Tarinat olivat ainutkertaisia

kertomuksia ja toivat esiin asiakkuuden ja henkilökohtaisten elämäntapahtumien laajaa

kirjoa. Toisaalta nämä tarinat kertoivat jotakin myös ympäröivästä kulttuurista. Ne

kertoivat esimerkiksi siitä, minkälaisia ihmisiä arvostamme ja mitä pidämme hyvänä ja

oikeana. Ne kertoivat myös kuka ja minkälaisessa elämäntilanteessa oleva ihminen on

oikeutettu hakemaan toimeentulotukea ja olemaan sosiaalitoimiston asiakas, oman

arvon tunteensa säilyttäen ja ilman muiden paheksuntaa.

Tässä tutkimuksessa haastateltavat kertoivat omaa elämäntarinaansa ja

perheenjäsentensä tarinaa selviytymisen, ajautumisen ja kasvun/eheytymisen

näkökulmista. Tarinoissaan haastateltavat olivat vuoroin tragedian ja vuoroin

sankaritarinan päähenkilöinä. Tragedian päähenkilöinä haastateltavat herättivät

myötätuntoa ja ymmärrystä, sankaritarinan päähenkilöinä taas ihailua ja kunnioitusta

(Hänninen 1999, 95). Tragedian piirteitä tarinoissa oli tyypillisesti niiden alkuvaiheissa,

erityisesti lapsuuden aikana. Lapsuudenkodeissa oli ollut juomista,

mielenterveyspulmia, sairautta, kuolemaa ja perheväkivaltaa, joiden uhreja päähenkilöt,

viattomat lapset, olivat olleet joko suoraan tai välillisesti.

Kasvun/eheytymisen tarinoissa kertojat näkivät itsensä uhreina vielä nuoruusiässäkin.

He ”ajautuivat” väärään kaveripiiriin tai eivät löytäneet itselleen oikeaa alaa, jota kautta

olisivat päässeet kiinni työelämään. Selitystä haettiin usein menneisyydestä; siitä

minkälaisia eväitä oli kotoa saatu ja minkälaisia tapahtumia ja kokemuksia historiassa

oli ollut. Vastuu tapahtumista oli pääasiallisesti itsen ulkopuolella, joko

yhteiskunnallisissa ja rakenteellisissa seikoissa tai toisissa ihmisissä. Näissä tarinoissa

oma sosiaalitoimiston asiakkuus alkoi suorana jatkumona lapsuuden perheen

asiakkuudelle. Aikuisuuden kynnyksellä asioista alettiin kuitenkin ajatella eri tavalla.

Tarinan päähenkilö alkoi muuntautua aktiiviseksi toimijaksi, sankariksi, joka omalla

tahdonvoimallaan ja sitkeydellään sekä vastuuta omasta elämästään ottamalla oli

kykeneväinen muuttamaan elämänsä kulkua. Toimeentulotukiasiakkuuden päättymiseen

nähtiin selkeä väylä: koulutus, jota kautta työllistyminen ja pääsy hyväpalkkaiseen ja

mieluisaan ammattiin oli mahdollista.
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Selviytymistarinassa taas aktiivisempi, sankarin rooli otettiin jo hyvin varhain vaikka

elämä koetteli ja heitti kapuloita rattaisiin. Elämä nähtiin taisteluna, josta sankari ei

selvinnyt täysin kolhuitta. Sankari ei myöskään ollut täydellinen vaan teki omia virheitä

kuten retkahti ryyppäämään tai valitsi rinnalleen juovan ja väkivaltaisen puolison.

Omien lasten puolesta taisteleminen ja heidän eteensä uhrautuminen olivat

selviytymistarinassa hyve.

Ajautumistarinassa elämä nähtiin sattuman kauppana, jossa epäonnistuminen ja

onnistuminen olivat kiinni pienistä tekijöistä ja muuttujista, joihin ei itse juuri voinut

vaikuttaa. Elämää kuvattiin lottona. Tapahtumat otettiin tyynesti ja passiivisesti vastaan.

Aktiivisempi, sankarin ja selviytyjän rooli ajautumistarinassa otettiin suurten

elämäntapahtumien jälkimainingeissa eli silloin kun kovalla työllä yritettiin saavuttaa

taas tasapaino suurten elämänmuutosten jälkeen.

Sankarina ja uhrina olon lisäksi, asiakkuustarinoissa nousi esiin myös vaihtoehto

rikostarinan päähenkilönä eli ”sosiaalipummina” olosta. Tämän julkisen mallitarinan

olemassaolo tiedostettiin hyvin ja oman tilanteen ja ”sosiaalipummina” olon välille

tehtiin selkeä ero. Rikostarinan päähenkilönä ei haluttu olla, sillä se herättää muissa

vihaa ja kateutta eikä esitä päähenkilöä positiivisessa valossa (Hänninen 1999, 96).

Oli kyseessä sitten selviytymistarina, ajautumistarina tai kasvun/eheytymisen tarina,

suhtautuivat haastateltavat tulevaisuuteensa melko valoisin ja luottavaisin mielin.

Toimeentulotukiasiakkuuden uskottiin tulevaisuudessa päättyvän ja keinot siihen olivat

saatavilla, menneisyyden vastoinkäymisistä huolimatta. Tämä poikkeaa joidenkin

aiempien toimeentulotuen alueella tehtyjen tutkimusten tuloksista, joiden mukaan

pitkäaikaisilla toimeentulotuen saajilla on pääasiassa negatiivinen tulevaisuuskuva. (Ks.

esim. Pohjola 1994, 134-135; Ritakallio 1991, 123-125.)

Sosiaalitoimiston ylisukupolvista asiakkuutta selitettiin lähinnä yhteiskunnallisista ja

rakenteellisista seikoista (esimerkiksi koulutuksen puute, työttömyys ja

yksinhuoltajuus) sekä epäonnesta (esimerkiksi ”väärän” koulutusalan/työn tai

puolison/kaveripiirin valinta ja sairastuminen) johtuvilla syillä. Vähemmän selityksiä

haettiin itsestä ja omasta toiminnasta. Ratkaisuna tilanteeseen eli ongelman tai

asiakkuuden päättymiseen oma toiminta (esimerkiksi vastuun kantaminen, oma
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aktiivisuus asioiden muuttamiseksi ja tahdonvoima) sen sijaan nostettiin tärkeänä

tekijänä esiin.

Se, että selitys ongelmiin löytyy yksilön ulkopuolisista tekijöistä, rakenteista tai

epäonnesta, on yksilön kannalta toimivampi selitysmalli kun se, että syyt nähdään

yksilöstä johtuvina. Mikäli syytä haetaan itsestä ja omasta toiminnasta, johtaa se

helposti toivottomuuden ja epäonnistumisen tunteisiin, jolloin jo muutenkin vaikea

tilanne koetaan täydellisenä umpikujana. Oman toiminnan näkeminen keskeisenä

tekijänä ongelman ratkaisussa taas on yksilön kannalta toimiva selviytymisstrategia. Se

antaa uskoa ja lisää luottamusta siihen, että tilanne voi muuttua. Ratkaisun avaimet ovat

omissa käsissä ja yksilö pystyy selviytymään tilanteesta omin avuin.

Asiakkuuden merkityksellistäminen narratiiveja kertomalla on huomion arvoisa seikka,

kun tehdään sosiaalityötä (ylisukupolvisten) asiakkaiden kanssa. Mikäli

sosiaalityöntekijät kannustavat asiakkaita kertomaan tarinoita, joissa syyt tilanteeseen

löytyvät itsen ulkopuolelta ja ratkaisut tilanteisiin itsestä, säilyy asiakkailla

todennäköisesti usko parempaan tulevaisuuteen ja selviytymiseen.

Ylisukupolvisen asiakkuuden ketjun katkaisemisessa haastateltavat näkivät ratkaisevana

tekijänä riittävän hyvänä vanhempana ja kasvattajana olemiseen. Ennen lasten

hankkimista on peruspohjan oltava kunnossa. Oma tasapaino, henkinen kypsyys, hyvä

ja tukeva parisuhde sekä koulutuksen kautta saavutettu taloudellinen turvallisuus olivat

lähtökohtana. Omille lapsille haluttiin tarjota enemmän kuin itse oli saanut. Lasten

nähtiin tarvitsevan rakkautta ja turvallisuuden tunnetta. Heille haluttiin myös asettaa

rajat ja opettaa rahan arvo sekä antaa viisaita elämänohjeita ja positiivista kannustusta.

Lasten hyvinvoinnin kannalta, tukevan ja turvallisen aikuisen läsnäolo, saatavuus ja

huolenpito ovat ehdottoman tärkeitä. Varhaisina vuosina, jolloin vanhemmat ja perhe

ovat tärkein lapsen sosialisaatiosta vastaava taho, muodostuu lapsen persoonallisuuden

kivijalka (Kraav & Lahikainen 2000, 103-104; Järventie 2001, 106-117). Tästä syystä

perheiden riittävä tukeminen jo varhaisvaiheessa eli neuvolassa, päiväkodissa ja

peruskoulussa on hyvin tärkeää negatiivisen sosiaalisen perimän katkaisussa.
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Liitteet

Liite 1

Tutkimuslupa



Liite 2

HAASTATTELURUNKO

Nykyisyys

- Tilanteesi/perheesi tilanne tällä hetkellä?

- Miten kokee toimeentulotukiasiakkuuden?

- Mikä merkitys asiakkuudella on omassa elämässä ollut?

Menneisyys

- Sosiaalitoimistoon tuloa/asiakkuutta edeltäneet tapahtumat; tilanne kun huomasi,

että nyt on haettava apua sosiaalitoimistosta? Miten asiakkuutta selittää?

- Miltä tuntui/ mitä ajatuksia heräsi kun huomasi, että ei selviydy itse vaan on

käännyttävä sosiaalitoimiston puoleen?

- Oma kokemus toimeentulotukiasiakkuudesta silloin?

- Mitä ajattelee, että olisi tapahtunut jos ei olisi hakenut apua tai Suomessa ei olisi

tällaista viimesijaista turvaverkkoa, sosiaaliturvajärjestelmää?

- Miten arvioi oman lapsuuden kodin taloudellista tilannetta; oliko puutetta,

niukkuutta? Olivatko vanhemmat työelämässä? Entä kodin ilmapiiriä: millainen

oli isä/äiti?, vanhempien parisuhde? ja oma suhde vanhempiin?

- Miten arvioi, onko lapsuudenkodin olosuhteilla ollut vaikutusta omassa elämässä

pärjäämiseen/ selviytymiseen?

Tulevaisuus

- Mitä ajattelee itselle tulevaisuudessa tapahtuvan? Päättyykö asiakkuus

sosiaalitoimistossa?

- Miten arvioi mahdollisten tulevien/olevien lasten/lastenlasten käyvän; tulevatko

kohtaamaan samankaltaisia tilanteita/ongelmia kuin he itse/heidän lapsensa?

Joutuvatko turvautumaan sosiaalitoimiston apuun? Jos, niin miksi? Mitä voitaisiin

tehdä, että näin ei tapahtuisi; miten saataisiin sukupolvia jatkunut asiakkuuden

kierre katkaistua?


