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Tämän  tutkimuksen  aiheena  ovat  köyhyydestä  kertovissa  omaelämäkerrallisissa  tarinoissa 
esiintyvät  perusturvattomuuden  kokemukset.  Tarkastelen  tutkimuskysymyksenäni  sitä, 
koetaanko  köyhyydessä  perusturvattomuutta  ja  miten  mahdolliset  perusturvattomuuden 
kokemukset  köyhyydessä  ilmenevät.  Määritän  perusturvattomuuden  tutkimuksessani 
kasautuneeksi  turvattomuudeksi  eli  sellaiseksi  kokemukselliseksi  tilaksi,  jossa  elämän  ja 
olemassaolon  suhteen  tunnetaan  uhkaa  lähes  joka  tavalla.  Perusolettamukseni  on,  että 
köyhyys  on  henkisesti  kuormittava  elinympäristö,  joka  sekä  aiheuttaa  että  ylläpitää 
perusturvattomuuden kokemuksia. 

Käytän  tutkimusaineistonani  vuonna  2006  toteutettua  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  
-kirjoituskilpailua  varten  tuotettuja  tekstejä.  Muodostaakseni  ilmiöstä  monipuolisen 
käsityksen  tarkastelen  tutkimuksessani  mahdollisimman  monenlaisissa  elämäntilanteissa 
olevien suomalaisten köyhyyskokemuksia. Tulkitsen aineistoa sisällönanalyysin avulla siten, 
että etsin tarinoista olennaisia ilmaisuja, käsitteitä ja ajatuskokonaisuuksia, jotka implikoivat 
koettua  perusturvattomuutta.  Metodologisesti  tutkimus  sijoittuu  fenomenologisen 
kokemuksen tutkimuksen alalle. 

Tutkimuksen  johtopäätöksenä  esitän,  että  perusturvattomuus  muodostuu  köyhyydestä 
kertovissa  omaelämäkerrallisissa  tarinoissa  kolmesta  eri  ulottuvuudesta  koostuvaksi, 
kokemukselliseksi ilmiöksi:  Yhteisön tarjoaman turvan menettämisen kokemuksessa on kyse 
yksilön  ja  yhteiskunnan  välisen  siteen  heikkenemisestä.  Tämä  johtuu  köyhyydessä 
ilmenevistä  kelpaamattomuuden,  epäoikeudenmukaisuuden ja  yksinäisyyden kokemuksista. 
Pelko  elinmahdollisuuksien  loppumisesta  viestii  köyhyydestä  johtuvaa  alituista  vaikeutta 
ennakoida  arkista  selviytymistä.  Kolmanteen  perusturvattomuuden  ulottuvuuteen,  pelkoon 
itsen kadottamisesta, kätkeytyy puolestaan uhkakuvia henkisten voimavarojen ehtymisestä ja 
oman olemassaolon turvallisen jatkuvuuden menettämisestä. 
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This master's thesis is a phenomenological study on experiences of lack of basic trust, as 
depicted in poverty-related autobiographical reports. My central point is examining whether 
people living in poverty experience a lack of basic trust, and if so, how it appears. In my 
study, I define the lack of basic trust as a state of accumulated insecurity, where an individual 
feels that danger on his or her life and existence lurks around almost every corner. I rely on 
the assumption that poverty is mentally a very demanding environment, both causing and 
maintaining a person to experience a lack of basic trust.

My research data consists of selected texts featured in a 2006 writing contest called 
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (Everyday Experiences of Poverty). To achieve a broad 
conception of this phenomenon, I examine a wide range of poverty-related experiences, 
described by a variety of Finnish people in different circumstances. Using the method of 
content analysis, I search the stories for substantial expressions, concepts and thinking models 
that imply the writers' lack of basic trust. Methodologically, this study is part of the study on 
phenomenological experience.

My conclusion is that the experience of lacking basic trust has three components in the 
authentic stories: Firstly, experience of losing security provided by the community is about the 
weakened bond between an individual and society. This weakening is caused by experiences 
that emerge from living in poverty: feelings of injustice, loneliness, and a sense of not being 
good enough. Secondly, fear of running out of the necessities of life signals the constant 
uncertainty and difficulty in predicting everyday survival, caused by poverty. The third 
dimension regarding the lack of basic trust, fear of losing oneself, is connected to threats that 
the writers experience: losing one's reserves of mental strength, and fear of one's existence 
becoming insecure in continuity.
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1 JOHDANTO

1. 1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

YK:n  ihmisoikeuksille  perustuvien  sosiaalityön  eettisten  periaatteiden  mukaan 

sosiaalityöntekijöiden  tehtävänä  on  huolehtia  erityisesti  kaikkein  huonoimmassa  asemassa 

olevien, esimerkiksi köyhien ihmisten oikeuksien toteutumisesta (Raunio 2004, 80). Tämän 

sosiaalityön  tieteenalan  pro  gradu  -tutkielman  tarkoituksena  on  tuoda  esiin  suomalaiseen 

köyhyyteen  liittyvää  eriarvoisuutta  epätyypillisen,  mutta  kiinnostavan  näkökulman  kautta. 

Tarkastelen  köyhyyttä  henkistä  epätasa-arvoisuutta  tuottavana  tilana,  jossa  ihmisen 

perustavanlaatuinen tarve tuntea olonsa turvalliseksi on toistuvasti uhattuna. 

Köyhyyteen  kietoutunut,  kokemuksellinen  perusturvattomuus  alkoi  kiinnostaa  minua 

tutkimusaiheena,  kun  joulukuussa  2009  luin  kirjastosta  sattumalta  löytämääni  teosta 

Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  (2007).  Kyseessä  oli  kirjoituskilpailupohjainen 

kokoelmateos,  jossa  köyhyydessä  elävät  suomalaiset  kertovat  arkisen  selviytymisen 

kokemuksistaan. Mitä pidemmällä luin tarinoita, sitä useammin aloin tunnistaa niissä tiettyjä 

yhteneväisiä  piirteitä.  Havaitsin,  että  kirjoittajat  kuvailevat  kokemuksiaan  köyhyydestä 

tavalla,  joka  omassa  kokemusmaailmassani  vertautui  monenlaisiin  uhkiin  ja  pelkoihin. 

Kiinnostuin lukemastani ja kokemastani niin paljon, että etsin käsiini aiempia tutkimuksia, 

joissa  köyhyyttä  kuvaillaan  kokemuksellisena  ilmiönä.  Löysin  tutkimuskirjallisuudesta 

vahvistusta  havainnoilleni  siitä,  että  köyhyys  saa  aikaan  monella  tapaa  yksilön  toimintaa 

lamaannuttavia kokemuksia. 

Pro gradu -tutkielman tekemistä varten anoin Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta oikeutta 

saada  kirjoituskilpailuaineisto  kokonaisuudessaan  käyttööni.  Tutkimuskirjallisuuteen 

tutustuminen  ja  kirjoituskilpailuaineiston  analysointi  johtivat  siihen,  että  saatoin  olettaa 

köyhyyteen  todella  liittyvän  voimakasta  sisäistä  turvattomuutta.  Nimesin  tämän 

kokemuksellisen  ilmiön  perusturvattomuudeksi  aiemman  tutkimuksen  perusteella.  Tässä 

tutkimusraportissa kysyn, koetaanko köyhyydessä perusturvattomuutta ja miten mahdolliset 

perusturvattomuuden kokemukset ilmenevät. 
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1. 2 Tutkimusraportin sisältö

Tutkimusraportti  on  jaettavissa  neljään  osioon:  teoreettiseen  viitekehykseen  (luvut  2–4), 

tutkimuksen  toteutukseen  (luvut  5–6),  tutkimustuloksiin  (luvut  7–9)  sekä  päätelmiin  ja  

pohdintaan (luvut 10–12). 

Aloitan  teoreettisen  viitekehyksen  hahmottelun  luvussa  kaksi  kuvailemalla  köyhyyden 

tutkimiseen  liittyviä  haasteita.  Esittelen  luvussa  aiempaan  tutkimukseen  pohjautuen  myös 

köyhyyden  kierteeksi nimeämäni  ilmiön.  Koska  en  katso  minkään  aiemman  köyhyyden 

kierrettä koskevan teorian kuvailevan köyhyyteen liittyviä pelkoja ja uhkia sinällään tarpeeksi 

kattavasti, tarkastelen luvussa kolmea eri teoriaa keskenään. Teorioiden vertailu osoittaa, että 

köyhyys elinympäristönä saa aikaan monia kielteisiä kokemuksia, jotka vaikeuttavat osaltaan 

elämänhallintaa.  Raportin  kolmannessa  luvussa  pureudunkin  elämänhallinnan  taustalla 

vaikuttavien  tekijöiden  selvittämiseen.  Muun  muassa  turvattomuuden  kokemus  selittää 

keskeisesti  ihmisen  elämänhallinnan  vaikeutta.  Neljännessä  luvussa  kuvaan 

perusturvattomuutena pitämääni turvattomuuden muotoa. 

Seuraavassa tutkimusraportin osiossa kuvaan tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä valintojani. 

Luvussa viisi selvitän tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja kuvailen fenomenologisen 

menetelmän,  jonka  kautta  lähestyn  tutkimuskohdettani.  Luvussa  kuusi  pohdin 

omaelämäkerralliseen  ja  kirjoituskilpailulliseen  tutkimusaineistoon  liittyviä  erityisiä 

kysymyksiä sekä kuvailen oman tutkimusaineistoni ja sen analyysimenetelmän. 

Tutkimustulokset  esitän luvuissa  7–9 kuvailemalla  aineistolähtöisesti,  minkälaisia  uhkia  ja 

pelkoja  köyhyyteen  tutkimusaineistoni  pohjalta  näyttää  liittyvän.  Tutkimustulosten 

kuvaamisen  jälkeen  siirryn  päätelmä-  ja  pohdintaosioon.  Luvussa  10  kokoan  yhteen 

tutkimustulokset  vastaukseksi  tutkimuskysymykseeni.  Vertailen  päätelmiä  myös  aiemmin 

tutkimusraportissa kuvailemiini teorioihin. Luvussa 11 pohdin sitä, millä tavalla ammatillisen 

sosiaalityön  parissa  on  mahdollista  vähentää  köyhyyteen  liittyvää  perusturvattomuutta  ja 

esitän  oman tulkintani  köyhyyden kierteestä.  Viimeisen  luvun olen  varannut  tutkimukseni 

luotettavuuden analysointiin ja mahdollisen jatkotutkimusaiheen esittelemiseen. 
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2 KÖYHYYS

2. 1 Köyhyyden monet lähestymistavat

Köyhyydestä  arkikielellä  puhuttaessa viitataan  yleensä sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa 

esiintyy  välttämättömiksi  katsottavien  aineellisten  resurssien  puutetta.  Kaikkien  oletetaan 

tietävän,  mitä  köyhyydellä  tarkoitetaan.  Köyhyystutkijat  ovat  kuitenkin  osoittaneet,  ettei 

ilmiötä voida määritellä yksiselitteisesti, sillä köyhyydestä ei ole olemassa yhtä yleisesti hy-

väksyttyä määritelmää. Keskustelua herättää myös se, minkälaisin käsittein köyhyydestä tulisi 

puhua ja minkälaisia mittaamistapoja köyhyystutkimuksessa tulisi käyttää. (Lister 2004, 3.) 

Köyhyyttä  on  tutkittu  perinteisesti  kvantitatiivisten  tutkimusmenetelmien  avulla,  jolloin 

esimerkiksi  tietyn  tulorajan  alle  jääminen  on  merkinnyt  köyhäksi  määrittymistä.  Viime 

vuosina  köyhyystutkimuksia  on  toteutettu  yhä  enemmän  kuitenkin  myös  kvalitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. (Kallio 2004, 7; 10–11). Poliitikot ja virkamiehet tukeutuvat 

kuitenkin  edelleen  pääsääntöisesti  köyhyyttä  koskevaan  tilastotietoon,  koska  tilastojen 

oletetaan tarjoavan varminta tietoa tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä (Raunio 2004, 196). 

Köyhyysmittareiden keskinäissuhteita vertaamalla on kuitenkin todettu, että mittaustekniset 

valinnat  vaikuttavat  merkittävällä  tavalla  köyhyyden  yleisyydestä  ja  kohdentumisesta 

saatavaan kuvaan (Saari 2005, 10; Raunio 2004, 196). Määritelmien problematiikasta kertoo 

myös  se,  että  eräiden  tutkimusten  mukaan  tulopohjaisten  ja  muiden  köyhyysmittareiden 

(esim.  konsensuaalinen  deprivaatio,  niukkuuden  kokemus,  ylivelkaantuminen, 

toimeentulotukiasiakkuus) välinen yhteys on todettu varsin vähäiseksi (Kangas & Ritakallio 

1997,  31–32).  Mittaustapojen  moninaisuus  osoittaa,  ettei  ole  yhtä  ”oikeaa”  tapaa  tutkia 

köyhyyttä. Köyhyys on niin monitahoinen ilmiö, että sen kattava hahmottaminen edellyttää 

useita toisiaan täydentäviä lähestymistapoja. (Kangas & Ritakallio 2005, 34.) 

Köyhyystutkimukseen liittyy myös toinen, ehkä vieläkin merkittävämpi ongelma: relevanttia 

mittaamistapaa valittaessa itse köyhät tulevat sivuutetuiksi. Koska köyhyyden mittaamistavat 

vaikuttavat  pitkälti  siihen,  mitkä  ihmisryhmät  kulloinkin  määrittyvät  köyhäksi,  tulisi 

tutkijoiden  kuunnella  asianosaisten  näkemyksiä  siitä,  millaisin  mittarein  köyhyyttä  heidän 

mielestään tulisi tutkia (Lister 2004, 5). 
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Absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys

Viimeisten  vuosikymmenten  ajan  köyhyyttä  on  totuttu  lähestymään joko absoluuttisen  tai 

suhteellisen  köyhyysmääritelmän kautta.  Modernin köyhyystutkimuksen pioneerien Charles 

Boothin  ja  Seebohm  Rowntreen  mukaan  absoluuttinen  köyhyys  on  rahan  puutteesta 

aiheutuvaa vaikeutta tyydyttää perustavanlaatuisia tarpeita. Tämänkaltaista köyhyyttä esiintyy 

erityisesti siellä, missä ihmisillä ei ole varaa syödä. Absoluuttinen köyhyys on niin sanottua 

”totaalista”  köyhyyttä.  Suhteellista  köyhyyttä  on  puolestaan  huomattavasti  vaikeampi 

määrittää  kuin  absoluuttista  köyhyyttä.  Suhteellinen  köyhyys  ei  ole  yhtä  totaalista  kuin 

absoluuttinen  köyhyys,  vaan  käsite  viittaa  implisiittisesti  deprivaation  sosiaaliseen 

luonteeseen.  Ihminen on köyhä,  koska hänen elintasonsa on huomattavasti  keskimääräistä 

yhteiskunnan elämäntyyliä alhaisempi. (Lister 2004, 20–35.) 

Suhteellisen köyhyyden käsite ei ole uusi. Adam Smith esitti jo vuonna 1664 Kansakuntien 

varallisuus -teoksessaan,  että  kaikilla  ihmisillä  tulisi  olla  varaa  välttämättömyyksiin 

Välttämättömyyksillä  hän  viittasi  elämää  ylläpitävien  tarvikkeiden  lisäksi  myös  sellaisiin 

asioihin,  joiden  puuttuminen  johtaisi  tietyssä  yhteiskunnallisessa  viitekehyksessä  häpeän 

tuntemiseen. (Kangas & Ritakallio 2005, 30–31.) 

Jakoa absoluuttisen  ja  suhteellisen  köyhyyden välillä  on  myös  kritisoitu.  Kritiikki  koskee 

erityisesti dikotomian taustalla olevaa ajatusta siitä, että ihmisten tarpeet on mahdollista jakaa 

ensi-  ja  toissijaisiin  sen mukaan,  turvaavatko ne  fyysisen  olemassaolon vai  liittyvätkö ne 

pikemminkin vähemmän välttämättömiin asioihin. Katsotaan, että perinteisesti jopa kaikkein 

fysiologisimmiksi miellettävät tarpeet, kuten ravinnon ja fyysisen suojan tarve, sisältävät aina 

vahvan sosiaalisen ulottuvuuden. (Lister 2004, 23–25) 

Tässä  pro  gradu  -tutkielmassani  yhdyn  absoluuttista  ja  suhteellista  köyhyysmääritelmää 

koskevaan  kritiikkiin  todeten,  että  köyhyydessä  ilmenee  aina  toisistaan  erottamatonta 

materiaalista  ja  sosiaalista  puutteenalaisuutta.  Katson,  ettei  dikotomiaan  sisältyvä  oletus 

tarpeiden ensi- ja toissijaisesta objektiivisesta luonteesta kestä kriittistä tarkastelua. 
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Köyhyyskokemus

Tutkielmassani  lähestyn  köyhyyttä  kokemuksellisena1 ilmiönä.  Määritelmä  pitää  sisällään 

ajatuksen, että mikäli ihminen kertoo kokevansa itsensä köyhäksi, tulkitsen hänet köyhäksi. 

En oleta köyhyyden koskettavan vain tietyin mittarein köyhäksi katsottavaa kohderyhmää. 

Kokemuksellisuuden tarkastelu antaakin huono-osaiselle itselleen mahdollisuuden arvioida, 

pitääkö hän itseään köyhänä vai ei – sen sijaan että tutkija, poliitikko tai joku muu määrittäisi 

kriteerit köyhyydelle. (Kangas & Ritakallio 2005, 47.) 

Köyhyyskokemusten  tutkimusta  on  problematisoitu  toteamalla  että  ”köyhänä  oleminen on 

muuta kuin köyhäksi itsensä tunteminen” (Kallio 2004, 21). Periaatteessa kuka tahansa, myös 

suhteellisen korkealla tarpeentyydytyksen tasolla oleva, voi pitää itseään köyhänä. Vastaavasti 

kaikki niukkuudessa elävät eivät välttämättä katso elävänsä köyhyydessä. (Mt. 21). Vastaan 

kritiikkiin  toteamalla,  että  vaikka  subjektiivista  köyhyysmittaria  ei  yksinään  voi  käyttää 

yhteiskunnassa vallitsevan köyhyyden esille tuojana, ihmisten subjektiiviset kokemukset ovat 

aina  tärkeitä.  Ne  heijastelevat  yhteiskunnallisen  huono-osaisuuden  laajuutta  ja 

monitahoisuutta  jopa muita  köyhyysindikaattoreita  paremmin.  (Kangas  & Ritakallio  2005, 

48.)

2. 2 Köyhyyden kierre

Lähden tutkielmassani oletuksesta, etteivät köyhyydessä elävät suhtaudu omaan köyhyyteensä 

neutraalisti,  vaan että köyhyys herättää ihmisissä kielteisiä sisäisiä kokemuksia (vrt.  Kahn 

2009;  Wakefield  1988a;  1988b;  Lister  2004).  Ymmärrän  sisäisten  kokemusten  ilmenevän 

ihmisten  ajattelussa  ja  tunteissa  sekä  tulevan  esiin  myös  heidän  toiminnassaan.  Vaikka 

tiedostan  kaiken  ihmisten  toiminnan  pohjautuvan  sisäisten  kokemusten  lisäksi  myös 

esimerkiksi  siihen,  mitä  nämä  tietojensa  ja  taitojensa  pohjalta  osaavat  sekä  minkälaisia 

valinnanmahdollisuuksia  heillä  kussakin  tilanteessa  todellisuudessa  on,  pidän  sisäisten 

kokemusten merkitystä ihmisten toiminnalle erityisen suurena.  Ajattelen köyhyyden voivan 

saada aikaan ihmisissä niin vahvoja kielteisiä kokemuksia, että se vie ihmisiltä kyvyn hallita  

omaa elämäänsä. Tulkitsen, että elämänhallinnan vaikeudet puolestaan vahvistavat köyhyyden 

1 Kokemuksen käsite pohjautuu tutkielmassa fenomenologiseen ajattelutapaan. Esittelen käsitteen 
fenomenologiasta kertovassa luvussa 5. 
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aikaansaamia  kielteisiä  kokemuksia  entisestään  ja  estävät  siten  ihmistä  pääsemästä  pois 

köyhyydestä. 

Tarkastelen seuraavaksi tämän  köyhyyden kierteeksi  nimeämäni kehän toimintamekanismeja 

aiemman tutkimuksen valossa. Tuon esiin, minkälaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia eri 

teoriat  sisältävät  erityisesti  köyhyyden  herättämien  sisäisten  kokemusten  näkökulmasta. 

Lopuksi pohdin, mitä teorioiden pohjalta voidaan köyhyyden kierteestä todeta. 

Voimattomuus

Irene Kahn katsoo, että köyhyydessä elävät ihmiset pysyvät usein köyhinä, koska he tuntevat 

itsensä  voimattomiksi elämäänsä  vaikuttavien  tapahtumien  ja  ihmisten  edessä. 

Perushyödykkeiden puutteen lisäksi voimattomuuden kokemuksia saavat aikaan myös muut 

köyhyyden ongelmaan tiukasti kietoutuneet ilmiöt: turvattomuus, osattomuus ja äänettömyys. 

Voimattomuuden kokemus puolestaan johtaa siihen, etteivät köyhät kykene muuttamaan omaa 

elämäntilannettaan eli  hankkimaan itselleen ihmisarvoisen elämän edellytyksiä, hallitsemaan 

omaa  turvattomuuttaan,  osallistumaan  aktiivisesti  yhteiskuntaan  ja  vaatimaan  elämäänsä 

vaikuttavilta tahoilta vastuuta. (Kahn, 2009, 33–34; ks. kuvio 1.)

Kuvio 1: Köyhyyden kierre Kahnia (2009) mukaillen2

2 Luvussa 2.2 esittämäni köyhyyden kierrettä selittävät kuviot olen laatinut Irene Kahnin, Jerome Wakefieldin 
ja Ruth Listerin ajatuksia mukaillen. Kuviot eivät siis ole varsinaisesti heidän käsialaansa, vaan olen 
tiivistänyt niihin teorioiden keskeiset sisällöt oman tulkintani mukaan.
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Kahn  katsoo,  ettei  köyhyyden  kierrettä  kyetä  murtamaan  vain  vaurastuttamalla  ihmisiä. 

Mikäli  köyhyyttä yritetään poistaa ottamatta huomioon muita siihen kietoutuneita ilmiöitä, 

ratkaisu  ei  ole  pysyvä.  Kahn  väittää,  että  jos  yksikin  kuviossa  1  esitetyistä  ilmiöistä 

(turvallisuuden,  osallisuuden,  kuulluksi  tulemisen  ja  perushyödykkeiden  puute)  jatkuu,  se 

vaikeuttaa  yrityksiä  päästä  eroon muista  köyhyyteen liittyvistä  ilmiöistä.  (Kahn 2009,  34; 

113.) 

Koska  Kahn  pitää  köyhyyttä  ennen  kaikkea  monella  tavalla  kansainvälisiä 

ihmisoikeussopimuksia polkevana ilmiönä, koko köyhyyden kierre näyttäytyy hänelle pitkälti 

ihmisoikeuksien puutteena. Köyhyyden kierrettä tulisi tästä syystä lähestyä hänen mukaansa 

ihmisarvokysymyksenä. (Kahn 2009, 227– 228.) 

Epäoikeudenmukaisuus ja puute ”henkisistä hyödykkeistä”

Myös Jerome Wakefield (1988) katsoo, että ihmisen sisäiset kokemukset vaikuttavat tämän 

kykyyn  saavuttaa  tavoitteita  elämässään.  Hän  toteaakin,  että  koska  köyhyys  aiheuttaa 

ihmisessä yleensä kokemuksen epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi joutumisesta, tämä ei voi 

olla heikentämättä ihmisen itseluottamusta. Itseluottamuksen puute ilmenee esimerkiksi siinä, 

ettei  ihminen  usko  omiin  mahdollisuuksiinsa  kohentaa  elinolosuhteitaan,  mikä  ilmenee 

puolestaan  lannistumisena  ja  varhaisessa  vaiheessa  tavoitteista  luopumisena.  Koettu 

epäoikeudenmukaisuus  heikentää  itseluottamuksen  lisäksi  myös  montaa  muuta  ihmisen 

toimintaa  selittävää  kokemusta.  Näitä  toimintaa  selittäviä  kokemuksia  Wakefield  nimittää 

filosofi  John  Rawlsin  teorian  mukaan  ”perustavanlaatuisiksi  henkisiksi  hyödykkeiksi3”. 

(Wakefield 1988a, 205; 1988b, 361–367.) 

Yhteistä  rawlsilaisille  henkisille  hyödykkeille  on  ennen  kaikkea  se,  että  niiden  vähäisyys 

ilmenee  itseen  kohdistuvina  kielteisinä  tunteina  ja  ajatuksina.  Tämän  Wakefield  katsoo 

vaikeuttavan  systemaattista  omien  tavoitteiden  saavuttamista.  Vaikeus  saavuttaa  tavoitteita 

ylläpitää ja vahvistaa puolestaan itseen kohdistuvia kielteisiä ajatuksia. Ihminen ei myöskään 

pääse pois köyhyydestään, sillä hän ei kykene muuttamaan omia olosuhteitaan. (Wakefield 

1988a, 205; ks. kuvio 2.) 

3 Filosofi John Rawlsin käsite voidaan kääntää myös ”ensisijaisiksi henkisiksi hyödykkeiksi” (primary 
psychological goods). Mielestäni ”perustavanlaatuisuus” viittaa paremmin Rawlsin näkemykseen 
hyödykkeiden merkittävyydestä. 
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Kuvio 2: Köyhyyden kierre Wakefieldia (1988) mukaillen

Wakefield toteaa Rawlsin pitävän tärkeimpänä henkisenä hyödykkeenä itsekunnioitusta (self-

respect). Itsekunnioituksen keskiössä on ihmisen kokemus omasta ihmisarvosta. Kun ihminen 

kunnioittaa itseään, hän pitää tekemisiään arvokkaina sekä toimii aktiivisesti tavoitteidensa 

edistämiseksi.  Itsekunnioitus  on  yleensä  riippuvainen  muiden  ihmisten  osoittamasta 

arvostuksesta.  Myös  hyvä itsetunto  eli  omanarvontunto  (self-esteem) on Rawlsin teoriassa 

merkittävässä asemassa. Kun ihmisellä on hyvä itsetunto, hän pitää itseään ainutlaatuisena, 

arvostaa hyviä ominaisuuksiaan ja saavutuksiaan.  Hyvään itsetuntoon liitetään usein myös 

kyky  antaa  ja  vastaanottaa  rakkautta  sekä  hyödyntää  omaa  osaamistaan  monipuolisesti 

työelämässä. Kun ihmisellä puolestaan on heikko itsetunto, hän tuntee helposti syyllisyyttä ja 

kokee,  ettei  ansaitse  elämäänsä  hyviä  asioita.  Hyvän  itsetunnon  puutteen  ei  kuitenkaan 

tarvitse merkitä automaattisesti itsekunnioituksen puutetta. Itseluottamus (self-confidence) on 

rawlsilaisen  ajattelun  mukaan  myönteistä  odotususkoa  siitä,  että  omat  tavoitteet  on 

mahdollista  saavuttaa.  Myönteisestä  odotususkosta  johtuen  omaa  toimintaa  myös 

suunnitellaan.  Itseluottamus  ei  kuitenkaan  perustu  epärealistisille  kuvitelmille  omista 

kyvyistä, ulkoisten esteiden sivuuttamiselle tai omien sisäisten esteiden – kuten ristiriitaisten 

impulssien, pelkojen ja epäilyjen – huomiotta jättämiselle. (Wakefield 1988b, 361–364.) 

Neljäntenä  henkisenä  hyödykkeenä  voidaan  mainita  itsensä  tunteminen  (self-knowledge). 

Sillä Rawls tarkoittaa rehellisen minäkuvan ylläpitämistä itsestä. Ihmisen tulee tuntea omat 

ominaispiirteensä,  vahvuutensa  ja  heikkoutensa  monestakin  syystä.  Eräänä  tärkeimmistä 
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syistä  voidaan  mainita  ongelmanratkaisutaitojen (problem-solving  skills)  omaamista. 

Muodostaakseen  realistisen  suunnitelman  ongelman  ratkaisemiseksi  ihmisen  tulee  kyetä 

määrittämään erilaisia toimintatapoja ja luoda ideoita siitä, kuinka selviytyä eteen tulevista 

haasteista.  Ongelmanratkaisutaitojen  kehittyminen  vaatii  oppimistilanteita  ja  myönteisiä 

kokemuksia  onnistumisesta.  Ongelmatilanteissa  tarvitaan  usein  myös  jämäkkyyttä  

(assertiveness).  Se  on  puolestaan  ominaisuus,  jonka  avulla  ihminen  kykenee  ylittämään 

vaikeiden olosuhteiden herättämän turhautumisen ja epätoivon. (Wakefield 1988b, 364–365.)

Rawls  pitää  perustavanlaatuisina  henkisinä  hyödykkeinä  myös  itsensä  hallitsemista (self-

organization)  ja  sosiaalisia  taitoja  (social  skills).  Itsensä  hallitseminen  pohjautuu 

itseluottamukselle  eli  optimistiselle  uskolle  omasta  kyvystä  saavuttaa  asetetut  tavoitteet. 

Itseluottamus ei kuitenkaan aina riitä. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää myös itsekuria. 

Pitkän  tähtäimen  suunnitelmia  ei  toteuteta  impulsiivisesti.  Sosiaalisilla  taidoilla  viitataan 

puolestaan ihmissuhteissa tarvittaviin monenlaisiin taitoihin. Ihmissuhteita pidetään kriittisen 

tärkeinä  ihmisen  hyvinvoinnille.  Kyky ylläpitää  vastavuoroisia  suhteita  vahvistaa  ihmisen 

kokemusta omasta arvosta. (Wakefield 1988b, 365–367.) 

Wakefield katsoo, ettei köyhyyden kierrettä ole helppo murtaa, sillä usein ongelmaan etsitään 

ratkaisua  vähentämällä  joko  taloudellista  tai  kokemuksellista  epäoikeudenmukaisuutta. 

Pysyvä  muutos  edellyttää  kuitenkin  molempiin  puuttumista.  Wakefield  pitää 

sosiaalityöntekijän roolia luontevana roolina tarttua haasteeseen, sillä sosiaalityössä edistetään 

lähtökohtaisesti  ihmisten  välistä  oikeudenmukaisuutta.  Hän  kuitenkin  huomauttaa,  ettei 

sosiaalityön tavoitteena ole psykologien tavoin edistää mielenterveyttä, vaan lisätä henkisiä 

hyödykkeitä rationaalisen toiminnan mahdollistamiseksi. (Wakefield 1988b, 353–355.) 

Erilaisuus ja ei-materiaalinen köyhyys 

Irene  Kahnin  ja  Jerome  Wakefieldin  lailla  myös  Ruth  Lister  (2004)  uskoo  köyhyyden 

herättävän siinä eläville ihmisille kokemuksia, jotka heikentävät heidän kykyään päästä pois 

köyhyydestä. Hän tunnistaa köyhyyden ongelmassa selvästi kaksi toisiinsa suhteessa olevaa 

ulottuvuutta:  hän kuvaa  materiaalisen  köyhyyden saavan yksilötasolla  aikaan kokemuksen 

myös  ei-materiaalisesta  köyhyydestä.  Ei-materiaalisena  köyhyytenä  Lister  pitää  erityisesti 

sellaisina  köyhyydessä  elävien  kokemuksina,  joita  heille  syntyy  yhteiskunnallisesta 

9



valtavirrasta  poikkeavan  sosioekonomisen  asemansa  vuoksi.  Köyhät  kohtaavat  oman 

poikkeavuutensa  ennen kaikkea  muiden ihmisten  heitä  kohtaan  osoittamassa  arvostelussa, 

säälissä  ja  pelossa.  Poikkeavuuden kokemukset  heikentävät  Listerin  mukaan köyhyydessä 

elävien  kykyä  sellaiseen  toimijuuteen,  jonka  avulla  he  kykenisivät  tekemään  elämässään 

kauaskantoisia ratkaisuja köyhyydestään pääsemiseksi. (Lister 2004, 8–9; 122; 150; kuvio 3.)

Kuvio 3: Köyhyyden kierre Ruth Listeria (2004) mukaillen

Joillekin  Listerin  kuvaamista  köyhyyden  aikaansaamista  sisäisistä  kokemuksista   löytyy 

käsitteelliset  vastineensa  sekä  Kahnin  että  Wakefieldin  ajattelussa.  Kun  Lister  sanoo 

köyhyyden  aikaansaavan  itsehalveksunnan  kokemuksia  (disrespect),  hän  tarkoittaa  selvästi 

jotakin  samaa  kuin  Wakefield  puhuessaan  itsekunnioituksen  (self-respect)  puutteesta. 

Wakefieldin mukaan itsekunnioitus syntyy ihmiselle pitkälti muiden kunnioittavan kohtelun 

kautta.  Ilmiö pätee selvästi  käänteisestikin,  sillä  Lister  paikantaa itsehalveksunnan synnyn 

nimenomaan  muiden  ihmisten  osoittamaan  halveksuntaan.  Halveksunnan  kohteeksi 

joutuminen  vähentää  Listerin  mukaan  köyhien  itseluottamusta  ja  kyvykkyyden  tunnetta. 

Toisaalta myös kunnioituksen puute voi tuhota ihmisen itsekunnioitusta. (Lister 2004, 120; 

Wakefield 1988b, 361.) 

Nöyryytetyksi  tulemisen  kokemukset (humiliation)  kietoutuvat  yhteen  Listerin  teoriassa 

häpeän  ja  stigmatisoitumisen  kokemusten  (shame  and  stigma)  kanssa.  Kokemusten 

keskinäisen suhteen Lister määrittää siten, että stigmatisoituminen aiheuttaa sekä häpeän että 
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nöyryytetyksi  tulemisen  tuntemuksia.  Hän  katsoo,  että  koska  varsinkin  länsimaissa  vain 

omillaan toimeen tulevat saavat arvostusta, köyhyydessä elävät määrittyvät tulonsiirtoihin ja 

erilaisiin avustuksiin turvautumisensa vuoksi ihmisiksi, jotka eivät yleisesti jaettua arvostetun 

ihmisen  mittaa  kykene  ansaitsemaan.  Näin  köyhien  voidaan  sanoa  leimautuvan  eli 

stigmatisoituvan kelpaamattomiksi ja häpeällisiksi.  Stigmatisoituminen puolestaan sisäistyy 

helposti  osaksi  ihmisen  kokemusmaailmaa.  Ihminen  kokee  tulevansa  nöyryytetyksi  aina 

turvautuessaan muiden apuun,  ja  toisaalta  hän  tuntee  jopa  olevansa  itsessään häpeällinen. 

(Lister 2004, 116–119.) 

Listerin  mukaan  köyhyys  voi  nujertaa  myös  siinä  elävien  ihmisten  kokemuksen  omasta  

ihmisarvosta ja hyvästä itsetunnosta  (assault on dignity and self-esteem). Vaikka Wakefield 

toteaakin, ettei itsetunto-ongelmien välttämättä tarvitse merkitä itsen pitämistä arvottomana, 

Lister  pitää teoriassaan molempia  toiseuden kokemusten (othering)  seurauksina.  Toiseuden 

kokemusten  Lister  ymmärtää  ilmenevän  ennen  kaikkea  kokemuksina  omasta 

perustavanlaatuisesta  erilaisuudesta.  Erilaisuus  ei  ole  kuitenkaan  koskaan  erilaisuutta 

positiivisessa  merkityksessä,  vaan  erilaisuuden  kokemukset  liittyvät  aina  omaan 

huonommuuteen. (Lister 2004, 113; 119; Wakefield 1988b, 162 – 163.)

Tietynlaisista  poikkeavuuden  kokemuksista  kertoo  Listerin  mukaan  myös  se,  että  moni 

köyhyydessä  elävä  kokee  elävänsä  ihmisarvoa  häpäisevissä  olosuhteissa:  ilman  asuntoa, 

lämmintä  vaatetusta  ja  ihmiselle  tarkoitettua  ravintoa.  Toisaalta  nämä  ihmisoikeuksien 

menettämisen  kokemukset (denial  of  human  rights)  pohjautuvat  köyhyydessä  yhtä  lailla 

ajatukseen,  että  jokaisella  on  ihmisyytensä  perusteella  oikeus  välttämättömyyksien  lisäksi 

sellaisiin asioihin, joita ilman eläminen johtaisi yhteiskunnassa häpeän tuntemiseen. (Lister 

2004, 161.)

Listerin esiintuomat, köyhyyden aikaansaamat sisäiset kokemukset mainitaan myös Kahnin 

teoriassa.  Teoriat  eroavat  kuitenkin  toisistaan  merkittävällä  tavalla.  Kun  Lister  katsoo 

heikentyneiden kansalaisoikeuksien (dimineshed citizenship)  ja  äänettömyyden kokemusten 

(lack  of  voice)  aiheutuvan  nimenomaan  materiaalisesta  köyhyydestä,  Kahn  paikantaa  ne 

osaksi materiaalisen köyhyyden syntyprosessia.  Monista muista eroavaisuuksista huolimatta 

sekä  Kahn  että  Lister  jakavat  kuitenkin  näkemyksen,  että  ihmisellä  tulee  olla  tietty 
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peruselintaso, jotta hän voisi vastustaa voimattomuuden kokemuksia (powerlessness). (Lister 

2004, 165–168; 172; Kahn 2009, 33–34.) 

Vaikka Ruth Lister, Irene Kahn ja Jerome Wakefield pitävät köyhyyden kierrettä vaikeasti 

murrettavissa  olevana  kehänä,  jokainen  heistä  ajattelee,  että  kierre  voidaan  katkaista 

taloudellisen avustamisen ja köyhän sisäisiin kokemuksiin vaikuttamisen kautta. Lisäksi he 

kaikki jakavat näkemyksen siitä, että muutokset ajattelussa ja tunteissa johtavat muutoksiin 

myös toiminnan tasolla.  Tällöin ihminen kykenee sekä laatimaan että  toteuttamaan pitkän 

tähtäimen suunnitelmia,  toisin  sanoen muuttamaan omia olosuhteitaan.  (Lister  2004,  173–

174; Kahn 2009, 34; 113; Wakefield 1988b, 353–355.)

Teorioita yhdistävät ja erottavat tekijät

Kuvailin tämän luvun alussa, miten köyhyyttä on mahdollista tutkia ja minkälaisia asioita on 

otettava  huomioon  sitä  tutkittaessa.  Koska  tutkielmani  näkökulma  köyhyyteen  on 

kokemuksellinen,  esittelin  luvussa  myös,  millä  tavoin  köyhyyttä  on  aiemmin  tutkittu 

nimenomaan  kokemuksellisena  ilmiönä.  Kerroin  muun  muassa  Irene  Kahnin,  Jerome 

Wakefieldin ja Ruth Listerin tulkitsevan, että koettu materiaalinen puutteenalaisuus saa aikaan 

tietynlaisia  sisäisiä  kokemuksia,  jotka  puolestaan  aiheuttavat  tietynlaista  toimintaa 

käytännössä. Nimesin ajatuskulun köyhyyden kierteeksi ilmiön kehämäisyyden vuoksi. 

Vaikka  Kahnin,  Wakefieldin  ja  Listerin  kuvailemassa  köyhyyden  kierteessä  on 

tunnistettavissa  monenlaisia  eroavaisuuksia,  teorioista  löytyy  myös  tiettyjä  samankaltaisia 

piirteitä.  Yhteistä  teorioille  on  ennen  kaikkea  se,  että  köyhyyden  herättämien  sisäisten 

kokemusten  katsotaan  aikaansaavan  elämänhallinnan4 vaikeuksia,  vaikka  elämänhallinnan 

käsite  ei  varsinaisesti  kyseisissä  teorioissa  korostukaan.  Kykenemättömyys  muuttaa  omia  

olosuhteita  (Kahn),  kykenemättömyys  saavuttaa  tavoitteita  (Wakefield)  sekä  toimijuuden 

heikentyminen (Lister) mielestäni viestivät erityisesti sitä, että köyhyydessä elävän ihmisen on 

vaikea hallita omaa elämäänsä. 

4  Elämänhallinnalla tarkoitan tutkimuksessani niitä käytännön toimia, joiden avulla ihminen säätelee omaa 
hyvinvointiaan. Määritän käsitteen tarkemmin elämänhallinnan vaikeuksia kuvailevassa  luvussa 4. 
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Mistä elämänhallinnan vaikeudet sitten kyseisten teorioiden mukaan johtuvat? Kahn katsoo 

elämänhallinnan vaikeuksien aiheutuvan koetun köyhyyden aikaansaamista voimattomuuden 

kokemuksista,  jota  köyhyydessä  elävät  tuntevat  elämäänsä  vaikuttavien  tapahtumien  ja 

ihmisten edessä. Vaikka Kahn ei teoriassaan määrittele, miltä voimattomuus hänen mukaansa 

köyhistä tuntuu, ymmärrän hänen viittaavan käsitteellään kokemukseen siitä,  ettei ihminen 

jaksa  jotakin  tai  kykene  johonkin. Myös  Lister  katsoo  elämänhallinnan  vaikeuksien 

pohjautuvan  materiaalisen  puutteenalaisuuden  herättämiin  voimattomuuden  kokemuksiin. 

Tosin  hän  näkee  elämänhallinnan  vaikeutuvan  myös  lukuisista  muista  syistä,  kuten 

äänettömyyden, nöyryytetyksi tulemisen ja häpeän kokemuksista. Kaikkia Listerin teoriassa 

lueteltuja  köyhyyden  aikaansaamia  sisäisiä  kokemuksia  yhdistää  kuitenkin  se,  että 

köyhyydestään  johtuen  ihminen  kokee  olevansa  jollakin  perustavanlaatuisella  tavalla 

erilainen  kuin  muut.  Myös  Wakefield  löytää  köyhyyden  aikaansaaman  henkisten 

hyödykkeiden  vajauksen,  kuten  heikon  itseluottamuksen,  vähäisen  jämäkkyyden  ja 

omanarvontunnon  puutteen,  taustalta  tietyn  yhteisen  nimittäjän.  Hänen  teoriassaan  se  on 

epäoikeudenmukaisuuden kokemus.

Vaikka Kahn, Wakefield ja Lister ovat yhtä mieltä siitä, että köyhyydessä eläminen herättää 

ihmisissä  vaikeasti  siedettävissä  olevia  tuntemuksia,  kyseisiä  teorioita  vertailemalla  on 

kuitenkin  todettava,  ettei  niissä  jaeta  yhteistä  näkemystä  siitä,  mitä  nämä  tuntemukset 

tarkalleen  ottaen  ovat.  Tämä  voidaan  ymmärtää  kahdella  tavalla.  Ensinnäkin  köyhyyden 

herättämien sisäisten kokemusten voidaan tulkita ilmentävän toisistaan irrallisia tuntemuksia. 

Toiseksi on mahdollista olettaa, että jokin vielä tuntematon, kokemuksellinen ilmiö yhdistää 

näitä  tuntemuksia.  Päädyin  viimeksi  mainittuun  tulkintaan  siitä  syystä,  että 

köyhyyskirjoituksia lukiessani havaitsin kirjoittajien kertovan kokemuksistaan tavalla,  joka 

ilmensi mielestäni erilaisia pelkoja. Vaikutti siltä, että tämä kokemuksellinen ilmiö heikensi 

kirjoittajien  mahdollisuuksia  hallita  omaa  elämäänsä  lamaannuttavalla  vaikutuksellaan. 

Tulkitsin, ettei ilmiö kuitenkaan ollut Kahnin teoriassa esiintyvä voimattomuuden kokemus tai 

Wakefieldin tarjoama epäoikeudenmukaisuuden kokemus, mutta se ei ollut myöskään Listerin 

ehdottama  erilaisuuden  kokemus.  Ilmiössä  oli  tunnistettavissa  kaikkia  edellä  mainittuja 

piirteitä ja tämän lisäksi vielä joitakin muita ulottuvuuksia. 
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Vaikka  köyhyyden  kierrettä  avaavat  teoriat  eivät  auttaneet  minua  nimeämään,  mihin 

kokemukselliseen  ilmiöön  olin  törmännyt  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  

-kirjoituskilpailuaineistossa,  ne  kuitenkin  viitoittivat  suuntaa  sille,  mistä  vastauksen  voisi 

löytää. Koska sekä Kahn, Wakefield ja Lister olivat selvästi sitä mieltä, että elämänhallinnan 

vaikeudet  köyhyydessä  johtuvat  jostakin  sisäisestä  kokemuksesta,  päätin  lähteä  etsimään 

vastauksia kysymykseeni elämänhallintaa ja sen vaikeutta käsittelevistä teorioista. Esittelen 

muutaman aihetta tulkitsevan teorian seuraavassa luvussa. 
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3 ELÄMÄNHALLINNAN ONGELMIA

3. 1 Elämänhallintaa vaikeuttavat tekijät

Elämänhallinnan puutteilla tarkoitetaan varsinkin sosiaalitieteissä sekä ulkoisista olosuhteista 

että  ihmisen  sisäisistä  tekijöistä  aiheutuvaa  kyvyttömyyttä  edistää  omaa  hyvinvointia 

(Niemelä 1997, 17). Määritelmän mukaan elämänhallinta edellyttää kykyä ja mahdollisuuksia 

käyttää esimerkiksi rahaa ja muita elämänhallinnan ulkoisia resursseja, mutta se sisältää myös 

vaikeammin  hahmotettavissa  olevan  sisäisen  elämänhallinnan  ulottuvuuden.  Kiteytettynä 

sisäinen  elämänhallinta  voidaan  ymmärtää  yksilön  kyvyksi  sopeutua  erilaisiin 

elämäntilanteisiin. (Niemelä 1997, 16–18). 

Ulkoiset  elämänhallinnan  vaikeudet  selittävät  pitkälti  sitä,  miksi  köyhyydessä  elävien  on 

vaikeaa päästä eroon köyhyydestään. Haastavampana kysymyksenä pidän kuitenkin sisäiseen 

elämänhallintaan  liittyvää  problematiikkaa,  koska  en  aiemman  köyhyystutkimuksen 

perusteella  kyennyt  selvittämään,  mitä  ovat  ne  sisäiset  kokemukset,  jotka  aiheuttavat 

köyhyydessä  elämänhallinnan  vaikeuksia.  Lähestyn  tässä  luvussa  haastetta  toisesta 

näkökulmasta. Siirrän hetkeksi köyhyysteeman syrjään ja tutustun elämänhallintatutkimuksen 

parissa  tehtyihin  havaintoihin.  Tarkoituksenani  on  kuvata  elämänhallintaa  selittävien 

teorioiden  avulla,  minkälaisten  sisäisten  kokemusten  ymmärretään  vaikeuttavan 

elämänhallintaa ja toisaalta vahvistuvan elämänhallinnan heikentymisen seurauksena.

3. 2 Heikko koherenssin tunne

Lääketieteellisen  sosiologian  professori  Aaron  Antonovskyn  (1979)  luoma  koherenssin 

tunteen (sense of coherence) käsite käännetään usein elämänhallinnan tunteeksi (esim. Feldt, 

Mäkikangas  &  Piitulainen  2005,  103).  Koherenssin  tunteella  tarkoitetaan  Antonovskyn 

mukaan  eräänlaista  tapaa  orientoitua  ympäröivään  maailmaan.  Koherenssin  tunteen 

myötävaikutuksella ihmiselle syntyy dynaaminen varmuuden tunne siitä,  että niin  sisäinen 

kuin ulkoinenkin ympäristö ovat ennustettavissa ja että asiat sujuvat niin hyvin kuin voidaan 

järkevästi odottaa. Antonovsky pitää koherenssin tunnetta kokonaisvaltaisena ja suhteellisen 
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pysyvänä persoonallisuuden osatekijänä. (Antonovsky 1987, 123.) 

Koherenssin  tunteeseen  sisältyy  kolme  keskeistä  osa-aluetta:  mielekkyyden  tunne 

(meaningfulness),  ymmärrettävyyden  tunne  (comprehensibility)  ja  hallittavuuden  tunne 

(manageability). Tärkeimpänä koherenssin osa-alueena Antonovsky pitää mielekkyyttä, sillä 

sen vaikutuksesta ihmiset eri tilanteissa päättävät toimia tai jättää toimimatta. (Antonovsky 

1996, 15.)  Tämä koherenssin tunteen motivationaalinen puoli  kuvastaa yksilön taipumusta 

tulkita  vastaantulevat  asiat  pikemminkin  kiinnostusta  herättävinä  haasteina  kuin 

epämiellyttävinä  uhkina.  Ymmärrettävyys  näyttäytyy puolestaan  ihmisen kykynä  tunnistaa 

loogisia  asiayhteyksiä  ympäristön  tapahtumista.  Tällöin  ihminen  ei  koe  elämäntapahtumia 

kaoottisiksi  ja  sattumanvaraisiksi,  vaan  hahmottaa  vastaantulevat  asiat  osana  laajempia 

kokonaisuuksia.  Ymmärrettävyyttä  sanotaan  koherenssin  tunteen  kognitiiviseksi  puoleksi. 

(Feldt,  Mäkikangas  &  Piitulainen  2005,  104.)  Hallittavuudella  Antonovsky  puolestaan 

tarkoittaa yksilön uskoa siihen, että elämää voidaan hallita (Antonovsky 1996, 15). Tämän 

koherenssin  tunteen  välineellisen  puolen  ansiosta  yksilö  uskoo  siihen,  että  asioita  tai 

tapahtumia  voi  säädellä  itse  tai  että  on  mahdollista  pyytää  muiden  apua  ja  tukea  (Feldt, 

Mäkikangas & Piitulainen 2005, 104).

Vahva koherenssin tunne syntyy elämänkokemusten yhdenmukaisuuden, sopivan psyykkisen 

kuormituksen ja myönteisten elämänhallinnan kokemusten kautta. Koherenssin tunne kehittyy 

erityisesti lapsuudessa, nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Noin 30-vuotiaana koherenssin 

tunteen  oletetaan  vakiintuneen.  Antonovsky  kuitenkin  katsoo,  että  koherenssin  tunne  voi 

muuttua,  mikäli  ihminen  kokee  esimerkiksi  työttömäksi  jäämisen  kaltaisia  suuria 

elämänmuutoksia.  (Feldt,  Mäkikangas  & Piitulainen 2005,  104–105;  ks.  kuvio  4.)  Tämän 

tutkielman  kysymyksenasetteluihin  viitaten  voidaankin  olettaa,  että  myös  köyhtymiseen 

liittyvät elämäntapahtumat ja köyhyydessä eläminen itsessäänkin saattavat heikentää ihmisen 

koherenssin  tunnetta  liiallisen  psyykkisen  kuormituksen  ja  elämänhallintaa  vaikeuttavien 

tekijöiden vaikutuksesta (vrt. Kahn 2009; Wakefield 1988a; 1988b; Lister 2004). 
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Kuvio 4: Elämänhallintaa vaikeuttavat kokemukset Antonovskya (1979)  mukaillen5

Antonovsky  katsoo,  että  mikäli  henkilöllä  on  vahva  koherenssin  tunne,  hän  kykenee 

tehokkaaseen  ja  joustavaan  stressinkäsittelyyn  (coping)  eli  toisin  sanoen  hän  pystyy 

vaikuttamaan toiminnallaan oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Kuitenkin stressinkäsittelyyn 

vaikuttavat myös yleiset kestokyvyn voimavarat, joilla hän tarkoittaa aineellisia voimavaroja, 

esimerkiksi  varakkuutta,  älykkyyttä,  sosiaalista  tukea  ja  uskontoa.  Stressinkäsittelyn 

prosessissa vahva koherenssin tunne yhdistettynä yleisiin kestokyvyn voimavaroihin auttaa 

ihmistä  tulkitsemaan  eteen  tulleen  ongelman  pikemminkin  harmittomaksi  asiaksi  kuin 

epävarmuutta aiheuttavaksi tekijäksi. Tilanne herättää ihmisessä enemmän myönteisiä kuin 

kielteisiä  tunteita.  Vahva koherenssin  tunne johtaa  yleensä  myös  ongelmasuuntautuneiden 

stressinkäsittelykeinojen  käyttöön  sen  sijaan  että  ihminen  turvautuisi  välttämis-  tai 

tunnesuuntautuneisiin  keinoihin.  Vahvalla  koherenssin  tunteella  varustettu  ihminen  arvioi 

lisäksi  ongelmankäsittelyn  tuloksellisuutta  ja  pyrkii  korjaamaan  toimimattomiksi 

osoittautuneita  ratkaisumallejaan.  Sen  sijaan  heikon  koherenssin  tunteen  omaavilla  on 

taipumus  tulkita  eteen  tulevat  ongelmat  uhkaaviksi,  sillä  tilanne  herättää  heissä  vahvoja 

epävarmuuden tunteita. He käyttävät ongelmankäsittelyssä välttämis- ja tunnesuuntautuneita 

stressinkäsittelykeinoja, eivätkä kykene hyödyntämään yleisiä kestokyvyn voimavaroja. Myös 

5 Luvuissa 3.2, 3.3 ja 4.1 esittämäni elämänhallinnan vaikeuksia selittävät kuviot olen laatinut Aaron 
Antonovskyn, Michael Scheierin ja Charles Carverin sekä Pauli Niemelän ajatuksia mukaillen. Kuviot eivät 
siis ole varsinaisesti heidän käsialaansa, vaan olen tiivistänyt niihin teorioiden keskeiset sisällöt oman 
tulkintani mukaan.

17

AIHEUTTAAJOKA
VAHVISTAA

- mielekkyyden tunteen puute
- ymmärrettävyyden tunteen puute
- hallittavuuden tunteen puute

- ei käytetä ongelmasuuntautuneita
   stressinkäsittelykeinoja
- ei hyödynnetä yleisiä kestokyvyn
   voimavaroja

HEIKKO KOHERENSSIN TUNNE

ELÄMÄNHALLINNAN VAIKEUKSIA

- Liiallinen psyykkinen kuormitus
- Kielteiset elämänhallinnan kokemukset
- Elämänkokemuksissa ei yhdenmukaisuutta

- mielekkyyden tunteen puute
- ymmärrettävyyden tunteen puute
- hallittavuuden tunteen puute



toiminnan  arviointi  on  tällöin  vähäistä,  eikä  ihminen  useinkaan  muuta  toimimattomia 

käyttäytymismallejaan. (Feldt, Mäkikangas & Piitulainen 2005, 104–105.)

3. 3 Pessimismi

Persoonallisuuden  taipumuksia  tutkineet  Michael  Scheier  ja  Charles  Carver  (1985,  219) 

katsovat, että ihmiset orientoituvat maailmaan ja suhtautuvat tulevaisuuteen pääsääntöisesti 

kahdella tavalla.  Optimistit  odottavat, että asiat sujuvat heidän toivomustensa mukaan ja he 

myös uskovat, että heille tapahtuu pikemminkin myönteisiä kuin kielteisiä asioita. Pessimistit  

sen  sijaan  ennakoivat  huonoja  lopputuloksia  ja  ajattelevat,  että  asiat  eivät  suju  heidän 

toivomallaan tavalla. 

Scheier  ja  Carver  pitävät  optimismia  ja  pessimismiä  suhteellisen  pysyvinä,  tilanteesta 

riippumattomina,  yleistyneinä  odotuksina  tietynlaisesta  lopputuloksesta  (Scheier  & Carver 

1985,  220.)  Myös  useat  suomalaiset  optimismitutkijat  uskovat  optimismin ja  pessimismin 

pysyvyyteen  aikuisiällä.  Tutkimusten  mukaan  niiden  kehittymiseen  vaikuttavat  lapsuuden 

myönteiset kokemukset ja onnistumiset. Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että 

aikaisempi  tyytyväisyys  elämän  keskeisiin  osa-alueisiin  lisäsi  myöhempää  optimistisuutta 

vielä  27–42  -vuotiaana.  (Feldt,  Mäkikangas  &  Piitulainen  2005,  110.)  Usko  optimismin 

pysyvyyteen haastavissakin elämänolosuhteissa erottaa tämän elämänhallintaan vaikuttavan 

orientaation koherenssin tunteen käsitteestä. 

Optimismin ja pessimismin on havaittu ilmenevän sekä toiminnassa että tunteissa. Yhteyttä 

selitetään  odotusarvoteorian  avulla,  jonka  mukaan  ihmisen  toiminnan  katsotaan  olevan 

tavoitesuuntautunutta. Mikäli ihminen uskoo päämääriensä saavuttamiseen, hän työskentelee 

sinnikkäästi saavuttaakseen ne hyödyntäen monipuolisesti erilaisia keinoja vähentää stressiä. 

Sen  sijaan  jos  ihminen  ennakoi,  etteivät  päämäärät  ole  saavutettavissa,  hän  luovuttaa  ja 

vetäytyy  tavoitteesta.  (Feldt,  Mäkikangas  &  Piitulainen  2005,  111.)  Scheier  ja  Carver 

katsovat,  että  sinnikäs  ponnistelu  tavoitteen  saavuttamiseksi  ylläpitää  myönteisiä  ajatuksia 

itsestä. He olettavat myös, että se johtaa jopa epärealistisen optimistisiin käsityksiin omista 

ominaisuuksista,  kyvyistä  ja  vaikutusmahdollisuuksista.  Ilmiö  toimii  päinvastoinkin: 
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Tavoitteesta  vetäytymisen  uskotaan  vahvistavan  ihmisen  kielteisiä  käsityksiä  itsestä  jopa 

epärealistiseen pessimismiin asti. (Scheier & Carver 1985, 222; Kuvio 5.)

Kuvio  5:  Elämänhallintaa  vaikeuttavat  kokemukset  Scheieria  ja  Carveria  
(1985/2010) mukaillen

Optimistien  on  todettu  kokevan  myönteisempiä  tunteita  kuin  pessimistien.  Tämän 

ymmärretään  johtuvan  ennakko-odotusten  erilaisuudesta.  Kun  optimisti  orientoituu 

maailmaan myönteisesti ja odottaa hyviä asioita tapahtuviksi, hän kokee todennäköisemmin 

monenlaisia positiivisia tuntemuksia. Optimismiin liittyy aina toivoa: optimistinen ihminen 

katsoo, että tavoiteltuun päämäärään on mahdollista päästä monia reittejä pitkin. Mikäli tietty 

reitti  sulkeutuu,  etsitään  uusia  kulkureittejä.  Pessimisti  sen  sijaan  tuntee  optimistia 

yleisemmin ahdistusta, surua ja epätoivoa. (Carver, Scheier & Segerstrom 2010, 882.) 

Optimismia ja pessimismiä on tutkittu runsaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Niiden 

tutkimus on mahdollistanut osaltaan ihmisen käyttäytymisen, tunteiden ja selviytymiskyvyn 

ennakoinnin  vaikeissa  elämäntilanteissa.  Monissa  tutkimuksissa  optimismi  ymmärretään 

resurssina  tai  sietokykymuuttujana  optimismiin  liittyvän  motivaatiota  ilmentävän 

ulottuvuuden vuoksi. (Carver, Scheier & Segerstrom 2010, 885.) 
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AIHEUTTAAJOKA
VAHVISTAA

- vetäydytään nopeasti tavoitteista 
- jos joku toimintatapa ei toimi,
  luovutetaan heti
- ei käytetä ongelmasuuntautuneita
  stressinkäsittelykeinoja

PESSIMISMI

ELÄMÄNHALLINNAN VAIKEUKSIA

Lapsuuden kielteiset kokemukset
ja epäonnistumiset

- uskotaan huonoihin lopputuloksiin
- oletetaan, etteivät asiat suju
  toivotulla tavalla
- nojaudutaan kielteisiin käsityksiin
  itsestä



3. 4 Turvattomuus 

Esitän,  että  heikkoa  koherenssin  tunnetta  ja  pessimismiä  yhdistää  ennen  kaikkea  se,  että 

kummassakin  on  kyse  turvattomasta  maailmaan  orientoitumisesta.  Perustelen  näkemystäni 

ensinnäkin sillä, että heikkoon koherenssiin tunteeseen liittyvä mielekkyyden tunteen puute 

ilmenee Antonovskyn mukaan siten, että ihminen pitää eteentulevia haasteita pikemminkin 

epämiellyttävinä  uhkina  kuin  kiinnostusta  herättävinä  asioina  (1996,  15.).  Katson  tämän 

ilmentävän ennen kaikkea tuntemattoman pelkoa. Uhat ja elämää rajoittavat pelot liittyvätkin 

vahvasti turvattomuustutkimukseen käsitteistöön (esim. Niemelä 2000; Toskala 1997). Myös 

ymmärrettävyyden  ja  hallittavuuden  tunteen  puutteessa  on  kyse  pitkälti  turvattomuudesta. 

Kun ihminen ei näe loogisia asiayhteyksiä ympäristön tapahtumista, vaan kokee ympäröivän 

maailman kaoottiseksi  paikaksi  elää,  on  luonnollista  tuntea  ahdistusta.  Turvassa  olemisen 

kokemus  horjuu  näkemykseni  mukaan  myös  silloin,  kun  ihmisellä  ei  jostakin  syystä  ole 

vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä nähden. (Antonovsky 1996, 15.) Jatkuvuuden ja 

järjestyksen  tarpeet  sekä  tarve  kyetä  hallitsemaan  omaa  elämää  ovat  niinikään 

turvattomuustutkimuksen keskeisiä käsitteitä (esim. Niemelä 2000). 

Paikannan turvattomuutta myös Scheierin ja Carverin pessimististä ihmistyyppiä koskevasta 

teoriasta.  Siinä  väitetään  samoin  kuin  koherenssin  tunnetta  käsittelevässä  teoriassa,  että 

pessimistisyyteen  taipuvaiset  ihmiset  tulkitsevat  eteen  tulevat  ongelmat  usein  uhkaaviksi, 

koska  se  herättää  heissä  epävarmuuden  tunteita.  Epävarmuutta  pidetäänkin  yhtenä 

turvattomuuden  lähikäsitteenä  (Niemelä  2000).  Pessimistien  sanotaan  lisäksi  uskovan 

optimisteja  yleisemmin  huonoihin  lopputuloksiin  ja  siihen,  etteivät  asiat  suju  kuitenkaan 

heidän  toivomallaan  tavalla.  Kun  uskomuksiin  yhdistetään  pessimisteille  tyypillinen  tapa 

reagoida vastoinkäymisiin lamaantumalla ja tavoitteista vetäytymällä, palataan jälleen tilaan, 

jossa ihminen ei tunne oloaan turvalliseksi. (Scheier & Carver 1985, 219; Toskala 1997, 22.)

Mitä muuta turvattomuus sitten on? Pauli Niemelän tavoin ymmärrän ilmiön ennen kaikkea 

yksilötason  psykologisena  kokemuksena,  sisäisenä  turvattomana  olotilana,  joka  pohjautuu 

ulkoisesta  tilanteesta  tehtyihin  tulkintoihin  (Niemelä  2000,  21).  Tulkinnat  perustuvat 

puolestaan  uhkamerkityksiin,  joita  ihminen  asioille  antaa.  Vaikka  jotkut  tulkinnat  voivat 

auttaa  ihmistä  suojautumaan  todellisilta  vaaroilta,  kaikki  vaaraa  viestivät  tulkinnat  eivät 

20



pohjaudu tosiasioihin, vaan ovat objektiivisesti tarkasteltuna kovin epätodennäköisiä tai jopa 

mahdottomia uhkia. (Toskala 1997, 9; 17.) 

Huolimatta siitä, pohjautuvatko ulkoisesta tilanteesta tehdyt tulkinnat tosiasioihin vai eivät, 

sisäistä  turvatonta olotilaa  ei  ole  koskaan helppo sietää.  Turvattomuustutkimuksen parissa 

todetaankin, että ihmisellä on tarve kokea olevansa turvassa voidakseen hyvin ja tunteakseen 

olonsa  levolliseksi.  (Niemelä  1997,  13.)  Turvallisuuden  ymmärretään  myös  luovan 

edellytyksiä  siihen,  että  ihminen  kykenee  reagoimaan  kussakin  elämäntilanteissa 

tarkoituksenmukaisella  tavalla.  Kun  asiaa  tarkastellaan  turvattomuuden  näkökulmasta, 

voidaan  sanoa,  että  sisäinen  turvaton  olotila  tekee  ihmisestä  rauhattoman  ja  estää  häntä 

voimasta hyvin. Tämän lisäksi varsinkin voimakkaan turvattomuuden kokemuksen katsotaan 

heikentävän  ihmisen  kykyä  hallita  myös  ”ulkoista”  elämää,  sillä  pelon  tunnetila  sisältää 

toimintayllykkeen  aina  pikemminkin  pakoon  kuin  rationaalisten  valintojen  tekemiseen. 

(Toskala 1997, 16.)

Ymmärrän asian siten, että kun ihmisen yksilöllinen stressitason kynnysarvo ylittyy jossakin 

tilanteessa, hän alkaa tulkita kohtaamansa ilmiöt uhkaavina eli asioina, joita hän ei fyysisesti 

tai  psyykkisesti  vahingoittumatta  voi  kestää.  Stressitason  kynnysarvo  on  kullakin 

omanlaisensa  ja  riippuu  aiemmista  elämäntapahtumista.  Kun  turvattomuus  aktivoituu, 

ihmisen on entistä vaikeampaa tarkastella tilannetta objektiivisesti. Turvattomuuden sisältämä 

toimintayllyke ei kuitenkaan väistämättä johda pakenemisreaktioon, kuten luovuttamiseen ja 

vetäytymiseen.  Ihminen  voi  valita  myös  toisin.  Hän  voi  muuttaa  suhtautumistaan 

voimakkaitakin  pelkoja  herättäviin  ilmiöihin  ja  näin  hallitusti  vähentää  kokemaansa 

turvattomuutta. Tämä edellyttää kuitenkin turvattomuutta herättävien tunteiden kohtaamista. 

(Toskala 1997, 41–42.) 

Jatkan  turvattomuusteeman  käsittelyä  myös  seuraavassa  luvussa.  Tarkoitukseni  on  tuoda 

esille,  minkälaista  turvattomuus  on  äärimmäisessä  muodossaan  aiempien  tutkimusten 

mukaan. 
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4 TURVATTOMUUS TUTKIMUSKOHTEENA

4. 1 Havaintoja perusturvattomuudesta

Suomalaisen  Turvattomuus-tutkimuksen6 mukaan  suuri  osa  (84,8%)  kansalaisista  kokee 

jonkinlaista turvattomuutta. Turvattomuuden tunteissa on kuitenkin havaittavissa merkittäviä 

aste-eroja. Moni kokeekin vain lievää uhkaa erinäisistä asioista. Tämänkaltainen turvattomuus 

kohdistuu  yleensä  oman  nykyisen  arkielämän  kannalta  kaukaisiin  asioihin  ja  pohjautuu 

pikemminkin jossakin päin maailmaa tapahtuvista uhista (esim. luonnonkatastrofien pelko) tai 

muilta  kuultuihin kertomuksiin siitä,  minkälaisia  vaaroja  joku toinen on kohdannut  (esim. 

yksityisyyden menettämisen pelko). Sen sijaan monet omassa elämässä tai lähipiirissä suuria 

menetyksiä  aiemmin  kohdanneet  ihmiset  voivat  tuntea  hetkittäin  voimakastakin  pelkoa 

selviytymisestään  (esim.  menetysten  pelko).  Edellisiä  huomattavasti  korkeamman 

turvattomuuskertoimen saivat sellaiset uhkakuvia herättävät ilmiöt, joihin ihmiset törmäävät 

arkielämässään usein (esim. läheisväkivallan uhriksi joutumisen pelko). (Niemelä 2000, 347–

350.)

Tutkimushankkeen johtaja Pauli Niemelä kutsuu artikkelissaan kaikkein vahvimmin turvatto-

muutta kokevaa väestöryhmää perusturvattomiksi. Perusturvattomien ryhmään kuuluu hieman 

yli  kymmenesosa  väestöstä  (12,8%).  Perusturvattomien  ryhmässä  turvattomuutta  koetaan 

kaikkien  mitattujen  asioiden  suhteen  keskimääräistä  yleisemmin.  Elämä  ja  olemassaolo 

tunnetaan  uhatuksi  monella  tavalla.   Niemelän  mukaan  tällaista  ”eksistentiaalista 

turvattomuutta”  kokevat  ihmiset  pohtivat  mielessään  jatkuvasti  oman  olemassaolon  jatku-

vuuteen, itseturvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä uhkakuvia. (Niemelä 2000, 350– 351.)

Ikäryhmittäisessä  tarkastelussa  perusturvattomia  löytyy  vähiten  vanhusten  joukosta  ja 

yleisimmin noin 40–50-vuotiaiden joukosta. Joukkoon kuuluu jonkin verran enemmän naisia 

kuin  miehiä.  Perusturvattomia  löytyy  eniten  lapsiperheistä  ja  vähiten  naimattomien  sekä 

leskien  ryhmästä.  Perus-  ja  ammattikoulutukseltaan  perusturvattomat  ovat  keskimääräistä 

6 Turvattomuus-tutkimushanke toteutettiin professori Pauli Niemelän johdolla vuosina 1990–1999. Hankkeessa 
selvitettiin lukuisten osatutkimusten avulla eri ikäisten ja erilaisissa asemissa olevien suomalaisten 
turvattomuuden ja turvallisuuden tuntemuksia. Aineisto käsittää noin 6800 ihmisen haastattelun, joten sen 
voidaan todeta kuvaavan kattavasti tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä.
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useammin vähemmän koulutettuja. Ryhmässä on erityisen paljon kotiäitejä ja työttömiä, sekä 

sellaisia työssäkäyviä henkilöitä, joiden taloudellinen toimeentulo on selvästi muita useammin 

sosiaaliturvan varassa.  Yleensä  perusturvattomat  kokevat  tulojensa  riittävän vain  huonoon 

toimeentuloon. (Niemelä 2000, 352.)

Elämä  näyttäytyy  perusturvattomille  keskimääräistä  useammin  epätyydyttävänä  ja  sen 

koetaan  menneen  aikaisempaa  huonompaan  suuntaan.  Tulevaisuus  aiheuttaa 

perusturvattomille  huomattavaa  epävarmuutta  ja  huolestuneisuutta. Tulevaisuuteen 

luottaminen  on  vaikeaa,  koska  uhkaa  tunnetaan  sosiaalisista,  yhteiskunnallisista  ja 

maailmanpoliittisista  asioista,  asumisesta  ja  ympäristöstä,  työ-  ja  talouskysymyksistä, 

ihmissuhteista, opiskelusta ja terveydestä. Myös kovat arvot huolestuttavat. Huomionarvoista 

on  myös  se,  että  perusturvattomat  kokevat  perheensä  ulkopuolella  huomattavan  paljon 

ulkopuolisuuden tunteita. Esimerkiksi oma suku, työyhteisö tai koulu sekä muut yhteisöt eivät 

toimi  perusturvattomille  sosiaalisen  kiinnittymisen  kohteina.  Perusturvattomat  kokevat 

kuitenkin saavansa apua puolisoltaan tavanomaista enemmän. Tyypillistä perusturvattomille 

on  se,  että  elämänhallinnan  ongelmia  pyritään  ratkomaan  kielteisten  käyttäytymismallien 

avulla.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  epätoivoon vaipuminen ja  nautintoaineiden käyttäminen. 

Toisaalta ongelmia ratkotaan myös miettimällä eri vaihtoehtoja sekä tekemällä ja näkemällä 

myönteisiä  asioita.  Lapsuuden  vaikeiden  olosuhteiden  ja  aikuisuudessa  koetun 

perusturvattomuuden välillä näkyy Niemelän mielestä selvä yhteys. (Niemelä 2000, 352–353; 

Kuvio 6.)

Kuvio 6: Perusturvattomuus Niemelää (1997/2000) mukaillen 
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AIHEUTTAAJOKA
VAHVISTAA

- kielteiset käyttäytymismallit, kuten
  epätoivoon vaipuminen ja
  nautintoaineiden käyttäminen
- ei ongelmasuuntautuneita
  stressinkäsittelykeinoja (tunne- ja
  välttämiskeinot)

PERUSTURVATTOMUUDEN KOKEMUS

ELÄMÄNHALLINNAN VAIKEUKSIA

- elämä ja olemassaolo koetaan
   uhatuksi joka tavalla
   = eksistentiaalinen turvattomuus
- menneisyys: elämän arvioidaan
  menneen huonompaan suuntaan
- nykyisyys: elämä nyt epätyydyttävää
- tulevaisuus: vaikeaa luottaa
  tapahtuvan hyvää; tunnetaan
  epävarmuutta ja huolta



4. 2 Perusturvattomuus tässä tutkielmassa

Määritän  perusturvattomuuden  käsitteen  tutkielmassani  Niemelän  tavoin  kasautuneeksi 

turvattomuudeksi,  jossa  oma  elämä  ja  olemassaolo  tunnetaan  uhatuksi  lähes  joka  tavalla 

(Niemelä 2000,  350).  Tulkitsen tämänkaltaisen turvattomuuden johtuvan pitkälti  siitä,  että 

elämänsä  jossakin  vaiheessa  ihminen  on toistuvasti  kohdannut  sen  hetkisen  stressitasonsa 

kynnysarvon ylittäviä ilmiöitä, joiden käsittelemiseen hänellä ei ole ollut riittävästi keinoja. 

Tämänkaltaisten  kokemusten  kasaantuminen  muuttaa  aiemman  turvattomuustutkimuksen 

mukaan  ihmistä  siten,  että  hän  alkaa  tulkita  yhä  herkemmin  kohtaamiaan  ilmiöitä 

uhkamerkitysten kautta. (Toskala 1997, 41–42.)  

Edellä esittelemäni Niemelän tutkimus poikkeaa monista muista turvattomuustutkimuksista 

siinä, että tutkimuksessa käytetään perusturvattomuuden käsitettä puhuttaessa kaikenikäisten 

kokemasta  syvästä  turvattomuudesta.   Yleensä perusturvattomuuden käsite  on rajattu  vain 

lapsia  koskevien  ilmiöiden  yhteyteen.  Tavanomaisesti  perusturvattomuuden  käsitteellä 

viitataankin psykodynaamisiin teorioihin ihmisen identiteetin ensimmäisestä tehtävästä. Muun 

muassa Erik Eriksson (1968) ja John Bowlby (1978) katsovat, että lapsen hyvä hoito sisäistyy 

perusturvallisuudeksi, johon sisältyy usko maailman ja itsen samuudesta ja luottamus siihen, 

että suurenkin hädän keskellä on aina mahdollista saada apua. Vastaavasti riittämätön hoiva 

jättää  lapsen  perusturvattomuuteen,  jossa  hänelle  ei  synny  luottamusta  omiin 

vaikutusmahdollisuuksiinsa ja muiden ihmisten hyväntahtoisuuteen, eikä käsitystä maailmasta 

elämisen  ja  tutkimisen  arvoisena  paikkana.  (Lahikainen  2000,  63.)  Lapsen  turvallisuuden 

tunteen  katsotaan  pohjautuvan  lapsen  aikuissuhteen  turvallisuuden  ja  luottamuksen  asteen 

lisäksi kuitenkin myös ihmisen psyyken yksilölliselle rakenteelle (Toskala 1997, 30). 

On kiinnostavaa todeta, että Niemelä (2000, 353) näkee tutkimuksensa perusteella lapsuuden 

vaikeiden olosuhteiden ja aikuisuudessa koetun perusturvattomuuden välillä selvän yhteyden. 

Tämän  sisäisen  konsistenssin  logiikaksi  kutsutun  teorian  mukaan  ajatellaan,  että  huonon 

lapsuuden elänyt ei suo itselleen hyvää aikuisuutta. Mahdollisuus parantaa omaa elämänlaatua 

torjutaan  epäloogisena  pois.  Vastaavasti  hyvän  lapsuuden  eläneen  uskotaan  pitävän 

onnistumista  myöhemmässä  elämässä  luontevana  jatkumona  menneelle  sekä  tulkitsevan 

mahdolliset  epäonnistumisetkin  vain  tilapäisiksi  vastoinkäymisiksi.  (Lahikainen 2000,  65–
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66.)  Teoria  on  varsin  deterministinen.  Se  on  yhdenmukainen  erityisesti  pessimististä 

ihmistyyppiä  koskevan  teorian  kanssa.  Omassa  tutkielmassani  tulkitsen,  että  vaikka 

perusturvattomuus aikuisiällä pohjautuisikin monien ihmisten kohdalla kielteisinä pidettyihin 

lapsuuden  kokemuksiin,  ihmisen  on  mahdollista  oppia  sietämään  epävarmuuttaan  ja  näin 

lisäämään turvallisuuden tunnettaan (Toskala 1997, 30–31; 193). Ymmärrän kuitenkin, että 

ihminen  voi  myös  aikuisiällä  joutua  pikkulapsen  kaltaiseen  tilanteeseen,  jossa  hän  on 

elinmahdollisuuksiensa  välittömän  menetyksen  uhan  alaisena  riippuvainen  toisten 

hyväntahtoisuudesta  ja  auttamisvalmiudesta.   Näin  on  erityisesti  sairaiden  ja  vanhusten 

kohdalla, jolloin oikein mitoitettu ja ajoitettu apu voi olla yhtä käänteentekevä turvallisuutta 

synnyttävä peruskokemus kuin hyvä hoito pikkulapselle. (Lahikainen 2000, 66–67.) Lisäksi 

ajattelen, kuten Toskala (1997, 41–42), että aiempi perusturvallisuus voi murtua periaatteessa 

missä  tahansa  vaiheessa  aikuisenkin  elämää,  jos  henkinen  paine  ylittää  yksilöllisen 

stressitason kynnysarvon toistuvasti. Myös vahva koherenssin tunne, joka mielestäni sisältyy 

perusturvallisuuden käsitteeseen, voi murtua vaikeiden elämäntilanteiden seurauksena. 

Vaikka  olen  tässä  luvussa  pohtinut  perusturvattomuuden  syntyprosessia,  en  väitä  voivani 

tutkielmassani  ottaa  kantaa  siihen,  mistä  mahdollinen  tutkimusaineistossa  ilmenevä 

perusturvattomuus  on  ihmisten  yksilöllisinä  kokemuksina  peräisin.  Sen  sijaan  olen 

kiinnostunut  analysoimaan  sitä,  löytyykö  köyhyydestä  kertovista  omaelämänkerrallista 

tarinoista  viitteitä  aikuisten  kokemasta  perusturvattomuudesta.  Perusolettamukseni  on,  että 

köyhyys  monella  tapaa  haasteellisena  elinympäristönä  sekä  aiheuttaa  että  ylläpitää 

perusturvattomuuden kokemuksia. 

Jatkan  seuraavaksi  tutkimuskohteen  määrittelyä  fenomenologisesta  näkökulmasta. 

Tarkoitukseni  on  selvittää,  miten  ymmärrän  perusturvattomuuden  nimenomaan 

kokemuksellisena ilmiönä. 

25



5 TUTKIMUKSEN FENOMENOLOGINEN PERUSTA

5. 1 Kokemuksellinen ilmiö tutkimuskohteena

Ihmisiin liittyvä tutkimus on usein ilmiöiden tutkimusta eli sen tutkimusta, kuinka maailma on 

olemassa ihmisille  merkityksinä.  Kuitenkaan kaikki  tieto ihmisistä  ei  ole  vain ilmiötietoa. 

Fenomenologisen tutkimuksen parissa oletetaan, että ilmiöt antavat merkityksinä tietoa, joka 

on  tulkittavissa  muunakin  kuin  ihmisten  tapana  nähdä  asiat.  (Varto  1992,  85.) 

Fenomenologiassa ilmiötä pyritäänkin tarkastelemaan ilmiönä itsenään (Husserl 1995, 9, 12, 

33–37, 41; ref. Judén-Tupakka 2007, 62). Tutkimusongelmani kannalta tämä tarkoittaa sitä, 

etten  ole  kiinnostunut  tutkimaan  ensisijaisesti  sitä,  minkälaisia  perusturvattomuutta 

implikoivia  merkityksiä  omalle  köyhyydelle  tutkimusaineistossa  annetaan,  vaan  mitä 

köyhyyskokemukseen kietoutunut perusturvattomuus ilmiönä oikeastaan on (vrt. Varto 1992, 

85). 

Tutkimukseni  kohde  koostuu  periaatteessa  kahdesta  erillisestä  ilmiöstä:  kokemuksellisesta 

köyhyydestä  ja  kokemuksellisesta  perusturvattomuudesta.  En  kuitenkaan  erottele  ilmiöitä 

toisistaan,  sillä  en  tutki  kumpaakaan  niistä  erikseen,  vaan  pyrin  tulkitsemaan  ilmiöiden 

esiintymistä  yhdessä.  Ymmärränkin  köyhyyskokemuksen  tutkielmassani  kontekstiksi,  jossa 

perusturvattomuuden  kokemus  erilaisine  ulottuvuuksineen  ilmenee.  Oletan,  että  jossakin 

toisessa kontekstissa perusturvattomuuden kokemus saattaa ilmetä jollakin toisella tavalla. 

Fenomenologinen kokemuksen käsite 

Fenomenologisen  kokemuksen  käsite  sisältää  kaksi  usein  yhtäaikaisesti  ilmenevää 

sisältömääritelmää. Kokemuksella voidaan fenomenologiassa tarkoittaa sekä kokemusta tässä 

ja  nyt  että  aiemmin  kertynyttä  kokemusta  eli  kokeneisuutta.  (Turunen  2004,  165–166.) 

Kokemukset  näyttäytyvät  ihmisille  ajallisen  ulottuvuuden  kautta  siten,  että   nykyhetken 

kokemus  kohdataan,  menneisyyden  kokemus  muistetaan  ja  tulevaa  kokemusta  odotetaan. 

Nykyhetken  kokemuksen  muotoutumiseen  vaikuttaa  pitkälti  menneisyyden  näkökulma. 

Ihminen  tulkitsee  tilanteita  aiempien  kokemusten  perusteella.  Uudet  kokemukset  siirtyvät 

menneiden  kokemusten  varastoon,  josta  käsin  ne  muokkaavat  vanhoja  kokemuksia  tai 
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mukautuvat  aiempiin  kokemussisältöihin.  Tulevat  kokemukset  elävät  unelmissa,  toivossa, 

pelossa ja huolessa,  ennakoinnissa ja suunnittelussa sekä tavoitteiden asettamisessa omalle 

elämälle.  (Turunen  2004,  31–32.)  Kokemuksen  käsitteen  ajalliset  ulottuvuudet  ilmenevät 

tutkielmassani ainakin siinä, että kirjoitushetkisissä köyhyyskokemuksissa näkyy nykyhetken 

lisäksi myös menneisyyden jäljet, mutta läsnä on myös oletuksia tulevaisuudesta. Tulkitsen 

näin  ollen  köyhyyskokemuksiin  liittyvän  perusturvattomuuden  ilmiöksi,  joka  muotoutuu 

toisiinsa  kietoutuneissa  menneisyyden  muisteluissa,  nykyisyyden  kohtaamisissa  ja 

tulevaisuuden odotuksissa. 

Kokemuksen  sanotaan  aiheutuvan  siitä,  että  ihmisen  tajunnallinen  toiminta  suuntautuu 

johonkin itsen ulkopuolella  olevaan kohteeseen.  Kokemus on siis  suhteessa oloa  tajuavan 

subjektin,  hänen  tajunnallisen  toimintansa  ja  tajunnan kohteen  välillä.  Tajunnallisuutta  on 

kahta  lajia,  psyykkistä  ja  henkistä.  Psyykkinen  merkityksellistää  tajunnan  kohdetta  ilman 

kieltä, käsitteitä ja sosiaalisesti jaettuja merkityksiä. Henkinen tajunnallisuus on puolestaan 

suhteessa  oloa  tajunnan  kohteeseen  kielen  ja  siihen  sisältyvän  sosiaalisen  todellisuuden 

läpäisemänä.  Kumpikin  tajunnallisuuden  muoto  johtaa  kokemukseen,  vaikka  ihminen 

kykenee  tiedostamaan  vain  jälkimmäisen  tajunnallisuuden  suuntautumisen  kautta 

muodostuneiden kokemusten perusteita. (Perttula 2005, 116–118.) 

Kokemusta  kutsutaan  myös  merkityssuhteeksi,  sillä  kokemus  perustuu  yksilöllisiin 

merkityksenantoihin,  joita  ihminen  on antanut  elämässään  kohtaamilleen  asioille  (Perttula 

2005,  116–17;  149).  Myös  virheellisiin  päätelmiin  perustuvat  kokemukset  vaikuttavat 

ihmiseen.  Ihminen  sisäistää  kokemuksen itseensä,  osaksi  sielun-  ja  mielenmaailmaansa  ja 

toisaalta heijastaa sisäisiä tiloja ulospäin. (Turunen 1991, 213, 215–216; 2004, 33–34; Nores 

1993, 23.) 

Kun ihmisen tajunta  suuntautuu joko psyykkisessä tai  henkisessä muodossaan kohdattuun 

todellisuuteen, kokemus voi syntyä joko tiedostettua tai tiedostamatonta reittiä pitkin (Perttula 

2005, 116–118).  Toisaalta  fenomenologiassa puhutaan myös kahdenlaisesta  ymmärtämisen 

tavasta:  tajunnan  kohteeseen  uppoutuneesta  ja  tajunnan  kohdetta  rakentavasta 

ymmärtämisestä. Ensiksi mainitussa kokemukset välittyvät suoraan kohteesta eli ihminen ei 

tajunnallisena  olentona  etsi  kokemukselle  merkityksiä  kohteen  ulkopuolelta,  vaan 
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refleksinomaisesti ottaa kokemuksen vastaan omassa kehossaan. Tämänkaltaisia kohteeseen 

uppoutuneita ymmärtämisen lajeja ovat tunne ja intuitio. Jälkimmäinen ymmärtämisen tapa, 

rakentava  ymmärtäminen,   perustuu  ihmisen  kykyyn  konstruoida  mielessään  merkityksiä 

kohtaamilleen asioille.  Merkitykset ilmenevät tällöin kokemuslaadultaan tietona ja uskona. 

(Perttula  2005,  120–132;  152–153.)  Vaikka  kokemuslaatuja  on  mahdollista  jaotella  myös 

muulla  tavoin,  tämän  tutkielman  tutkimuskysymykset  ja  analyyttinen  osuus  pohjautuvat 

nimenomaan kokemuksen ymmärtämiseen tunteena, intuitiona, tietona ja uskona. 

Kokemuksen neljä laatua

Tunteilla  tarkoitetaan tässä tutkielmassa kokemuksia,  jotka välittömästi ilmentävät ihmisen 

tajunnallista  suuntautumista  hänen  kohtaamiinsa  asioihin.  Ne  ovat  ei-kielellisiä  ja  ei-

käsitteellisiä.  Tunteet,  kuten  kaikki  muutkin  kokemuslaadut,  täyttävät  ihmisessä  tietyn 

tarkoituksen. Tunteen tarkoituksena on saada ihminen kokemaan kehossaan kohtaamansa asia, 

jotta hän voisi  sen kautta kiinnittyä nykyhetkeen. Nykyhetkeen sopeuttavia tunteita,  kuten 

iloa,  surua,  onnellisuutta,  vihaa,  inhoa  ja  pelkoa,  kutsutaan  psykologiassa  perustunteiksi. 

Perustunteiden  lisäksi  puhutaan  myös  toisenlaisista  tunteista,  tunnetihentymistä. 

Tunnetihentymä  eroaa  perustunteesta  siten,  että  se  koostuu  useammasta  peräkkäisestä  tai 

samanaikaisesta  tunteesta,  kestää  perustunnetta  pidempään  ja  houkuttelee  ihmistä 

itsereflektioon.  Tunnetihentymään  kietoutuu  usein  myös  muita  kokemuslaatuja.  Toisinaan 

tunnetihentymä näkyy ihmisen tavassa kertoa itsestään ja elämästään.  (Perttula 2005, 124–

126.)  

Sekä tunne että intuitio pohjautuvat kohteeseen uppoavaan ymmärtämiseen, ja ne molemmat 

merkityksellistävät nykyhetkeä. Kumpikaan kokemuslaatu ei ole kielellistä tai käsitteellistä 

ymmärtämistä. Intuitio eroaa tunteesta erityisesti siinä, että intuition kokemuslaatuun sisältyy 

kyky itsetiedostukseen. Intuitio on eriasteista kokemuksellista varmuutta: hentoa, selkeää tai 

jotakin siltä väliltä. Vaikka epävarmuutta ja hentoa intuitiota saattaa olla käytännössä vaikea 

erottaa toisistaan, hento intuitio ei ole synonyymi epävarmuudelle. Mikäli ihminen osaa ja 

haluaa  pysyä  intuition  sisältämän  itsetiedostuksen  äärellä,  hän  voi  kokea  syvää  henkistä 

yhteyttä muiden ihmisten kanssa. Intuition sanotaankin kertovan siitä, mikä tekee olennoista 

ihmisiä ja mikä heitä yhdistää. (Perttula 2005, 126–128.) 
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Tieto eroaa  vahvimmin  intuitiosta  sen  kielellisen  jaettavuuden  kautta.  Vaikeasta 

selitettävyydestä huolimatta myös tieto on eräs tapa kokea tajunnallisuuden kohteena olevaa 

todellisuutta. Tietäminen ja tieto pohjautuvat rakentavaan ymmärtämiseen eli ihmisen kykyyn 

konstruoida  kielen  ja  käsitteiden  avulla  kohtaamilleen  asioille  merkityksiä.  Merkitykset 

rakentuvat  etäännyttämisen  kautta,  ja  niihin  vaikuttaa  vahvasti  aiempi,  sosiaalisesti  jaettu 

tieto.  Arvellaan,  että  ihmisten  tietämisen  tavat  vaihtelevat  toisistaan  enemmän  kuin 

tuntemisen  tai  intuition  muodostumisen  tavat.  Myös  tieto  koetaan  hyvin  yksilöllisesti. 

(Perttula 2005, 128–130.) 

Usko  kokemuslajina pohjautuu tiedon lailla konstruoituun ymmärtämiseen. Uskoa rakentuu 

erityisesti  tunnetihentymien  varaan.  Tunnetihentymät  ovatkin  erityisen  hyvää  uskon 

rakennusainetta,  sillä  ne  tukevat  uskon  jatkuvuutta,  joka  on  eräs  sen  tärkeimmistä 

ominaispiirteistä. Uskolta ei edellytetä – ollakseen pätevää ja riittävää – tiedon lailla kykyä 

operationalisoida ymmärtämisen kohdetta. Uskon kohteesta vakuututaan toisella tavalla. Tieto 

ja usko ovat erotettavissa toisistaan ehkä parhaiten niiden erilaisissa suhteissa ajallisuuteen. 

Vaikka  molemmat  pohjautuvat  rakentavaan ymmärtämiseen  ja  näin  ollen  luovat  ihmiselle 

menneisyyttä  ja  tulevaisuutta,  tieto  suuntautuu  uskoa  selvemmin  tulevaisuuteen.  On  jopa 

sanottu,  että  ellei  tiedon  avulla  ole  mahdollista  ennakoida  tulevaa,  kyse  ei  ole  tiedosta 

ollenkaan.  Koska  ihmisten  tulevan  käyttäytymisen  ennakoiminen  on  osoittautunut 

mahdottomaksi,  tiedon  kriteeriä  on  alennettu  ennakoimisen  todennäköisyydeksi. 

Tulevaisuuteen  on  mahdollista  suuntautua  myös  paljon  huolettomammin.  Osana  uskon 

kokemusta  tulevaisuus  voi  näyttäytyä  epäilyksettömänä  ainakin  niin  kauan,  kun  ihminen 

jaksaa elättää toivoa. (Perttula 2005, 130–133.) 

Tarkoitukseni ei ole systemaattisesti eritellä tutkielmassa perusturvattomuuden kokemuksista 

eri  kokemuslaatuja,  tunnetta,  intuitiota,  tietoa  ja  uskoa.  Hyödynnän  edellä  kuvaamaani 

tietoutta  siinä,  miten  paikannan perusturvattomuutta  tutkimusaineistosta.  Koska ymmärrän 

perusturvattomuuden kasautuneista  peloista  koostuvaksi  sisäiseksi  turvattomaksi  olotilaksi, 

etsin  aineistosta  viitteitä  perusturvattomuudesta  nimenomaan  sen  kautta,  mistä  aineksista 

katson  voimakkaiden  pelkotilojen  koostuvan.  Turvattomuustutkimuksen  parissa  pelon 

kokemusten  ymmärretään  rakentuvan  viidestä  eri  ulottuvuudesta:  tunteesta  ja  tunteen 

välittämästä  kehollisesta  reaktiosta  (fenomenologinen  kokemuslaji:  tunne),  tunteen 
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sisältämästä  toimintayllykkeestä  (intuitio)  sekä  mielikuvista  (intuitio,  usko)  ja  ajatuksista 

(usko, tieto) (vrt. Toskala 1997, 38–39). 

5. 2 Fenomenologinen tutkimusmenetelmä

Kokemusten  tutkimisen  tieteellisyyden perustaksi  määritellään  yleensä  tutkittavan kohteen 

tavoittaminen sellaisenaan kuin se tutkimuskysymysten kannalta on olemassa. Kyse on siis 

ennen  kaikkea  tutkimusongelman  johdonmukaisesta  ratkaisemisesta.  (Perttula  2005,  136.) 

Pyrin tähän siten, että hyödynnän tutkimuksessani erityistä fenomenologista menetelmää.

Erilaiset  fenomenologisen menetelmän tulkinnat perustuvat Edmund Husserlin 1800–1900-

luvun vaihteessa esittämiin ajatuksiin vaiheittaisesta tiedon hankkimisesta tutkittavan ilmiön 

käsittämiseksi.  Esimerkiksi  Michael  Crottyn  (1996)  sovellus  Husserlin  ajatuksista  johtaa 

ilmiön  kuvaamiseen,  kun  puolestaan  Herbert  Spiegelbergin  (1984)  tulkinnassa  edetään 

kuvauksen  lisäksi  ilmiön  merkityksen  ymmärtämiseen.  Fenomenologisen  menetelmän 

vaiheiden  eli  askeleiden  lukumäärä  ja  sisällölliset  painotukset  vaihtelevat  teoreetikosta 

riippuen. (Judén-Tupakka 2007, 64.) 

Spiegelberg  (1884)  katsoo  tutkimusprosessin  ensimmäisen  vaiheen  haastavan  tutkijan 

tutustumaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiöön kirjaamalla ylös oman esiymmärryksensä 

tutkimuskohteesta.  Kuvaileminen  on  tehtävä  täsmällisesti,  käyttäen  arkikieltä  ja  välttäen 

käsitteitä, liittämättä ilmiötä mihinkään yleisempään yhteyteen ennen aikojaan (Varto 1992, 

87).  Tässä  vaiheessa  tutkimuskohdetta  on  tarpeen  lähestyä  tutustumalla  aikaisempaan 

tutkimukseen. Lopulta kuvataan kattavasti, mitä tutkitaan, miksi tutkitaan ja miten tutkitaan 

sekä  pyritään  tiedostamaan  esioletusten  siirtyminen  itse  ilmiön  tarkasteluun.  (Spiegelberg 

1984, 680–696; ref. Judén-Tupakka 2007, 69, 71.) 

Menetelmän  toisessa  vaiheessa  tutkijan  tulee  siirtää  syrjään  menetelmän  ensimmäisessä 

vaiheessa kuvaamansa esioletukset palaten ikään kuin lähtöruutuun. Tutkittava ilmiö pyritään 

kokemaan itse. (Vrt. Crotty 1996, 158–159; ref. Judén-Tupakka 2007, 73.) Tutkijan ei oleteta 

ymmärtävän  ilmiöstä  tässä  vaiheessa  mitään  (Perttula  2005,  137).  Tutkittavaan  ilmiöön 

tutustutaan kyseenalaistamalla  kaikki  mahdolliset  itsestäänselvyydet:  kulttuuri,  tavat  nähdä 
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maailma  ja  maailmassa  oleminen  (Wolff  1984,  191–196  ref.  Judén-Tupakka  2007,  72). 

Aineistoa luetaan läpi useaan otteeseen pyrkien löytämään intuitiivinen yhteys tutkittavaan 

ilmiöön. Ilmiön olemuksesta etsitään sen läpäiseviä ominaisuuksia, ja lopulta muodostetaan 

reduktiossa tarkentunut ymmärrys ilmiöstä. (Spiegelberg 1984, 698–699 ; ref. Judén-Tupakka 

2007, 74.) 

Spiegelbergin  teoretisoinnin  mukaan  fenomenologisen  menetelmän  kolmannessa  vaiheessa 

tutkijan  on  saatava  kiinni  olemusten  välisestä  olennaisuudesta.  Fenomenologisessa 

tutkimuksessa  pyritään  hahmottamaan  ilmiön  olemuksen  kokonaiskuvan  lisäksi  myös  ne 

ilmiön oleelliset yhteydet ja suhteet, jotka esiintyvät ilmiön yhteydessä. Yhteydet ovat sekä 

ilmiöiden sisäisiä että niiden välisiä. (Spiegelberg 1984, 699; ref. Judén-Tupakka 2007, 77.) 

Merkitykselliset yhteydet saadaan selville osittain havainnoinnin kautta, mutta ehkä vieläkin 

tarkemmin kuvittelemalla kaikki mahdolliset suhteet, joissa ilmiö voi tulla esiin kuvatuissa 

laaduissa.  Päättelyn,  kokemustiedon,  kuvittelukyvyn  ja  sovelluksien  kautta  etsitään 

järjestelmällisesti vastausta siihen, voiko ilmiö olla enää sama, jos sillä on nämä tietyt suhteet 

ja jos siltä puuttuu tämä tietty suhde. (Varto 1992, 88.)

Neljännellä  askelmalla  tutkitaan,  miten  ilmiö  ilmenee.  Ilmiö  voi  ilmetä  ainakin  kolmella 

merkityksellisellä tavalla: Ensinnäkin ilmiö saattaa käydä ilmi osana tunnettua kokonaisuutta, 

jolloin tutkijan on mahdollista havainnoida kerrallaan vain osaa ilmiöstä. Esimerkiksi pallo 

voidaan  tunnistaa  palloksi,  vaikka  palloa  katsomalla  ei  ole  mahdollista  havaita 

samanaikaisesti  pallon  kaikkia  puolia.  Toisaalta  ilmiö  saattaa  ilmetä  kokonaan tai  osittain 

virheellisesti. Tästä voidaan pitää esimerkkinä väärää valaistusta, joka estää näkemästä värejä 

oikein.  Kolmanneksi  ilmeneminen  saattaa  tapahtua  selkeästi  tai  sameasti.  Varsinkin 

kompleksiset ja tutkijalle liian läheiset ilmiöt voivat jäädä sameiksi, vaikka tutkija tietäisikin 

intuitiivisesti, mikä ilmiö on. (Varto 1992, 88–89). 

Husserl  katsoo,  että  ajatukset  pyrkivät  aina  johonkin  eli  niillä  on  siis  hänen  mukaansa 

intentionaalisia  kohteita. Ajatukset ovat myös tietyllä tavalla  konstituoituja eli rakentuneita. 

Kohteella voi periaatteessa olla  useita konstituutioita  ja niiden välillä  saattaa olla  erilaisia 

suhteita.  Tutkittava  ilmiö  rakentuu  eli  konstituoituu  merkityssuhteisiinsa  tutkijan 

tietoisuudessa,  joten  tutkijan  tehtävänä  onkin  viidennellä  askelmalla  erottaa  ilmiö  ja  sen 
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olemus  toisistaan.  Ilmiöllä viitataan  siihen  ”välineeseen”,  jonka  kautta  tutkija  pyrkii 

ymmärtämään  tutkimuskohdettaan.  Ilmiön  olemuksella tarkoitetaan  puolestaan  varsinaista 

tutkimuskohdetta. (Husserl 1995, 94–95; ref. Judén-Tupakka 2007, 79.) 

Tutkimusprosessin kuudennella askelmalla analysoidaan sitä, vastaako ilmiön kuvaus ilmiötä 

itseään. Tarkastellaan kriittisesti tutkijan omien esioletusten, ennakkoluulojen ja uskomusten 

mahdollista  vaikutusta  ilmiön  kuvaukseen  ja  tulkitaan,  onko  tutkija  kyennyt 

aineistolähtöisyyteen.  Kyse  on tutkimuksen validiudesta.  (Crotty 1996,  19–20;  ref.  Judén-

Tupakka 2007, 82;  Spiegelberg 1984, 709; Judén-Tupakka 2007, 82.) 

Viimeisellä askelmalla tavoitellaan ilmiön merkityksen tulkintaa. Koottuaan tutkimustulokset 

yhteen  tutkijan  tulee  pyrkiä  ymmärtämään  ilmiön  merkitystä  esille  tullutta  syvemmällä 

tavalla.  On  uskallettava  pohtia  selitystä  ilmiön  epäselville  ja  sekavillekin  piirteille, 

esimerkiksi  metafyysisten  merkitysten  muodossa.  (Varto  1992,  89).  Ilmiön  merkityksen 

tulkinta  tarvitsee  tuekseen myös  monenlaisia  teoreettisia  aineksia  aiemmista  tutkimuksista 

(Judén-Tupakka 2007, 84).

Lähestyn  tutkielmassani  fenomenologista  menetelmää  Spiegelbergin  fenomenologian 

askeleiden pohjalta (ks. taulukko 1). Taulukon ensimmäinen sarake kuvaa tutkimusprosessiin 

sisältyvää filosofista ajatusta intuitiosta. Toinen sarake on viitteellinen esitys siitä, minkälaisia 

tutkimusvaiheita  ilmiön  tutkiminen  voi  edellyttää.  Taulukon  kolmas  sarake  kertoo, 

minkälaisesta  tiedosta  kussakin  tutkimusvaiheessa  on  kysymys.  Taulukon  viimeiseen 

sarakkeeseen  olen  tiivistetysti  kuvannut,  miten  fenomenologiset  tutkimusvaiheet  voidaan 

tässä  tutkielmassa  ymmärtää.  Kerron  myös,  missä  tutkimusraportin  luvussa  kukin  vaihe 

kuvataan. 

Taulukon  koostanut  Soila  Judén-Tupakka  (2007,  86–87)  toteaa,  että  menetelmän 

vaiheittaisuudesta  huolimatta  fenomenologian  askeleita  on  kuljettava  pikemmin 

fenomenologisen asenteen kuin kirjaimen mukaan. Tutkimuskohteesta riippuen tietyt vaiheet 

on  suositeltavaa  jättää  vähemmälle  huomiolle  ja  vaiheiden  järjestystä  kannattaa  joskus 

muuttaa.  Judén-Tupakan  mukaan:  ”vaiheittaisen  etenemisen  tarkoituksena  on  tiedostaa,  
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kritisoida,  kontekstualisoida,  kuvata,  verrata,  muuttaa  ja  syventää  tietoa  ilmiöstä  sen  

olemuksen ja merkityksen auetessa tutkimusprosessissa” (2007, 87).  

Taulukko 1: Fenomenologian askeleet Spiegelbergin (1984, 682) mukaan ja omaan tutkielmaan  
sovellettuna (vrt. Judén-Tupakka 2007, 87)

Filosofinen 
ilmiön 
tiedostaminen

Fenomenologisen 
menetelmän 
soveltaminen 

Tiedon tavoittaminen 
tutkimusprosessissa

Fenomenologinen menetelmä tässä 
tutkielmassa

1. Ilmiön 
tarkastelu. 

Mitä tutkin? Miksi tutkin? 
Miten tutkin? Ilmiöön 
tutustuminen. Aikaisempi 
tutkimus, esihaastattelu, 
alustava havainnointi. 

Esiymmärryksen 
kirjaaminen tutkittavasta 
ilmiöstä. Tutkimuksen 
tarkoituksen ja alustavan 
tutkimusongelman 
muotoileminen. 

Tuon esiin, että aiemman tutkimuksen mukaan 
köyhyys elinympäristönä aikaansaa 
tietynkaltaisia kielteisiä kokemuksia, jotka 
vaikeuttavat elämänhallintaa ja näin ylläpitävät 
köyhyyttä. (Luvut 1, 2)

2. Ilmiön 
olemuksen 
tavoittaminen. 

Tutkijan näkökulman 
muodostuminen. 
Esiymmärryksen pohjalta 
syntynyt uudestaan 
jäsentynyt 
tutkimusongelma ja siihen 
liittyvä asetelma. 

Tavoitetun tiedon 
kyseenalaistaminen. 
Reduktiossa tarkentunut 
esiymmärrys. 

Kuvailen, minkälaisten kokemuksellisten 
ilmiöiden katsotaan vaikeuttavan 
elämänhallintaa haastavissa olosuhteissa 
aiemman tutkimuksen perusteella. Paikannan 
syyksi koetun turvattomuuden ja sen 
äärimmäisen muodon, perusturvattomuuden. 
(Luvut 3, 4, 5)

3. Ilmiön 
olemuksien 
välinen 
olennaisuus. 

Tutkimuksen aineiston 
keruu. Syvähaastattelu, 
havainnointi, valokuvaus, 
videointi, piirtäminen jne.

Välittömän kokemuksen 
tavoittaminen ilmiöstä. 
Elämismaailman 
merkityksien alustava 
havainnoiminen. 

Esittelen tutkimusaineistoni: mistä aineisto on 
peräisin, miten aineisto on koottu ja mitä se 
sisältää. (Luku 6)

4. Ilmiön 
ilmenemis-
muotojen 
esiintulo. 

Analyysin perusteella 
rakentuneet ilmiön 
olemuksen luokitukset ja 
alustavat merkitykset. 

Ilmiön olemuksen 
kuvaaminen erilaisin 
välinein. 

Kuvailen sisällönanalyysin kautta aikaansaadun 
ilmiön luokittelun aineistosta. (Luku 6)

5. Ilmiön 
konstituointi 
tietoisuudessa. 

Tiedostettu ilmiö ja sen 
olemus. 

Ilmiön ja sen olemuksen 
välinen ero. 

Muodostan vastauksen tutkimuskysymykseen. 
(Luvut 7-9)

6. Ilmiön 
kokemuksen 
uskottu 
riippuvuus. 

Vastaako tieto ilmiötä 
itseään? Tutkimuksen 
validius. 

Toinen reduktio ja 
kuvauksen istuvuus. 

Vertailen tutkimuksen alussa esitettyjä teorioita 
saamiini tutkimustuloksiin. Tarkastelen, onko 
muissa tutkimuksissa päädytty
vastaaviin tai samaksi tulkittaviin tuloksiin. 
(Luku 10)

7. Ilmiön 
merkityksen 
tulkinta. 

Tiedostaminen, jäsentynyt 
tieto, teoriaan palaaminen 
ja tulosten teoretisointi. 

Ilmiön olemuksen 
syvämerkityksien 
tiedostaminen ja tulkinta.

Vastaan tutkimuskysymykseen laajemmin 
tuoden esiin erilaisia huomioita. Pohdiskelen 
tutkimustuloksia sekä ammatillisen sosiaalityön 
mahdollisuuksien että fenomenologisten 
kokemuslaatujen näkökulmasta. (Luvut 10,11)
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6 TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSI

6. 1 Omaelämänkerralliset kokemukset tutkimusaineistona

Käytän  tutkimusaineistonani  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  -kirjoituskilpailua  varten 

tuotettuja  tekstejä.  Kirjoituskilpailu  toteutettiin  vuonna  2006.  Sen  järjesti  Tiede,  taide  ja  

köyhä  kansa  ry tarkoituksenaan  kiinnittää  huomio  Suomen  köyhiin  ja  lisätä  ymmärrystä 

suomalaisesta  köyhyydestä.  Vastaajia  ohjeistettiin  kirjoittamaan  omista  kokemuksistaan, 

mielellään  liittyen  seuraaviin  kysymyksiin:  1.  Miten  köyhyys  on tullut  elämääsi?  2.  Mitä  

keinoja käytät pärjätäksesi arjessa? 3. Mihin aikaan kokemuksesi sijoittuvat? 

Kirjoituskilpailun  järjestäjät  julkistivat  kirjoituskutsun  13.6.2006  lehdistötiedotteella,  jota 

uutisoitiin eteenpäin Suomen tietotoimiston (STT) kautta. Tämän lisäksi useat maakuntatason 

lehdet, Helsingin Sanomat sekä muutamat muutkin lehdet julkaisivat ilmoituksen siitä. Tietoa 

levitettiin  myös  internetin  keskustelupalstojen  ja  blogien  kautta  sekä  kirjastojen, 

työvoimatoimistojen  ja  sosiaalitoimistojen  ilmoitustauluilla.  Kilpailua  varten  perustettiin 

myös omat verkkosivut7. 

Kirjoituskilpailuun vastasi noin 850 suomalaista. Vastausten pituudet vaihtelevat 1–20 sivun 

välillä.  Kirjoitusten  yhteenlaskettu  sivumäärä  on  useita  tuhansia.  Joissakin  kirjoituksissa 

köyhyyttä  pohditaan  esimerkiksi  yhteiskunnallisena  ongelmana  (mielipidekirjoitus)  tai 

köyhyydestä kerrotaan selvästi jonkun toisen ihmisen kokemana asiana (fiktiivinen tarina). 

Suurimmassa  osassa  kirjoituksia  köyhyyttä  käsitellään  kuitenkin  selvästi  omakohtaisten 

kokemusten  kautta.  Omista  köyhyyskokemuksista  kirjoitetaan  erityisesti  runojen, 

lapsuusmuisteloiden ja omaelämäkerrallisten tarinoiden muodossa.  Keskityn tutkielmassani 

kuitenkin  vain  viimeksi  mainittuun  genreen,  koska  pidän  omaelämäkerrallisia  tarinoita 

mielenkiintoisimpana ja tutkimusongelman kannalta sopivimpana aineiston lajityyppinä. 

Koska  aineistoni  koostuu  nimenomaan  kirjoituskilpailuun  osallistuneista  teksteistä,  on 

tulkitsemillani  köyhyyskokemuksilla  aivan  omanlaisensa  syntykonteksti,  joka  puolestaan 

7  Ks. Http://www.koyhyyskirjoitukset.org.
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vaikuttaa  jollakin  tavalla  köyhyyskokemusten  kerronnan  ydinainekseen. 

Kirjoituskilpailutekstien  tuotantoehtoina  pidetään  yleensä  kilpailukutsussa  kuvattuja 

vastausohjeita,  kirjoituskilpailusta  tiedottamisen  tapoja  ja  kilpailun  kohdentamista  tietylle 

joukolle.  (Vilkko  1990,  88.)  Tutkimustehtävää  ajatellen  aineiston  keskeisimpänä 

tuotantoehtona  pidän  ainakin  sitä,  kuinka  valikoitunut  joukko  suomalaisten  köyhien 

kohderyhmästä  on  osallistunut  kirjoituskilpailuun.  Samaa  Arkipäivän  kokemuksia  

köyhyydestä  -kirjoituskilpailuaineistoa  sosiaalipolitiikan  pro  gradu  -tutkielmassaan 

analysoinut  Reetta  Ruokonen  korostaa   kirjoittajien  valikoituneisuuteen  liittyvää 

problematiikkaa  tutkimukseensa  pohjautuvassa  artikkelissa  Köyhyyden  kokemus  –  

selviytyminen  ruuan  hankinnasta (2008).  Ruokosen  mukaan   kaikkein  huono-osaisimmat 

eivät  todennäköisesti  ole  osallistuneet  köyhyyttä  koskevaan  kirjoituskilpailuun  ollenkaan. 

Ensinnäkään kaikki eivät ole nähneet ilmoitusta ja toisaalta erilaiset köyhyyteen kietoutuneet 

elämänongelmat  hankaloittavat  kaikkein  huonoimmassa  asemassa  olevien  osallistumista 

kirjoituskilpailuun. Kaikki eivät myöskään koe kirjoittamista luonnolliseksi tavaksi ilmaista 

omia kokemuksiaan. (Mt., 164.) Tulkitsen Ruokosen tavoin, että kirjoittajien valikoituneisuus 

on  otettava  huomioon,  kun  tarkastellaan  aineiston  mahdollisuutta  kuvata  kattavasti 

tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. 

Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä -kirjoituskilpailun  omaelämäkerrallisissa  tarinoissa 

painottuvat luonnollisesti omaa köyhyyskokemusta välittävät elämäntapahtumat, joten en pidä 

tutkimusaineistoani  aivan  tavanomaisina  omaelämänkertoina.  Määrittelen  aineiston 

pikemminkin temaattisiksi omaelämäkerroiksi ja elämäkerrallisiksi fragmenteiksi. Kuten mitä 

tahansa  tutkimusaineistoa,  myös  omaelämäkerrallisia  tarinoita  on  tulkittava  oman 

lajityyppinsä  edustajina.  Ymmärrän  tämän  tarkoittavan  omaelämäkerrallisten  tarinoiden 

kohdalla  ainakin sitä,  että  analyysissa tunnistetaan kertojan kahtaalle  jakautunut  pyrkimys 

tuottaa  mahdollisimman  vakuuttava  tarinallinen  kokonaisuus  sekä  lukijakunnalle  tietyn 

vaikutelman  antamista  varten  että  itselle  oman  sisäisen  kokemuksen  jäsentämiseksi 

(McAdams  1993,  12;  20).  Toisaalta  omaelämäkerrallisen  aineiston  tulkinnassa  tulee 

huomioida todellisen elämän ja elämäkerrallisen tarinan välillä vallitsevat erot (Roos 1988, 

217).  Viimeksi  mainittuun eroavaisuuteen on suhtauduttu perinteisesti  kahdella eri  tavalla: 

joko nähden ne toisilleen vastakkaisina tai pitäen eroavaisuutta vain vähäisenä. Ensimmäistä 

lähestymistapaa edustaa muun muassa Pierre Bourdieu (1986) käsitteellään elämäkerrallinen 
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illuusio.  Bourdieu  katsoo,  että  elämäkerrallisella  tarinalla  ei  ole  yhteyttä  ”todelliseen” 

elämään ja historiaan, sillä kertojan omat tarpeet ja intentiot dominoivat kertomusta liikaa. 

Myös  Jerome  Brunner  (1987)  ja  David  Carr  (1986)  katsovat  elämäkerrallisen  tarinan 

sisältävän  tiettyjä  kerronnallisia  elementtejä.  Elämäkerta  kerrotaan  aina  jollekin,  jotakin 

tarkoitusta varten ja jossakin tietyssä tilanteessa. He eivät kuitenkaan poissulje sitä, etteikö 

elämäkerrallinen tarina välittäisi  aina myös  inhimillistä kokemusta ja toimintaa.  (Bourdieu 

1986; Brunner 1987; Carr 1986, 65 ref. Roos 1988, 219–220.) 

Analysoin tässä tutkielmassa omaelämäkerrallista aineistoa fenomenologista lähestymistapaa 

soveltaen.  Tulkitsen  elämäkerralliset  kirjoitukset  ilmiöksi,  jonka  kautta  on  hahmottelen 

käsitystä  ”todellisessa  elämässä”  esiintyvästä  asiasta  eli  fenomenologisin  termein  ilmiön 

olemuksesta.  Tukeudun  näin  ollen  elämäkerrallisen  tarinan  ja  todellisen  elämän  yhteyden 

ymmärtämisessä pikemminkin Brunnerin ja Carrin kuin Bourdieun teoriaan. 

6. 2 Kertomuksia köyhyydestä

Vaikka  Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä  -kirjoituskilpailuaineiston omaelämäkerrallisissa 

tarinoissa  sivutaan  hieman  oman  köyhyyden  lisäksi  myös  joitakin  muita  teemoja,  tarinat 

keskittyvät selvästi köyhyyteen. Tulkitsen, että ne teemat, joiden avulla omasta köyhyydestä 

kirjoituskilpailuaineistossa  kerrotaan,  kuvastavat  todellisessa  elämässä  ilmenevän 

köyhyyskokemuksen  olennaisinta  sisältöä.  Tämän  lisäksi  uskon  teemojen  viestivän 

samanaikaisesti  myös  kirjoittajien  halua  luoda  tietty  vaikutelma  itsestään  ja  omasta 

elämästään köyhänä tarinansa lukijoille. Luettuani tarinoita useaan otteeseen huomasin, että 

niissä  kerrotaan  omasta  köyhyydestä  melko  yhdenmukaisten  teemojen  avulla.  Paikansin 

tarinoista kolme teemaa: köyhyyden syyt, köyhyyden ilmeneminen arjessa ja selviytymiskeinot  

köyhyydessä. 

Köyhyyden syyt

Useimmat  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  -kirjoituskilpailuun  osallistuneet  kirjoittajat 

pohdiskelevat omaelämäkerrallisissa tarinoissaan syytä omaan köyhyyteensä. Aiheen käsittely 

on selvästikin vastaus kirjoituskilpailukutsuun sisältyneeseen ohjeistukseen, jossa kirjoittajia 

kehotetaan  pohdiskelemaan  tarinoissaan  muun  muassa  sitä,  miten  he  tulivat  köyhiksi. 
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Toisaalta kielteisiä tunteita herättävien tapahtumien on myös aiemmissa tutkimuksissa todettu 

haastavan ihmisiä etsimään kausaalisia selityksiä sille, miksi tapahtumat ovat sattuneet juuri 

omalle kohdalle (Taylor 1991 ref. McAdams 2008, 253).  

Syiden etsintä johtaa kirjoittajat pikemminkin uusien kysymysten kuin kaivattujen vastausten 

äärelle. Kirjoittajat pohtivat esimerkiksi sitä, onko olemassa joku, joka päättää ihmiselämän 

kulusta  ja  onko  tämä  mahdollinen  joku  syypää  siihen,  että  nykyinen  elämä  tuntuu  niin 

raskaalta.  Syitä  etsitään  myös  perintötekijöistä.  Kysytään,  päätyykö  ihminen  köyhyyteen 

tiettyjen geenien tai tietynlaisten kasvuolosuhteiden seurauksena. Kohtalon, perintötekijöiden 

ja kasvuolosuhteiden mahdollinen ennalta määräävä vaikutus herättää kirjoittajissa selvästi 

kokemuksen  elämän  epävarmuudesta.  Tulkinta  köyhistä  kontrolloimattomien  olosuhteiden 

uhreina on tunnistettu yleisimmäksi selitysmalliksi myös Eurooppalaiseen arvotutkimukseen 

perustuvassa analyysissa8. Saman tutkimuksen mukaan toiseksi yleisimpänä syynä pidetään 

yksilöllistä  huono-onnisuutta.  Kummankin  tulkinnan  mukaan  köyhät  ovat  ennen  kaikkea 

”kohtalon” uhreja.  (Pessi 2009, 239–240.) 

Vaikka  pienituloiseen  sosioekonomiseen  situaatioon  päätymistä  pidetään  tarinoissa 

pääsääntöisesti  yleistä  elämän  epävarmuutta  lisäävänä  asiana,  muutamassa  tarinassa  sille 

annetaan  kuitenkin  toisenlainen  merkitys.  Köyhtymisen  katsotaan  muuttaneen  omat 

elämänarvot  aiempaa  kestävämmälle  ja  terveemmälle  perustalle.  Köyhyyden  katsotaan 

paradoksaalisesti johdattaneen itsen henkisen rikkauden äärelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että kirjoittajat eivät kärsisi puutetta joissakin tilanteissa. Ajatus köyhyyden rikastavasta 

mahdollisuudesta  ei  ole  uusi.  Muun  muassa  jo  Franciscus  Assisilainen  (1181/82–1226) 

ajatteli,  että  toiset  ihmiset,  luonto  ja  työnteko ovat  itsessään niin  arvokkaita  asioita,  ettei 

ihmisen  tarvitse  jokapäiväistä  ravintoa  lukuunottamatta  omistaa  mitään  niiden  lisäksi 

voidakseen olla tyytyväinen elämäänsä. (Järveläinen & Mäkinen 2007, 87–88.) 

Köyhyyden ilmeneminen arjessa

Toinen keskeinen  Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuaineistossa esiintyvä 

teema liittyy köyhyyden erilaisten ilmenemismuotojen kuvailuun. Tarinoissa kerrotaan usein 

8 Pidän tuloksia yhdenmukaisina tämän tutkielman aineiston kanssa, vaikka kyseisessä tutkimuksessa ei 
kysytty mielipiteitä köyhyyden syistä vain asianosaisilta itseltään, vaan kaikenlaisissa taloudellisissa 
tilanteissa eläviltä ihmisiltä. 
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hyvin yksityiskohtaisesti siitä, mitä ilman köyhyydessä joudutaan elämään ja mihin rahat juuri 

ja juuri riittävät. 

Moni kirjoittaja kertoo köyhyydestään käyttäen sanaparia ”välttämätön” ja ”ylimääräinen”. 

Tällä  viitataan  useimmiten  siihen,  ettei  köyhyydessä  ole  välttämättömien  menojen  lisäksi 

varaa  muuhun.  Jokapäiväisiä  kuluja,  kuten  ruoka-,  terveys-  ja  asumiskustannuksia  sekä 

päivittäistavarahankintoihin liittyviä maksuja pidetään yleisesti ottaen pakollisina menoerinä. 

Joissakin tarinoissa kuitenkin kerrotaan, että niihin ei aina riitä rahaa. 

Ylimääräisiksi  menoiksi  määrittyvät  tutkimusaineistossa  hyvin  monenlaiset  asiat,  kuten 

kauneudenhoito,  uudet  vaatteet,  tupakanpoltto  ja  alkoholinkäyttö,  matkustelu,  maksulliset 

harrastukset, sanomalehden tilaaminen ja lahjojen ostaminen ystäville. Ylimääräisenä pidettyä 

ei  kuitenkaan  kuvata  asiaksi,  jota  ei  tarvittaisi  ja  kaivattaisi.  Myös  aiemman 

köyhyystutkimuksen parissa on todettu,  ettei  ihmisten  tarpeita  voida jakaa yksiselitteisesti 

ensi-  ja toissijaisiin.  Fyysisilläkin tarpeilla,  kuten riittävän ruuan ja lämpimän vaatetuksen 

tarpeella, on ihmisen hyvinvointiin liittyvä sosiaalinen ulottuvuutensa. (Lister 2004, 23–25.)

Selviytymiskeinot köyhyydessä

Köyhyyden  syiden  ja  sen  arkisten  ilmenemismuotojen  analysoimisen  lisäksi  useimmissa 

köyhyyskirjoituksissa kuvaillaan hyvin tarkasti myös niitä selviytymiskeinoja, joita kirjoittajat 

käyttävät  arjessa  pärjätäkseen.  Selviytymiskeinoilla  pyritään  helpottamaan  taloudellista 

tilannetta ja lievittämään köyhyyskokemuksen kielteisyyttä (vrt.  Gilliat 2001, 65; ref. Lister 

2004, 133). 

Tarinoista  käy ilmi,  ettei  arjessa selviytyminen ole  mahdollista  tai  se  on ainakin erityisen 

hankalaa ilman  materiaalisten resurssien lisäämistä. Resurssien lisäämisellä viitataan tässä 

pääasiallisen tulon,  esimerkiksi työttömyyskorvauksen tai  palkan, lisäksi hankittuun tuloon 

sekä ruoka-, vaate- tai muuhun avustukseen. Materiaalisten resurssien lisäämiseen pyritään 

aineiston mukaan turvautumalla muiden apuun sekä hankkimalla lisätuloja. 

Moni kirjoittaja kertoo pyrkivänsä myös minimoimaan kulutustaan, jotta selviytyisi paremmin 

köyhyyteen liittyvistä arjen haasteista. Kulutuksen minimoimiseen pyritään tutkimusaineiston 
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mukaan ennen kaikkea tinkimällä omista tarpeista. Jatkuva omista tarpeista tinkiminen johtaa 

kuitenkin kirjoittajien mukaan noidankehään, jossa taloudellisen tilanteen lievittämisen keinot 

heikentävät henkistä jaksamista entisestään. 

Tutkimusaineistossa köyhyys kuvataan henkisesti kuormittavaksi elinympäristöksi, joten on 

ymmärrettävää, että kirjoittajat kertovat käyttävänsä erinäisiä stressinkäsittelykeinoja9 arjessa 

selviytyäkseen.  Köyhyydessä  elämistä  pyritään  sietämään  paremmin  viidellä  eri  tavalla: 

suhtautumalla  asioihin  sinnikkäästi,  kohentamalla  omaa  elämänlaatua  ei-materiaalisilla  

asioilla,  omillaan  toimeen  tulemalla,  piilottelemalla  omaa  köyhyyttä  muilta  sekä 

asennoitumalla köyhyyteen oppimistehtävänä. 

Stressinkäsittelykeinot  on  jaettu  perinteisesti  ongelmasuuntautuneisiin ja 

tunnesuuntautuneisiin  keinoihin.  Jälkimmäisillä  viitataan  keinoihin,  joilla  pyritään 

lievittämään  ongelmallisen  tilanteen  aiheuttamia  epämiellyttäviä  tuntemuksia. 

Ongelmasuuntautuneiden  keinojen  avulla  tavoitellaan  puolestaan  muutosta  itse 

ongelmatilanteessa.  Tunnesuuntautuneista  keinoista  erotetaan  toisinaan  välttämiskeinot.  

Välttämiskeinot eroavat tunnesuuntautuneista keinoista mm. siten, että niiden avulla pyritään 

pakenemaan ongelmallista  tilannetta.  (Endler  & Parker  1994,  ref.  Feldt  & Mäkikangas  & 

Kokko  2005,  83.)  Myös  tämän  tutkimusaineiston  mukaan  köyhyydessä  käytetyt 

stressinkäsittelykeinot noudattelevat edellä kuvattua jaottelua. On mielenkiintoista todeta, että 

kirjoittajat  käyttävät  tarinoiden  mukaan  vain  yhtä  ongelmasuuntautuneeksi 

selviytymiskeinoksi luokiteltavissa olevaa stressinkäsittelykeinoa, joka on sinnikkyys. 

6. 3 Analyysin kuvaus 

Koska  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  -kirjoituskilpailuaineisto  sisältää  laskelmieni 

mukaan toista sataa temaattiseksi omaelämäkerraksi luokiteltavissa olevaa tarinaa, totesin jo 

tutkimusprosessin  alkuvaiheessa,  etten  voisi  mitenkään  analysoida  suunnittelemallani 

metodilla  niin  montaa  tarinaa.  Ratkaisin  ongelman  siten,  että  tein  aineistolleni 

harkinnanvaraisen otannan (Eskola & Suoranta 2005, 18). 

9 Ymmärrän stressinkäsittelykeinot henkilön kognitiivisiksi ja toimintaan suuntautuneiksi pyrkimyksiksi 
työstää sellaisia ulkoisia tai sisäisiä vaatimuksia, jotka kuluttavat ihmisen voimavaroja tai ylittävät ne 
(Lazarus & Folkman 1984). 
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Toteutin  aineiston  valikoinnin  monivaiheisen  prosessin  kautta.  Ensimmäisessä  vaiheessa 

karsin aineistosta pois ne tarinat, jotka olivat erityisen pitkiä tai erityisen lyhyitä. Säätelemällä 

tekstien pituutta halusin ennen kaikkea yhtenäistää tekstejä, mutta saatoin sen kautta helpottaa 

myös  omaa  analyysiani.  Määritin  käyttökelpoisten  tarinoiden  pituudeksi  yhdestä  neljään 

sivua. Toisessa vaiheessa karsin aineistosta pois ne tarinat, joista ei käynyt selville vastaajan 

sukupuolta  ja  tarkkaa  ikää.  Arvelin  kyseisten  asioiden  saattavan  selittää  osaltaan 

tutkimustuloksia, joten katsoin tiedot välttämättömiksi. 

Havaitsin tarinoihin tutustuessani, että kirjoittajat eivät teksteissään miellä itseään pelkästään 

köyhäksi,  vaan  pikemminkin  opiskelijaksi,  työttömäksi  tai  vanhuuseläkeläiseksi,  joka  on 

köyhä (vrt. Valkonen 2007, 188–191). Tästä syystä jätin analyysin ulkopuolelle ne tarinat, 

joista ei käynyt ilmi kirjoittajan sosioekonomista asemaa. Kutsun jatkossa sosioekonomista 

asemaa lyhyemmin situaatioksi. 

Tämän  jälkeen  jaottelin  aineiston  kahteen  kategoriaan  sen  mukaan,  painottuuko  kerrottu 

köyhyyskokemus  menneisyyteen  vai  nykyisyyteen.  Jättämällä  pois  ensiksi  mainittuun 

kategoriaan  luokiteltavat  tarinat  saatoin  lähentää  kerrottujen  köyhyyskokemusten  ajallista 

yhtenäisyyttä  toisiinsa.  Samalla  varmistin  sen,  ettei  tulkitsemani  köyhyyskokemus  ole 

suodattunut kirjoitushetken aikaisen, kenties jo parantuneen taloudellisen tilanteen kautta. 

Lopulta valitsin  aineistosta  kattavan  edustuksen  kussakin  situaatiossa  ilmenevää 

köyhyyskokemusta  varten.  Mikäli  jotakin  situaatiota  kohden aineistoa  oli  erityisen  vähän, 

valitsin aineiston kokonaisuudessaan tulkinnan kohteeksi. Näin tein sekä työssä käyvien että 

vanhuuseläkkeellä olevien  kirjoitusten kohdalla. Muuten käytin harkintaa ja satunnaisuutta. 

Pyrin löytämään kustakin situaatiosta monipuolisen edustuksen siten, että vastaajat olisivat 

vaihtelevasti sekä miehiä että naisia, yksinasuvia ja parisuhteessa eläviä, lapsettomia ja lapsia 

omaavia  sekä  mahdollisimman  monen  ikäisiä  ihmisiä.  Rajasin  tällä  tavoin  valitsemieni 

tarinoiden määrän korkeintaan kahdeksaan tapaukseen kutakin situaatiota  kohden.  Lopulta 

analyysin  kohteeksi  valikoituivat  omaelämänkerrallisissa  tarinoissa  useimmiten  esiintyneet 

sosioekonomiset situaatiot: opiskelijan (N=8), työttömän (N=8), työkyvyttömän (N=8), työssä 

käyvän (N=5) ja vanhuuseläkeläisen (N=5) köyhyyskokemukset. Yhteensä aineistoni sisälsi 34 

tarinaa koostuen kaikkiaan 85 liuskasta tekstiä. 
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Vaikka  arvelin  kaikkien  edellä  kuvaamieni  taustatekijöiden  tuovan  jonkinlaista  vaihtelua 

perusturvattomuuden  ilmenemismuotoihin,  en  halunnut  analysoida  tutkimustuloksia 

systemaattisesti  suhteessa  taustatekijöihin.  Sen  sijaan  tuon  taustatekijöiden  mahdollisen 

vaikutuksen  esille  vain  silloin,  kun  niillä  on  vaikuttanut  olevan  erityistä  merkitystä 

tutkimustulosten kannalta.  Tässä raportissa käyttämissäni suorissa aineistolainauksissa ovat 

näkyvissä kirjoittajien sukupuoli, ikä ja sosioekonomien situaatio. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Analysoin  tutkimusaineistoa  eli  omaelämäkerrallisia  tarinoita  sisällönanalyysin  avulla. 

Sisällönanalyysi  on  menetelmä,  jossa  tutkittavasta  ilmiöstä  pyritään  saamaan  kuvaus 

tiivistetyssä  ja  yleisessä  muodossa  (Tuomi  &  Sarajärvi  2009,  103).  Hyödynnän 

tutkimuksessani  sisällönanalyysia  voidakseni  hahmottaa  selkeällä  tavalla  aineistosta  ne 

olennaiset  ilmaisut,  käsitteet  ja  ajatuskokonaisuudet,  jotka  implikoivat  koettua 

perusturvattomuutta. Aineiston pelkistämisen ja tiivistämisen avulla pyrin löytämään sellaisia 

tutkittavaan  ilmiöön  liittyviä  ilmauksia,  jotka  vastaavat  tutkimuskysymykseen  siitä, 

minkälaisia perusturvattomuuden kokemuksia köyhyyteen erilaisissa elämäntilanteissa liittyy. 

Tässä  tutkimuksessa  aineistolähtöinen  sisällönanalyysi  on  tarkoittanut  kolmivaiheista 

prosessia, jossa aineiston pelkistämisestä edetään aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn ja 

viimein aineiston abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen (ks. Tuomi & Sarajärvi 

2009,  108–112).  Aloitin  pelkistämisen  etsimällä  tutkimusaineistosta  ne  ilmaukset,  joiden 

katsoin liittyvän tutkimustehtävään. Paikantamani ilmaukset koostuivat pääasiassa yhdestä tai 

useammasta  lauseesta.  Listasin  ilmaukset  erilliseen  tiedostoon  ja  pelkistin  ilmaukset 

tiiviimpään muotoon. 

Klusterointivaiheessa  kävin  läpi  pelkistämiäni  ilmauksia  etsien  niistä  yhtenäisiä  piirteitä. 

Ryhmittelin samaa asiaa kuvaavat käsitteet luokiksi, ja nimesin kunkin luokan sen sisältöä 

mielestäni parhaiten kuvaavan käsitteen mukaan (ks. taulukko 2). Käytin luokitteluyksikkönä 

tutkittavan ilmiön ominaisuutta, piirrettä tai siihen liittyvää käsitystä käsitystä. Klusteroinnin 

avulla saatoin tehdä alustavia havaintoja tutkimastani ilmiöstä. 
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Taulukko 2: Tutkimusaineistosta pelkistetyt ilmaukset ja niiden redusointi alaluokkiin

Pelkistetty ilmaus Alaluokka
Itsehalveksunta
Ihmisarvon ansaitseminen
Itsekunnioituksen työstäminen

Köyhyyden piilottelu
Vastavuoroisuuden puute
Muiden osoittama halveksunta

Avun pyytäminen nöyryyttävää
Avun pyytämistä vältellään

Syyllisyys köyhyydestä lasten takia

Harmaalla alueella liikkuminen
Ei varaa hyväntekeväisyyteen

Itselle kelpaamattomuus

Sosiaalinen kelpaamattomuus

Sosiaalinen alistuminen

Vanhemmuuteen liittyvä kelpaamattomuus

Yhteiskunnallinen kelpaamattomuus

Taloudellinen epäitsenäisyys 
Lainan ottamisen pakko
Omaisuuden myymisen pakko

Huono kohtelu virastoissa
Apua vaille jääminen
Etuuksien suhteen väliinputoaminen
Rakenteellinen eriarvoisuus

Kateus muihin verratessa

Valinnanvapauden menettäminen

Oikeuksien polkeminen

Vertailu

Liikkumiskustannusten rajoittaminen  
Ystävien kaikkoaminen

Sosiaalinen eristäytyminen

Kulutuksen rajoittaminen minimiin
Laskukierteeseen joutuminen

Ennakoimattomaan ei varaa
Velanoton kammo
Epävarmuus tulevista töistä
Pelko köyhyyden loppumattomuudesta

Jokapäiväinen selviytyminen

Tulevaisuudessa selviytyminen

Nälkä, vähäinen ja yksipuolinen ravinto 
Sairaudenhoidon laiminlyöminen
Asianmukaisten vaatteiden puute
Hygieniasta tinkiminen
Alkeelliset ja ahtaat elinolot

Erilaisuus kaveripiirissä
Lapsi ei ymmärrä köyhyyttä
Kasvu ja kehitys
Joulun merkittävyys

Itseltä puuttuminen

Lapsilta puuttuminen

Jaksamattomuus
Pelko mielenterveyden menettämisestä
Itsetuhoiset ajatukset
Yöllä murehtiminen

Virkistäytymisen puute

Toivottomat tulevaisuudennäkymät
Unelmoinnin lopettaminen

Uupuminen

Mielekkyyden katoaminen

Tarkoituksettomuus

Epäterveellinen ravinto
Krooninen, jatkuvaa lääkehoitoa vaativa sairaus

Perheväkivalta

Fyysiseen terveydentilaan liittyvät uhat

Väkivallan riski
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Vaikka myös aineiston klusteroinnin voidaan sanoa olevan osa abstrahointiprosessia, aloitin 

varsinaisen abstrahointivaiheen etsimällä alaluokista yhteneväisiä piirteitä. Yhdistin alaluokat 

seitsemään yläluokkaan ja nimesin luokan sen sisältöä kuvaavan uhan tai jo kohdatun pelon  

käsitteellä.  Jatkoin  yhdistelyä  ja  päädyin  lopulta  kolmeen  tutkimaani  ilmiötä  kuvaavaan 

pääluokkaan (ks. taulukko 3). (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 111–112.)  

Taulukko 3: Alaluokkien abstrahointi seitsemään yläluokkaan ja kolmeen pääluokkaan

Alaluokka Yläluokka Pääluokka

Itselle kelpaamattomuus

Sosiaalinen kelpaamattomuus

Sosiaalinen alistuminen

Vanhemmuuteen liittyvä 
kelpaamattomuus

Yhteiskunnallinen 
kelpaamattomuus

Kelpaamattomuuden kokemus Yhteisön tarjoaman turvan 
menettämisen kokemus

Valinnanvapauden menettäminen

Oikeuksien polkeminen

Vertailu

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus

Sosiaalinen eristäytyminen Yksinäisyyden kokemus

Jokapäiväinen selviytyminen

Tulevaisuudessa selviytyminen

Taloudelliset uhat Elinmahdollisuuksien loppumisen 
pelko

Itseltä puuttuminen

Lapsilta puuttuminen

Perustarpeisiin liittyvä puutteen 
kokemus 

Uupuminen

Mielekkyyden katoaminen

Tarkoituksettomuus

Henkinen jaksamattomuus Itsen katoamisen pelko

Fyysiseen terveydentilaan liittyvät 
uhat

Väkivallan riski

Fyysinen uhka
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Analyysin  eteneminen  on  esitetty  taulukoissa  2  ja  3.  Ensisijaisena  tutkimuskysymyksenä 

tarkastelin  siis  sitä,  minkälaisia  perusturvattomuuden  kokemuksia  köyhyydestä  kertovissa 

omaelämäkerrallisissa  tarinoissa  esiintyy.  Taulukossa  4  pelkistän  vastauksen 

tutkimuskysymykseen  väittämäksi,  jonka  mukaan  köyhyydestä  kertovissa 

omaelämäkerrallisissa  tarinoissa  esiintyviä  perusturvattomuuden  ilmentymiä  ovat  kokemus 

yhteisön tarjoaman turvan menettämisestä sekä elinmahdollisuuksien loppumisen ja yksilön 

itsensä katoamisen pelko. 

Taulukko 4: Pääluokat ja niistä muodostettu yhdistävä luokka

Pääluokka Yhdistävä luokka

Yhteisön tarjoaman turvan menettämisen kokemus Köyhyydestä kertovissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa 
esiintyviä perusturvattomuuden kokemuksiaElinmahdollisuuksien loppumisen pelko

Itsen katoamisen pelko

Seuraavissa  luvuissa  (7–9)  kuvailen  yksityiskohtaisesti,  millä  tavalla  perusturvattomuus 

esiintyy  tulkintani  mukaan  köyhyyskirjoituksissa.  Tämän  jälkeen,  luvussa  10,  kokoan 

tutkimustulokset yhteen päätelmiksi tarkoituksenani pohtia tuloksia syvällisemmin ja vertailla 

niitä aiemmin tutkimusraportissa kuvattuihin teorioihin. 
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7 KOKEMUS YHTEISÖN TARJOAMAN TUEN 
MENETTÄMISESTÄ

7. 1 Kelpaamattomuuden kokemus

Länsimainen  elinympäristö  haastaa  taloudelliseen  menestykseen,  omistamiseen  ja 

kuluttamiseen. Sen lisäksi että köyhyyteen liittyy puutetta perustarpeista,  köyhyys on yhtä 

lailla sosiaalinen asema hierarkkisen yhteiskunnan pohjalla. Kun köyhyydessä elävä ihminen 

miettii omaa arvoaan ja merkitystään, taloudellisen menestyksen puute sekä omistamisen ja 

kuluttamisen  vähäisyys  saavat  helposti  keskeisen  aseman  ajatuksissa.  Samalla  ihmisen 

mieleen alkaa kerääntyä erilaisia näihin asioihin liittyviä uhkia ja pelkoja. (Toskala 1997, 23–

24; Järveläinen & Mäkinen 2007, 87.) 

Kokemus  omasta  kelpaamattomuudesta  on  keskeisesti  esillä  kirjoituskilpailuun 

osallistuneiden elämäntarinoissa. Suuri joukko kirjoittajista tuo tarinoissaan eri tavoin esiin 

kokemuksen  siitä,  ettei  köyhyydestään  johtuen  kelpaa  itselleen  eikä  muille.  Toisaalta 

kelpaamattomaksi paljastumista tai leimautumista myös pelätään. 

Itselle kelpaamattomuus

Kokemus siitä, ettei kelpaa itselleen, ilmenee tutkimusaineistossa ensinnäkin käsityksinä siitä, 

että oma ihmisarvo on kyettävä ansaitsemaan. Ajatukseen kätkeytyy näkemys, jonka mukaan 

ihminen on köyhyydestään johtuen jotenkin puutteellinen ja kelvoton, eikä hänellä ole edes 

ihmisarvoa. Ainut ulospääsytie tästä arvottomuuden tilasta onkin kirjoittajien mukaan sinnikäs 

pyrkiminen pois köyhyydestä.  Seuraavaan tekstiin on sisäänkirjoitettu uhka siitä,  että ellei 

kirjoittaja pääsisikään jostakin syystä  köyhyydestään eroon, hän jäisi  myös jatkossa muita 

alempiarvoisempaan asemaan. 

”Opinnot on suoritettu, gradu puuttuu ja sen mukana hyvä toimeentulo sekä kuuluminen ylempään  
sosiaaliseen luokkaan. Köyhästä, työttömästä yksinhuoltajaäidistä tulee vielä jotakin, aivan takuulla.  
(nainen, 54, opiskelija)

Itselle kelpaamattomuudesta kerrotaan tarinoissa myös tuomalla esiin, että itsekunnioituksen 

säilyminen  köyhyydessä  vaatii  jatkuvaa  ponnistelua. Itsekunnioitusta  pyritäänkin 
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vahvistamaan  omien  ajatusmallien  tietoisella  kyseenalaistamisella  ja  uusien,  itselle 

myönteisten  asenteiden  opettelemisella.  Se  ei  kuitenkaan  tapahdu  helposti.  Esimerkiksi 

seuraavan tekstin kirjoittaja tuntee uhkaa siitä, ettei kykene voittamaan kelpaamattomuuden 

kokemuksiaan.

”Yritin vakuutella itselleni, että minulla on oikeus toimeentulotukeen.” (nainen, 42, työtön)

Vaikuttaa  siltä,  että  vain  harva  kirjoittajista  on  kyennyt  kyseenalaistamaan  itsen  kannalta 

haitallisia  ajatusmalleja.  Sen  sijaan  täysin  päinvastaisesti  moni  tarina  suorastaan  huokuu 

itsehalveksuntaa.  Itsehalveksunta  ilmenee  tarinoissa  erityisesti  kirjoittajien  tapana  käyttää 

itsestään halventavia nimityksiä. Itsen nimittely pohjautuu erityisesti taloudellisesta huono-

osaisuudesta  johtuvaan  riippuvuuteen  muista.  Tällaisia  itsestä  käytettyjä  nimityksiä  ovat 

esimerkiksi ”loiseläjä”, ”toisen luokan kansalainen”, ”yhteiskunnan elätti”, ”sosiaalipummi” 

ja  ”arvoton  maan  matonen”.  Tämän  lisäksi  itsehalveksuntaa  esiintyy  joissakin  tarinoissa 

kirjoittajien esiin tuomana haluna muuttua näkymättömäksi tai olla pois muiden silmistä. 

”Kaupan kassalla tunnen olevani jatkuvasti kuin arvoton maan matonen, jonka olisi päättäjien mielestä  
parempi  hautautua  pysyvästi  maan  tomuun  pois  raharikkaiden  silmistä.”  (nainen,  66,  
vanhuuseläkkeellä)

Sosiaalinen kelpaamattomuus

Aiempien  tutkimusten  mukaan  sosiaalinen  kelpaamattomuus  aiheuttaa  itselle 

kelpaamattomuutta.  Varsinkin  muiden  osoittaman  halveksunnan  tai  jopa  pelkästään 

arvostuksen  puutteen  ajatellaan  vähentävän  ihmisen  itsearvostusta.  (Turunen  2004,  60.) 

Toisaalta  itsehalveksunnan katsotaan  pohjautuvan myös  kuvitteellisiin  arvioihin  siitä,  mitä 

muut  itsestä  ajattelevat  (Toskala  1997,  49).  Aiheutuipa  itsehalveksunta  kummasta  syystä 

tahansa, monen köyhyyttä kokevan tarinassa kerrotaan muiden osoittamasta halveksunnasta. 

Halveksuntaa  kohdataan  tarinoiden  mukaan  erityisesti  vuorovaikutustilanteissa  muiden 

ihmisten  kanssa.  Sitä  ilmenee  erityisesti  halveksuntaa  viestivässä  katseessa,  mutta  sitä 

kerrotaan esiintyvän myös puheen tasolla. Halveksuntaa kohdataan virastoissa ja kaupoissa, 

oikeastaan missä tahansa. Katseen ja puheen katsotaan kohdistuvan erityisesti köyhyydessä 

elävien ulkoiseen olemukseen eli siihen, miltä köyhät muiden silmissä näyttävät:

”Kyllä  se  haavoittaa  mielen  kun  vauraammat  ja  hyvin  pukeutuvat  katsovat  halveksien  ja  sama  
vaikuttaa  palvelualoilla.  Kaikki  vaikuttaa  mielenterveyteen  ja  on  nöyryyttävää.”  (nainen,  85;  
vanhuuseläkkeellä)

46



”Marketin hyllyjen väliin kuuluu kuinka kaksi langanlaihaa naista, hienosti värjättyine hiuksineen ja  
muodikkaine  silmälasikehyksineen  kommentoi:  'En  voi  ymmärtää,  miten  joku  voi  ostaa  vaatteensa  
ruokakaupasta! Voitko sinä?' 10-vuotias tytär katsoo äitiä syyttävän näköisenä, ja sihahtaa: 'Perkele.  
Minä haluan tsim änd tsilliin'...” (nainen, 42; työtön)

Köyhyyden  häpeällisyys  aiheutuu  halveksuvasta  katseesta,  jolla  varakkaat  ja  hyvin 

pukeutuvat  katsovat  kirjoittajaa  ja  muita  köyhiä.  Katse  esitetään  todellisena.  Aiempien 

todellisten  tai  kuviteltujen  kokemusten  pohjalta  katseen  saatetaan  kuitenkin  myös  olettaa 

olevan  olemassa.  Tutkimusaineistossa  tämä  ilmenee  erityisesti  tilanteissa,  joissa  itseä 

arvioidaan  muiden  silmin.  Jotkut  kirjoittajat  kertovatkin  köyhyydestään  ”aina  samoissa 

vaatteissa”  kulkemisena,  lapsen kouluun lähettämisenä  ”puhki  kuluneissa  housuissa”  sekä 

toisten  ”vanhoihin  vaatteisiin” pukeutumisena.  Tämänkaltaisen  köyhyyden  kuvailemisen 

voidaan  olettaa  liittyvän  nimenomaan  toisten  halveksuvan  katseen  kohteena  olemiseen. 

Vaikka  jälkimmäisessä  aineistolainauksessa  halveksuvan  puheen  ei  väitetä  kohdistuvan 

nimenomaan  kirjoittajaan  ja  tämän  tyttäreen,  halveksunnan  kerrotaan  kuitenkin  osuvan 

kumpaankin heistä. 

Sosiaalisen kelpaamattomuuden kokemuksia ilmenee muiden osoittaman halveksunnan lisäksi 

myös  kokemuksena  siitä,  ettei  kykene  omasta  vähävaraisuudesta  johtuen  vastavuoroisiin 

ihmissuhteisiin.  Vaikka  paremmassa  taloudellisessa  asemassa  olevat  ystävät  eivät  edes 

huomaisi materiaalisen vastavuoroisuuden puutetta tai keskittyisivät ystävyyssuhteessa vain 

henkiseen  vastavuoroisuuteen,  köyhyydessä  elävällä  voi  olla  häpeästään  johtuen  kiusaus 

jättää jossakin vaiheessa ystävänsä jätetyksi tulemisen pelossa. Yksinäisyys voi olla parempi 

vaihtoehto kuin jatkuva tunne siitä, että on ystävien seurassa kelpaamaton. 

”Tunnen itseni joskus loiseläjäksi, kun esimerkiksi syön ystävieni luona ruokaa ja vastavierailulla voin  
tarjota vain kupillisen teetä.” (nainen, 29, opiskelija)

Sosiaalisesta kelpaamattomuudesta kertoo myös se, että ihminen pyrkii  piilottamaan muilta 

oman  köyhyytensä.  Köyhyyden  piilottelu  on  keino  suojautua  sellaisilta  häpeän  ja  yksin 

jäämisen  kokemuksilta,  jotka  voisivat  aiheutua  muiden  osoittamasta  halveksunnasta  tai 

hylkäämisestä.  

”En ole kuitenkaan kehdannut paljastaa kavereilleni kuinka suuressa köyhyydessä elän.” (mies, 17,  
opiskelija)
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Sosiaalinen alistuminen

Sosiaalista alistumista ilmenee köyhyyskirjoituksissa muita kelpaamattomuuden kokemuksen 

muotoja useammin. Sosiaalisella alistumisella tarkoitetaan tässä tutkielmassa ensinnäkin sitä, 

että avun pyytäminen mielletään nöyryyttäväksi. Tarinoiden mukaan avun pyytämisen tekee 

vaikeaksi  tarinoiden  mukaan  toisten  armoille  joutuminen.  Tämä  tulee  esille  erityisesti 

puhuttaessa  käynneistä  sosiaalitoimistossa,  jossa  ei  voi  aina  olla  varma  avun  saamisesta. 

Toisaalta sosiaalitoimistossa asioiminen koetaan nöyryyttäväksi myös siksi, että sen katsotaan 

vievän  ihmiseltä  viimeisetkin  kunnian  rippeet  muiden  ja  itsen  silmissä.  Läheisten  apuun 

turvautumisesta puhutaan tarinoissa sen sijaan pikemminkin kiusallisena asiana. Se harmittaa 

sekä ihmissuhteiden vastavuoroisuuden puutteen vuoksi että tietynlaisen riippuvuussuhteen 

jatkumisen takia. 

”Jatkuva senttien laskeminen ja vippien otto ystäviltä ja vanhemmilta on raivostuttavaa, nöyryyttävää  
ja väsyttävää.” (nainen, 29, opiskelija) 

”En  ole  koskaan  hakenut  toimeentulotukea,  enkä  EU-ruokakasseja,  vaikka  olen  työtön  ja  köyhä.  
Haluan säilyttää ihmisarvoni, köyhänä ja työttömänäkin, rikkaassa Suomessa.” (mies, 52, työtön) 

Jälkimmäisen aineistolainauksen kirjoittaja käyttää selviytymiskeinonaan köyhyydessä sitä, 

ettei  turvaudu  muiden  apuun.  Lainauksesta  näkyy  erityisesti  länsimaisen  yhteiskunnan 

omillaan  pärjäämisen  eetoksen  sisäistäminen,  jonka  mukaan  avun  pyytäminen  määrittää 

ihmisen heikoksi  ja  huonoksi  muiden silmissä.  Avun pyytämistä  vältetään  viimeiseen asti 

myös siksi, ettei häpeän tunne aktivoituisi ihmisen omassa kokemusmaailmassa. 

Vanhemmuuteen liittyvä kelpaamattomuus

Sen  lisäksi,  että  köyhyyskirjoitusten  mukaan  moni  kirjoittaja  pitää  itseään  kelvottomana 

ihmisenä  ja  kansalaisena,  jotkut  tuntevat  olevansa  köyhyydestään  johtuen  kelpaamattomia 

myös vanhempina.  Kelpaamattomuus ilmenee tarinoissa useimmiten syyllisyyden tunteina. 

Syyllisyyttä koetaan siitä, että lapset jäävät ilman tarpeellisina ja välttämättöminä pidettäviä 

asioita  vanhempien  köyhyyden  vuoksi.  Lasten  sanotaan  kärsivän  tästä.  Lapset  kärsivät 

kirjoittajien mukaan myös vanhempien ahdistuneisuudesta, joka aiheutuu kelpaamattomuuden 

kokemuksista: 

”Ja köyhyyttä on sekin, että ei voi antaa lapselleen likimainkaan kaikkea sitä, mitä muut lapset saavat.  
Siihen tuskaan ei vaatimaton elämänasenne riitä.” (nainen, 35, työkyvytön) 
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”Kyllä minä vielä kärsin, mutta entä ne lapset. Heillä on kavereita, jotka saavat kaiken, mutta minun  
lapseni vain sen välttämättömän. Minun köyhyyteni lankeaa myös minun lasteni päälle halusin sitä tai  
en. Minä herkkänä äitinä kärsin myös siitä.” (nainen, 38, työtön)

Yhteiskunnallinen kelpaamattomuus

Kelpaamattomuutta  voidaan  tuntea  myös  sen  suhteen,  ettei  köyhyydessä  voi  elää  aina 

yhteiskunnallisten normien ja arvojen mukaisesti. Joissakin tapauksissa esimerkiksi kiusaus 

näpistää  ruokaa  koulusta  iltapalaksi  kotiin  tai  tehdä  töitä  pimeästi  kasvaa  jatkuvien 

taloudellisten  vaikeuksien  myötä.  Harmaalla  alueella  liikkuminen  ei  kuitenkaan  näytä 

häiritsevän  muutamaa  asiasta  kertovaa  kirjoittajaa  yhtä  paljon  kuin  se,  kuinka  joitakin 

harmittaa  köyhyydestä  johtuva  kyvyttömyys  lahjoittaa  rahaa  hyväntekeväisyyteen.  Moni 

köyhyydessä  elävä  haluaisi  osoittaa  yhteisvastuullisuutta  lahjoittamalla  rahaa  esimerkiksi 

Punaiselle  Ristille  tai  kirkon  kolehtiin  sekä  antamalla  ylimääräisiksi  jääneitä  vaatteita  ja 

tavaroita  kirpputorille  myytäväksi.  Mahdollisuus  tehdä  lahjoituksia  nostaa  arvoa  myös 

muiden silmissä. 

”Monta vuotta tunsin kuuluvani etuoikeutettuihin, koulutettuihin ja fiksuihin ihmisiin, joilla oli varaa  
harjoittaa aika ajoin hyväntekeväisyyttäkin. - - Meidän hyvään elämäämme kuuluivat ulkomaanmatkat,  
merkkivaatteet  ja  lahjoitukset  kirpputoreille  ja  Punaiselle  Ristille.  Oli  hienoa  ostaa  t-paita,  joka  
symboloi sitä, että juuri minä olin avulias ja humanitäärinen ihminen. Oli hienoa ohimennen mainita  
työpaikalla, miten kummilapseni kaukana kehitysmaassa voi.” (nainen, 45, työssä) 

7. 2 Epäoikeudenmukaisuuden kokemus 

Vaikka  oikeudenmukaisuuden  lähteenä  on  yleisesti  totuttu  pitämään  yleisesti  kirjoitettua, 

yhteiskunnassa  lainsäädäntövallan  omaavan  tahon  säätämää  normistoa  eli  lakikokoelmaa, 

ihmisten käsitys  oikeudenmukaisuudesta  perustuu käytännössä usein myös niin  kutsuttuun 

luonnonoikeusajatteluun. Sen mukaan maailmassa on olemassa inhimillisistä katsomuksista 

riippumattomia, universaaleja ja velvoittavia oikeusperiaatteita. (Yeung & Saari & Lagerspetz 

2007, 9.) Tutkimuksen aineistossa pohjautuvat kumpaankin lähteeseen. 

Oikeuksien polkeminen

Varsinkin  työkyvyttömyyseläkkeellä  ja  vanhuuseläkkeellä  olevien  tarinoista  on  luettavissa 

kokemus  siitä,  että  köyhyydessä  joudutaan  kohtaamaan  jatkuvasti  monenlaista  omien 

oikeuksien  sivuuttamista  ja  ylitse  kävelemistä.  Tätä  kerrotaan  tapahtuvan  sekä 

yhteiskunnallisissa rakenteissa että viranomaisten käyttäytymisessä ja toiminnassa. 
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Yhteiskunnallisista  rakenteista  aiheutuvaa  oikeuksien  polkemista  tapahtuu  kirjoittajien 

mukaan erityisesti tilanteissa, joissa peruspalveluita ei ole saatavilla ja sosiaaliset tuet eivät 

riitä inhimilliseksi koettavan elintason ylläpitämiseen. Rakenteellista eriarvoisuutta pidetään 

tarinoissa epäinhimillisenä asiana eli loukkauksena omaa ihmisarvoa kohtaan. Omia elinoloja 

vertaillaan  joskus  jopa  eläinten  asemaan  siten,  että  köyhistä  katsotaan  huolehdittavan 

Suomessa  eläimiäkin  vähemmän.  Rakenteellista  oikeuksien  polkemista  tunnistetaan  myös 

tilanteissa,  joihin sisältyy sosiaalisten tukien saatavuuteen liittyviä ongelmia ja suoranaista 

osattomaksi jäämistä eli väliinputoamista. 

”Välillä tuntuu, että liito-oravat, kulkukoirat ja eläintarhan apinatkin ovat paremmassa asemassa kuin  
me surkeilla eläkkeillä kituuttavat ihmiset -  ainakin eläinsuojelulait pitävät eläinten puolta.” (nainen,  
66, vanhuuseläkkeellä)

”Asumistukeni jäi pieneksi, sillä asunto katsottiin liian suureksi yhdelle ihmiselle.” (nainen, 31, työtön)

”Asumistukea ei ole saanut kun henkilölukuun asunto, 77 neliötä, on liian pieni. Emme viihdy tässä  
asunnossa ja raivostuttaa tietoisuus, ettei tästä ikinä siis ole ulospääsyä. Rahnat eivät riitä.” (nainen,  
42b, työkyvyttömyyseläkkeellä) 

Keskimmäisessä  lainauksessa  työttömänä  oleva  kirjoittaja  kertoo  joutuneensa 

asunnottomuuden  uhatessa  muuttamaan  ainoaan  tarjolla  olevaan  vuokra-asuntoon.  Asunto 

katsottiin Kelassa neliömäärältään kuitenkin liian suureksi yhdelle ihmiselle, joten siihen ei 

myönnetty asumistukea. Jälkimmäisessä lainauksessa puolestaan kerrotaan, että perheeltä jäi 

asumistuki  saamatta,  koska  asunto  oli  Kelan  määrittelyissä  neliömäärältään  liian  pieni. 

Suurempaan asuntoon perheellä ei kuitenkaan ollut erinäisistä syistä mahdollisuutta muuttaa. 

Tarinoissa  kerrotaan  myös  tapauksesta,  jossa  työkyvyttömyyseläkkeellä  oleva  ihminen 

määritellään  järjestelmän  taholta  liian  hyväkuntoiseksi  saamaan  kuntoutusta,  mutta  ilman 

kuntoutusta terveydentila kuitenkin samanaikaisesti väistämättä heikentyy. 

Osa  kirjoittajista  katsoo  tulleensa  epäoikeudenmukaisesti  kohdelluksi  myös  tiettyjen 

viranomaisten taholta. Huono kohtelu virastoissa, esimerkiksi ”luukulta” toiselle lähettämisen 

ja sosiaaliviranomaisten puolueellisten päätösten muodossa, herättää kirjoittajissa ahdistusta. 

Lisäksi vaikuttaa siltä, että kaikkein huonoimmassa asemassa olevat jäävät vaille apua. Vaikka 

esimerkiksi  toimeentulotukilain  mukaan  kaikille  tulisi  turvata  henkilön  ja  perheen 

ihmisarvoisen  elämän  kannalta  välttämätön  toimeentulo,  monet  viranomaiset  toimivat 
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tarinoiden  mukaan  toisin.  Yksilöllisen  tilanteen  huomioon  ottamisen  sijaan  viranomaisten 

kerrotaan ratkovan asiakkaiden ongelmia näennäisen oikeudenmukaisesti tasapäistämällä. 

”Tuntuu,  että  köyhänä  mua  ns.  kyykytetään  byrokratian  rattaissa  vaikka  olen  sairas.  Aina  
kuntoutustuen katkon aikana olen entistä köyhempi, koska toimeentulotuki on erittäin niukka. Luukulta  
toiselle yritän jaksaa mm. hakemaan työttömyysturvaa kunt.tuen katkon ajaksi, koska toimeentulotuki  
on  toissijainen  tuki  ja  tietysti  olen  entistä  köyhempi  ja  väsyneempi  ja  turhautuneempi  rämpiessäni  
"palveluissa".” (nainen, 44, työkyvytön)

”Sosiaalihuollosta emme ole saaneet penniäkään, koska miehellä on niin hyvät tulot. Se on kai pakko  
uskoa, mutta keskituloisillakin on kyllä ihmeen vaikea tulla nykysuomessa toimeen vai ollaanko turhan  
vaativia?” (nainen, 38, työtön)

Valinnanmahdollisuuksien menettäminen

Vähävaraisuuteen  liittyy  tarinoissa  myös  kokemuksia  valinnanmahdollisuuksien 

menettämisestä, jolloin ihmisen päätäntävalta oman elämän suhteen kapenee minimiin. Koska 

arjesta  on  jotenkin  selvittävä,  köyhyydessä  joudutaan  tekemään  monia  ikäviä  ratkaisuja, 

esimerkiksi  omaisuuden  myymisen  tai  lainan  ottamisen  muodossa.  Erilaiset  ”pakot” 

herättävät ihmisissä ahdistusta. 

”Kirpputoria olen vielä jotenkuten jaksanut pitää myyden siellä jo vähät kulta- ja hopeaesineeni aina  
polkupyörään asti, jotta saisin kaikki tutkimukseni maksettua.” (nainen, 50, työkyvytön)

”Toivottomassa  tilanteessa  turvauduin  epätoivoiseen  keinoon;  opiskeluaikana  en  ollut  hakenut  
opintolainaa. Minulla oli silti oikeus hakea ja saada opintolainaa vaikka opintoni olivat jo päättyneet.  
Hain  lainaa,  jolla  maksoin  vaadittavat  vuokramenot.  Loput  lainasta  menivät  sohvaan  ja  
pyykkikoneeseen. Minulla oli nyt iso kaksio, iso vuokra, opintolainaa ja tulona työttömyyspäiväraha.”  
(nainen, 31, työtön)

Valinnanmahdollisuuksien  menettämistä  ilmenee  aineistossa  myös  taloudellisena 

epäitsenäisyytenä.  Köyhyydessä  ihmisellä  ei  välttämättä  ole  riittäviä  varoja  muuttaa 

edullisempaan vuokra-asuntoon, tai hänen on pakko turvautua leipäjonoon. Tämänkaltaisesta 

epäoikeudenmukaisuudesta puhuu myös YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson 

(2004), jonka mukaan oikeus ruokaan ei tarkoita ilmaisen ruuan jakamista nälkäisille, vaan 

jokaisella  tulisi  olla  oikeus  ruokkia  itsensä  (Riches  2008,  35).  Seuraavassa 

aineistolainauksessa tuodaan esiin taloudellisesta epäitsenäisyydestä johtuvia tuntemuksia: 

”Nykyisessä asunnossa on kallista asua ja tuntuu ettei tästä niin vain lähdetäkään kun vuokranantaja  
haluaa kuluvan kuukauden vuokran, seuraavan kuukauden vuokran, sitten pitää olla vuokra uuteen  
asuntoon ja vuokratakuu. Se on jo melkein 1700€! Mistä sellainen rahamäärä kerralla?????” (nainen,  
42a, opiskelija)
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Vertaileminen

Kolmas  tutkimusaineistossa  esiintyvä  epäoikeudenmukaisuuden  kokemuksen  muoto  liittyy 

vertailemiseen. Arkinen selviytyminen köyhyydessä tuntuu joistakin kirjoittajista entistäkin 

vaikeammalta  siksi,  että  muilla  asiat  näyttävät  olevan paremmin.  Vertailua  tehdään omiin 

sukulaisiin,  opiskelu-  ja  työtovereihin,  mutta  myös  keneen  tahansa  paremmassa 

taloudellisessa asemassa olevaan. Vertailu synnyttää kateutta. Ollessaan kateellinen ihminen 

ahdistuu muiden menestyksestä ja tuntee itsensä huonommaksi.  Kun kateutta  tarkastellaan 

koetun epäoikeudenmukaisuuden näkökulmasta, se kiinnittyy osaksi luonnonoikeusajattelua. 

Ihminen pohdiskelee katkerana, miksei hänellä ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin muilla.

”Hyvin ovat jääneet mieleen sieltä ne talvien loska-aamut, kun lapsi piti herättää jo ennen kuutta, että  
ehdit  viedä  hänet  pulkalla  hoitoon,  ennen  kuin  itse  tallaat  opiskelupaikkaan.  Ja  sitten  toiset  äidit  
kehuivat ettei heidän tarvitse herätä kuin tuntia ennen ja lähteä kotoa puoli tuntia ennen koulun alkua  
ja hyvin ehtii  viedä lapset kouluun ja hoitoon…Silloin joskus aina kirpaisi…”En ole katkera mutta  
kuitenkin”…” (nainen, 42a, opiskelija) 

7. 3 Yksinäisyys ja yksinäisyyden uhan kokemus

Yksinäisyys ymmärretään yleensä emotionaaliseksi eli tunnepohjaiseksi tilaksi, jossa ihminen 

tuntee  samanaikaisesti  erillisyyttä  muista  ihmisistä  ja  tarvetta  muiden  ihmisten  kanssa 

olemiseen.  Toisin  sanoen ihminen ei  tunne olevansa  yksin,  jos  hän  nauttii  yksinolostaan. 

Ystäviä  ja  muita  läheisiä  ihmissuhteita  pidetään  ihmisen  hyvinvoinnin  yhtenä  perustana. 

(Saari 2009, 9; 41.) Yksinäisyys tuntuu raskaalta, koska toisista erillään ollessaan ihminen jää 

vaille rakkautta, hyväksyntää, arvostusta ja huolenpitoa (Toskala 1997, 30). 

Sosiaalinen eristäytyminen

Lähes kaikki ihmiset kuuluivat ennen nykyistä individualismin läpitunkemaa aikaa johonkin 

kiinteään yhteisöön. Vaikka oli tavallista, että yhteisö huolehti toisistaan läpi elämän, joskus 

yhteisö  saattoi  sulkea  jonkun  pois  keskuudestaan.  Ulkopuolelle  joutumisen  uhka  syntyi 

todennäköisemmin  yhteisön  normien  rikkomisesta.  (Toskala  1997,  24.)  Vaikka  nykyään 

monet aiemmat normit ovat muuttuneet väljemmiksi, tilalle on tullut uudenlaista sosiaalisen 

eristäytymisen uhkaa. Jotkut kirjoittajat tuovatkin tarinoissaan esiin pelkonsa siitä, että jäljellä 

olevat  ystävät  eivät  enää  pitkään  jaksa  elää  mukana  heidän  köyhyyskokemuksissaan. 
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Ystävyyssuhteiden sanotaan myös joissakin tapauksessa kuihtuneen, kun niiden hoitamiseen 

ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia:

”Tilanteeni  on  vaikuttanut  myös  ihmissuhteisiini,  se  ahdistaa  jäljelle  jääneitä  harvoja  ystäviäni.  
Olenkin aika lailla erakoitunut.” (nainen, 58, työkyvyttömyyseläkkeellä)

”Minusta on tullut  erakko. Sosiaalinen olin joskus ennen. Ystäviä olisi  montakin.  Mutta niin hyviä  
ystäviä minulla ei ole, että voisin tarjota vain lautasellisen kaurapuuroa ja omatekoisen sämpylän.”  
(nainen, 65, vanhuuseläkkeellä)

Yksinäisyys  ja sen uhka heijastuu köyhyyskirjoituksissa myös siinä,  että  jotkut  kirjoittajat 

kertovat  joutuvansa  rajoittamaan  liikkumistaan  kustannussyistä.  Tämä  haittaa  heidän 

kanssakäymistään  sekä  sukulaisten  että  ystävien  kanssa.  Yhteyttä  pyritään  vaalimaan 

kuitenkin esimerkiksi internetin välityksellä. 

”Kotimatkalla  poikkean  kirjastossa,  jossa  varaan  internetvuoron,  jotta  voin  laittaa  sähköposteja  
ystävilleni ja kavereilleni. Tunnissa ei paljoa ehdi, mutta onneksi edes sen verran, että ystävät ja kaverit  
tietävät minun olemassa olostani. Rakkaita, mutta niin kaukana asuvia tuttavia,  kun ei  muuten tule  
nähtyä kovin useasti.” (mies, 30, työtön)
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8 ELINMAHDOLLISUUKSIEN LOPPUMISEN PELKO

8. 1 Taloudellisen uhan kokemus

Mahdollisuus  ennakoida  tulevaa  kasvattaa  ihmisen  turvallisuuden  tunnetta.  Monet 

nykyihmisten pelot liittyvätkin usein siihen, että muutokset ympärillä ovat entistä nopeampia 

ja niihin on vaikea vaikuttaa. (Hänninen, Karjalainen, Lehtelä & Silvasti 2008, 12.) Tulevan 

ennakointia  ei  kuitenkaan  aina  pidetä  välttämättömänä  esimerkiksi  joidenkin  asioiden 

vähäpätöisyyden vuoksi. Sen sijaan ihmisen perustarpeisiin eri tavoin vaikuttavien asioiden 

ennakointia pidetään erityisen tärkeänä. 

Jokapäiväinen selviytyminen

Köyhyyskokemuksissa tyypilliset uhat liittyvät jokapäiväiseen selviytymiseen.  Kirjoitusten 

mukaan  kulutuksen  rajoittaminen  minimiin koetaan  välttämättömäksi.  Kun  taloudellinen 

liikkumavara  on  kapea,  tavanomaisina  pidettävät  kulut  muodostuvat  arjen  jokapäiväiseksi 

haasteeksi. Tällaisia ovat muun muassa televisiolupamaksu, puhelinkulut, kampaajakäynnit, 

kirja-  ja levyostokset sekä sanomalehtimaksu. Lisäksi kohtuuttomaksi koettua taloudellista 

hankaluutta  ilmenee  esimerkiksi  siinä,  että  ei  ole  varaa  noudattaa  ruokaan  liittyviä 

makutottumuksia ja syödä erityisruokavalion mukaan. 

”Sain  television  lahjaksi  pari  vuotta  sitten.  Siitä  seurasi  pelko  televisiolupamaksuista.  En  puhu  
puhelimessa  kuin  välttämättömät  puhelut.  Ostan  ruokaa  kauppojen  tarjouksista  niin  kuin  pystyn  
terveyteni  mukaan  niissä  käymään.  Syön  vaatimattomasti,  tosin  ruoka-allergiat  haittaavat  
rahatalouttani. Jos voisin, ostaisin luomutuotteita. Minulla on viikoittain puuropäivä, kaksi päivää syön  
linssikeittoa, kaksi päivää sekasoppaa. Loput junailen. Haluaisin syödä joka päivä kaksi hedelmää ja  
puoli kiloa vihanneksia. Vaikkei se aina onnistu.” (nainen, 58, työkyvyttömyyseläkkeellä)

”Olen  väsynyt.  Kävin  tänään naapureiden  kanssa lähimmän kaupungin suuressa  marketissa.  Ostin  
viikon ruokatarpeet, rahaa oli 8 euroa ja 40 senttiä. Se riitti. Sieltä saa kahvia alle eurolla paketin.  
Omaan  käyttöön  se  kelpaa  hyvin,  vierasvaraksi  pitää  olla  parempaa.  Voipaketti  maksaa  3  euroa,  
laktoositon  maito  euron  ja  69  senttiä.  Sain  vielä  kauraryynit  ja  makaronit.”  (nainen,  65,  
vanhuuseläkkeellä)

Arkinen  selviytyminen  vaikeutuu  köyhyydessä  entisestään,  kun  tulojen  vähyys  johtaa 

laskukierteeseen. Mikäli saadut tulot on käytettävä rästissä oleviin maksuihin, arki muuttuu 

kaoottiseksi  kilpailuksi  siitä,  mihin  tänään  on  varaa.  Esimerkiksi  vuokra-,  sähkö-  ja 
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vesimaksut ovat välttämättömiä, joten niistä on vaikea tinkiä. Toisaalta laskujen kasautuminen 

aiheuttaa  viivästyskorkoja  ja  voi  lopulta  vaikuttaa  luottotietoihin.  Nämä  puolestaan 

heikentävät köyhyydessä elävän arkista selviytymistä entisestään. 

”Laskupinot kasaantuvat. Joka ikinen kuukausi soittelen ja anelen osamaksua tai jatkoaikaa. Välillä on  
kuin seinä edessä.” (nainen, 45, työtön)

”Tili  on  miinuksilla.  Laskuja  on  maksamatta.  Aktiv  kapital  kolahtaa  postiluukusta.  Niitä  muita  
kirjekuoria  en  jaksa  enää  avata.  Olen  saanut  laskufobian.  -  -  Tili  on  mennyt,  vaikkei  ole  vielä  
tullutkaan.” (nainen, 38, työtön)

Tulevaisuudessa selviytyminen

Taloudellisen uhan kokemus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään nykyhetkeen, vaan kirjoittajien 

mieltä  painaa  usein  myös  tulevaisuudessa  selviytyminen. Kun  tulot  ovat  pienet, 

ennakoimattomiin  menoihin  ei  ole  varaa.  Köyhyydessä  pelätäänkin  esimerkiksi  sitä,  että 

kodinkone  tai  muu  arjen  kannalta  välttämätön  apuväline  menee  rikki,  joku  perheenjäsen 

sairastuu vakavasti tai vaikka lapsi hajottaa silmälasinsa. 

”Köyhänä on aina pelossa, että jos tulee joku ylimääräinen kulu, miten siitä sitten selviää. Kaikkeen ei  
saa  apua  sosiaalitoimesta  eikä  ole  rikkaita  sukulaisia  joilta  lainata.”  (nainen,  44,  
työkyvyttömyyseläkkeellä)

”Joka päivä toivon,  ettei  mitään kovin isoa mene rikki.  Ylimääräiseen korjaamiseen minulla ei  ole  
varaa.” (nainen, 44, työssä)

Toisaalta  epävarmuus  tulevaisuudessa  selviytymisestä  kohdistuu  myös  siihen,  minkälaiset 

mahdollisuudet  ihmisellä  on parantaa omaa taloudellista  asemaansa.  Köyhyyskirjoituksissa 

esimerkiksi  opiskelijat  kertovat  epäilevänsä omaa työllistymistään tulevaisuudessa.  Lisäksi 

oma  työmarkkina-asema  koetaan  epävarmaksi.  Pätkätöiden   ja  muiden  lyhytaikaisten 

työsuhteiden  varaan  on vaikea  rakentaa  tulevaisuutta.  Mikäli  köyhyyteen  liittyy  kokemus 

siitä, ettei oman taloudellisen aseman parantaminen ole mahdollista, syntyy pelko köyhyyden 

loppumattomuudesta.  Kun  taloudelliseen  tilanteeseen  liittyy  tulevaisuuteen  ulottuvaa 

epävarmuutta,  esimerkiksi  opintolainan  ottamista  ei  mielletä  järkeväksi  keinoksi  helpottaa 

nykyisyydessä  selviytymistä.  Köyhyyskokemuksiin  näyttäisi  liittyvän  kasaantuvaa  huolta 

tulevaisuudessa selviytymisestä. Tämä voi vaikuttaa ihmisen riskinottokykyyn niin, ettei hän 

uskalla käyttää kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia parantaa omaa asemaansa. 

”Elän kädestä suuhun ja tiedän työllisyystilanteeni  aina vain muutamaksi  kuukaudeksi  eteenpäin.”  
(nainen, 26, opiskelija) 
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”Koko loppuelämän minulla tulee olemaan tähän perussairauteeni runsaasti lääkitystä, tällä hetkellä 6  
tablettia  päivässä,  joten  mitään  helpotusta  ei  ole  rahallisesti  näkyvissä.”  (nainen,  43,  
työkyvyttömyyseläkkeellä)

”En  aio  ottaa  opintolainaa,  enkä  mitään  muutakaan  lainaa.  En  halua  ajautua  samanlaiseen  
tilanteeseen  kuin  isäni,  joka  maksanee  velkojaan  vielä  viidentoista  vuoden  kuluttua.”  (mies,  17,  
opiskelija)

8. 2 Perustarpeisiin liittyvä puutteen kokemus

Köyhyyskokemuksiin  liittyy  myös  uhkia,  joita  voidaan  pitää  suoranaisesti  elämisen 

perustarpeisiin kohdistuvina. Perustarpeilla tarkoitetaan tässä riittävää ravintoa ja vaatetusta 

sekä  mahdollisuutta  sairaudenhoitoon.  Perustarpeina  voidaan  pitää  myös  Suomen  oloissa 

riittävän  suojaavia  asumisoloja  ja  mahdollisuutta  henkilökohtaisesta  hygieniasta 

huolehtimiseen. Lisäksi kirjoittajat, joilla on huollettavia lapsia, tuovat  esiin pelkonsa siitä, 

että heidän lapsiltaan puuttuu vanhempien köyhyyden vuoksi jotakin tärkeää. Tarinoista käy 

ilmi vanhempien pelko siitä,  että lapsen kasvu ja kehitys  vaarantuu pysyvästi.  Edellisessä 

luvussa esitetty taloudellisen uhan kokemus laajenee yhdessä perustarpeisiin liittyvän uhan 

kokemuksen kanssa koskemaan yksilön ja hänen perheensä akuuttia selviytymistä. 

Itseltä puuttuminen

Itseltä  puuttumisen  kertomuksissa  kuvataan  usein  akuuttia  puutetta  liittyen  ravinnon 

hankkimiseen  ja  välttämättömään  terveydenhoitoon.  Aina  ei  ole  mahdollista  ostaa  ruokaa 

ollenkaan tai  käydä lääkärissä ja  huolehtia  lääkehoidosta.  Joissakin tapauksissa kirjoittajat 

kertovat ostavansa halvinta ruokaa alennuskoreista ja esimerkiksi keittoruuan määrää pyritään 

lisäämään laimentamalla sitä vedellä. Ruokakaupassa valinnat kohdistuvat mahdollisimman 

edullisiin  ruokatarvikkeisiin,  kuten  makaroniin  ja  tonnikalaan.   Silloin  kun  ruokaa  on 

mahdollista  hankkia,  tunnetaan  huolta  siitä,  ovatko  asiat  yhtä  hyvin  vielä  seuraavanakin 

päivänä.  Pahimmassa  hädässä  turvaudutaan  sukulaisten  apuun  tai  ollaan  yksinkertaisesti 

nälässä ja vailla tarvittavia lääkkeitä:  

”Olen oppinut vähällä tulemaan toimeen pakon edestä. Alkuvuodesta oli valmisruoka kotiin tuotuna 2 x  
viikossa, se oli liian kallista joten lopetin sen. Halvemmaksi tulee 1 rasia kalakeitto tai muu keitto 1,5€  
josta  riittää  kahdeksi  kertaa  kun  lisää  vettä  tai  maitoa.  Perunat  ovat  halpoja,  puuroja  ja  
mustikkakeittoa. Alennuskorista ostan leivän 50% halvemmalla, samoin muita eineksiä – 50%. Säästöä  
siitä tulee toistuviin jokapäiväisiin tarpeisiin, pakonomaisiin.” (nainen 85, vanhuuseläkkeellä)
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”Tänä vuonna (2006) on käynyt niin, että Kela on pudottanut neljä käyttämääni reseptilääkettä pois  
sairausvakuutuskorvauksesta.  Kaikki  ne  ovat  lääkkeitä,  joille  ei  löydy  vastaavaa  korvattavaa  
vaihtoehtoa. Minä olen jättänyt ne lääkkeet kokonaan pois.”(nainen 58, työkyvyttömyyseläkkeellä)

Köyhyydessä elävä voi  joutua  tinkimään myös sellaisesta  hygienian  tasosta,  jota  pidetään 

yhteiskunnassamme  itsestään  selvänä.  Saippuaa,  hammastahnaa  ja  vessapaperia  pidetään 

yleensä välttämättöminä tarvikkeina, mutta vähävarainen saattaa joutua rajoittamaan niiden 

käyttöä.  Tämän  lisäksi  jotkut  naispuoleiset  kirjoittajat  kertovat  kokevansa  alemmuutta 

naiseutensa suhteen, koska heillä ei ole mahdollisuutta käyttää erityisesti naisille suunniteltuja 

hygieniatuotteita, kuten hyvältä tuoksuvaa shampoota tai deodoranttia. 

”Jos  saippua,  hammastahna  tai  wc-paperi  on  loppu,  niin  ilman  on  oltava  tai  ruoasta  pois  
vähennettävä. Tosiasiassa ilman wc-paperia pärjää veden avulla pitkäänkin, mutta ilman saippuaa ja  
hammastahnaa ei.” (nainen 36, työtön)

Kirjoittajien teksteissä mainitaan myös kehnot asuinolot ja puutteellinen vaatetus. Asunnosta 

saattaa  puuttua  riittävä  lämmitys,  peseytymismahdollisuudet  ovat  alkeelliset  ja  asunto  on 

aivan  liian  pieni  asukasmäärään  suhteutettuna.  Asianmukaisten  vaatteiden  puute  haittaa 

köyhyydessä eläviä monella tapaa. Se aiheuttaa alemmuuden tunteita ja estää harrastamasta 

esimerkiksi ulkoilua. 

”Asumme ahtaasti – Tunnelma on liian tiivis, kun kaikille ei ole sitä omaa tilaa ja rauhaa. Lapset  
tappelevat usein ja aikuisten pinna palaa. Tunnelma on monesti aggressiivinen.” (nainen 38, työtön)

”Ajattelen  usein  kenkiä:  kunnollisia  lenkkitossuja,  kävelykenkiä  ja  talvikenkiä.  Millaista  olisi,  jos  
omistaisi  vaihtokengät?  Asiaan vaikuttaa  se,  että  nykyään  minulla  on  vasaravarpaat  ja  rakottuvat  
päkiät,  eivätkä  vanhat  kengät  enää sovikaan jalkaani.  Kenkien  suhteen olen  pulassa.” (nainen 58,  
työkyvyttömyyseläkkeellä)

”Talvella ei ollut vaatteita ulosmenoon! Mielenterveyteni kärsi ja psykiatrilla käynnit alkoivat jälleen.”  
(nainen ,42b, työkyvyttömyyseläkkeellä)

Lapsilta puuttuminen 

Köyhyyskirjoituksissa lasten perustarpeet määritellään hieman eri tavalla kuin aikuisten. Kun 

aikuisten  kohdalla  painotetaan  esimerkiksi  ravinnon  riittävyyttä  ja  mahdollisuutta 

sairaudenhoitoon,  lapsiin  kohdistuvina  perustavanlaatuisina  uhkina  koetaan  kasvun  ja 

kehityksen  häiriintyminen.  Lapselle  toivotaan  mahdollisuutta  ”normaaliin”  elämään 

köyhyydessä. Vanhemmat voivat olla jopa valmiita ottamaan suuren lainan, jotta lapsen koti 

säilyisi  köyhyydestä  huolimatta.  Toisaalta  vähävaraiset  vanhemmat  pelkäävät,  että  lapsen 
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kehitys  häiriintyy jotenkin siitä,  ettei  hänellä  ole  samanlaisia  mahdollisuuksia  kuin muilla 

samanikäisillä.  Lapsen  erilaisuutta  kaveripiirissä  pyritään  välttämään  huolehtimalla  lapsen 

muodinmukaisesta vaatetuksesta, vaikka vanhemmat sen vuoksi joutuisivat tinkimään omista 

perustarpeista. Tällä halutaan välttää lapsen joutuminen kiusaamisen ja syrjinnän kohteeksi, 

sillä joukkoon kuulumisen tunnetta pidetään lapselle tärkeänä. 

”Halusin näyttää lapsille, että koti on ja pysyy. Heidän lapsuuskotiaan en olisi suostunut myymään  
missään tapauksessa,  koska  jo  isän muuttaminen  pois  merkitsi  heille  suunnatonta  turvattomuutta.”  
(nainen, 45, työssä)

”Mutta  lapseni  haluan  pitää  hyvin  puettuna,  ettei  hänen  tarvitse  tulla  koulussa  ja  kaveripiirissä  
pilkatuksi, sillä lapset osaavat olla todella julmia toisiaan kohtaan. Onneksi postimyyntitilit on keksitty,  
sieltä saan tilattua lapselle vaatteita, joululahjat ym.” (nainen 40, työssä)

”Kävin läpi voimattomuuden ja ahdistuksen. Olisin niin halunnut antaa hänelle [lapselle] sen hetken  
nautinnon jonkin saamisesta. Silloin hämäävästi tuntee olevansa samanlainen kuin muut, kuuluvansa  
joukkoon.” (nainen, 45, työtön)

Köyhyyskokemuksistaan  kirjoittavat  vanhemmat  korostavat  tarinoissaan  sitä,  ettei  lapsi 

ymmärrä  köyhyyttä.  Lapsen tahto  ja  tarpeet  luovat  painetta  vanhemmille  ja  saavat  heidät 

kokemaan  köyhyyden  yhä  vaikeammin  siedettävänä  asiana.  Köyhyyteen  liittyvä  häpeä  ja 

sosiaalinen paine koetaan voimakkaampana lasten kautta. Se saattaa johtaa tilanteeseen, jossa 

köyhyyttä joudutaan piilottelemaan jopa omilta lapsilta. Vanhemmat myös samaistuvat lapsen 

maailmaan  omien  lapsuudenkokemustensa  kautta,  mikä  vahvistaa  esimerkiksi  joulun 

merkitystä. Lapsille halutaan järjestää perinteinen joulu, johon kuuluu lahjoja ja muita rahaa 

edellyttäviä  asioita.  Köyhyydessä  tähän  ei  kuitenkaan  ole  aina  mahdollisuutta.  Sekä 

joululahjoja että muita lapsille hankittuja kulutustavaroita pidetään itsestäänselvästi nykyiseen 

elämänmenoon  kuuluvina  asioina.  Sekä  vanhemmat  että  lapset  katsovat  jäävänsä  jostakin 

paitsi näiden puuttuessa. 

”Lasten on aina välillä vaikeaa tajuta sitä ettei ole sitä rahaa. Olenkin ajatellut että parempi vähentää  
sitä  syömistä  itseltäni  että  rahaa  jää  lasten  juttuihin   enemmän,  kun  muusta  ei  pysty  enää  
vähentämään.” (nainen, 42b, opiskelija)

”Ensimmäinen kerta kun menin diakonin luo, oli sydäntä raastava. Oli joulun alusaikaa ja tuntui etten  
pysty laittamaan lapselle minkäänlaista joulua.” (nainen, 42a, opiskelija)

”-  -  juhlapyhät  ottavat  koville  kun  ei  ole  jouluna  joulukinkkua  eikä  oikein  mitään  muutakaan,  
joulukuusesta puhumattakaan.” (nainen 42b, opiskelija)
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9 ITSEN KATOAMISEN PELKO 

9. 1 Henkisen jaksamattomuuden kokemus

Köyhyys on monella tapaa henkisiä voimavaroja kuluttava elinympäristö. Kun ihminen kokee 

menettäneensä köyhyydestään johtuen yhteisön tarjoaman tuen sekä tuntee jatkuvaa pelkoa 

elinmahdollisuuksiensa  loppumisesta,  vaarana  on  totaalinen  uupuminen.  Elämästä  katoaa 

mielekkyys,  eikä  omalla  olemassaololla  tunnu  olevan  enää  mitään  tarkoitusta.  Tässä 

tutkimuksessa  itsen  katoamisen  pelolla  tarkoitetaan  sekä  psyykkisen  että  fyysisen 

tuhoutumisen  uhkaa.  Psyykkinen  uhka  merkitsee  kontrollin  ja  tietoisen  hallinnan 

menettämisen pelkoa sekä äärimmäistä turvattomuuden tunnetta. (vrt. Toskala 1997, 44.)

Uupuminen

Henkisen  jaksamattomuuden  kokemus  ilmenee  köyhyyskirjoituksissa  esimerkiksi 

psyykkisenä  oireiluna,  joka  sisältää  kärjistyneimmässä  muodossaan  mielenterveyden 

menettämisen  pelkoa  ja  itsetuhoisia  ajatuksia.  Kuvaillaan,  että  ainainen  rahapula  tekee 

hulluksi, tai että pää ei enää kestä jatkuvaa köyhyyttä. Itsetuhoisiin ajatuksiin huoli siitä, mitä 

perheelle tapahtuisi oman kuoleman jälkeen. Puolison tuki tai usko Jumalaan on kuitenkin 

estänyt tähän saakka kirjoittajia päätymästä lopulliseen ratkaisuun. 

”Tänään  ystävättäreni  kysyi  että  miten  minun  pää  kestää.  Kyllä  se  kestää  kun  on  pakko,  ei  ole  
vaihtoehtoja. Vaikkakin ei se todellakaan ole helppoa läheskään joka päivä.” (nainen 42b, opiskelija) 

”Ajattelen usein itsemurhaa. Olen uskossa ja se tekee asian mutkalliseksi. Minulla on myös yksi  jo  
aikuinen  lapsi.  Usein  tuntuu,  etten  jaksa  elämänyhtälöni  kaikkia  osia:  köyhyyttä,  sairauksia,  
yksinäisyyttä, menetyksiä. Itsemurha on yksi keino päästä tästä piinaavasta tilanteesta pois.” (nainen  
58, työkyvytön)

”Olisi tullut edes parantumaton syöpä, että pääsisi täältä pois. Kuoleman ajatukset ja itkukohtaukset  
täyttävät päiväni. Elämänhaluni katoaa.” (nainen 42, työtön)

Yleisimmin  tarinoissa  on  kuitenkin  kyse  siitä,  että  kirjoittajien  voimavarat  ovat  lopussa. 

Elämänilon menettäminen ilmenee itkuisuutena ja haluna paeta todellisuutta. Oma olo tuntuu 

jatkuvasti  väsyneeltä  ja  uupuneelta.  Toisaalta  jotkut  kirjoittajat  kertovat  valvovansa  öitä 

murehtien  raha-asioita.   Yölliset  murheet  liittyvät  siihen,  miten  rahat  saisi  riittämään  ja 

keneltä tällä kertaa kehtaisi pyytää rahaa lainaksi. 
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”Pikkuhiljaa  se  [köyhyys]  alkaa  murentaa  ihmistä.  Pala  palalta  se  kaivelee  pois  itsetunnon  ja  
iloisuuden.” (nainen, 45, työtön)

”Olen enenevässä masennustilassa ja kalliit osteoporoosi ym. lääkkeet maksavat. Olen uupunut ja aina  
väsynyt.” (nainen 85, vanhuuseläkkeellä)

”Aamuyön tunnit ovat parasta prime timeä pohtia raha- ja työhuolia.” (nainen, 42, työtön)

Mielekkyyden puute 

Erityisesti vanhukset kertovat köyhyyskirjoituksissa menettäneensä elämästään mielekkyyden 

tunteen.  Varattomuus  rajoittaa  erilaisten  virkistäytymiskeinojen  käyttöä,  kuten 

harrastusmahdollisuuksia, kylpylässä käymistä ja matkustamista, jotka tarjoaisivat vaihtelua 

arjen  rutiineille.  Vanhusten  lisäksi  myös  muut  kirjoittajaryhmät  kaipaisivat  elämäänsä 

virkistäytymistä. Esimerkiksi perheelliset kirjoittajat haluaisivat edes joskus päästä johonkin 

kahden kesken puolisonsa kanssa, mutta heillä ei  ole varaa lastenhoitoavun hankkimiseen, 

ravintolaruuan  tai  elokuvalippujen  kustantamisesta  puhumattakaan.  Koko  elämä  tuntuu 

kutistuneen vuokra-asuntoon. 

”Meillä ei ole varaa muotivaatteisiin, ei elokuviin, matkustamiseen, juhlimiseen, me vain raahaudumme  
päivästä toiseen ja koetan kannustaa tyttöjä opiskeluun.” (nainen, 45 työssä)

”Köyhyys pitää nöyränä, ei tässä isotella matkoja eikä kylpylöitä, hoitoja niissä tai muuta ylellisyyttä,  
koska  jokaisesta  päivästä  on  selvittävä.  pienellä  budjetilla  on  taidelaji  sinänsä.”  (nainen  70,  
vanhuuseläkkeellä)

Tarkoituksettomuus

Vähävaraisen elämässä tulevaisuuden näkymät vaikuttavat  toivottomilta.  Ihminen voi  jopa 

menettää kyvyn unelmoida, kun hän ei enää usko elinolosuhteidensa paranemiseen. Toivon 

hiipuminen rajoittaa ihmisen kykyä havaita  olemassaolevia mahdollisuuksia  ja  vie  häneltä 

rohkeuden  tarttua  niihin.  Kun  tulevaisuuden  odotuksia  ei  ole,  itsen  katoaminen  toteutuu 

tunteena siitä, ettei tulevaisuutta ole enää olemassa. 

”Epävarmuus tulevaisuudesta kummittelee koko ajan mielessä,  mikä ei  suinkaan lisää motivaatiota  
repiä  voikukan  lehtiä  takapihoilta  salaatiksi.  Revinkö  niitä  vielä  vuosien  kuluttua?”  (nainen  29,  
opiskelija)
”Kärsin näköalattomuudesta. Ei ole uskoa tulevaisuuteen.” (nainen 38, työtön)

”Lopulta  lakkaa  haaveilemasta  eikä  osaa  käyttää  niitäkään  mahdollisuuksia,  joita  välillä  olisi.”  
(nainen 42, työssä)
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9. 2 Fyysisen uhan kokemus 
Itsen  katoamisen  pelko  ilmenee  kirjoituksissa  myös  fyysiseen  olemassaoloon  liitettyinä 

uhkina. Näihin kuuluvat elämää konkreettisesti uhkaavat vaarat, kuten läheisväkivalta sekä 

sairauksiin  ja  kuolemaan  liittyvät  pelot.  Toisaalta  uhka voi  rakentua  myös  kuvitteelliselle 

perustalle,  jonka takana vaikuttaa yhteisön tarjoama käsitys  siitä,  minkälainen elämäntyyli 

edistää hyvinvointia ja millaisia tekijöitä pidetään terveydelle vaarallisina. 

Fyysiseen terveydentilaan liittyvät uhat

Köyhyyskirjoituksista  käy  ilmi,  että  terveellisen  ravinnon  puute  on  selkeästi  osa  monen 

kirjoittajan  elämää.  Alekoreista  poimitun  ruuan  pelätään  olevan  laadultaan  huonoa  tai 

ravintoarvoltaan vääränlaista. Siitä huolimatta, että joidenkin kirjoittajien kohdalla on kyse 

suoranaisesta  nälästä,  monien  ruokaan  liittyvien  pelkojen  taustalla  voi  havaita  yhteisön 

käsityksiä  siitä,  millainen ruoka on terveellistä.  Ravintoympyrä ja muut ravintosuositukset 

ovat  myös  vähävaraisten  tiedossa,  ja  he  peilaavat  niitä  vasten  omia 

ruuanhankintamahdollisuuksiaan. Kun omat valinnat väistämättä painottuvat terveellisimpien 

vaihtoehtojen sijasta halvimpiin, monen mielessä herää pelko yksipuolisen ja epäterveellisen 

ravinnon aiheuttamista sairauksista. 

”Joskus  olen  huolissani  ruokani  terveellisyydestä,  sillä  esim.  kasvikset  ja  hedelmät  jäävät  
ateriastani niiden hinnan vuoksi pois. En enää kaipaa 'herkkuja' tai roskaruokaa, mutta kun näen 
sellaisia mainostettavan, tulee haikea olo.” (nainen, 31; työtön)

”Kunpa olisi edes kaksikymmentä euroa päivää kohti.  Saisi joskus edes hedelmiä. Niitähän on  
harvoin  "päiväys  ohi"  -altaissa.  Seuraava  päivä  ei  paljon  lohtua  tuo  ravintoympyrääni,  joka  
suosittelee  kovin  auliisti  sitä  monipuolista  ruokavaliota  ikäihmisille.”  (nainen,  66;  
vanhuuseläkkeellä) 

Sairastuminen on vakava riski  tilanteessa,  jossa tulot  riittävät  korkeintaan  välttämättömiin 

perustarpeisiin.  Köyhyys  ja  krooninen,  jatkuvaa lääkehoitoa vaativa sairaus on kirjoittajan 

sanoin  ”tappava  yhdistelmä”.  Kun  rahat  eivät  riitä  esimerkiksi  lääkkeisiin  Kelan 

sairausvakuutuskorvauksen  puuttumisen  vuoksi,  lääkkeet  jätetään  kokonaan  ottamatta  tai 

niiden  saamiseksi  on  turvauduttava  sukulaisten  apuun.  Lääkehoidon  laiminlyöminen 

huonontaa terveydentilaa entisestään ja saattaa aiheuttaa jopa kuolemanvaaran. Terveydentilaa 

uhkaa myös se, että erikoislääkärin palvelut ovat monen varattoman ulottumattomissa. 
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”Mutta köyhyys ja sairastelevuus on huono, tappava yhdistelmä. Se käy mielenterveyden päälle.  
Minulla  on  useita  kroonisia  fyysisiä  sairauksia  lääkityksineen.  Niiden  kanssa  eläminen  ilman  
rahaongelmia  olisi  riittävän  haastavaa.  Valtaosan  eläkkeestäni  haukkaavat  asunto-  ja  
sairauskulut.  Tänä  vuonna (2006)  on  käynyt  niin,  että  Kela  on  pudottanut  neljä  käyttämääni  
reseptilääkettä  pois  sairausvakuutuskorvauksesta.  Kaikki  ne  ovat  lääkkeitä,  joille  ei  löydy  
vastaavaa  korvattavaa  vaihtoehtoa.  Minä  olen  jättänyt  ne  lääkkeet  kokonaan  pois.  -  -  Usein  
tuntuu, etten jaksa elämänyhtälöni kaikkia osia: köyhyyttä, sairauksia, yksinäisyyttä, menetyksiä.  
Itsemurha  on  yksi  keino  päästä  tästä  piinaavasta  tilanteesta  pois.”  (nainen,  58;  
työkyvyttömyyseläkkeellä)

”Perussairauttani  luuydinmuutoksissa  hoidetaan  nyt  kalliilla  erityislääkkeellä.  Pari  vuotta  
lääkkeenä oli hyvin kallis  lääke, mitä Kela ei korvannut ja mitä ei Lääkehintalautakunta ollut  
hyväksynyt korvauksen piiriin. Itse en pystynyt lääkettä maksamaan omilla varoillani, vaan apuun  
tuli isäni - -” (nainen, 43, työkyvytön)

Väkivallan riski 

Vain yhdessä tutkimusaineistoksi valikoituneista köyhyyskirjoituksista kerrotaan väkivallan 

kohteeksi  joutumisen  uhasta.  Tämä on  merkillepantavaa,  sillä  Niemelän  (2000,  347–350) 

tutkimuksen mukaan perusturvattomuuden ilmiöön liittyy kaikissa tuloryhmissä nimenomaan 

uhka läheisväkivallan kohteeksi joutumisesta. On aiheellista miettiä, mistä tämä eroavaisuus 

voisi johtua. Olisiko niin, että köyhyys elinympäristönä herättää niin monia muita kielteisiä 

kokemuksia ja uhkakuvia, ettei läheisväkivalta nouse aineistosta esiin? Toisaalta saattaa olla, 

ettei  mahdollisesta  väkivallasta  ja  sen  uhasta  ole  helppo  kirjoittaa,  vaan  aihe  halutaan 

pikemminkin  unohtaa.  Vaikuttaa  kuitenkin  siltä,  että  koska  kirjoituskilpailuaineistossa 

kerrotaan  hyvin  laaja-alaisesti  erilaisista  köyhyyden  aiheuttamista  peloista,  myöskään 

läheisväkivallasta puhumista ei kaihdettaisi. 

Fyysisestä  väkivallasta  kertomisen  sijaan  monessa  tarinassa  puhutaan  kuitenkin 

perheriidoista, joihin liittyvää henkistä ja fyysistä väkivaltaa ei ehkä erikseen mainita. Riitoja 

käydään tarinoiden mukaan sekä lasten ja aikuisten välillä että pariskuntien kesken. Varsinkin 

murrosikäisten lasten kerrotaan kapinoivan voimakkaasti sitä vastaan, etteivät vanhemmat voi 

tarjota heille rahaa kuluttamiseen. 

”Viikkorahaa  ei  ole  pojalle  antaa  ja  sehän  tietää  kapinointia  lisää...”  (nainen,  44,  
työkyvyttömyyseläkkeellä)

Varsinaisesta perheväkivallasta kirjoittaa työkyvyttömyyseläkkeellä oleva nainen, joka kertoo 

joutuneensa  kokemaan  väkivaltaa  ja  sen  uhkaa  kahdessakin  parisuhteessa.  Taloudelliset 
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ongelmat  aiheuttavat  hänen  kokemuksensa  mukaan  ylimääräistä  stressiä,  joka  purkautuu 

välillä väkivaltaisena käytöksenä. 

”Lapseni  isä  ei  maksanut  elatusmaksua,  404 mk/kk.  Hän uhkasi  ampua tuon summan takia”.  
(nainen, 42b, työkyvyttömyyseläkkeellä)

”Kun vain yksi tienaa, käy vuorotyössä ja lomiensa jälkeen palkka on entistä pienempi, on se  
aiheuttanut lukuisia perheriitoja ja perheväkivaltaa.” (nainen, 42b, työkyvyttömyyseläkkeellä)
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10 KÖYHYYTEEN KIETOUTUNUT PERUSTURVATTOMUUS

Olen  etsinyt  tutkimuksessani  vastausta  kysymykseen  siitä,  tunteeko  ihminen  köyhyydessä 

olemisensa  kokonaisvaltaisesti  turvattomaksi  ja  mikäli  näin  on,  minkälaisia  asioita  tämä 

perusturvattomuuden  kokemukseksi  määrittämäni  ilmiö  pitää  sisällään.  Kuten 

tutkimuskysymyksestänikin  käy  ilmi,  oletin  jo  tutkimusprosessini  alkuvaiheessa,  että 

Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä  -kirjoituskilpailuaineistossa  olisi  havaittavissa 

perusturvattomuudeksi  tutkimuskirjallisuuden  parissa  tulkittavan  äärimmäisen 

turvattomuuden  kokemuksia.  Mitä  pidemmälle  tutkimusprosessissa  etenin,  sitä 

vakuuttuneemmaksi tulin köyhyyden ja perusturvattomuuden yhteydestä.

Luvuissa  7–9 kuvailin,  millä  tavoin  perusturvattomuus ilmenee  tutkimusaineistossa.  Tässä 

luvussa pohdin sen sijaan vastausta tutkimuskysymykseen teoreettisemmasta perspektiivistä10. 

Tarkoituksenani on syventää kuvaa köyhyyteen kietoutuneesta perusturvattomuudesta laaja-

alaisempien  havaintojen  kautta.  Reflektoin  tutkimustuloksia  myös  raportin  alkupuolella 

esittämiini  teorioihin  köyhyyden  kierteestä,  perusturvattomuudesta  sekä  muista 

elämänhallintaa vaikeuttavista kokemuksista. 

10. 1 Kokemus yhteisön tarjoaman turvan menettämisestä

Nimesin  köyhyydessä  ilmenevät  kelpaamattomuuden,  epäoikeudenmukaisuuden  ja 

yksinäisyyden  kokemukset  tutkielmassani  yhteisön  tarjoaman  turvan  menettämisen 

kokemukseksi.  Tätä  perusturvattomuuden  ulottuvuutta  tunnetaan  erityisesti  suhteessa 

yhteiskuntaan ja  lähipiiriä  laajempiin  sosiaalisiin  yhteisöihin.  Perusturvattomuus määrittyy 

tällöin  yhteiskunnallisen  osallisuuden  ja  yhteisöllisen  yhteenkuuluvuuden  tunteen 

menettämiseksi.  Useimpien kirjoittajien kohdalla  ei  kuitenkaan voida enää puhua pelkästä 

uhasta, sillä heidän pelkonsa on selvästi käynyt toteen. Monen tarinan mukaan osattomuuden 

pelätään kuitenkin vielä syvenevän entisestään. 

10 Tässä luvussa ilmenee jonkin verran päällekkäisyyttä lukujen  7–9 tutkimustulosten kanssa. Katson, ettei 
toistoa voida välttää, mikäli tutkimustulokset halutaan raportoida fenomenologiselle menetelmälle 
uskollisesti (kts. taulukko 1, s. 38). 
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Kelpaamattomuus

Kelpaamattomuuden  kokemus  ilmeni  köyhyyskirjoituksissa  viidessä  eri  muodossa:  itselle 

kelpaamattomuutena,  sosiaalisena  kelpaamattomuutena,  sosiaalisena  alistumisena, 

vanhemmuuteen liittyvänä kelpaamattomuutena sekä yhteiskunnallisena kelpaamattomuutena. 

Yhteisön  tarjoaman  tuen  menettämisen  näkökulmasta  näissä  köyhyyteen  liittyvissä 

kelpaamattomuuden  kokemuksissa  on  kyse  siitä,  etteivät  köyhät  katso  tulevansa  muiden 

hyväksymiksi, vaan kokevat olevansa muiden silmissä arvottomia ja halveksittuja. Kokemus 

muille  kelpaamattomuudesta  heijastuu  väistämättä  myös  siihen,  mitä  ihminen  ajattelee 

itsestään. Pidän kelpaamattomuuden kokemusta perusturvattomuuden keskeisenä osa-alueena, 

koska jatkuva pelko oman arvottomuuden, heikkouden ja avuttomuuden paljastumisesta sekä 

siitä,  että tulee näiden ominaisuuksiensa vuoksi muiden tuomitsemaksi ja hylkäämäksi,  on 

ihmiselämää voimakkaasti lamaannuttava kokemus. 

Itselle kelpaamattomuutta ilmeni tutkimusaineistossa käsityksinä siitä, että oma ihmisarvo on 

kyettävä  ansaitsemaan.  Ihmisarvoa  yritetään  ansaita  joko  pyrkien  sinnikkäästi  pois 

köyhyydestä tai ainakin yrittäen kaikin tavoin tulla toimeen omillaan. Tarinoissa kerrotaan 

myös suoranaisesta itsehalveksunnasta. Vastaavia huomioita ovat tehneet myös Wakefield ja 

Lister,  joidenka  mukaan  köyhyyteen  liittyy  muun  muassa  vähäistä  omanarvontunnetta  ja 

itsehalveksuntaa  (Wakefield  1988b,  361–364,  Lister  2004,  120).  Kun  itselle 

kelpaamattomuuden kokemuksia  verrataan  Scheierin ja  Carverin (1985,  220)  pessimististä 

ihmistyyppiä  kuvailevaan  teoriaan,  voidaan  havaita,  että  haastavissa  olosuhteissa  pitkään 

eläneille on tyypillistä kääntää ajatukset itsen kannalta epäedullisiksi. 

Itselle  kelpaamattomuuden  katsotaan  aiheutuvan  sosiaalisen  kelpaamattomuuden 

kokemuksista. Muiden osoittaman halveksunnan lisäksi myös arvostuksen puutteen uskotaan 

vähentävän  ihmisen  itsearvostusta.  (Turunen  2004,  60.)  Ei  ole  siis  ihme,  että  moni 

köyhyydessä  elävä  kirjoittaja  halveksii  itseään  jouduttuaan  köyhyytensä  vuoksi  muiden 

osoittamien  epäsuorien  tai  itseen  suoranaisesti  kohdistuvien  halveksuvien  puheiden  ja 

katseiden  kohteeksi.  Halveksuva  katse  ja  puhe  horjuttavat  selvästi  kirjoittajien 

turvallisuudentunnetta.  Kokemus  siitä,  että  on  jatkuvasti  muiden  arvioivan  katseen  alla 

täyttämättä arvostettavan ihmisen mittaa, tuntuu sietämättömältä huolimatta siitä, pohjautuuko 

kokemus  todellisuuteen.  Sietämättömän  kokemuksesta  tekee  nimenomaan  häpeän  tunteen 
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aktivoituminen. Häpeä on tunne, jossa ihminen ei koe tulleensa vain muiden hylkäämäksi, 

vaan  tunteen  vallassa  ihminen  hylkää  myös  itsensä.  Ihminen  tuntee  itsensä  täysin 

mitättömäksi,  kelpaamattomaksi  ja  arvottomaksi  siten,  että  on  täysin  avuttomasti  näiden 

tunteidensa  armoilla.  (Malinen  2010,  142–143.)  Köyhyyteen  liittyvistä  sosiaalisen 

kelpaamattomuuden kokemuksista kirjoittaa myös Lister todetessaan, että kokemus omasta 

poikkeavuudesta on köyhyyskokemuksen ydinaluetta (2004, 8–9). 

Eniten  kelpaamattomuudesta  kirjoitettiin  kuitenkin  sosiaalisen  alistumisen  näkökulmasta. 

Siitä  kertoivat  erityisesti  köyhyydessä  elävät  opiskelijat  ja  työttömät.  Sosiaalisella 

alistumisella tarkoitetaan muiden apuun turvautumisen nöyryyttävyyttä. Vaikka muiden apuun 

turvautumisen koetaan tuovan hieman liikkumavaraa tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen, sen 

katsotaan kuitenkin hankaloittavan selviytymistä toisella  tavalla  (vrt.  Gilliat  2001, 65;  ref. 

Lister 2004, 133). Avun pyytämisen tekee vaikeaksi kokemus toisten armoille joutumisesta, 

riippuvaisuudesta ja kunniattomasta tavasta hankkia itselle elantoa. Myös Lister (2004, 116–

119)  toteaa  tutkimuksessaan,  että  muiden  apuun turvautuminen herättää  köyhissä  helposti 

nöyryytetyksi tulemisen kokemuksen. Tässä yhteydessä hän puhuu jopa stigmatisoitumisesta, 

mikä  kuvastaa  mielestäni  erityisen  osuvasti  kelpaamattomuuden  kokemuksen 

kokonaisvaltaisuutta.  

Avun pyytämistä vältellään usein viimeiseen asti. Välttely ylläpitää kuitenkin uskomusta siitä, 

että  muiden  apuun  turvautuminen  on  häpeällistä,  mikä  puolestaan  vahvistaa  entisestään 

uskomusta  omasta  kelpaamattomuudesta.  Kelpaamattomuuden  kokemukset  vahvistuvat 

samasta  syystä  myös  silloin  kun  piilotellaan  omaa  köyhyyttä  muilta.  Vaikka  köyhyyden 

piilottelua  pidetään  köyhyyskirjoituksissa  pääosin  myönteisenä  selviytymiskeinona, 

pidemmällä aikavälillä se eristää ihmisen muiden yhteydestä.  Ihminen tarvitsee sosiaalista 

tukea  tunteakseen  itsensä  hyväksytyksi,  mutta  heikolla  koherenssin  tunteella  varustetun 

ihmisen on vaikeaa turvautua sosiaaliseen tukeen (vrt. Toskala 1997, 34). 

Vanhemmuuteen liittyvän kelpaamattomuuden kokemuksista, syyllisyydestä ja ahdistuksesta, 

kertoivat  useimmin työssäkäyvät  kirjoittajat.  Kelpaamattomuutta  tunnettiin  erityisesti  siitä, 

että  lapset  joutuvat  kärsimään  perheen  köyhyyden  vuoksi.  Köyhyyteen  liittyvä  häpeä  ja 
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sosiaalinen  paine  koettiin  erityisen  voimakkaasti  nimenomaan  lasten  kautta,  samastumalla 

heidän kokemusmaailmaansa. 

Köyhyyden kerrotaan rajoittavan ihmisen mahdollisuutta elää yhteiskunnallisten arvojen ja 

normien  mukaisesti.  Tämä  herättää  joissakin  kirjoittajissa  selvästi  kokemuksen 

yhteiskunnallisesta kelpaamattomuudesta. Kelpaamattomuutta aiheuttaa kirjoittajien mukaan 

esimerkiksi  se,  ettei  köyhänä  kykene  lahjoittamaan  rahaa  hyväntekeväisyyteen,  mikä 

puolestaan  nostaisi  omaa  arvoa  muiden  silmissä.  Vaikka  kumpaakaan  näistä 

kelpaamattomuuden muodoista  ei  mainita  suoranaisesti  tutkimusraportin  alussa esitetyissä, 

aiemmissa köyhyyskokemuksia kuvaavissa tutkimuksissa, katson, että molemmissa on kyse 

heikosta omanarvontunteesta. Vanhemmuuteen liittyvässä kelpaamattomuudessa on mukana 

mielestäni kuitenkin myös ”puhdasta” syyllisyyttä, jolle ei ole ominaista häpeän aktivoima 

itseen käpertyminen, vaan pikemminkin surun tunteen herääminen. 

Epäoikeudenmukaisuus

Epäoikeudenmukaisuuden kokemusta esiintyi köyhyyskirjoituksissa kolmessa eri muodossa: 

oikeuksien  polkemisena,  valinnanmahdollisuuksien  menettämisenä  ja  vertailuna.  Yhteisön 

tarjoaman tuen menettämisen näkökulmasta köyhyyteen liittyvissä epäoikeudenmukaisuuden 

kokemuksissa on kyse siitä, etteivät köyhät katso elävänsä oikeudenmukaisissa olosuhteissa ja 

he eivät koe tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus 

heijastuu  väistämättä  myös  siihen,  mitä  kirjoittajat  ajattelevat  muista  ihmisistä  sekä 

maailmasta  paikkana  elää  ja  olla.  Pidän  epäoikeudenmukaisuuden  kokemusta 

perusturvattomuuden keskeisenä osa-alueena, koska jatkuva riistämisen kohteeksi tulemisen 

kokemus uhkaa ihmisen perusluottamuksen tunnetta.

Yhteiskunnallisiin rakenteisiin sisältyvä köyhien oikeuksien polkeminen loukkaa kirjoittajien 

mukaan heidän ihmisarvoaan. Kun lainsäädännön ei katsota puuttuvan millään tavalla siihen, 

että  osa  kansalaisista  joutuu  elämään  epäinhimillisinä  pitämissään  olosuhteissa,  koetaan 

helposti, ettei kukaan ole kiinnostunut ja ettei kukaan välitä. Mikäli yhteiskunta ei huolehdi 

niistä,  jotka  eivät  kykene  huolehtimaan  itsestään,  yhteiskunnan  ja  yksilön  side  katkeaa 

nopeasti (Yeung & Saari & Lagerspetz 2007, 14–15). Oikeuksia poljetaan köyhyyskirjoitusten 

mukaan  rakenteellisen  tason  lisäksi  myös  tiettyjen  viranomaisten  toimesta.  Varsinkin 
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sosiaalityöntekijöiden  toiminnan  kerrotaan  olevan  joskus  puolueellista  ja  sellaista,  ettei 

kaikkia  asiakkaan oikeuksia  tuoda yksinkertaisesti  esiin.  Joskus sosiaalityöntekijät  jättävät 

jopa auttamatta köyhiä perustellen sitä eri tavoin. Tämä tuntuu kirjoittajista väärältä, koska 

esimerkiksi toimeentulotukilain (1997) mukaan kaikille kuuluu turvata ihmisarvoisen elämän 

edellytykset.  Tutkimusraportin  alkupuolella  esittelemiini  tutkimustuloksiin  verrattuna myös 

muun muassa  Lister  (2004,  161)  puhuu vahvasti  sen  puolesta,  että  köyhyydessä  ihminen 

kokee helposti  menettäneensä ihmisoikeutensa ja kansalaisoikeutensa. Kahn (2009, 33–34) 

kuvaa  ilmiötä  puolestaan  siitä  näkökulmasta,  että  köyhät  kärsivät  kuulluksi  tulemisen 

puutteesta eli kykenemättömyydestä vaatia elämäänsä vaikuttavilta tahoilta vastuuta. 

Köyhyyteen liittyy kirjoittajien mukaan myös valinnanmahdollisuuksien menettämistä. Tämä 

tuntuu epäoikeudenmukaiselta,  koska vaihtoehtojen puuttuessa ihminen joutuu valitsemaan 

itselle  epäedullisista  vaihtoehdoista  vähiten  huonon  ratkaisun.  Esimerkkeinä  kirjoittajat 

mainitsevat muun muassa omaisuuden myymisen ja lainan ottamisen pakon. Koska köyhän 

omaisuus ei ole merkittävä, myytäväksi joudutaan valitsemaan todennäköisesti jotakin itselle 

vielä tarpeellista. Lainan ottamista pidetään myös mielettömänä vaihtoehtona, koska se tietää 

vaikeuksia  tulevaisuudessa.  Vaikka  oikeutta  valita  eri  vaihtoehtojen  välillä  ei  ole 

sisällytettykään kirjaimellisesti toimeentulotukilakiin (1997), se voidaan kuitenkin tulkita lain 

hengeksi  sosiaalisen  turvallisuuden  ja  omatoimisen  suoriutumisen  sekä  syrjäytymisen 

ehkäisemisen  näkökulmasta.  Köyhyyskirjoituksissa  kuvattu  taloudellinen  epäitsenäisyys 

voidaan tulkita myös mahdollisuuksien tasa-arvon puutteeksi, jolloin on Listerin (2004, 161) 

sanoin kyse heikentyneistä kansalaisoikeuksista.  

Epäoikeudenmukaisuutta  kuvastaa  myös  se,  että  köyhyydessä  elävät  kirjoittajat  kertovat 

kohtaavansa  jatkuvasti  arjessaan  sen  tosiasian,  että  monella  muulla  asiat  ovat  paremmin. 

Mieleen  väkisin  noussut  vertailuasetelma  herättää  heissä  kateutta  ja  katkeruutta.  Omaa 

köyhyyttä  on entistä  vaikeampi  sietää,  kun huomaa,  että  asiat  voisivat  olla  paremminkin. 

Vertailuasetelmassa  altavastaajaksi  jääminen  vahvistaa  itsen  tulkitsemista  muista 

poikkeavaksi.  Ihmiselle  tärkeä  tunne  siitä,  että  on  samankaltainen  kuin  muut,  heikentyy 

vähitellen. 
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Yksinäisyys ja yksinäisyyden uhka

Yksinäisyyttä  ja  sen  uhkaa  esiintyi  köyhyyskirjoituksissa  sosiaalisen  eristäytymisen 

muodossa.  Yhteisön  tarjoaman  tuen  menettämisen  näkökulmasta  köyhyyteen  liittyvissä 

yksinäisyyden  kokemuksissa  on  kyse  siitä,  että  köyhät  kokevat  jäävänsä  vaille  muiden 

ihmisten  rakkautta,  hyväksyntää,  arvostusta  ja  huolenpitoa.  Lisäksi  joissakin 

köyhyyskirjoituksissa yksinäisyys näyttäytyy vielä osin toteutumattomana uhkana, hylätyksi 

tulemisen  pelkona.  Yksinäisyyden  kokemus  ja  sen  uhka  heijastuu  myös  siihen,  mitä 

kirjoittajat  ajattelevat  itsestään  ja  muista  ihmisistä.  Pidän  yksinäisyyden  kokemusta 

perusturvattomuuden keskeisenä osa-alueena, koska ilman yhteyttä muihin ihmisen keskeiset 

tarpeet jäävät tyydyttymättä.

Tutkimusaineistoni  mukaan  köyhien  vaarana  on  eristäytyä  muista  sosiaalisesti.  Uhka 

vaikuttaa  todelliselta,  sillä  kirjoittajat  kertovat  joutuvansa  rajoittamaan  liikkumistaan 

kustannussyistä,  jolloin  kauempana  asuvia  ystäviä  ja  sukulaisia  ei  ole  mahdollista  tavata 

usein.  Toisaalta  samalla  paikkakunnallakin  asuvien  tuttavien  tapaamista  voidaan  vältellä, 

mikäli  ystäväpiiri  käyttää  paljon  rahaa  yhdessä  harrastamiseen  tai  juhlimiseen.  Omaa 

köyhyyttä usein myös hävetään ja mieluummin keksitään tekosyitä tapaamisten välttämiseksi 

kuin paljastetaan, ettei itsellä ole rahaa osallistua yhteisiin rientoihin. Köyhyyden piilottelu 

suojaa siltä, ettei tule muiden halveksimaksi ja hylkäämäksi. Mikäli köyhyys puolestaan on 

ystävien  tiedossa,  omaa  mieltä  voi  kalvaa  jatkuvasti  myös  se,  ettei  kykene  tarjoamaan 

vastavuoroisesti  ystäville  esimerkiksi  lounasta  tai  syntypäivälahjaa.  Kokemus  omasta 

kelpaamattomuudesta  johtaa  silloinkin  yksinäisyyteen,  joko  ihmisen  mielen  sisällä  tai 

joissakin tapauksissa jopa konkreettisesti. Kaikkien kirjoittajien ystävät eivät myöskään ole 

jaksaneet ylläpitää ihmissuhteita omalta puoleltaan, vaan ovat ahdistuneet toisen kokemasta 

kurjuudesta ja vähentäneet yhteydenpitoa pikkuhiljaa. 

On  mielenkiintoista  todeta,  ettei  yhdessäkään  työssäkäyvän  köyhyyskirjoituksessa  puhuta 

yksinäisyyden  uhasta  tai  sen  kokemisesta  millään  tavalla.  Kukaan  kirjoittajaryhmästä  ei 

myöskään tuo esiin tarvetta vertailla itseä toisiin.  Arvelen,  että vaikkei ilmiössä olisi  kyse 

kausaalisesta suhteesta, työssäkäynti suojaa ehkä kaikkein syvimmiltä köyhyyskokemukseen 

sisältyviltä poikkeavuuden kokemuksilta. 

69



10. 2 Elinmahdollisuuksien loppumisen pelko

Katson, että taloudellisen uhan ja perustarpeisiin  liittyvän puutteen kokemuksissa on kyse 

elinmahdollisuuksien  loppumisen  pelosta.  Tämä  perusturvattomuuden  muoto  koskettaa 

kirjoittajia sekä yksilöihmisinä että osana suppeampaa sosiaalista yhteisöä. Uhkana on paitsi 

omien, myös puolison ja lasten perustarpeiden tyydyttämättä jääminen. Kaikkien kirjoittajien 

kohdalla ei kuitenkaan voida enää puhua pelkän uhan kokemisesta, koska joidenkin pelko on 

käynyt  osin  toteen.  Vaikka  elinmahdollisuuksien  loppumisen  pelossa  on  kyse  hyvin 

konkreettisesta  asiasta,  ilmiöllä  on  myös  abstraktimpi  kokemuksellinen  ulottuvuutensa. 

Kyseessä  on  pelko  siitä,  ettei  elämää  voi  hallita  millään  tavalla,  vaan  päädytään 

loppumattomaan kaaokselliseen tilaan, jossa mistään ei voi olla enää varma ja jossa pahimmat 

pelot voivat käydä toteen (vrt. Toskala 1997, 53). 

Taloudellisen uhan kokemus

Taloudellista uhkaa ilmeni köyhyyskirjoituksissa jatkuvana arjessa selviytymisen vaikeutena 

ja  tulevaisuudessa  selviytymisen  murehtimisena.  Elinmahdollisuuksien  loppumisen  pelon 

näkökulmasta näissä kokemuksissa on kyse siitä, että ihmisten on erityisen vaikea sietää oman 

elämän ennakoitavuuden puutetta. Toisaalta taloudellisen uhan kokemuksen voidaan havaita 

vähentävän  kirjoittajien  uskoa  omiin  vaikutusmahdollisuuksiin.  Pidän  taloudellisen  uhan 

kokemusta  perusturvattomuuden  keskeisenä  osa-alueena,  koska  ihmisen  on  vaikea  tuntea 

oloaan  turvalliseksi,  mikäli  hän  joutuu  jatkuvasti  pelkäämään  tulevaa  ja  kamppailemaan 

selviytyäkseen arjessa. Tällainen elämä kuluttaa paljon voimia, ja toisaalta tilanteen jatkuvuus 

vie ihmiseltä mahdollisuuden välillä rentoutua ja toipua kokemuksistaan. 

Jokapäiväisen selviytymisen vaikeudet mainittiin miltei kaikissa köyhyyskirjoituksissa. Lähes 

jokaisella  oli  jotakin  kerrottavaa  siitä,  miten  köyhyydessä  ei  ole  varaa  mihinkään 

ylimääräiseen, vaan kulutus on rajoitettava välttämättömyyksien hankkimiseen. Kun ihminen 

elää vailla taloudellista liikkumavaraa, arkinen elämä tuntuu ankealta ja ahdistavalta. Joskus 

jotakin  tarpeellista  on  kuitenkin  hankittava,  ja  erityisesti  tällöin  arjessa  selviytymiseen 

kaivattaisiin kipeästi vaihtoehtoja, jotta voitaisiin välttää laskukierteeseen joutuminen ja tästä 

seuraava  taloudellisen  tilanteen  heikentyminen.  Kun  köyhyyskirjoituksissa  kuvattua, 

jokapäiväiseen  selviytymiseen  liittyvää  ongelmallisuutta  tarkastellaan  suhteessa 
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tutkimusraportin  alussa  esiteltyihin  teorioihin,  erityisesti  Wakefieldin  (1998b,  364  –  365) 

havainnot  tekevät  kokemuksen  hyvin  ymmärrettäväksi.  Hänen  mukaansa  ulkoisiin 

olosuhteisiin  liittyvä  ennakoimattomuus  voi  saada  aikaan  kokemuksen  kaiken 

kaoottisuudesta. Sisäistynyt kaoottisuus puolestaan vaikuttaa siihen, että ihmisen luontainen 

ongelmanratkaisukyky heikentyy entisestään, koska kaikki huomio keskittyy selviytymiseen 

tässä ja nyt. Myös Antonovskyn (1996, 15) mukaan kokemus siitä, ettei elämää voi hallita,  

vähentää ihmisen omaa kykyä ja halua ratkoa ongelmia itse tai pyytää siihen apua muilta. 

Voidaankin  sanoa,  että  pitkään  jatkuneet  vaikeudet  selviytyä  arjen  haasteista  heikentävät 

taloudellisen tilanteen kohenemisen todennäköisyyttä. 

Jokapäiväisen  selviytymisen  haasteisiin  kietoutui  köyhyyskirjoituksissa  pelkoa 

tulevaisuudessa  selviytymisestä.  Esimerkiksi  opiskelijat  kertoivat,  etteivät  he  uskalla 

helpottaa nykyistä taloudellista tilannettaan opintolainan avulla, koska he eivät luota tilanteen 

parantumiseen  ja  koska  he  pelkäävät  opintolainan  takaisinmaksun  heikentävän 

selviytymismahdollisuuksia  tulevaisuudessa.  Heikko  työllisyystilanne  ja  sosiaaliturvan 

leikkaaminen herättivät myös muissa kirjoittajaryhmissä pelkoa siitä, ettei köyhyydestä ole 

ulospääsyä. Kun taloudellinen tilanne on niin epävarma, että vähäisetkin ennakoimattomat ja 

ylimääräiset  menot  muodostavat  vakavan  vaaran  selviämiselle,  halu  ja  kyky ottaa  riskejä 

tilanteen parantamiseksi vähenee. Scheier ja Carver (1985, 222) esittävät, että kuormittavissa 

olosuhteissa pidemmän aikaa eläneet ihmiset tarkastelevat tulevaisuutta usein negatiivisten 

lopputulosolettamien  kautta.  Negatiivisilla  lopputulosolettamilla  he  tarkoittavat  sitä,  ettei 

onnellisiin lopputuloksiin itsen kohdalla voida uskoa eikä asioiden oleteta kuitenkaan sujuvan 

toivottavalla  tavalla.  Tämä  johtaa  Scheierin  ja  Carverin  mukaan  nopeaan  tavoitteista 

vetäytymiseen  ja  luovuttamiseen.  Wakefield  (1988b,  363–364)  tuo  puolestaan  esiin,  että 

mikäli  ihmisellä  ei  ole  optimistista  uskoa  omaan  kykyynsä  saavuttaa  elämässään  pitkän 

tähtäimen suunnitelmia, häneltä tuskin löytyy tarpeeksi itsekuria tavoitteiden saavuttamiseen. 

Itseluottamuksen  vähäisyys  onkin  Wakefieldin  mukaan  tyypillistä  köyhyydessä  eläville 

ihmisille.  
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Perustarpeisiin liittyvän puutteen kokemus

Köyhyyskirjoituksissa  esiintyi  kahdenlaista  perustarpeisiin  liittyvää  osattomaksi  jäämisen 

kokemusta. Ensinnäkin tuotiin esiin, että itseltä puuttui tiettyjä sujuvan elämisen jatkuvuuden 

kannalta välttämättömiä asioita. Toisaalta kerrottiin, että yhtä lailla lapset kärsivät puutteesta. 

Lasten puutteen kriteerit olivat jonkin verran erilaiset kuin aikuisten. Kun aikuisten puutteeksi 

määritettiin  esimerkiksi  riittävän  ravinnon,  asianmukaisen  vaatetuksen  ja  sairaudenhoidon 

puute,  lasten  katsottiin  erityisesti  kokevan  puutetta  eräistä  kasvun  ja  kehityksen  kannalta 

tärkeinä  pidetyistä  tekijöistä,  kuten  muodikas  pukeutuminen  tai  joulun  perinteikäs 

viettäminen. Elinmahdollisuuksien loppumisen pelon näkökulmasta puutteen kokemuksissa 

on kyse osin jo toteutuneesta pelosta. Esimerkiksi köyhyydestä johtuva nälkä aikuisella tai 

kaveripiirissä  koettu  poikkeavuuden  tunne  lapsella  jättää  ihmiseen  lähtemättömän  jäljen. 

Pidän  perustarpeisiin  liittyvän  puutteen  kokemusta  perusturvattomuuden  keskeisenä  osa-

alueena, koska tilanteessa koettu kärsimys saattaa johtaa ihmisen totaalisen avuttomuuden ja 

hädän valtaan. 

Koska  itseltä  puuttumisen  kokemuksissa  on  kyse  nimenomaan  perustarpeina  pidettävien 

asioiden puutteesta, vaille jääminen otetaan ymmärrettävästi hyvin raskaasti. Kun ruokaa ei 

ole aina saatavilla ja asianmukaisen vaatetuksen puuttuessa ei voi mennä ”ihmisten ilmoille”, 

jäädään  paitsi  jostakin  elintärkeästä  asiasta.  Pidän  ilmeisenä,  että  vaikka  elämä  ei 

kirjaimellisesti  lopu  esimerkiksi  ajoittaiseen  nälän  kokemiseen,  puute  ruuasta  voi 

konkretisoitua  niin  kohtuuttomaksi  kärsimykseksi,  että  elämä  pysähtyy  ihmisen 

kokemusmaailmassa  kyseiseen  hetkeen.  Itseltä  puuttumisesta  kertoivat  erityisesti 

työkyvyttömyyseläkkeellä ja vanhuuseläkkeellä olevat kirjoittajat. Näiden ryhmien kohdalla 

köyhyyttä mahdollisesti syventää se, että vähäisten tulojen lisäksi heillä on myös erityisen 

paljon erilaisia menoja, kuten sairaus- ja lääkekuluja. Koska samat kaksi kirjoittajaryhmää 

kuvailivat  tarinoissaan  myös  kokemuksia  oikeuksiensa  polkemisesta,  oletan  kokemusten 

liittyvän toisiinsa. Tämän perusteella pidän ilmeisenä, että perustarpeisiin liittyvää puutetta 

kohtaavat  köyhät  kokevat  todennäköisesti  myös  sitä,  että  heidän  perustavanlaatuisia 

oikeuksiaan, kuten ihmis- ja kansalaisoikeuksia, poljetaan. 
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Yli  puolet  lapsia  omaavista  kirjoittajista  oli  huolissaan  lapsensa  kasvun  ja  kehityksen 

häiriintymisestä köyhyydessä elämisen vuoksi. Tuotiin muun muassa esiin, että köyhyydestä 

huolimatta lapsille pyrittiin tarjoamaan vanhempien mielestä normaalia kasvua ja kehitystä 

tukevia  asioita,  kuten  muotivaatteita,  uusia  leluja  ja  viikkorahaa,  jotta  lapsen  ei  tarvitsisi 

joutua muiden lasten parissa kiusattavaksi ja syrjityksi. Vanhemmat pelkäsivät myös sitä, että 

perheen köyhyydestä  johtuen lapsi tuntee itsensä muista poikkeavaksi,  eikä hänelle  synny 

joukkoon kuulumisen tunnetta. Vaikka lapsen perustarpeet asetettiin aina omien edelle, niihin 

ei  kuitenkaan  usein  pystytty  vastaamaan.  Tämä  herätti  kirjoittajissa  avuttomuutta  ja 

syyllisyyttä,  sillä  lasten  ei  katsottu  voivan  ymmärtää  sitä,  että  jotakin  tärkeää  ei  ole 

mahdollista saada. 

10. 3 Itsen kadottamisen pelko

Nimesin  köyhyyskirjoituksissa  ilmenevän  henkisen  jaksamattomuuden  ja  fyysisen  uhan 

kokemuksen  tutkielmassani  itsen  kadottamisen  peloksi.  Tulkintani  mukaan  tämä 

perusturvattomuuden  muoto  syntyy  köyhyydessä  siitä,  että  ihminen  joutuu  jaksamisensa 

äärirajoille kadotettuaan uskonsa yhteisön tarjoamaan turvaan ja tuntiessaan jatkuvaa uhkaa 

elinmahdollisuuksiensa  menettämisestä.  Henkisten  voimavarojen  ehtyminen  herättää 

puolestaan pelon siitä, ettei  omaa mieltä ja kehoa kykene enää hallitsemaan, koska kaikki 

ympärillä  tuntuu kaoottiselta,  hallitsemattomalta  ja  mielettömältä.  (vrt.  Toskala  1997,  44.) 

Kokemuksella on yhteneväisiä piirteitä eksistentiaalisen turvattomuuskäsitteen kanssa, johon 

liittyy  uhkaa  oman  olemassaolon  jatkuvuuden,  itseturvallisuuden  ja  toimintakyvyn 

menettämisestä (Niemelä 2000, 350–351.)  

Henkisen jaksamattomuuden kokemus

Henkisen  jaksamattomuuden  kokemusta  esiintyi  köyhyyskirjoituksissa  kolmessa  eri 

muodossa:  uupumisen,  mielekkyyden  puutteen  ja  elämän  tarkoituksettomuuden 

kokemuksissa. Itsen kadottamisen pelon näkökulmasta näissä kokemuksissa on kyse siitä, että 

jäädessään  toistuvasti  vaille  tärkeinä  pitämiään  asioita,  ihminen  alkaa  pelätä  henkisten 

voimavarojensa  ehtyvän  kokonaan.  Ihminen  tuntee  menettävänsä  kontrollin  ja  tietoisen 

hallinnan,  ja  on  äärimmäisen  turvattomuuden  tunteen  vallassa  (Toskala  1997,  44).  Pidän 

henkisen jaksamattomuuden kokemusta perusturvattomuuden keskeisenä osa-alueena, koska 
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ilman henkisiä  voimavaroja  ihminen voi  menettää  elämänhalunsa  ja  -ilonsa.  Elämänhalun 

menettäminen voi pahimmillaan johtaa ihmisen kuolemaan sellaisen passiivisen tai aktiivisen 

toiminnan kautta, josta esimerkkejä ovat rankka päihteiden käyttö tai itsemurha. 

Varsinkin  opiskelevat  työssäkäyvät  kirjoittajat  toivat  tarinoissaan  esiin  uupumiseksi 

tulkitsemiani kokemuksia. Oletan tämän johtuvan siitä, että opiskelijoiden ja työssäkäyvien 

voimavarat kuluvat työttömistä tai työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä olevista poiketen 

köyhyydessä  selviytymisen  lisäksi  myös  työssä  tai  opinnoissa  jaksamiseen.  Uupumisesta 

kerrottiin  useimmiten  elämänilottomuutena,  voimattomuutena  ja  jatkuvana  väsyneenä 

olotilana.  Myös  Kahn ja  Lister  pitävät  voimattomuutta  merkittävänä ilmiönä köyhyydessä 

(Kahn 2009, 33–34; Lister 2004, 165–168; 172). Jatkuvan väsyneen olotilan lisäksi monessa 

tarinassa  puhuttiin  siitä,  että  raha-asioita  oli  tapana  murehtia  erityisesti  yöaikaan.  Öisin 

ajatukset kiersivät kehää ja mietteet saivat yhä toivottomampia sävyjä. Äärimmillään tämä 

ilmeni  tarinoissa  itsetuhoisina  ajatuksina  ja  ”sekoamisen”  pelkoina.  Mielenhallinnan 

menettämisen  sekä  mielisairaaksi  tulemisen  pelot  ovat  paniikinomaisia  pelkoja,  joille  on 

tyypillistä tulkinta kaiken loppumisesta ja näköalattomuudesta (Toskala 1997, 41–44).  

Mielekkyyden  puutteesta  köyhyydessä  kertoivat  erityisesti  vanhuuseläkkeellä  olevat 

kirjoittajat.  Heidän  mukaansa  jatkuva  köyhyydessä  sinnitteleminen,  viimeisten  rahojen 

laskeminen  ja  kulutuksen  vähentäminen,  vaatisivat  vastapainokseen  mahdollisuutta 

virkistäytyä jollakin tavalla. Virkistäytymiseltä odotetaan ennen kaikkea sitä, että oma arkinen 

elämä  unohtuisi  edes  hetkeksi  ja  saisi  tuntea  olonsa  levolliseksi  eli  elämään  löytyisi 

mielekästä sisältöä. Monikaan arjen katkaisukeino ei kuitenkaan ole köyhien ulottuvilla, sillä 

esimerkiksi  käynti  teatterissa  tai  kylpylässä maksaa  liikaa.  Mielekkyyden puute  heikentää 

Antonovskyn  (1996,  15)  mukaan  ihmisten  kykyä  nähdä  ympäristössä  positiivisia  asioita, 

jolloin olemassaolevista asioista on entistä vaikeampi löytää elämään myönteistä sisältöä. 

Henkisen  jaksamattomuuden  kokemuksia  esiintyi  tutkimusaineistossa  uupumisen  ja 

mielekkyyden puutteen lisäksi elämän tarkoituksettomuuden kokemuksena. Kun oma elämä 

on kutistunut köyhyydessä sinnittelyksi, ihminen alkaa tuntea itsensä hyödyttömäksi ja oman 

olemassaolonsa  turhaksi.  Tulevaisuudelta  ei  enää  osata  odottaa  mitään  hyvää.  Köyhyyden 

ajatellaan  jatkuvan  aina  kuolemaan  saakka,  joten  myös  paremmasta  tulevaisuudesta 
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unelmointia  vältetään pettymisen pelossa.  Lopulta  ihminen ei  enää osaa tarttua niihinkään 

mahdollisuuksiin, joilla omaa elämänlaatua voisi edes väliaikaisesti kohentaa. 

Fyysisen uhan kokemus

Fyysisen uhan kokemukset koostuivat köyhyyskirjoituksissa sekä fyysiseen terveydentilaan 

liittyvistä  peloista  että  riskistä  joutua  väkivallan  uhriksi.  Itsen  kadottamisen  pelon 

näkökulmasta näissä kokemuksissa on kyse omaa fyysistä olemassaoloa uhkaavista asioista, 

kuten  sairastumisen,  fyysisen  koskemattomuuden  menettämisen  ja  kuoleman  peloista. 

Terveyden ja  fyysisen  koskemattomuuden menettämisen  myötä  pelätään  toimintakyvyn  ja 

koetun  itseturvallisuuden  kadottamista.  Vaikka  kuoleman  pelossa  realisoituukin  kaikkein 

voimakkaimmin  uhka  kaiken  loppumisesta,  sitä  voidaan  tuntea  myös  sairastumisen  ja 

väkivallan pelkoihin liittyen. Pidän fyysisen uhan kokemusta perusturvattomuuden keskeisenä 

osa-alueena, koska varmuus oman fyysisen olemassaolon turvallisesta jatkumisesta on eräs 

ihmisen hyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä. 

Fyysiseen  terveydentilaan  liittyvä  uhka,  kuten  sairastumisen,  sairauden  pahenemisen  ja 

kuoleman  pelko,  voivat  syntyä  köyhyydessä  siitä,  ettei  vähävarainen  ihminen  kykene 

hankkimaan  monipuolista  ja  terveellistä  ruokaa,  ostamaan  lääkkeitä  tai  käyttämään 

tarpeellisia  terveydenhoitopalveluita.  Koska nyky-yhteiskunnassa korostetaan monipuolisen 

ruuan  merkitystä  ihmisen  kokonaisvaltaiselle  hyvinvoinnille,  osa  ihmisistä  mahdollisesti 

arvioi  syömänsä  ruuan  ravintopitoisuutta  ja  terveellisyyttä  turhankin  kriittisesti.  Tällä  en 

tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö joskus voisi olla syytä huoleen. Katson, että sairastumisen 

pelko  on  aiheellista  esimerkiksi  silloin,  jos  ei  ole  varaa  noudattaa  lääkärin  ohjeistamaa 

erityisruokavaliota  tai  mikäli  saatavilla  on  vain  rasvaisia  eineksiä.  Mielestäni  on  myös 

perusteltua  olettaa,  että  jos  vähävaraisuus  rajoittaa  sairaan  ihmisen  mahdollisuutta 

lääkehoitoon tai terveyspalveluihin ei ole, sairauden pahenemisen ja joskus jopa kuoleman 

pelko voi hyvinkin pohjautua realiteetteihin. 

Vain yhdessä tutkimusaineistoon valikoituneista köyhyyskirjoituksista käsiteltiin väkivallan 

riskiä.  Kyseisen  tarinan  kirjoittajan  mukaan  taloudelliset  vaikeudet  aiheuttavat  perheessä 

henkistä  painetta,  joka  purkautuu  välillä  puolison  väkivaltaisena  käytöksenä.  Pidän 

tutkimusaineistossa  esiintyvää  vähäistä  perheväkivallan  uhan  kokemusta  hämmästyttävänä 
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asiana,  sillä  aiemman  turvallisuustutkimuksen  mukaan  perheongelmat  ja  läheisen 

väkivaltaisuus  korostuvat  voimakasta  turvattomuutta  aiheuttavina  yksittäisinä  ilmiöinä 

(Niemelä ym. 1997, 41). Eroavaisuus saattaa selittyä joko sillä, ettei kirjoituskilpailuun ole 

osallistunut  kaikkein  vaikeimmassa  asemassa  olevat  ihmiset  tai  että  perheväkivallasta 

kertomista ei pidetä välttämättömänä köyhyydestä kertomisen yhteydessä. 
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11 KÖYHYYDEN KIERTEEN KATKAISEMINEN

Köyhyyden  mieltäminen  kehämäiseksi  ilmiöksi  auttoi  minua  hahmottamaan  köyhyyden 

ongelmaa  moniulotteisesti.  Kuten  kuviossa  7  esitän,  pidän  köyhyyttä  elinympäristönä 

(todellisen  elämän  taso),  joka  aiheuttaa  siinä  elävissä  ihmisissä  monenlaisia  kokemuksia 

(kerronnallinen  taso).  Tässä  tutkimuksessa  selvitin,  että  osa  köyhyyskokemuksista  on 

määriteltävissä  sellaisiksi  itseä  ja  ympäröivää  maailmaa  koskeviksi  tulkinnoiksi,  jotka 

implikoivat  köyhyyteen  liittyvää  perusturvattomuutta11.   Perusturvattomuuden  katson 

ilmenevän ihmisen kokemusmaailmassa pelon tunteina ja monenlaisia uhkakuvia sisältävinä 

ajatuksina  sekä  tulevan  esiin  vetäytymisenä,  lamaantumisena  ja  välttelynä.  Nämä  kaikki 

vaikeuttavat ihmisen elämänhallintaa köyhyydessä. Kun henkiset voimavarat kuluvat arkisen 

selviytymiskamppailun  lisäksi  perusturvattomuuden  kokemiseen,  ei  oman  elämäntilanteen 

muuttamiseen  riitä  enää  ymmärrettävästi  voimia.  Sen  sijaan  kokemus  maailmasta 

turvattomana elämisen paikkana vahvistuu entisestään. 

Kuvio 7: Köyhyyden kierre tämän tutkimuksen mukaan12

Köyhyyden  kierteen  katkaiseminen  edellyttää  aiemmin  tutkimusraportissa  esittämieni 

teorioiden mukaan sekä taloudellisen avun saamista että sisäisten kokemusten muuttumista. 

11 Koska olen etsinyt tutkimusaineistosta vain turvattomuutta koskevaa kerrontaa, en ota tutkielmassani kantaa 
siihen, minkälaisia muita kokemuksia köyhyyskokemukset mahdollisesti pitävät sisällään. 

12 Kuviossa 7 esitän oman tulkintani köyhyyden kierteestä. Olen pyrkinyt tiivistämään siihen  tutkimukseni 
keskeisimpien käsitteiden suhteet toisiinsa.  

77

KÖYHYYS
(todellisen elämän taso)

KÖYHYYSKOKEMUKSEN
(kerronnallinen taso)

JOKA     IMPLIKOI

AIKAANSAA

PERUSTURVATTOMUUTTA

ELÄMÄNHALLINNAN VAIKEUKSIA

JOKA AIHEUTTAAJOKA YLLÄPITÄÄ

Y
L
L
Ä
P
I
T
Ä
Ä

- kokemus yhteisön
  tarjoaman turvan
  menettämisestä
- elinmahdollisuuksien
  loppumisen pelko
- itsen kadottamisen
  pelko



Muutokset ajattelussa ja tunteissa johtavat muutokseen myös käytännön toimien tasolla. (vrt. 

Lister 2004, 173–174; Kahn 2009, 34; 113; Wakefield 1988b, 353–355.) 

Tässä  luvussa  tuon  esille  ajatuksiani  siitä,  millä  tavalla  sosiaalityöntekijät  voivat  osana 

perustyötään13 toimia  köyhyyden  kierteen  katkaisemiseksi.14 Toimintaehdotukset  esitän 

erityisesti  perusturvallisuuden  vahvistamisen  näkökulmasta.  Nivon  ehdotukseni  osaksi 

sosiaalityön toimintaa osoittamalla niiden yhdenmukaisuuden Malcolm Paynen (1996, 30–33) 

kuvaamien  sosiaalityön  lähestymistapojen  kanssa.  Paynen  mukaan  sosiaalityötä  tehdään 

kolmenlaisista  lähtökohdista  käsin.  Lähestymistavat  eivät  sulje  toisiaan  pois,  vaan  ne 

täydentävät  parhaimmillaan  toisiaan.  Refleksiivis-terapeuttisissa  näkemyksissä  keskeisenä 

tavoitteena  on  yksilöiden  ja  erilaisten  yhteisöjen  hyvinvointi,  joka  katsotaan  olevan 

saavutettavissa  vuorovaikutuksellisen  tukemisen  kautta  ja  siten,  että  ihmistä  autetaan 

käsittelemään  omia  ongelmiaan.  Näkemysten  taustalla  on  ajatus  siitä,  että  sosiaalisen  ja 

taloudellisen  kehityksen  tulisi  tapahtua  samanaikaisesti  hyvinvoinnin  saavuttamiseksi. 

Individualistis-reformistinen  perspektiivi  liittää  sosiaalityön  osaksi  yksilöiden 

hyvinvointipalveluita,  joiden  tarkoituksena  on  vastata  asiakkaiden  yksilöllisiin  tarpeisiin. 

Sosiaalityö  on  individualistis-reformistisesta  näkökulmasta  toimintaa,  jonka  tavoitteena  on 

yksilöllisten hyvinvointiriskien kohdatessa palauttaa ihmiselle hänen hyvinvoinnin tasonsa. 

Taustalla  voidaan  nähdä  yhtymäkohtia  näkemykseen  yhteiskunnasta,  jossa  valtion 

puuttumisen tulisi olla vähäistä ja yksilön vapauksien korostua. Kolmantena lähestymistapana 

Payne  pitää  sosialistis-kollektivistisia  näkemyksiä.  Niiden  mukaan  sosiaalityö  on 

emansipatorista toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa huono-osaiset paremmin 

huomioiviksi. Sosialistis-kollektivististen näkemysten taustalla voidaan tunnistaa ajatus tasa-

arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisestä. 

13 Viittaan tässä erityisesti sosiaalivirastoissa tehtävään sosiaalityöhön, jossa köyhyyden ongelmaa kohdataan 
päivittäin toimeentulotukea hakevien asiakkaiden myötä. 

14 Vaikka tarkastelen köyhyyden kierteen katkaisemista tässä luvussa sosiaalityöntekijöiden ammatillisena 
toimintana, en kuitenkaan katso, etteivätkö köyhät voisi parantaa elinolojaan myös ilman sosiaalityön 
väliintuloa. 
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11. 1 Osallisuuden vahvistaminen

Tutkimuksessani  ilmennyt  kokemus  yhteisön  tarjoaman  turvan  menettämisestä  viittaa 

köyhyyteen liittyvään osallisuuden puutteeseen. Osattomuutta ilmeni kelpaamattomuuden ja 

poikkeavuuden kokemuksina. Sitä koettiin myös epäoikeudenmukaisen kohtelun muodossa, 

silloin  kun  muut  ihmiset  eivät  pitäneet  köyhyydessä  eläviä  arvossa  tai  välittäneet  heistä. 

Lisäksi jotkut tunsivat usein jäävänsä köyhyytensä vuoksi muun yhteisön ulkopuolelle. 

Refleksiivis-terapeuttinen perspektiivi osallisuuden vahvistamiseen

Katson,  että  sosiaalityöntekijöiden  on  mahdollista  vähentää  köyhyydessä  elävien 

kelpaamattomuuden  kokemuksia  monellakin  tapaa.  Ensiaskel  voi  olla  jopa  niin 

yksinkertainen,  että  sosiaalityöntekijä  reflektoi  ja  kehittää  omaa  tapaansa  olla 

vuorovaikutuksessa  asiakkaidensa  kanssa.  Asiakkaan  kohtaaminen  siten,  että  tämä  kokee 

tulleensa  kohdelluksi  kunnioittavasti,  antaa  tälle  kokemuksen  omasta  ihmisarvosta  ja 

kelpaamisesta.  Kunnioituksen  osoittaminen  on  erityisen  tärkeää  silloin,  kun  ihmisen 

itsearvostus  on  vaarassa  heikentyä.  Tällaisia  hetkiä  ovat  esimerkiksi  avun  pyytämisen  ja 

saamisen tilanteet. Sosiaalityöntekijöiden tulisi kyetä välittämään asiakkailleen kokemus siitä, 

että  jokaisella  on  ihmisyytensä  perusteella  oikeus  saada  apua,  eikä  avun  pyytäminen  ole 

halveksuttavaa tai tee ihmisestä muutenkaan kunniatonta. 

Tutkimukseni mukaan sosiaalityöntekijöiden olisi hyvä kunnioittavan kohtelun lisäksi työstää 

asiakkaidensa  kanssa  heidän  osattomuuden  kokemuksiaan.  Tämä  edellyttää  luottamusta 

asiakkaan  ja  työntekijän  välillä,  jotta  asiakas  uskaltaa  avautua  kipeistä  kokemuksistaan. 

Sosiaalityöntekijä  voi  rohkaista  asiakasta  kokemusten  jakamiseen  esimerkiksi  puhumalla 

nykypäivän yhteiskunnassa vallalla olevien arvojen kestämättömyydestä: Jokainen ihminen 

tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa muiden apua, kuka tahansa voi sairastua tai vammautua 

ja  samalla  menettää  kykynsä  huolehtia  itsestään.  Myös  ikääntyminen väistämättä  rajoittaa 

ihmisen kykyä tulla omin avuin toimeen. Omillaan pärjäämistä, kuluttamista ja taloudellista 

menestymistä  korostavien arvojen kyseenalaistaminen rohkaisee asiakasta  pohtimaan omia 

mahdollisia kelpaamattomuuden kokemuksiaan. 
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Kelpaamattomuuden  kokemusten  työstäminen  vaatii  sitä,  että  sosiaalityöntekijä  ymmärtää 

jotakin  kokemusten  rakentumisesta  ihmismielessä.  On  hyvä  tiedostaa  esimerkiksi  se,  että 

kielteiset kokemukset pohjautuvat yleensä liian tiukoille kriteereille, joilla ihminen määrittää 

itseään ja suhdettaan ympäröivään maailmaan.  Kriteerit  koskevat  perusulottuvuuksia,  joita 

ovat  esimerkiksi  hyvä  –  paha,  osaava  –  osaamaton,  syytön  –  syyllinen  ja  kelpaava  – 

kelpaamaton.  Perusulottuvuudet ovat luonteeltaan ei-kielellisiä.  Ihmisen ei ole aina helppo 

tunnistaa  niitä,  mutta  kuitenkin  ne  tulevat  esiin  erityisesti  tunteissa  ja  ajatuksissa. 

Kelpaamattomuutta oman köyhyytensä vuoksi kokevilla voidaan siis sanoa olevan liian tiukat 

kelvollisuuden  kriteerit.  Kun  ihminen  arvioi  lähes  kaikkea  nimenomaan  kelpaavuuden  ja 

kelpaamattomuuden ulottuvuuksien pohjalta, tämä johtaa siihen, että hän joutuu pohtimaan 

mielessään  jatkuvasti  omaa  kelpaavuuttaan.  Pohdinta  heijastuu  lopulta  ihmisen  tunteisiin, 

jotka puolestaan ohjailevat voimakkaasti ihmisten toimintaa käytännössä. (Toskala 1997, 55–

56.) 

Tutkimukseni  mukaan  köyhyyteen  kietoutuneet  kelpaamattomuuden  kokemukset  saavat 

aikaan  avun  pyytämisen  välttelyn  lisäksi  myös  sen,  että  ihminen  pyrkii  piilottelemaan 

kaikkialla  omaa  köyhyyttään.  Hylätyksi  tulemisen  pelko  eristää  muista  ihmisistä 

emotionaalisesti  ja  konkreettisesti.  Sosiaalityöntekijöiden  olisi  hyvä  auttaa  asiakkaitaan 

ymmärtämään,  että  köyhyyden  piilottelu  vahvistaa  perusoletusta  muiden  itseä  kohtaan 

osoittamasta  halveksunnasta  ja  eristäytyminen  rajoittaa  asiakkaan  mahdollisuutta  päästä 

yksinäisyydestään ja saada muilta sosiaalista tukea. Piilottelu vahvistaa myös tunnetta omasta 

poikkeavuudesta,  mikä  on  erityisen  haitallista  osallisuuden  kokemisen  näkökulmasta. 

Tutkimukseni  mukaan  köyhyyttä  kokevat  tarvitsevat  nimittäin  sitä,  että  he  voivat  kokea 

yhteenkuuluvuutta ja samuutta muiden kanssa. Sosiaalityöntekijä voi auttaa asiakkaitaan tässä 

asiassa vahvistamalla näiden mielessä sellaista ihmiskuvaa, joka perustuu kaikkien ihmisten 

oikeuteen saada arvostusta nimenomaan ihmisyytensä perusteella. 

Individualistis-reformistinen perspektiivi osallisuuden vahvistamiseen

Katson tutkimukseni perusteella, että sosiaalityöntekijöiden käytettävissä tulisi olla nykyistä 

enemmän resursseja  auttaa  asiakkaitaan  näiden osallisuuden vahvistamisessa.  Taloudellista 

apua tulisi voida antaa riittävästi tilanteissa, joissa sitä todella tarvitaan. Sen lisäksi että avun 

saaminen on arkisen selviytymisen kannalta usein välttämätöntä, se on tärkeää myös siksi, 
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että  se  vähentää  köyhyydessä  koettua  epäoikeudenmukaisuutta.  Kun  taloudellisen  avun 

yhteydessä vahvistetaan asiakkaiden kykyä ja halua mahdollisuuksiensa mukaan pitää huolta 

itsestään, on kyse mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamisesta. 

Yksilön ja yhteiskunnan välinen side ei vahvistu riittävästi, ellei ihmiselle synny samuuden 

tunnetta  suhteessa  muihin  ihmisiin.  Vaikka  sosiaalityöntekijät  voivat  lisätä  asiakkaidensa 

yhteenkuuluvuuden  ja  samuuden  tunnetta  keskustelullisin  menetelmin,  pysyvä  ongelman 

ratkaisu  vaatii  myös  taloudellisia  resursseja.  Ihminen  tarvitsee  riittävästi  varallisuutta 

elääkseen sellaista sosiaalista elämää, että hän voi esimerkiksi matkustaa joskus tapaamaan 

läheisiään,  harrastaa  jotakin,  antaa  pieniä  lahjoja  ystävilleen  ja  näyttää  riittävän 

samankaltaiselta  muiden  silmissä.  Kaikki  nämä  luovat  perustaa  samuuden  tunteelle  ja 

ehkäisevät muista eristäytymistä. Yhteys muihin ihmisiin mahdollistaa puolestaan sen, että 

ihminen  voi  päästä  osalliseksi  muiden  osoittamasta  hyväksynnästä,  rakkaudesta  ja 

huolenpidosta. 

Sosialistis-kollektivistinen perspektiivi osallisuuden vahvistamiseen

Sosiaalityöntekijöiden  tehtävänkuvaan  voisi  mielestäni  kuulua  nykyistä  yleisemmin 

pyrkimystä vaikuttaa yksilön lisäksi myös yhteiskuntaan. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvää 

poikkeavuuden tunnetta voitaisiin pyrkiä vähentämään siten, että sosiaalityöntekijät kutsuvat 

yhteiskunnallisissa  kannanotoissaan  yhteisöä  muuttumaan  jollakin  tavalla  köyhien 

osallisuuden  lisäämiseksi.  Ajattelen,  että  muutos  voisi  olla  paikallaan  esimerkiksi  toisista 

huolehtimisen lisääntymisessä ja siinä, että mahdollisimman moni alkaisi osoittaa toisilleen 

kunnioitusta ihmisarvon perusteella, eikä suoritusten, ulkonäön tai omistamisen pohjalta. 

11. 2 Ennakoitavuuden vahvistaminen

Määrittelin  elinmahdollisuuksien  loppumisen  pelon  tutkimuksessani  arkisen  selviytymisen 

ennakoimattomuuden puutteeksi.  Köyhyydessä elävien heikkoon taloudelliseen tilanteeseen 

liittyi  ennakoimattomuutta,  joka  tuotti  sekä  nykyhetken  ongelmia  että  murhetta 

tulevaisuudesta.  Toisaalta  ennakoimattomuutta  ilmeni  myös  suoranaisen  puutteen 

kärsimisenä.  Jotkut  kirjoittajat  kertoivatkin  itsensä  ja  perheenjäsentensä  elävän  toisinaan 

ilman riittävää ravintoa, tarpeellista lääkitystä tai vailla asianmukaista vaatetusta. 
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Refleksiivis-terapeuttinen perspektiivi ennakoitavuuden vahvistamiseen

Pahimpien  pelkojen  toteenkäyminen  voi  jättää  lähtemättömän  jäljen  ihmisen 

kokemusmaailmaan. Pidän köyhyyttä tästä näkökulmasta traumatisoivia piirteitä sisältävänä 

elinympäristönä.  (vrt.  Laitinen  &  Uusitalo  2008,  109–110.)  Vaikka  katson,  ettei 

sosiaalityöntekijöiden  koulutus  anna  valmiuksia  varsinaisten  traumaattisten 

elämänkokemusten  käsittelyyn,  oletan  sosiaalityöntekijöiden  kykenevän  havaitsemaan 

köyhyyttä  kokevien  asiakkaidensa  kohdalla  terapeuttisen  avun  tarpeen.  Tällöin 

sosiaalityöntekijät  voivat  auttaa asiakkaitaan parhaiten ohjaamalla  heidät  terveydenhuollon 

palveluiden piiriin. 

Vaikka  sosiaalityöntekijöiden  on  joissakin  tilanteissa  syytä  rohkaista  asiakkaitaan 

keskustelemaan kokemuksistaan terapiassa, mielestäni myös sosiaalityön menetelmin voidaan 

lieventää köyhyyteen liittyvää elinmahdollisuuksien loppumisen pelkoa. Tällöin on hyvä ottaa 

huomioon,  miten  ennakoimattomuuden  kokemukset  rakentuvat  ihmismielessä.  Katson 

tutkimukseni  pohjalta,  että  pitkäaikainen  taloudellisen  uhan  kokeminen  ja  epävarmuus 

tulevasta selviytymisestä ilmenevät hyvin voimakkaina tunteina, joten tulkitsen niiden myös 

kiinnittyvän ihmisen mieleen erityisen vankkoina uskomuksina. Ihminen saattaa esimerkiksi 

ajatella, että koska hän ei ole kyennyt huolehtimaan elintärkeistä tarpeistaan, hänelle tulee 

tuskin  tapahtumaan  positiivisia  asioita  myöskään  muilla  elämänsä  osa-alueilla.  Vähitellen 

usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin katoaa kokonaan, eikä ihminen enää edes uskalla yrittää 

parantaa olosuhteitaan.15 Sosiaalityöntekijöiden rooli köyhyyden kierteen katkaisemisessa voi 

tämänkaltaisessa  tilanteessa  olla  esimerkiksi  asiakkaan  itseluottamuksen  ja  itsehallinnan 

vahvistamista.  Kun  asiakasta  rohkaistaan  sopivasti  mitoitettujen  haasteiden  pariin,  saattaa 

syntyä uusia onnistumisen kokemuksia, jotka luovat myönteistä odotususkoa vaikeampienkin 

ongelmien  ratkaisemiseen.  Tällä  tavoin  vahvistuu  myös  myös  kyky  ja  halu  saavuttaa 

pitemmän tähtäimen suunnitelmia. 

Pidän elinmahdollisuuksien loppumisen pelkoa on niin kipeänä kokemuksena, että tulkitsen 

ihmisen  ikään  kuin  jähmettyvän  tunteen  äärelle,  jonka  seurauksena  hän  ei  enää  kykene 

15 Näen tässä joitakin yhteneväisiä piirteitä lapsuudessa koettuun perusturvattomuuteen: Mikäli aikuinen ei 
huolehdi lapsen hoivasta, lapsen on todettu jäävän tilaan, jossa hän ei enää odota voivansa vaikuttaa itkullaan 
siihen, että hänen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi. (Eriksson 1968; Bowlby 1978.) Oletan, että aikuisen 
kokemusmaailma rakentuu samoin perustein, eli siten että myös aikuinen voi lannistua ja menettää 
totaalisesti uskon omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, mikäli häntä ei hädän tullen auteta.  
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tarkastelemaan tilannettaan objektiivisesti. Jotta tilanne voisi muuttua, jonkun ulkopuolisen 

tahon  tulisi  kyetä  auttamaan  haitallisista  uskomuksista,  tunteista  ja  ajatuksista  irti 

päästämisessä.  Oletan  tehtävän  olevan  erityisen  haasteellinen,  sillä  tilanteen  muuttuminen 

edellyttää näkemykseni mukaan mahdollisuutta toipua ja levätä kuormittavista asioista. Vasta 

tällöin  ihminen  on  vastaanottavainen  uusien  uskomusten,  tunteiden  ja  ajatusten 

omaksumiseen.16 Joidenkin  kohdalla  toipumista  edistää  omien  kokemusten  jakaminen  ja 

riittävien materiaalisten resurssien saaminen arjen ennakoitavuuden lisäämiseksi. Kaikki eivät 

kuitenkaan kykene luottamaan muihin ihmisiin tai osaa ilmaista kokemuksiaan verbaalisesti. 

Myös heitä tulisi kyetä jollakin tavalla auttamaan. 

Individualistis-reformistinen perspektiivi ennakoitavuuden vahvistamiseen

Mikään keskustelullinen menetelmä ei  korvaa sitä, ettei  ihmisellä ole riittäviä taloudellisia 

resursseja arjessa selviytymisen varmistumiseksi ja perustarpeiden tyydyttämiseksi.  Katson 

tutkimukseni  perusteella,  että  mikäli  sosiaalityöntekijät  pyrkivät  köyhyyden  kierteen 

katkaisemiseen,  heidän  tulisi  voida  antaa  taloudellista  apua  pitäen  mielessään 

ennakoitavuuden  vahvistamisen  näkökulma.  Ellei  asiakkaan  pelko  elinmahdollisuuksien 

loppumisesta vähene, hänen on vaikea suuntautua tulevaisuuteen ja pyrkiä pois köyhyydestä, 

sillä ajatukset pyörivät kuitenkin edelleen esimerkiksi siinä, miten lukuisat maksamattomat 

laskut on mahdollista hoitaa. 

Sosialistis-kollektivistinen perspektiivi ennakoitavuuden vahvistamiseen

Sosiaalityöntekijät  saavat työssään sellaista tietoa köyhyydestä,  jonka huomioon ottaminen 

päätöksenteossa  saattaisi  kohentaa  köyhyydessä  elävien  oloja.  Sosiaalityöntekijät  voisivat 

tuoda esimerkiksi  esiin,  ettei  perustoimeentulotuen ajoittainen alentaminen todennäköisesti 

katkaise  köyhyyden  kierrettä.  Kun  ihmisen  kapasiteetti  tehdä  myönteisiä  valintoja  on 

heikentynyt,  tarvitaan  pikemminkin  myönteisiä  kuin  kielteisiä  vaikuttamiskeinoja.  Jo 

valmiiksi heikentyneen ennakoitavuuden väheneminen tuskin vaikuttaa ihmiseen mitenkään 

muuten kuin lamauttavasti. 

16 Vaikka turvattomuustutkimuksen parissa ei puhuta aikuisten kohdalla varsinaisesta toipumisen tarpeesta, 
perustan väitteeni sille, että uskon aikuisten perusturvallisuutta voitavan vahvistaa samoin keinoin kuin lasten 
kohdalla (Eriksson 1968; Bowlby 1978). 
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11. 3 Olemassaolon jatkuvuuden tunteen vahvistaminen

Totesin tutkimuksessani itsen kadottamisen pelon tarkoittavan sitä,  että köyhyydessä elävä 

ihminen  kokee  vain  osittaista  oman  olemassaolon  jatkuvuuden  tunnetta.  Olemassaolon 

jatkuvuutta  uhkasi  ennen  kaikkea  köyhyyden  pitäminen  henkisesti  kuormittavana 

elinympäristönä.  Koettiin,  että  köyhyydessä  ei  kyetä  säilyttämään  henkisiä  voimavaroja, 

mielekkyyden tunnetta ja kokemusta elämän tarkoituksellisuudesta.  Toisaalta olemassaolon 

jatkuvuus oli kirjoittajien mukaan uhattuna myös fyysisellä tasolla.  Pelättiin muun muassa 

fyysisen  koskemattomuuden  ja  terveyden  menettämistä  sekä  sairauden  kohdatessa  ilman 

hoitoa jäämistä. 

Refleksiivis-terapeuttinen perspektiivi jatkuvuuden tunteen vahvistamiseen

Katson  tutkimukseni  perusteella,  että  oman  olemassaolon  jatkuvuuden  kokeminen  on 

sidoksissa siihen, että ihminen kokee olevansa osallinen yhteisön tarjoamasta turvasta, eikä 

hänen  tarvitse  olla  jatkuvasti  huolissaan  elinmahdollisuuksiensa  loppumisesta.  Näin  ollen 

osallisuutta ja ennakoitavuutta lisäämällä vahvistetaan samalla aina myös kokemusta oman 

olemassaolon turvallisesta jatkumisesta.  Tämän lisäksi sosiaalityöntekijät  voivat  mielestäni 

ottaa  huomioon  asiakkaidensa  tarpeen  saada  vahvistusta  tunteelleen  olemassaolon 

jatkuvuudesta suhtautumalla heihin erityisen myötätuntoisesti.  Perustan tulkintani sille, että 

tutkimuksessani  itsen  katoamisen pelkoon sisältyi  joitakin paniikinomaisen pelon piirteitä. 

Paniikinomaisessa  pelossa  ihminen  merkityksellistää  häntä  kohtaavat  tapahtumat  helposti 

kaiken lopuksi. Kun elämä ympärillä näyttää kaoottiselta ja kontrolloimattomalta, ihmisessä 

voi  herätä  esimerkiksi  pelko  mielenterveyden  järkkymisestä  tai  halu  paeta  todellisuutta. 

Vaikka  kukin  reagoi  pakenemisimpulssiin  omalla  tavallaan,  paon  toimintayllyke  on 

paniikinomaisissa tunteissa aina erityisen voimakas. (vrt. Toskala 1997, 41.) 

Asiakkaita olisi hyvä rohkaista jakamaan tuntemuksiaan olonsa helpottamiseksi. Heille tulisi 

varata  riittävästi  aikaa  keskustelua  varten.  Henkisen  jaksamisen  äärirajoilla  elävien 

ohjaaminen terveydenhuollon palveluiden piiriin on myös erityisen tärkeää, sillä uupuminen 

vie  monelta  kyvyn omien asioidensa  hoitamiseen.  Jopa ajan varaaminen voi  tuntua  liikaa 

ponnisteluja vaativalta teolta, joten konkreettisten asioiden järjestäminen asiakkaan puolesta 

saattaa  joskus  olla  tarpeen.  Tähän  tarvitaan  tietenkin  asiakkaan  suostumusta.  Itsen 
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kadottamisen  pelossa  voi  joskus  olla  kyse  myös  todellisesta  kuolemanvaarasta.  Jos 

sosiaalityöntekijä havaitsee asiakkaassaan taipumusta itsetuhoisuuteen, olisi pyrittävä siihen, 

että asiakas pääsee keskustelemaan tilanteestaan lääkärin kanssa. 

Itsen kadottamisen pelon vähentäminen sosiaalityön keskustelullisin  menetelmin edellyttää 

mielestäni ymmärrystä siitä, miten tunne olemassaolon jatkuvuudesta rakentuu ihmismielessä. 

Paniikinomaisen luonteensa vuoksi itsen katoamisen pelko ei haihdu, vaikka pelkoa tuntevalle 

vakuutettaisiin,  että  kyllä  hän pärjää  ja  että  hänen pelkonsa on mieletön.  Noilla  keinoilla 

pelkoa voi hallita hetkellisesti, mutta ratkaisu ei ole pysyvä, sillä ihmisen kokemusmaailma ei 

muutu tunnesuuntautuneita stressinkäsittelykeinoja käyttämällä. (Toskala 1997, 34.) Kestävä 

muutos  edellyttää  sen  sijaan  sitä,  että  ihminen  uskaltaa  kohdata  tunteensa.  Pelko  on 

kesytettävissä siten, että ihmistä rohkaistaan nimeämään tunteensa ja vertauskuvallistavan ne 

(esimerkiksi:  ”Olen  sisäisen  kauhun  vallassa,  joka  voi  tuhota  minut  kokonaan”).  Tällöin 

ihmisen  on  mahdollista  saada  yhteys  pelkoihinsa  siten,  että  hän  voi  tarkastella  niitä 

turvallisesti  ikään  kuin  ulkopuolisen  keskustelukumppanin  roolista  käsin.  Vaikka  pelot 

tuntuvat  edelleen  vastenmielisiltä  ja  ahdistavilta,  niiden  teho  heikkenee  kuitenkin  vain 

kyseenalaistamalla toistuvasti pelon toimintayllykkeen antamat impulssit ja kohtaamalla ne 

mielikuvat ja uskomukset, jotka pelon tunne sisältää. Uudet, todellisuutta paremmin vastaavat 

tunteet rakentuvat sittemmin vaihtoehtoisille pelon tulkinnoille. (Toskala 1997, 36; 38–39.)

Individualistis-reformistinen perspektiivi jatkuvuuden tunteen vahvistamiseen

Sosiaalityöntekijä  voi  vähentää  köyhyydessä  aiheutuvaa  paniikinomaista  itsen  katoamisen 

pelkoa  antamalla  puutetta  kokeville  asiakkailleen  taloudellisia  resursseja  sekä  neuvomalla 

heille,  minkälaisia  lakeihin  perustuvia  oikeuksia  heillä  on  taloutensa  kohentamiseen. 

Toimeentulon tukeminen tilanteessa, jossa rahahuolet vievät asiakkaan arkisista voimavaroista 

suurimman  osan,  vapauttaa  ihmisen  kokemusmaailmassa  tilaa  elämän  mielekkyyden  ja 

tarkoituksellisuuden näkemiselle. Kun ihminen kykenee rentoutumaan, hän voi nauttia siitä, 

mitä hänellä jo on. Tyytyväisyyden aiheita on mahdollista löytää pienistäkin asioista, kun oma 

olemassaolo ei tunnu olevan koko ajan vaarassa. 

Asiakkaan  elintärkeiden  perustarpeiden  täyttämisessä  taloudellisella  avulla  on  mielestäni 

suuri  merkitys  myös  siitä  näkökulmasta,  että  se  vahvistaa  kokemusta  muiden  ihmisten 
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hyväntahtoisuudesta.  On  vaikea  uskoa  siihen,  että  muu  maailma  tahtoo  itselle  hyvää,  jos 

nälkäänsä ruokaa pyytävä tai sairauksiin lääkkeitä anova saa sosiaalityöntekijältä kieltävän 

vastauksen. Myös erityisen niukka avun antaminen tai avun antaminen siten, että avun saaja 

kokee  tilanteen  nöyryyttäväksi,  jättää  tutkimukseni  mukaan ihmisen tilaan,  jossa  maailma 

tuntuu  edelleen  turvattomalta  paikalta  elää.  Sen  sijaan  avun  saamisen  tilanne  voi 

parhaimmillaan luoda ihmiselle varmuuden siitä,  että  maailmassa ei  ole  niin suurta  hätää, 

etteikö  siitä  autettaisi.  Tämä  uskomus  on  kehityspsykologien  mukaan  perusturvallisuuden 

ydintä. (Eriksson 1968; Bowlby 1978.)

Sosialistis-kollektivistinen perspektiivi jatkuvuuden tunteen vahvistamiseen

Kuten  aiemmin  toin  esiin,  osa  itsen  katoamisen  peloista  saa  elinvoimansa  nykyihmisten 

tavasta  korostaa  tietynlaisen  ruuan  merkitystä  ihmisen  terveydelle  ja  hyvinvoinnille. 

Vähävaraisilla ei aina ole mahdollisuutta elää vallalla olevien normien mukaisesti, mutta siitä 

huolimatta he ovat alttiina sille runsaalle informaatiolle, joka liittyy ruokaan ja terveellisiin 

elintapoihin.  Keinoja  asian  korjaamiseksi  ei  ole  helppo  löytää.  Jotakin  tulisi  voida  tehdä 

niiden  auttamiseksi,  joilla  ei  nykymittapuun  mukaan  ole  varaa  syödä  terveellisesti,  eikä 

toisaalta varaa sairastua ja sairastaa. Se, että osa ihmisistä voi nauttia luomusisäfileestä toisten 

tonkisessa roskalaatikosta b-luokan makkaraa, on todella häpeällinen asia myös suomalaiselle 

yhteiskunnalle. 
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12 LOPUKSI 

Laadullinen tutkimus on aina tekijänsä näköinen. Jo pelkästään tutkimuskohde viestii tutkijan 

kiinnostuksen  kohteista  ja  arvoista.  Tutkijan  sanotaankin  olevan  tutkimuksensa  keskeisin 

tutkimusväline.  Laadullisen tutkimuksen pääasiallisin luotettavuuden kriteeri  on näin ollen 

tutkija  itse.  Mitä  selkeämmin  tutkimuksen  tekijä  kykenee  kuvaamaan  päättelyprosessinsa 

tutkimusraporttiin,  sitä  paremmin  tutkimuksen  luotettavuutta  voidaan  arvioida.  (Eskola  & 

Suoranta  2005,  210;  216.)  Olen  pyrkinyt  vastaamaan  haasteeseen  pilkkomalla  aineistosta 

tekemäni tulkinnat riittävän pieniin (ja näin lukijan seurattaviin) osiin ja esittelemällä rapor-

tissa runsaasti aineistokatkelmia. Tämän lisäksi olen pyrkinyt lähestymään tutkimusongelmaa 

mahdollisimman johdonmukaisesti fenomenologisen menetelmän avulla (Perttula 2005, 136). 

Kun  tutkija  on  raportoinut  tutkimusprosessin  etenemisen  riittävän  avoimesti,  lukijalle  jää 

mahdollisuus  arvioida  tulosten  siirrettävyyttä  toiseen  kontekstiin.  Siirrettävyys  riippuu 

tutkitun ympäristön ja sovellusympäristön samankaltaisuudesta. (Tynjälä 1991, 390.) Mikäli 

raportin  lukija  pitää  tässä  tutkimuksessa  analysoitua  ympäristöä  riittävän  samankaltaisena 

sovellusympäristöönsä nähden, hän voi hyödyntää tuloksia mielestäni kahdella tavalla. Hän 

voi  ensinnäkin  reflektoida  luvussa  10  esitettyjen  tutkimustuloksien  sopivuutta 

sovellusympäristöönsä.  Toisaalta  lukijan on mahdollista  hyödyntää luvussa 11 kuvaamiani 

ehdotuksia  siitä,  miten  köyhyyteen  kietoutuneita  perusturvattomuuden  kokemuksia  voisi 

ammatillisen sosiaalityön keinoin vähentää. 

Kaiken sanomani jälkeen pidän köyhyyden ongelmaa niin monisyisenä ilmiönä, että katson 

tutkimukseni  olleen  vain  pintaraapaisu  aiheeseen.  Toin  tutkimuksessani  esiin,  että  ihmiset 

elävät  Suomessa  eriarvoisessa  asemassa  varallisuutensa  vuoksi.  Minua  jäi  askarruttamaan 

erityisesti terveyden menettämisen ja köyhyyden yhdistelmä. Olisi kiinnostavaa tutkia, miten 

käy kaikkein pienituloisimmille heidän sairastuttuaan vakavasti,  mikäli  julkisen terveyden-

huollon palveluita supistetaan edelleen. Ei ole yhdentekevää, elääkö sairastunut ihminen 5000 

euron vai  500 euron kuukausituloilla,  kun jonot  hoitoon pääsemiseksi  pitenevät  ja  Kelan 

lääkekorvauksia karsitaan. Jatkotutkimuksen aiheeksi sopisikin köyhyyden ja sairastumisen 

yhdistelmän  tarkastelu  ylipäänsä  tai  perusturvattomuuden  kokemusten  kartoittamisen 

näkökulmasta.
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