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Tämä raportti on itsenäinen jatko-osa aiem-
malle, Vasemmistofoorumin vuonna 2019 
julkaisemalle raportille Kertomuksia nykyajan 
köyhyydestä: syitä ja ratkaisuehdotuksia. Molem-
mat raportit perustuvat kysely- ja haastattelu-
aineistoihin, jotka keräsin pari vuotta sitten 
keväällä yli viideltäsadalta nykyajan köyhyyttä 
kokeneelta henkilöltä. Olen kuvaillut aineistoa 
tarkemmin luvussa 2. Tällä kertaa keskityn 
pääasiassa aineiston niihin osiin, joissa vas-
taajat kertovat osallisuudesta. Kaikki haastat-
telemani seitsemän köyhyyttä kokenutta olivat 
tehneet kansalaisvaikuttamista köyhyyden 
vähentämiseksi, mutta tästä raportista olen 
jättänyt kansalaisvaikuttamista käsittelevät 
osuudet pois, vaikka ne osallisuuteen olisivat 
kyllä luontevasti sisältyneetkin. Työn edetessä 
huomasin, että mieleeni nousi lisäkysymyksiä, 
joiden myötä olisin halunnut palata keskus-
teluihin haastateltavieni kanssa ja haastatella 
myös useampia kansalaisvaikuttajia. Lisäksi 
olisin tarvinnut enemmän aikaa aihepiirin 
teoreettiseen tutkiskeluun kuin tässä mää-
räajassa oli mahdollista. Toivottavasti saan 
myöhemmin tilaisuuden syventyä köyhyyttä 
kokeneiden kansalaisvaikuttamiseen, sillä ai-
heena se on todella tärkeä ja mielenkiintoinen.

Kuten kerroin vuoden 2019 julkaisussa, työtäni 
on motivoinut toive saada köyhyyttä kokenei-
den omaa ääntä enemmän esille yhteiskun-
nassamme. Aiempaan tapaan tuon tässäkin 
raportissa luettavaksenne mahdollisimman 
paljon aineistokatkelmia. Sitaatteja on jonkin 
verran muokattu. Olen esimerkiksi poistanut 
joitakin yksityiskohtaisempia tietoja vastaa-
jista, jotta heitä ei tunnistettaisi. Olen myös 
saattanut koota samasta aiheesta kertovia 
saman vastaajan lausahduksia yhtenäisem-
mäksi kokonaisuudeksi. Lisäksi olen hieman 
stilisoinut vastaajien kertomuksia helpom-
man luettavuuden nimissä, sillä esimerkik-
si puheessa tavanomaisella tavalla toistuvat 
täytesanat voivat lukiessa tuntua raskailta.

Syventyessäni tässä työssä nykyajan köyhyyt-
tä kokeneiden osallisuuteen tuntui pitkin 
tutkimusprosessia siltä, että osallisuuden 
määritelmästä oli vaikea saada kiinni. Vai-
kutti siltä, että osallisuudesta puhuttiin ja 
kirjoitettiin toisinaan sen kummemmin edes 
määrittelemättä, mistä oikeastaan on kyse. 
Siksi päädyin tässä raportissa paremminkin 
keskustelemaan osallisuudesta joistakin va-
litsemistani näkökulmista kuin löytämään 
lopullista totuutta siitä, mitä osallisuus on. 
Olennaisemmalta tuntuu, että saisin teidät, 

Alkusanat1
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hyvät lukijani, toisinaan pohtimaan sitä, mi-
ten meitä ympäröivän sosiaalisen maailman 
käsitämme ja kuinka siitä puhumme, sekä 
mistä tämä voisi johtua.

Kun olen ensimmäisissä luvuissa kertonut tut-
kimuksen aineistoista, menetelmistä ja eräistä 
mielestäni olennaisista asioista suomalaisesta 
köyhyydestä, aloitan varsinaisen osallisuuden 
tarkastelun luvussa 5. Siinä käsittelen Sosi-
aalisen osallisuuden edistämisen koordinaa-
tiohankkeessa (Sokra) tuotettua osallisuuden 
viitekehystä ja osallisuuden kokemusta mit-
taamaan kehitettyä osallisuusindikaattoria. 
Sokra-hanke koordinoi Euroopan sosiaali-
rahaston toimintalinja 5:n (sosiaalisen osal-
lisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta) 
osallisuushankkeita ja sitä ovat olleet toteut-
tamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja 
Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeella 
on julkilausuttu sosiaalipoliittinen tavoite 
tuottaa tietoa osallisuuden lisäämiseksi niin 
päätöksentekijöitä kuin eri alojen ammatti-
laisia varten. Laadittu osallisuuden viitekehys 
on useiden tutkijoiden perusteellinen yritys 
ymmärtää sitä, mitä osallisuus on ja mistä se 
koostuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tutkijat Minna Kukkonen ja Anna-Maria Isola 
(2021, 104) kuvaavat, kuinka viitekehyksessä 
osallisuus rakentuu yhtäältä ihmisen omien 
taitojen, tietojen ja resurssien varassa, mutta 
lisäksi tarvitaan ympäristö, jossa on mahdol-
lista toimia omaehtoisesti. Pidän siitä, miten 
tuossa viitekehyksessä osallisuus ei typisty 
vain vaatimuksiksi yksilöille tehdä sitä taik-
ka tuota, vaan myös ympäröivän yhteisön 
tuella on väliä.

Sisällytin tutkimukseeni Sokra-hankkeessa 
kehitetyn osallisuusindikaattorin. Indikaat-
torin avulla saatoin mitata köyhyyttä koke-
neiden osallisuuden kokemusta ja vertailla 
sitä tutkimustuloksiin, joissa osallisuuden 
kokemusta on mitattu muissa väestöryhmis-
sä, kuten koko aikuisväestössä keskimäärin. 

Koen kuitenkin, että jos olisin tutkimukses-
sani jämähtänyt pelkästään mittaamiseen, en 
olisi sittenkään päässyt kovin syvälle köyhyyttä 
kokeneiden osallisuuden (tai osattomuuden) 
ymmärtämisessä. Siksi yhdistelin työssäni 
sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, 
mikä on muissakin tutkimuksissa havaittu 
hyväksi tavaksi tutkia osallisuutta. Internet-
kyselyssäkin oli mahdollisuus kirjoittaa avo-
vastauksia, mutta haastatteluissa vastaajilla 
oli tietenkin vielä paremmat mahdollisuudet 
viedä keskustelua sellaisiinkin suuntiin, joihin 
itse en olisi arvannut lähteä. Näitä vastauk-
sia käsittelin sisällönanalyysin menetelmin.

Ennen kuin pääsemme itse asiaan, haluan 
todeta vielä sen, että meistä kukaan ei var-
tu ja elä tyhjiössä – en minäkään tutkijana. 
Työhöni ovat varmasti vaikuttaneet omat ko-
kemukseni köyhyydestä ja osallisuudesta (tai 
osattomuudesta). Köyhyyden tutkimuksessa 
ei ole tavallista, että tutkija tuo avoimesti 
esiin oman asemansa suhteessa tutkimaansa 
ilmiöön. Tämän soisin muuttuvan. Pitäisin 
hyvänä myös sitä, että köyhyyttä koskevassa 
tutkimuksessa ja politiikassa olisi mukana itse 
köyhyyttä kokeneita. Mistä ikinä vinkkelistä 
katseemme tarkasteltavaan kohteeseen lan-
keaakin, sen tiedostamisen ja tunnustamisen 
tulisi olla tutkimustyön ja päätöksenteon en-
simmäinen askel. Se, että olen ollut vahvasti 
osallinen tutkimaani ilmiöön, ei voi olla vai-
kuttamatta monin tavoin. Se vaikuttaa jo sii-
hen, mitä keksin tutkimuksessani kysyä. Se 
vaikuttaa siihen, miten voimakkaita tunteita 
välillä koen lukiessani tutkimusaineistoa. Voin 
helposti eläytyä tutkittavieni toivottomuuteen 
ja ahdistukseen, kun niistä lukeminen virittää 
omat muistoni vastaavista kokemuksista. Ei 
tämä ole pelkästään etu, vaan esimerkiksi te-
kee tutkimustyön ajoittain erittäin raskaaksi. 
Ennen kaikkea en missään tapauksessa ole 
puolueeton suhteessa tutkimuskohteesee-
ni; tunnen myötätuntoa köyhyyttä kokeneita 
kohtaan. Joidenkin mielestä tämä voi sotia 
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tieteen objektiivisuuden vaatimusta vastaan, 
mutta mielestäni en ole suhteessa tähän ilmi-
öön sen enempää tai vähempää objektiivinen 
kuin kuka tahansa muukaan tutkija. Jokaisella 
meistä on tietyt arvot ja tietty maailmankat-
somus, josta käsin toimimme. Myös sillä on 
merkitystä, jos köyhyyttä tarkastellaankin 
vakaasta yhteiskunnallisesta asemasta kä-
sin. Tällä en tarkoita, että kumpikaan näistä 
näkökulmista olisi parempi; kummastakin 
löytyy varmasti sokeat pisteensä. Yhtä kaikki 
suosittelen oman tutkijaposition puntarointia 
ja auki kirjoittamista köyhyyttä koskevassa 
tutkimuksessa.

Kun totesin, että en elä tyhjiössä tutkijana, 
tarkoitin henkilökohtaisen elämäni lisäksi 
myös sitä, että ponnistan työhöni jo tietyltä 
koulutuspohjalta (valtiotieteiden maisteri so-

siologian alalta) ja osana erilaisia tutkimus-
yhteisöjä. Olen työni tueksi saanut osallistua 
eri tutkijaseminaareihin, mukaan lukien jo 
mainitun Sokra-hankkeen seminaarit. Olen-
kin kiitollinen kaikille, jotka ovat tutkimus-
tani näissä seminaareissa kommentoineet 
– jälleen etenkin professori Hannu Ruona-
vaaralle Turun yliopistosta, missä olen ollut 
sosiologian tohtorikoulutettavana, sekä tut-
kimuspäällikkö Anna-Maria Isolalle ja tutkija 
Lars Leemannille Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta. Kiitoksensa ansaitsevat myös Va-
semmistofoorumin tutkijayhteisö ja erityisesti 
jokainen, joka vastasi kyselyyni ja haastatte-
luihini keväällä 2019. Annoitte minulle hyvin 
rikkaan aineiston.

Eeva-Maria Grekula
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2 . 1 .  I n t e R n e t- k y S e ly  jA 
p u o l I S t Ru k t u Ro I d u t 
h A A S tAt t e l u t

Vuoden 2019 maaliskuusta toukokuulle ke-
räsin vastauksia internet-kyselyyn, joka oli 
suunnattu 2010-luvulla köyhyyttä kokeneil-
le. Vastauksia tuli 509 henkilöltä. Olen pää-
tynyt hylkäämään aineistosta yhden lähinnä 
puuttuvia tietoja antaneen vastaukset, koska 
hänen panoksensa tutkimukseeni jäi siten 
olemattomaksi. Kysely oli puolistrukturoitu 
ja aika pitkä sisältäen yhteensä kolmekym-
mentä kohtaa. Joissakin kohdissa oli useita 
väittämiä, joihin ottaa kantaa. Kysymykset 
koskivat köyhyyteen liittyviä tuntemuksia ja 
kokemuksia sekä ajatuksia köyhyyden syistä 
ja vähentämiskeinoista. Näistä Vasemmisto-
foorumi julkaisi raportin Kertomuksia nykyajan 
köyhyydestä: syitä ja ratkaisuehdotuksia vuonna 
2019. Tässä raportissa puolestaan keskityn 
lähinnä osallisuutta käsittelevien vastausten 
analysointiin.

Samoihin aikoihin lisäksi haastattelin seitse-
mää nykyajan köyhyyttä kokenutta henkilöä, 
jotka olivat tehneet kansalaisvaikuttamista 
köyhyyden vähentämiseksi. Koska yksi heistä 
oli jo vastannut internet-kyselyyni, vastannei-

ta oli yhteensä 514. Myös haastattelut noudat-
telivat nettikyselyn runkoa, mutta etenimme 
vapaammin, ehkä eri järjestyksessä. Haas-
tatteluissa pystyin tekemään lisäkysymyksiä 
ja antamaan haastateltavien kertoa itselleen 
tärkeistä asioista enemmän. Haastattelut 
kestivät reilusta tunnista kahteen ja puoleen 
tuntiin. Haastattelut tehtiin paikoissa, jotka 
haastateltavista tuntuivat luontevilta, esi-
merkiksi kirjastossa. Yhden haastattelun tein 
haastateltavan kotona hänen kehnomman 
terveydentilansa vuoksi.

En säätänyt kyselylomakkeeseen pakollisesti 
vastattavia kohtia. Haastatteluissakin ker-
roin, ettei jokaiseen kysymykseen ole pakko 
vastata eikä sitä tarvitse minulle mitenkään 
perustella. Ensinnäkin ajattelin tämän ko-
hentavan tutkimuksen luotettavuutta, kun 
ihmiset eivät kesken pitkän kyselyn väsäh-
täneinä vastaa vain jotain päästäkseen siinä 
eteenpäin. Arvelin nimittäin, että joku on ehkä 
motivoitunut vastaamaan vain köyhyyden 
vähentämiskeinoihin tai muuhun itseä mah-
dollisesti enemmän kiinnostavaan kohtaan. 
Toiseksi kyselyssä käsiteltiin osittain hyvin 
raskaita aiheita, kuten köyhyyskokemukset 
saattavat olla. Hankalassa elämäntilantees-
sa ei ehkä jaksa tai halua tuntemuksiaan sy-

Tutkimusaineistot2
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vällisemmin tai ollenkaan puida, enkä tähän 
halunnut pakottaa.

2 . 2 .  VA S tA A j I e n 
S o S I o d e m o g R A f I S I A 
jA  S o S I o e ko n o m I S I A 
tAu S tAt e k I j ö I tä

Internet-kyselyyn vastanneista naisia oli 
melkein kolme neljäsosaa eli 374 henkilöä. 
Suunnilleen viidesosa vastaajista eli 104 oli 
miehiä ja muita oli 23. Kaikki eivät halun-
neet ilmoittaa sukupuoltaan. Haastattelin 
kolmea naista ja neljää miestä. Lisäksi, kuten 
kuviossa 1 näkyy, 39 prosenttia vastaajista 
oli suorittanut yliopisto- tai ammattikorkea-
koulutuksen. Melkein 12 prosentilla vas-
taajista oli keskiasteen jälkeinen, mutta ei 
korkea-asteen koulutus, kuten mestari- tai 

opistotutkinto. Noin 37 prosentilla vastaa-
jista oli keskiasteen koulutus, eli he olivat 
käyneet lukion, ammattikoulun tai muun 
ammatillisen koulutuksen. 13 prosentilla 
vastaajista oli koulutus jäänyt perus- tai 
kansakouluun, mutta tiettävästi yhdelläkään 
nämä eivät olleet jääneet kesken.

Useimmat vastaajista olivat Suomen kansa-
laisia ja puhuivat suomea äidinkielenään. 
Seitsemäntoista vastaajista oli ruotsinkie-
lisiä ja muita oli vain muutamia. Vastaamis-
hetkellä vastaajat olivat 20–76-vuotiaita 
(kuvio 2).

Vastauksia tuli jonkin verran eri puolilta 
Suomea, kuten Rovaniemeltä, Kolarista, 
Jyväskylästä, Lappeenrannasta, Porista ja 
Hangosta, mutta kuitenkin Etelä-Suomi oli 
paremmin edustettuna. Monet asuivat suu-

Kuvio 1. Vastaajien koulutus ja sukupuoli (n=512).
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rissa kaupungeissa, kuten noin neljäsosa 
Helsingissä ja reilu kymmenesosa Tampe-
reella. Kaiken kaikkiaan yli puolet vastaa-

jista asui yli 50 000 asukkaan kaupungis-
sa. Melkein kolmasosa asui 5 000–50 000 
asukkaan kaupungissa tai taajamassa. Reilu 

Kuvio 2. Vastaajat syntymävuosikymmenten mukaan (n=510).

Kuvio 3. Vastaajien pääasiallinen toiminta vastaamishetkellä (n=510).
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70 % vastaajista asui vuokralla. Omistus-
asunnossa asuvia oli pikkuisen yli viidennes 
ja asumisoikeusasujia muutama prosentti. 
Neljä henkilöä ilmoitti, ettei heillä ollut vas-
taamishetkellä vakituista asuntoa.  

Kuten ilmenee seuraavasta vastaajien pää-
asiallista toimintaa käsittelevästä kuvios-
ta 3, suunnilleen viidesosa vastaajista eli 
107 henkilöä kertoi olevansa työkyvyttö-
myyseläkkeellä, kuntoutustuella tai muu-
ten pitkäaikaisesti sairaana. Työttömiä tai 
lomautettuja oli seuraavaksi eniten, 88 hen-
kilöä eli reilu 17 prosenttia vastaajista. Työt-
tömyys- tai vanhuuseläkkeellä tai sitten va-
kituisessa työssä tai yrittäjänä oli melkein 
samansuuruiset osuudet vastaajista, reilu 
15 prosenttia eli lähes 80 henkilöä. Määräai-
kaisen työn tekijöitä oli yli 11 prosenttia eli 
58 henkilöä. Heihin lukeutuvat esimerkiksi 
freelancerit ja apurahalla työskentelevät. 
Opiskelijoita tai koululaisia vastaajista oli 

reilu kymmenesosa eli 54 henkilöä. Kuu-
sitoista vastaajaa ilmoitti olevansa työssä 
työllistämistoimenpitein, kolmetoista oli 
hoitamassa omia lapsiaan. Muuta omaista 
esimerkiksi vamman tai sairauden tähden 
hoiti kahdeksan henkilöä ja yksitoista henki-
löä ei löytänyt näistä luokista omaa pääasi-
allista toimintaansa vastaavaa määritelmää. 
Kukaan ei kertonut olevansa varusmies- tai 
siviilipalveluksessa.

Määräaikaisessa ja vakituisessa työssä tai 
yrittäjänä toimi siis yhteensä 135 vastaa-
jaa eli reilu neljännes kaikista vastaajista. 
Työtä tekevistä kokopäivätyötä teki kaksi 
kolmasosaa ja osa-aikatyötä kolmannes. 
Näissä ryhmissä oli eniten henkilöitä, jot-
ka eivät kokeneet köyhyyttä vastaamishet-
kellä, mutta köyhyyden kokemuksista lisää 
luvussa 4. Sitä ennen kerron tutkimuksessa 
käyttämistäni menetelmistä.
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Tutkimustani voidaan luonnehtia moni-
menetelmätutkimukseksi. Tutkimustavan 
suosio on kasvanut viime aikoina, kuten 
Riitta Seppänen-Järvelä, Leena Åkerblad 
ja Kaisa Haapakoski mainitsevatkin me-
netelmää käsittelevässä artikkelissaan. He 
kertovat, että monimenetelmätutkimus-
ta on perusteltu sillä, että laadullisia (eli 
kvalitatiivisia) ja määrällisiä (eli kvanti-
tatiivisia) menetelmiä yhdistelemällä saa-
daan tutkittavasta ilmiöstä syvällisempi ja 
laajempi ymmärrys. Tämä on hyvä etenkin 
silloin, kun kyseessä on jokin monimutkai-
nen tai hankala ilmiö, tai jos tutkimuksessa 
keskitytään heikommassa asemassa oleviin 
ryhmiin. (Seppänen-Järvelä ym. 2019, 332.) 
Laadullisten ja määrällisten menetelmien 
yhdistämisestä on katsottu olevan hyötyä 
myös nimenomaan osallisuuden kokemuksia 
tutkittaessa (esim. Nousiainen 2021, 163).

3 . 1 .  y l e I S tä  m o n I -
m e n e t e l m ä-
t u t k I m u k S e S tA

Monimenetelmätutkimusta tutumpi käsite 
saattaa joillekin olla triangulaatio. Tiiviis-
ti ilmaistuna triangulaatiolla tarkoitetaan 
sitä, että samassa tutkimuksessa tuodaan 

yhteen erilaisia aineistoja, teorioita, mene-
telmiä ja/tai tutkijoita. Nykyään englannin 
kielessä käytetään menetelmätriangulaati-
osta käsitettä mixed methods. Suomessa on 
käytetty useita termejä, kuten integroiva 
tutkimusote tai sekametoditutkimus, ja vie-
läpä melko usein menetelmää sen parem-
min kuvailematta. Laadullisen tutkimuksen 
menetelmäoppaaseen aiheesta kirjoitta-
neet Leila Hurmerinta ja Niina Nummela 
suosittelevat käyttämään käsitettä moni-
menetelmätutkimus ja määrittelevät sen 
tutkimukseksi, joka “yhdistää laadullisen ja 
määrällisen aineiston keruun tai analysoin-
nin tai molemmat, yhdessä tai useammassa 
tutkimusprosessin vaiheessa”. Ei ole väliä, 
ovatko laadullinen ja määrällinen osio tut-
kimuksessa täysin erotettavissa toisistaan. 
Kyse on silti monimenetelmätutkimuksesta. 
(Hurmerinta & Nummela 2020, 310–311.)

Arvelen, että kvalitatiiviset ja kvantitatii-
viset menetelmät nähdään yhä yleisem-
min paremminkin toisiaan täydentävinä 
tapoina saada tietoa tutkimuskohteesta 
kuin että korostettaisiin menetelmien jon-
kinlaista vastakkaisuutta. Katson silti tar-
peelliseksi hieman tähdentää tutkimusta-
paani, koska jos pyrkii arvioimaan työtäni 

Monimenetelmä-
tutkimus auttaa 

ymmärtämään 
monimutkaisia ilmiöitä

3
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joko laadullisena tai määrällisenä, tapahtuu 
se lähtökohtaisestikin väärältä pohjalta. 
Monimenetelmätutkimukselle omistetussa 
yhdysvaltalaisessa tiedelehdessä Journal of 
Mixed Methods Research R. Burke Johnson, 
Anthony J. Onwuegbuzie ja Lisa A. Turner 
(2007, 112) pitävät monimenetelmätut-
kimusta jopa yhtenä kolmesta suuresta 
tutkimusparadigmasta kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen tutkimuksen ohella. Heidän 
laillaan voisin itsekin viitata Reichardtiin ja 
Cookiin (1979, 18–19), jotka ovat kysyneet, 
miksi rajoittautua joko laadulliseen tai mää-
rälliseen tutkimukseen, kun voi hyödyntää 
molempien parhaita puolia? Skandinaavi-
sessa tiedejulkaisussa Thorleif Lund (2012, 
155) puolestaan kuvailee, että sosiaali- ja 
käyttäytymistieteissä on ollut viime vuosi-
kymmeninä kolme menetelmällistä kään-
nettä: ensin määrällinen, sitten laadullinen, 
ja kolmanneksi monimenetelmätutkimuk-
sellinen käänne, jonka hän sijoittaa vuoden 
2000 tienoille. Anthony J. Onwuegbuzie ja 
Nancy L. Leech (2005, 375) tuumivat so-
siaalitieteellistä tutkimusta käsittelevässä 
julkaisussa, että tutkijoiden juuttuminen 
joko kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen 
metodologiaan voi olla suorastaan este so-
siaalitieteiden kehitykselle.

Monimenetelmätutkimuksesta tekee erityi-
sen inspiroivan se, että siinä tutkimusasetel-
mansa voi rakentaa luovemmin. Pääasia on, 
kuten Lund (2012, 155) mainitsee, vastata 
mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyk-
seen. Onwuegbuzie ja Leech (2005, 377) 
ovat samoilla linjoilla, sillä tutkimusmene-
telmät ovat heille yksinkertaisesti välineitä 
maailman ymmärtämiseen. Hurmerinta ja 
Nummela (2020, 309) kertovatkin moni-
menetelmätutkimuksen yleistyneen, kun 
tutkijat alkoivat ajatella käytännönlähei-
sesti sitä, miten parhaiten vastataan tutki-
muskysymykseen.

3 . 2 .  m o n I  m e n e t e l m ä l-
l I S y y S  tä S S ä 
t u t k I m u k S e S S A

Joitakin vuosia sitten koin itsekin köyhyyt-
tä. Tein eri tavoin kansalaisvaikuttamista 
tavoitteenani kiinnittää huomiota köyhien 
asemaan tämän päivän Suomessa ja kohen-
taa köyhyyttä kokevien tilannetta. Tutustuin 
näin muihin köyhyyttä kokeviin ja kansa-
laisvaikuttajiin. Samaan aikaan opiskelin 
yliopistossa ja perehdyin köyhyyden kysy-
myksiin tieteen kannalta. Havaitsin tiettyjä 
ristiriitoja siinä, millaisina asiat näyttäy-
tyivät julkisessa keskustelussa, tutkimuk-
sessa, poliitikkojen puheissa ja köyhyyttä 
kokevien itsensä näkökulmasta. Mieleeni 
nousi uusia kysymyksiä, jotka innostivat 
minua köyhyystutkimuksen pariin.

Brittisosiologi Michael Burawoy (1998, 5) 
kirjoittaa refleksiivisestä tieteestä tarkoittaen 
muun muassa sitä, että tutkija tunnistaa oman 
paikkansa tutkimuskentällä ja tiedostaa suh-
teensa tutkittaviin. Refleksiivisessä tieteen 
mallissa korostuu maailmaan kuuluminen kei-
nona tietää enemmän sen sijaan, että tutkija 
eristäisi itsensä tutkimuskohteensa ulkopuo-
lelle. Etnografiset olosuhteet näyttäytyvät etu-
na, ei haittana.

Sikäli kuin meillä yhteiskuntatieteilijöinä 
on tavoitteena ymmärtää paremmin maail-
maa, jossa elämme, tuntuisi oudolta torjua, 
kieltää tai piilottaa omista kokemuksista 
kertyneet havainnot tutkittavasta asiasta 
väärinä ja epätieteellisinä sen sijaan, että 
niitä hyödyntäisimme. Kuten muun mu-
assa kehollisuuden, etnografian ja luovi-
en tutkimusmenetelmien asiantuntija Suvi 
Satama (2020, 220) sanoo, oma kokemus 
auttaa tunnistamaan olennaisia asioita ja 
näkökulmia sekä suuntaamaan tutkimusta. 
Oman tutkijaposition auki kirjoittaminen ei 
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köyhyys- tai osallisuustutkimuksessa ole 
vielä tavallista, mutta mielestäni kuitenkin 
suositeltavaa yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumatta. Intersektionaalisessa feminis-
missä itsensä paikantaminen kuvataan suo-
rastaan ensimmäiseksi tutkimusstrategiak-
si. Feministisestä tutkimuksesta jo pitkään 
kiinnostunut sosiologi Kathy Davis neuvoo 
positioimaan itsensä tutkijana sukupuolen, 
luokan, etnisyyden, seksuaalisuuden ja mui-
den sosiaalisten identiteettien suhteen. Aja-
tuksena on välttää se, mitä elämäntyöstään 
palkittu professori Donna Haraway (1991, 
188) kuvaa kaikenkattavaksi katseeksi ei-
mistään, kuin tutkija olisi Jumala. Tämä 
ei tarkoita eri identiteettiensä listaamista 
vaan mieluummin sen kuvailua, kuinka oma 
positio vaikuttaa ajatteluun, teoreettisiin 
mieltymyksiin ja yleensä itseen tavoilla, 
jotka ovat olennaisia tutkimuksen kannalta. 
Oletus on, että tutkijan sosiaalinen asema 
väistämättä muokkaa tapaa katsoa maail-
maa. Tutkijapositio vaikuttaa siihen, mitä 
kysymyksiä joko esittää tai ei tule mieleen 
esittää. Lisäksi se vaikuttaa siihen, millaiset 
ihmiset ja tilanteet herättävät sympatiaa ja 
ymmärrystä, tai toisaalta mitkä tilanteet 
tuntuvat epämukavilta ja joita haluaa vält-
tää. (Davis 2014, 22–23.)

Davisin mielestä intersektionaalisuus auttaa 
löytämään ja tunnistamaan sokeita pistei-
tä, joita jokaisella tutkijalla on tutkimusta 
tehdessään. Sokeat pisteet voivat johtua 
sellaisista seikoista kuin kokemukset, so-
siaalinen asema, teoreettinen näkökulma 
ja poliittinen kanta. Niiden vuoksi emme 
kykene näkemään sitä, mitä aineistostam-
me tarjoutuu. Tällaiset sokeat pisteet voivat 
tukahduttaa parhaatkin yrityksemme tehdä 
kokonaisvaltaista ja kriittistä tutkimusta. 
(Davis 2014, 25.) Tässä tutkimuksessa so-
vellan näitä ajatuksia parhaani mukaan. Aja-
tus sokeista pisteistä on mielenkiintoinen, sillä 
enimmäkseen olen ajatellut, että tutkiessani 

köyhyyttä minulle on etua omista köyhyysko-
kemuksista. Tosin nyt kun en enää koe itseä-
ni köyhäksi, enkä akuutisti ja jatkuvasti ole 
huolissani omasta ja lasteni selviytymisestä, 
huomaan muutoksia tutkijapositiossani. Myös 
koronavirustilanteen aiheuttama eristäytymi-
nen ja vetäytyminen tutkimuskentältä toi etäi-
syyttä muihin kansalaisvaikuttajiin. Ymmärsin 
myös, että tutkijuus on asettanut minut vähän 
erilaiseen rooliin verrattuna muihin köyhyyttä 
kokeneisiin kansalaisvaikuttajiin. Kaiken tä-
män myötä sain joitain uusia ajatuksia, ja osit-
tain tämänkin seurauksena koin, että tarvitsen 
enemmän aikaa tutkia kansalaisvaikuttamista. 
On lisäksi todettava, että oman ajattelunsa it-
sestäänselvyyksistä on vaikea tulla tietoiseksi 
silloinkin, kun itsellä on kokemusta kuulumi-
sesta tutkittavaan ilmiöön. Kuitenkin oman 
position tunnustamisen ja pohdinnan ansiosta 
muutkin voivat arvioida position mahdollisia 
vaikutuksia tutkimukseen. Tiedettä voidaan 
nimittäin luonnehtia hyvin perustelluksi kes-
kusteluksi, joka lisää ymmärrystämme maa-
ilmasta sen sijaan, että olisimme täällä esit-
tämässä lopullisia totuuksia.

Intersektionaalisuudesta kirjankin kirjoitta-
neiden Patricia Hill Collinsin ja Sirma Bilgen 
mukaan intersektionaalisuuden avulla voi 
parhaiten ymmärtää ja analysoida maail-
man monimutkaisuutta; harvoin vain yksi 
tekijä muovaa sosiaalista ja poliittista elä-
mää sekä yksilöiden elämäntapahtumia ja 
olosuhteita. Yhteiskunnassa vallitseva so-
siaalinen epätasa-arvo ja valtajärjestelmä 
ovat monen toisiinsa vaikuttavan sosiaalisen 
jaottelun tulosta. (Hill Collins & Bilge 2016, 
11.) Eräs tapa kuvata vallan järjestäytymistä 
on tarkastella sitä neljällä vallan kentällä:
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1. Ihmisten välisissä suhteissa, sosiaa-
lisessa vuorovaikutuksessa.

2. Kurinpidollisella valtakentällä ihmiset 
saavat erilaista kohtelua sen mukaan, 
mitä sääntöjä heihin sovelletaan ja lai-
tetaan käytäntöön. Valta kurittaa tällä 
kentällä ihmisiä niin, että joillekin tie-
tyt vaihtoehdot näyttävät vääriltä tai ne 
yksinkertaisesti ovat heidän ulottumat-
tomissaan.

3.  Kulttuurisella vallan kentällä vallit-
seva maailmankuva selittää sosiaalista 
epätasa-arvoa, joskin se saattaa harhaut-
taa meidät luulemaan, että pelikenttä on 
yhtä reilu kaikille pelaajille.

4. Rakenteellinen valtakenttä viittaa sii-
hen, miten yhteisö on järjestäytynyt.

(Hill Collins ja Bilge 2016, 15–18.)

Intersektionaalisuus ei siis ole pelkästään teo-
ria, vaan sitä voi käyttää myös tutkimusmene-
telmänä. Omat kokemukseni eivät kuitenkaan 
tässä tutkimuksessa ole suoranaisesti tutkimus-
aineistoa, kuten autoetnografiassa voisi olla. 
Aineistonkeruun pohjana oli kyselylomake, 
jota käytin myös haastatteluiden runkona. 
Sisällytin lomakkeeseen avoimia kysymyk-
siä, joihin sai vastata vapaasti, sekä struk-
turoituja kohtia, joissa tarjottiin valmiit 
vastausehdot joista valita. Lomakkeeseen 
sisältyi myös Sokra-hankkeessa kehitetty, 
standardoitu osallisuusindikaattori, jolla 
mitataan osallisuuden kokemusta (osal-
lisuusindikaattorista lisää luvussa 5.2.). 
Koska samaa mittaria on käytetty muissa-
kin tutkimuksissa, voin verrata omia osal-
lisuusindikaattorituloksia muiden tutki-
musten tuloksiin. Mittarin avulla on kätevää 
kerätä tietoa osallisuuden kokemuksesta 
jopa  sadoilta vastaajilta käyttäen tilastol-
lisia eli siis määrällisiä menetelmiä. Jos taas 

olisin käyttänyt pelkästään mittaria, kään-
töpuolena olisi voinut olla, että etukäteen 
laadituilla vastausvaihtoehdoilla ei olisi 
tavoitettu yhtä paljon eri puolia köyhyyttä 
kokeneiden osallisuuden (tai osattomuu-
den) kokemuksista. Haastatteluissa vas-
taajat pystyivät tietenkin vielä laajemmin 
viemään keskustelua sellaisiinkin suuntiin, 
joihin itse en olisi tullut lähteneeksi.

Internet-kyselyn vastaukset sain vietyä suo-
raan SPSS-ohjelmaan tilastollisten analyysi-
en tekemistä varten. Syötin ohjelmaan myös 
haastattelutilanteissa saatuja vastauksia, 
jotta sain nekin mukaan analyysiin. Osalli-
suusindikaattorin laskemisessa noudatetaan 
tiettyä kaavaa, jonka laskemistapaan sain 
neuvoja indikaattoria kehittäneeltä Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Lars 
Leemannilta. Näin varmistui se, että suh-
tauduin puuttuviin tietoihin samoin kuin on 
tehty muissa tutkimuksissa ja vertailukel-
poisuus muiden tutkimusten tuloksiin py-
syi hyvänä. Mittaria voi pitää pätevänä. Lars 
Leemann, Tuija Martelin, Seppo Koskinen, 
Tommi Härkänen ja Anna-Maria Isola julkai-
sivat vuonna 2021 artikkelin, jossa kerrottiin 
kehitetyn mittarin pätevyyden testaamisesta 
osallisuuden kokemuksen mittaamisessa. Tut-
kijat havaitsivat, että kaikkien tieteellisen va-
lidoinnin vakiintuneiden kriteereiden mukaan 
indikaattori toimii hyvin ja mittaa sitä, mitä 
sen on tarkoituskin mitata.

Avovastauksia olen käsitellyt sisällönana-
lyysin menetelmin. Runsaan aineiston si-
sällönanalyysi on ollut aikaavievää mutta 
antoisaa. Vähitellen, kun aineistoa lukee ja 
lukee, sieltä alkaa erottua toistuvia aiheita. 
Käytännössä olen esimerkiksi koodannut 
samasta aiheesta kertovia aineistokohtia 
eri väreillä, mutta olen myös kvantifioinut. 
Se on tässä tutkimuksessa tarkoittanut sitä, 
että olen teemoitellut tiettyjä aiheita ylei-
sempiin luokkiin ja laskenut, kuinka monen 
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henkilön vastauksissa teemasta kerrotaan. 
Olen joskus saanut kritiikkiä siitä, että olen 
tuonut laadullisena pidettyyn tutkimuk-
seen tällaisen määrällisen elementin. Itse 
asiassa tämä analyysitapa ei ole mikään 
uusi keksintö, vaan olen omaksunut sen 
Jari Eskolan ja Juha Suorannan laatimasta 
menetelmäoppaasta (2003, 164–169). Tie-
tysti aineistonsa tuntevalla on joka tapa-
uksessa aika hyvä käsitys siitä, mitkä asiat 
siellä painottuvat, mutta laskutoimitusten 
avulla voi hakea varmistusta sille, ettei itseä 
kiinnostavien teemojen varjoon sittenkin 
jää merkityksellisiä asioita. Analyysissa ei 
kuitenkaan pidä jämähtää tähän pisteeseen, 
vaan tulee kiinnittää huomiota myös siihen, 
miten tietyistä asioista puhutaan. Maini-
taanko samoja seikkoja usein yhteydessä 
toisiinsa? Niin ikään on huomioitava myös 
harvemmin mainitut poikkeukselliset tapa-
ukset, jotka saattavat myös tuoda kiinnos-
tavaa lisävalaistusta tutkittavaan ilmiöön.

Seppänen-Järvelä, Åkerblad ja Haapakoski 
eivät suhtaudu myönteisesti pelkästään eri 
menetelmien yhdistämiseen, vaan kirjoitta-
vat jopa niiden integraatiosta. Erityisesti 
tavoiteltaessa kokonaisvaltaisempaa ym-
märrystä jostain monimutkaisesta ilmi-
östä menetelmien yhdistäminen ei riitä, 
vaan koko analyysiprosessin ja sen doku-
mentoinnin tulisi heidän mukaansa olla 
paremminkin integroivaa. Tämä totta kai 
vaatii tutkijalta erinomaista taitoa. (Seppä-
nen-Järvelä ym. 2019, 336–337.) Olen nyt 
omakohtaisesti huomannut, että monimene-
telmätutkimuksen tekeminen integroivalla 
otteella paitsi aineistojen keräämisen, myös 
analysoinnin ja tulkinnan tasoilla on erit-
täin hankalaa.  Asioiden selkeyden vuoksi 
niitä on kuitenkin jaoteltava osiin joillain 
perusteilla. Niin olen joutunut tekemään 
tätä raporttia kirjoittaessanikin.
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köyhyys4

4 . 1 .  köy h y y S  S u o m e S S A

Eräs tapa käsitellä köyhyyttä on jakaa se ab-
soluuttiseen ja suhteelliseen köyhyyteen. Ab-
soluuttisesta köyhyydestä puhutaan silloin, 
kun on vaikeuksia tyydyttää elämän perus-
tarpeita, kun taas suhteellisesta köyhyydestä 
puhutaan silloin, kun ei ole varaa elää siten 
kuin kyseisessä yhteiskunnassa katsotaan 
normaaliksi ja mukavaksi. Suhteellisen köy-
hyyden määrittelyn juuret ovat skotlantilaisen 
Adam Smithin Kansojen varallisuus -teoksessa 
(1776; julkaistu suomeksi 2015). Smith pitää 
välttämättömyyksinä kaikkia asioita, joita 
ilman yhteiskunnan kansalaiset eivät voi hä-
peää tuntematta esiintyä. Jokaisella tulisi olla 
näihin varaa.

Kun olen uudelle tuttavalle tai seurueelle ker-
tonut tutkivani suomalaista köyhyyttä, melko 
tavallisesti keskustelussa aletaan vähätellä 
köyhyyden tasoa tai köyhien määrää. Usein 
kuulen väitteen, että Suomessa ei ole niin-
kään absoluuttista köyhyyttä, vaan meillä on 
”vain” suhteellista köyhyyttä. Haastan tätä 
näkemystä. Muun muassa Amnesty Interna-
tionalin Suomen osasto ja Ihmisoikeusliit-
to kritisoivat perusturvaraportissaan (2021, 
3–6) mielestäni perustellusti (Grekula 2019, 

44–45) Suomea siitä, että vaikka olemme vau-
ras maa, kansainvälisten oikeusnormien ja 
oman perustuslakimme mukaiset oikeudet 
sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon eivät 
toteudu kaikilla. Perusturvaetuudet ovat liian 
matalalla tasolla. Monet joutuvat jatkuvasti 
turvautumaan viimesijaiseksi ja väliaikaisek-
si tarkoitettuun toimeentulotukeen. Riittä-
mättömät tulot vaikuttavat monella tavalla 
kielteisesti ihmisten elämään; ei esimerkik-
si ole varaa ruokaan, terveydenhuoltoon tai 
asumiseen. Kuitenkin kun puhutaan ruuan 
ja asumisen kaltaisista asioista, ollaan vas-
ta perustarpeiden äärellä. Jos sosiaaliturvaa 
tarkastelee ihmisoikeuksien näkökulmasta, 
sen pitäisi turvata minimitasoa parempikin 
selviytyminen.

Suomalaisen perusturvan liian matala taso ei 
ole mikään mielipidekysymys. Lain mukaan 
perusturvan riittävyys on arvioitava jokaisen 
hallituskauden päätteeksi.  Riippumattomat 
arvioijat ovat tutkineet perusturvan riittävyyt-
tä ja verranneet työttömän, kotihoidon tuen 
ja vähimmäismääräisen sairaus- tai vanhem-
painpäivärahan saajien tulotasoja Kuluttaja-
tutkimuskeskuksen kehittämiin kohtuullisen 
minimikulutuksen viitebudjetteihin. Vaikka 
nuo viitebudjetit ovat hyvin niukkoja, viimei-
simmässä arvioijien raportissa todetaan, ettei 
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perusturvan saajien tulotaso riitä kattamaan 
niiden mukaista kohtuullista minimikulutus-
ta. Opiskelijoiden sosiaaliturva on muuttunut 
vuosina 2015–2019 lainapainotteisemmaksi 
ja kattaa kohtuullisen minimikulutuksen ai-
noastaan, jos opintolaina katsotaan tuloksi. 
Yleisesti ottaen perusturvan taso kyseisinä 
vuosina on joko huonontunut tai pysynyt sa-
mana riippuen elämäntilanteesta. Varsinkin 
työttömillä perusturvan taso on noina vuosi-
na heikentynyt.

Selvää on, että meillä ei saisi olla ainutta-
kaan ihmistä, jolla ei ole varaa esimerkiksi 
riittävään ruokaan tai tarvitsemaansa ter-
veydenhuoltoon. Suomen virallisen tilaston 
elinolotilaston mukaan vuonna 2019 köyhyys- 
ja syrjäytymisriskissä oli noin 873 000 suo-
malaista. Tällä tarkoitetaan sitä, että henkilö 
kuuluu kotitalouteen, jossa koetaan joko yhtä 
tai useampaa seuraavista: pienituloisuutta, 
vajaatyöllisyyttä tai vakavaa aineellista puu-
tetta. Pienituloisia oli 669 000, vajaatyöllisiä 
376 000 ja vakavaa aineellista puutetta koki 
139 000 henkilöä. Suomalaisten kotitalouk-
sien toimeentulovaikeudet yleistyivät puo-
lella prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2020, 
jolloin kotitalouksista 7,3 prosentilla oli joko 
vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada rahat 
riittämään kuluihin.

4 . 2 .  VA S tA A j I e n 
ko k e m A  köy h y y S

Kun kysyin köyhyyttä kokeneilta itseltään, 
miten he määrittelisivät köyhyyden, köyhyy-
den kuva piirtyi useammin sen absoluutti-
sen kuin suhteellisen ulottuvuuden kautta. 
Näihin köyhyyskäsitteisiin myös viitattiin 
aineistossa suoraan.

Minä: ”Miten määrittelisit köyhyyden?”

Haastateltava Lehmus: ”Se että ihmisillä ei 
oo perustarpeisiin varaa.”

Minä: ”Eli minkälaisiin asioihin?”

Haastateltava Lehmus: ”Asuminen tuottaa 
ongelmii, tai sen maksaminen. Vuokrien kor-
keus. Ja sitte ihan laskujen maksaminen, 
harrastushommiin ei ollenkaan varaa. Eikä 
ruokaan. Ja joutuu miettimään, että voinks 
mä mennä sairaalaan. - - Tuntuu että pitäis 
enemmän siitä puhuu, absoluuttisesta köy-
hyydestä, niinku täysvaltaisesti eikä vaan - - 
mikäs se on se toinen köyhyysmääritelmä?”

Minä: ”Suhteellinen.”

Haastateltava Lehmus: ”Niin, niin ne ih-
miset ei pysty kenties käsittämään mikä se 
absoluuttinen on. Että ne hyvin kevyesti, jos 
ei oo itte siinä koskaan mitään kokenu, niin 
ne ottaa vaan suhteellisesti että no ei ton nyt 
tarviikaan sitä ja sitä tehä, että hyvin pin-
nallisesti sitä käsitellään.”

Aineistossani hieman yli 80 % vastaajista koki 
köyhyyttä parasta aikaa. Noin yksi neljästä 
kertoi olleensa aina köyhä. Vastaajista kol-
masosa raportoi kokeneensa elämän varrella 
useampia köyhyysjaksoja.

Minä: ”Miten määrittelisit köyhyyden?”

Haastateltava Koivu: ”Ei ole varaa normaa-
liin elämään. Siis vaatimattomaankaan. 
Pulaa perustarpeista. Ei oo varaa ostaa lap-
selle kenkiä. Ei oo varaa harrastaa itse yh-
tään mitään. Ei oo varaa ostaa edes ärrältä 
kahvia. Joka ikinen sentti on hirveän tark-
kaan laskettava ja merkittävä. - - No siis 
kyllä mun mielestä vaikkei se köyhyys olisi 
näinkään syvää ku mulla, niin se on köy-
hyyttä, tuo nyt ei ollut välttämättä hyvä 
yleinen määritelmä kuitenkaan. - - Yleise-
nä määritelmänä olis varmaan jotenkin niin, 
että tulot ei riitä niin sanotusti normaaliin 
elämään, normaaliin vaatimattomaan elä-
mään.”
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Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että aineis-
tossani koettiin melko syvääkin niukkuutta 
ja pitkäaikaista köyhyyttä. Tätä käsitystä 
puoltaa myös se, millaisista asioista vas-
taajat olivat vähävaraisuutensa vuoksi jou-
tuneet tinkimään. Kuviosta 4 voi lukea joi-
tain köyhyyden konkreettisia seurauksia 
vastaajien elämässä.

Tällaiset vastaukset kertovat karua kieltään 
siitä, ettei ihmisillä ole ollut varaa käyttää 
rahaa asioihin, joihin heillä pitäisi olla oman 
lakimme mukaisesti täysi oikeus. Saman-
kaltaisia tuloksia on saatu, kun on tutkittu 
työelämän ulkopuolella olevien mahdolli-
suuksia selviytyä perustarpeistaan. Kysei-
sessä tutkimuksessa vastaajista lähes kol-
masosa oli rahan puutteen vuoksi jättänyt 
ostamatta tarvitsemiaan lääkkeitä. 41,3 
prosenttia vastaajista kertoi, että oli vii-
meisimmän vuoden aikana pelännyt ruu-
an loppuvan ennen kuin olisi rahaa ostaa 
sitä lisää. (Leemann & Isola ym. 2018, 30.) 
Minun tutkimuksessani noin puolet kertoi, 
että oli pelännyt ruuan loppumista. Asiaa 
on tutkittu myös koko Suomen väestössä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Fin-
Sote-tutkimuksen mukaan vuonna 2020 
suomalaisista 10,4 prosenttia oli pelännyt 
ruuan loppuvan ennen kuin on varaa ostaa 
lisää. Rahan puutteen vuoksi 18,3 prosenttia 
oli joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä 
ja lääkärikäynneistä. (Parikka & Koskela 
ym. 2021.)

Vaikuttaa ihan järkeenkäyvältä, että köy-
hyyttä kokevat tinkivät yleisimmin harras-
tus- ja virkistysmenoistaan. Ruoka, asumis-
kulut ja muiden laskujen maksaminen taas 
eivät ilmeisesti ole ensimmäisiä asioita, 
joista tingitään. Eräs haastateltavistani pai-
nottikin harkinnan tärkeyttä ostopäätöksiä 
tehdessä.

Haastateltava Saarni: ”Köyhyyden mä mää-
rittelen sillä, että ei ole rahaa ostaa sitä mitä 
haluaa, joutuu miettimään ostoksiaan silleen 
että mä en voi ostaa mielitekoja. Mun pitää 
miettiä myöskin mitä mä syön ensi viikol-
la, mun pitää miettiä, että onko ensi viikolla 
myös vessapaperia. Ihan tällasia yksinker-
taisia asioita. Se tarkoittaa puutetta tietyistä 

Kuvio 4. Asioita, joista vastaajat ovat tinkineet rahan puutteesta johtuen prosentteina.
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asioista, pakkovalintoja ostosten suhteen - - ”

Minä: ”Onksulla joku konkreettinen tapa mi-
ten sä selviät sen rahan kanssa, että onko sul-
la joku tietty tapa, miten sä toimit?”

Haastateltava Saarni: ”Esimerkiks  joi-
tain laskuja järjestellään jatkuvasti ja sit-
ten asioilla on maksu- ja ostojärjestys - - ja jo-
tain asioita on pakko vaan jättää kylmästi 
ostamatta.”

Vaikka vastaajat olivat kokeneet näinkin suu-
ria vaikeuksia selviytyä menoistaan, vain alle 
puolet kertoi lainanneensa rahaa ystäviltä tai 

sukulaisilta. Ainakin yhtenä syynä lienee seik-
ka, josta haastateltava Koivu mainitsi: kun ei 
tiedä, milloin on rahaa maksaa takaisin, ei us-
kalla lainata. Ei voi luvata maksavansa takaisin 
tiettynä päivänä, kun talous ei kestä mitään 
yllätyskuluja, joita kuitenkin saattaa tulla.

Kuten edellisessä raportissani kerroin, vas-
taajat aineistossani määrittelivät köyhyyden 
ensisijaisesti aineelliseksi puutteeksi ja rahan 
niukkuudeksi. Esille nousi myös rahan puut-
teesta johtuva mahdollisuuksien ja vapauden 
puute. Lisäksi köyhyyteen liitettiin erilaisia 
tunteita, kuten pelko, huoli ja toivottomuus. 
(Grekula 2019, 9–14.)
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Aloitan osallisuuden tarkastelun Sokra-hank-
keessa kehitellystä viitekehyksestä. Päävas-
tuussa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen 
koordinaatiohanke Sokrasta on ollut Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos ja osavastuussa 
Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sokra koordi-
noi Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 
5:n (sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta) osallisuushankkeita, ko-
koaa kehitetyt osallisuutta lisäävät ratkaisut 
näkyville sekä tuottaa tutkimustietoa pää-
töksenteon tueksi. Osallisuutta on hankkees-
sa käsitelty hyvin perusteellisesti julkaisus-
sa Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä 
rakentamassa (2017), jonka ovat kirjoittaneet 
Anna-Maria Isola, Heidi Kaartinen, Lars Lee-
mann, Raija Lääperi, Taina Schneider, Salla 
Valtari ja Anna Keto-Tokoi. Tekstissä maini-
taan seuraavasti:

” - - ymmärrämme osallisuuden kuulu-
misena sellaiseen kokonaisuuteen, jossa 
pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin 
lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä 
lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osal-
lisuus on vaikuttamista oman elämänsä 
kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, 
palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin.” 
(Isola & Kaartinen ym. 2017,3.)

Mainitsen tässä hyvin tiiviisti joitain keskei-
simpiä teorioita, joiden pohjalta osallisuuden 
viitekehystä on koottu. Tarkemmin kiinnos-
tuneet voivat lukea enemmän alkuperäises-
tä teoksesta. Osallisuuden viitekehys nojaa 
Amartya Senin (1990; 1999) ja Martha Nuss-
baumin (1990; 2011) toimijuutta korostavaan 
capability-viitekehykseen. Sen ja Nussbaum 
kirjoittavat muun muassa prosesseista tai 
vuorovaikutusketjuista, joissa ihminen voi 
kohentaa toimintavalmiuksiaan eli saada lisää 
vapautta tavoitella arvostamiaan asioita. Max-
Neef (1991) täydentää viitekehystä yhdeksällä 
tarpeella, jotka ovat inhimillisen toiminnan 
potentiaalia, kuten vapaus, turva, luovuus 
ja tunteet. Näistä tarpeista vieraantuminen 
lisää osattomuutta. (Isola & Kaartinen ym. 
2017, 9–12.)

Lisäksi osallisuuden viitekehys pohjautuu 
paljolti Edward Decin ja Richard Ryanin 
(1985) itseohjautuvuusteoriaan, Aaron An-
tonovskyn (1987) salutogeenisen tervey-
den edistämisen teoriaan, Albert Bandu-
ran (1977) minäpystyvyyteen sekä Martin 
Fordin (1992) teoretisointiin motivaatiosta. 
Itseohjautuvuusteoriassa Deci ja Ryan pi-
tävät ihmisen kolmena psykologisena pe-
rustarpeena omaehtoisuutta (autonomy), 

osallisuus Sokra-
hankkeessa 

muotoiltuna
5
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kyvykkyyden osoittamista (competence) 
ja yhteenkuuluvuutta (relatedness). Näi-
den tarpeiden tyydyttyessä syntyy sisäinen 
motivaatio. Myöhemmin Frank Martela ja 
Richard Ryan (2015) ovat esittäneet neljän-
neksi psykologiseksi perustarpeeksi hyvän 
tekemistä (benevolence). Isolan, Turusen ja 
Hiilamon (2016) havaintojen mukaan tämä 
onkin tärkeä lisäys, sillä pitkään köyhyyttä 
kokeneilla tilaisuus tehdä hyvää on tuotta-
nut merkityksellisyyden ja arvokkuuden 
kokemuksia. Antonovskyn teoretisoinnis-
sa tärkeää on koherenssin tunne, sillä sen 
avulla ihminen saa otettua käyttöönsä muita 
voimavarojaan. Koherenssin tunnetta voisi 
luonnehtia elämänhallintakyvyksi, jolla on 
kolme ulottuvuutta: ensinnäkin elämän ja 
elinympäristön ymmärrettävyys, toiseksi 
hallittavuus eli se, että pystyy vaikuttamaan 
omiin asioihinsa, sekä kolmantena ja tär-
keimpänä merkityksellisyys, joka ohjaa sitä, 
mihin ihminen panostaa voimavarojaan. 
(Isola & Kaartinen ym. 2017, 15.)

Viitekehys on siis koottu useita teorioita ja 
tutkimuksia hyödyntäen; tässä eivät olleet 
kaikki. Osallisuuden viitekehyksestä kirjoit-
taneet tutkijat myöntävät työpaperissaan 
itsekin, että osallisuuden käsite on hyvin 
lavea. Samalla he kuitenkin toteavat, että 
käsite on käyttökelpoinen juuri siksi, että 
se on abstrakti ja monitahoinen. Heidän 
mukaansa näin on mahdollista muodostaa 
yhtenäistä ymmärrystä riippumatta eri hal-
linnonaloista, oppiaineista ja menetelmistä. 
(Isola & Kaartinen ym. 2017, 3.)

Osallisuuden teoreettinen määrittely ei 
kuitenkaan ole jämähtänyt tuohon vuon-
na 2017 julkaistuun työpaperiin, vaan on 
jatkunut. Seuraavana vuonna julkaistussa, 
työelämän ulkopuolella olevien osallisuutta 
ja hyvinvointia käsittelevässä työpaperissa 
esitetään, että osallisuus, toimijuus ja hy-
vinvointi itse asiassa liittyvät niin läheisesti 

toisiinsa, että käsitteitä voi käyttää rinnak-
kain. Osallisuus kuvataan tilaksi, joka muo-
dostuu kolmella toisiinsa vaikuttavalla ulot-
tuvuudella: 1. saatavilla olevat resurssit, 2. 
elämää turvaavat ja inhimilliset tarpeet, ja 
3. toiminta. (Leemann & Isola & Kukkonen 
& Puromäki & Valtari & Keto-Tokoi 2018, 
12.) Minna Kukkonen ja Anna-Maria Isola 
(2021, 104) kuvaavat periaatteessa saman 
asian toisaalla hieman toisin. Kun ihmisellä 
on riittävästi taitoja, tietoja ja resursseja, 
osallisuus voi lisääntyä. Lisäksi tarvitaan 
omaehtoisen toimimisen mahdollistava ym-
päristö. Sen tunnusmerkkejä ovat ymmär-
rettävyys ja hallittavuus.

Viitekehyksen näkökulmana on siis sellai-
nen sosiaalipolitiikka, joka tähtää kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoin-
nin kohentamiseen. Kuntien, järjestöjen ja 
muiden palveluntarjoajien käyttöön on jo 
tuotettu erilaisia toimintasuosituksia, joi-
den tarkoituksena on edistää osallisuutta. 
Toimintamalleja osallisuuden edistämiseksi 
kutsutaan osallisuuden palasiksi, ja niitä on 
koottu innokyla.fi-sivustolle. Vaikka yhtäältä 
on siis kyse järjestelmän muokkaamisesta, 
toisaalta osallisuuden viitekehykseen sisäl-
tyy ajatus siitä, että ihmisten tulisi voida 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Esi-
merkiksi köyhyyden vähentämisessä tu-
lee olla mukana köyhyyttä kokevia (Isola 
& Kaartinen 2017, 4). Seuraavassa alalu-
vussa, joka käsittelee toimijuutta, nostan 
esille muutamia seikkoja siitä, miksi jär-
jestelmämme tuntuisi kaipaavan tällaisia 
osallisuutta edistäviä muutoksia.

5 . 1 .  to I m I j u u S 
e d e l ly t tä ä 
m A h d o l l I S u u k S I A

Vaikka osallisuus, toimijuus ja hyvinvointi 
liittyvätkin niin läheisesti yhteen, että ovat 
suorastaan sylikkäin, en kuitenkaan vetäisi 
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yhtäläisyysviivoja niiden välille. Muotoilisin 
niin, että toimijuus on tärkeä osallisuuden 
alue, ja henkilö, joka kokee osallisuutta, 
todennäköisemmin myös kokee voivansa 
hyvin. Isola & Kaartinen ym. (2017, 3) kir-
joittavat toimijuuden rakentuvan sisäisten ja 
ulkoisten mahdollisuuksien vuorovaikutuk-
sessa. Mahdollisuuksia tuovat moninaiset 
asiat luovuudesta ostopalveluihin. Sisäisiä 
mahdollisuuksia luovat esimerkiksi hanki-
tut opit ja elämänhistoria. Ulkoisia mahdol-
lisuuksia voivat olla riittävä toimeentulo, 
koulutus, taide, kulttuuri ja harrastustar-
vikkeet. Ulkoisia mahdollisuuksia voi ostaa 
itse, kun vaikkapa hankkimalla siivouspalve-
luja voi käyttää aikansa johonkin muuhun. 
Merkittäviä mahdollistajia ovat tietenkin 
yhteisistä varoistamme kustannetut julki-
set palvelut, kuten päivähoito tai päihde- ja 
mielenterveyspalvelut.

Tärkeää toimijuuden kannalta ei ole pelkäs-
tään se, että tällaisia julkisia palveluja on, 
vaan myös se, millaisia ne ovat. Palvelujär-
jestelmä, jonka käyttäjä kokee alistavaksi, 
nöyryyttäväksi, kyttääväksi tai sattuman-
varaiseksi avun saamisen kannalta, ei ole 
omiaan lisäämään palveluja tarvitsevien 
osallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan. 
On tutkittu, että esimerkiksi työllistämis-
palvelut voidaan kokea paremminkin ar-
vokkuutta heikentävinä kuin toimintaval-
miuksia kohentavina (Isola & Siukola 2017).

Isola, Siukola ja Kukkonen (2019, 157–159) 
kirjoittavat, että suomalainen hyvinvointi-
valtio nojaa byrokratiaan, jonka on tarkoitus 
taata tasavertaisuus lain edessä. Kuitenkin 
tähän nähden ristiriitaisesti heidän aineis-
tossaan byrokratia koettiin epäarvostavana. 
Sosiaaliturvajärjestelmän ammattilaiset 
tuntuivat ohittavan ihmisten avuntarpeet 
etenkin silloin, kun tarvetta vastaavaa lakia 
ei ollut. Yleensäkin käytännöt olivat toise-
uttavia ja ennakoimattomia. Apua hakevat 

kokivat usein, että eivät tulleet kuulluiksi; 
viranomaiset sulkivat korvansa epäoikeu-
denmukaisilta elämäntilanteilta sen sijaan, 
että olisivat ilmaisseet sympatiaa. Onnek-
si kerrottiin myös joistakin kannustavista 
kohtaamisista, joissa sosiaalityöntekijä tai 
lääkäri näkikin ihmisen arvostaen, parem-
minkin vertaisenaan kuin asiakkaana, jolla 
on ongelmia. Tällaiset kohtaamiset olivat 
tyypillisesti merkittäviä, sillä ne veivät ih-
misten elämää eteenpäin. Painotan, että 
toiseuttamisessa ei ollut kyse pelkästään 
joidenkin ammattilaisten tavasta suhtau-
tua apua hakeviin ihmisiin, vaan yleensä 
siitä, miten järjestelmässä ihminen näh-
dään tietyn asian, ongelman kautta. Tämä 
korostuu vaikkapa lomakkeissa, joissa on 
kirjoitettava joka päivän kohdalle ”työtön”, 
tai siinä, miten kasvokkaisten kohtaamis-
ten kokonaan puuttuessa ihmiset kokevat 
tulevansa vain yhdeksi luvuksi tilastossa. 
Tällaiset käytännöt, jotka häivyttävät ihmi-
sen ainutlaatuisen identiteetin, vaikuttavat 
kielteisesti psyykkiseen hyvinvointiin.

Jos vielä tunnette epävarmuutta sen suh-
teen, mitä se osallisuus oikeastaan on tässä 
viitekehyksessä, eipä hätää. Seuraava ala-
luku toivottavasti kohentaa käsitystänne. 
Siinä käsittelen Sosiaalisen osallisuuden 
edistämisen koordinaatiohankkeessa ke-
hitettyä osallisuusindikaattoria, joka on 
suunniteltu mittaamaan osallisuuden eri 
osa-alueita ja kohta nuo osa-alueet ovat 
teillekin tutumpia.

5 . 2 .  o S A l l I S u u S -
I n d I k A At to R I

Osallisuuden käsite on Sokra-hankkeessa 
operationalisoitu eli muutettu empiirisesti 
mitattavaan muotoon kehitetyn viitekehyk-
sen ja eräiden muiden tutkimusten pohjal-
ta (Isola & Kaartinen ym. 2017, 53). Osal-
lisuusindikaattori (Experiences of Social 
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Inclusion Scale, ESIS) koostuu kymmenes-
tä väittämästä, joihin vastaajaa pyydetään 
ottamaan kantaa, kuinka paljon samaa tai 
eri mieltä niiden kanssa on viisiportaisella 
Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = 
täysin samaa mieltä). Näin asteikon alku-
pään vastaukset kuvastavat osattomuuden 
kokemusta ja loppupään vastaukset osalli-
suuden kokemusta. Väittämät ovat myön-
teisessä muodossa, jotta vastaaminen olisi 
mahdollisimman miellyttävää. (Leemann 
& Isola ym. 2018, 14.) Kuten Hedman, Iko-
nen ym. (2021, 1–2) mainitsevat, vastauk-
set pisteytetään yhdestä viiteen ja sitten 
osallisuusindikaattorin summapistemäärä 
skaalataan vaihteluvälille 0‒100. Nyt kerron, 
mitä väittämät ovat, ja miten indikaattorin 
kehittäjät perustelevat juuri näiden väittä-
mien mittaavan osallisuutta.

Osallisuusindikaattorin väittämät peruste-
luineen (Isola & Kaartinen ym. 2017, 53–
55):

Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat 
merkityksellisiä. Jokaisella on tarve kokea 
itsensä hyödylliseksi. Mielekäs toiminta, 
jolla voi antaa oman panoksensa, torjuu 
tarpeettomuuden kokemuksia.

Saan myönteistä palautetta tekemisistä-
ni. Myönteisen palautteen saaminen kertoo 
paitsi yhteydestä muihin ihmisiin myös ar-
vostuksesta sekä vahvistaa uskoa omaan 
pystymiseen.

Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai 
yhteisöön.Yhteisöön kuuluessaan voi sekä 
panostaa että osallistua yhteiseen hyvään 
ja tuntea läheisyyttä muiden kanssa.

Olen tarpeellinen muille ihmisille. Tämä 
edellyttää sosiaalisten suhteiden olemassa-
oloa ja tunnetta, että on hyödyksi jollekin 
toiselle tai jopa laajemmin yhteisölle.

Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kul-
kuun. Voi olla niin, että ihmisellä ei ole us-
kallusta, vapautta, mahdollisuuksia, tietoja 
tai taitoja tavoitella itselleen tärkeitä tai 
yhteisössä arvostettuja asioita, tai hän ei 
edes näe tarjolla olevia mahdollisuuksia. 
Usko omaan toimijuuteen ja pystyvyyteen 
saattaa olla heikentynyt.

Tunnen, että elämälläni on tarkoitus. 
Tämä on yhteydessä kaikkiin muihin väit-
tämiin, olipa kyse sitten vaikkapa siitä, ko-
keeko ihminen kuuluvansa johonkin ryh-
mään, voiko hän tavoitella päämääriään tai 
onko hänen toimillaan merkitystä muille.

Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä 
asioita. Itselle tärkeiden asioiden tavoittelu 
edellyttää taloudellista, poliittista ja sosi-
aalista vapautta, uskoa itseensä ja riittävää 
toimijuutta, jota voidaan tukea esimerkiksi 
erilaisin palveluin tai koulutuksella.

Saan itse apua silloin, kun sitä todella 
tarvitsen. Avun saaminen edellyttää sel-
laisen yhteisön tuntemista sekä kuulumista 
ja luottamista sellaiseen yhteisöön, joka voi 
auttaa ja johon voi turvautua.

Koen, että minuun luotetaan. Tutkimus-
ten mukaan hankalassa elämäntilanteessa 
painiskelevat ihmiset usein kokevat, että 
heihin ei luoteta. Molemminpuolinen luot-
tamus lisää ennakoitavuutta ja helpottaa 
avun piiriin hakeutumista.

Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinym-
päristöni asioihin. Erityisesti poliittinen 
vapaus mahdollistaa vaikuttamisen, mutta 
lisäksi tarvitaan vaikuttamisen mahdolli-
suuksia ja tapoja, joista ihminen tietää ja 
joita hän pystyy käyttämään. On myös tun-
nettava oma elinympäristönsä.
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Aineistossani oli seitsemäntoista henki-
löä, jotka eivät olleet vastanneet jokaiseen 
osallisuusindikaattorin väittämään. Kos-
ka laskukaavassa puuttuvat arvot eivät ole 
sallittuja, pystyin laskemaan tuloksia 497 
henkilön vastauksista, mikä on kuitenkin 
aika monelta. Näin aineistoni köyhyyttä 
kokeneilla osallisuusindikaattorin keskiar-
voksi tuli 50,6 pistettä. Tulos on matala eli 
osallisuuden kokemus nykyajan köyhyyttä 
kokeneilla on heikkoa. Vertailun vuoksi ker-
rottakoon, että kansallisessa FinSote 2019 
-kyselyaineistossa kahdeksantoista vuotta 
täyttäneiden osallisuusindikaattorin kes-
kiarvo oli 75,2 pistettä (Hedman & Ikonen 
ym. 2021, 2).

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tut-
kijoiden kirjoittamassa tuoreessa, lokakuussa 
2021 julkaistussa tiedeartikkelissa kerrotaan 
osallisuusindikaattorin avulla saaduista sa-
mansuuntaisista tuloksista. Lars Leemann, 
Tuija Martelin, Seppo Koskinen, Tommi Här-
känen ja Anna-Maria Isola toteavat, että suo-
malaisten köyhyyttä kokeneiden aikuisten 
osallisuuden kokemus on selvästi heikompaa 
kuin muilla. Köyhyyttä kokeneiksi määrittyi-
vät he, jotka olivat viimeisimmän kahden-
toista kuukauden aikana pelänneet ruuan 

loppuvan ennen kuin olisi rahaa ostaa lisää, 
tai jotka eivät olleet voineet rahan puutteen 
vuoksi käydä lääkärissä tai ostaa tarvitsemi-
aan lääkkeitä, tai näitä kaikkia. Tilastollisessa 
testaamisessa tulokset asettuivat köyhyyttä 
kokeneilla (373 vastaajaa) 95 % luottamusvä-
lillä pistemäärään 64,2–67,73 ja muilla (380 
vastaajaa) 70,95–74,2. On painotettava, että 
tutkimuksessani nykyajan köyhyyttä koke-
neiden osallisuuden kokemus oli siis todella 
heikkoa verraten näihinkin tuloksiin. Tulok-
set eivät kuitenkaan kaikilla vastaajilla olleet 
yhtä matalia, mikä selviää tämän luvun myötä.

Tarkemmin eriteltynä merkillepantavaa on 
muun muassa se, että aineistoni vastaajista 
reilu puolet (53,7 %) koki, että ei pysty tavoit-
telemaan itselleen tärkeitä asioita, ja sama-
ten vähän yli puolet vastaajista (50,9 %) arvi-
oi, ettei pysty vaikuttamaan oman elämänsä 
kulkuun. Melkein puolet (45,3 %) vastaajista 
kertoi, että ei saa apua silloin, kun sitä todel-
la tarvitsee. 52,9 % vastaajista tunsi olevan-
sa tarpeellinen muille ihmisille. Kuviosta 5 
saa tarkemman käsityksen vastauksista eri 
väittämiin.

Korkealla koulutuksella näyttää olevan yh-
teys osallisuuden kokemukseen. Peruskou-

nykyajan köyhyyttä 
kokeneiden 

osallisuusindikaattori- 
tulokset

6



26

lun tai kansakoulun varassa olevilla tulos 
oli 43,3 pistettä, eli matalampi kuin keski-
määrin koko aineistossa. Joko keskiasteen 
tai jonkin sen jälkeisen, mutta ei vielä kor-
kea-asteen koulutuksen saaneiden tulos 
oli melkein yhtä matala eli 46,4. Ammatti-
korkea- tai yliopistokoulutuksen saaneilla, 
joita aineistossa oli eniten, tulos oli 58,4 
pistettä – ei vielä kovin korkea, mutta kui-
tenkin selvästi parempi. Koulutuksen yhteys 
osallisuuteen on havaittu myös Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote 2019 -ai-
neistossa. Korkeasti koulutetut naiset saivat 
osallisuudesta 78,2 pistettä ja miehet 75,6 
pistettä. Matalasti koulutetut naiset saivat 
osallisuudesta vähän vähemmän eli 75,9 
pistettä ja miehet 70,6 pistettä. Erot eivät 
siis olleet yhtä huimia kuin tässä aineistos-
sa, mutta kuitenkin olemassa.

Naisten ja miesten osallisuuden kokemuk-
sessa oli vähän eroa; tulos naisilla oli hie-
man parempi (51,9) kuin miehillä (48,1). 
Muunsukupuolisten tulos jäi matalammaksi. 
Heidän tulostensa keskiarvo aineistossani 

oli 44,1 pistettä. Aikaisemmissakin tutki-
muksissa on havaittu, että muunsukupuo-
lisilla on muita heikompi hyvinvointi. Esi-
merkiksi Satu Jokela, Pauliina Luopa, Anni 
Hyvärinen, Tupu Ruuska, Tuija Martelin ja 
Reija Klemetti (2020, 15) ovat todenneet, 
että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvilla nuorilla osallisuuden kokemus 
on heikompi kuin muilla nuorilla.

Kuten kuviosta 6 voitte nähdä, vastaamis-
hetken pääasiallisen toiminnan mukaan par-
haan keskiarvon (70,8) saivat ne kaksitoista 
henkilöä, jotka ilmoittivat hoitavansa omia 
lapsia. Seuraavaksi parhaat tulokset saivat 
määräaikaisesti työskentelevät (62,5) sekä 
vakityössä olevat ja opiskelijat (60,9). Työt-
tömyys- tai vanhuuseläkkeellä olevien tulos 
painui alle koko aineiston keskiarvon ollen 
48,2 pistettä. Heillä, jotka hoitivat iäkästä, 
sairasta tai vammaista omaista, osallisuus-
indikaattorin tulos oli 45. Työttömien ja 
lomautettujen tulos oli 44,7 pistettä. Työl-
listämistoimenpitein töissä olevien tulos oli 
lähes sama 44,3. Matalin tulos 37,5 oli heil-

Kuvio 5. Köyhyyttä kokeneiden osallisuusindikaattorin tulokset (n=497).
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lä, jotka olivat työkyvyttömyyseläkkeellä, 
kuntoutustuella tai muuten pitkäaikaisesti 
sairaana. Kuten kerroin luvussa 2, heitä oli 
aineistossani eniten, noin viidennes. Useat 
heistä katsoivat, etteivät oikein pysty ta-
voittelemaan itselleen tärkeitä asioita (83 
vastaajaa), eivätkä vaikuttamaan elämänsä 
kulkuun (74 vastaajaa).

Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkastel-
tuna nämä osallisuuden kokemusta koske-
vat tulokseni ovat osittain samansuuntaiset 
kuin FinSote 2019 -aineistossa, joskin osal-
lisuuden kokemus on aineistossani yleisesti 
ottaen heiveröisempää. FinSote-aineistossa 
työssäkäyvien osallisuus oli korkeimmalla 
tasolla (78), mutta perhevapaalla olleiden 
naisten osallisuus ei jäänyt juurikaan tästä 
heikommaksi (77,7). Toisin kuin omassa ai-
neistossani, vanhuus- tai varhaiseläkkeellä 
olevilla ja yritystoiminnasta luopuneilla 
osallisuuden kokemus oli myös vahvem-
paa (75,7). Opiskelijat kokivat FinSote -ai-
neistossa työllisiä heikompaa osallisuutta 

(70,6), mutta vastaavasti oman aineistoni 
kanssa työkyvyttömien (64,6) ja työttömien 
(61,3) osallisuus oli heikointa. (Hedman & 
Ikonen ym. 2021, 2.)

Minna Kukkonen ja Anna-Maria Isola (2021, 
103–104) arvelevat, että työssäkäyvien vah-
va osallisuus johtuu työstä saatavilla pal-
kan ja sosiaalisten kontaktien kaltaisilla 
resursseilla. Työssä myös saa osallisuutta 
tukevia kokemuksia, kuten palautetta muil-
ta ja kenties tunteen, että tekee yhteisössä 
jotain muiden hyväksi. Työssäkäyvät ovat 
lisäksi yleisesti ottaen terveempiä ja jaksa-
vat näin olla aktiivisia myös vapaa-ajallaan.

Heillä, jotka eivät kokeneet vastaamishet-
kellä köyhyyttä (n=92), osallisuusindikaat-
torin keskiarvo oli 65 pistettä. Puolestaan 
heillä, jotka kertoivat kokevansa köyhyyttä 
vastaamishetkellä (n=401), tulos oli jopa 
20 pistettä matalampi eli 45. Työelämän 
ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvin-
vointi -aineistossa osallisuuden kokemus oli 

Kuvio 6. Osallisuuden kokemus pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna.
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sitä heikompi, mitä vaikeammaksi menojen 
kattaminen koettiin. Erittäin hankalaksi 
menojen kattamisen kokeneilla osallisuus-
indikaattorin keskiarvo siinä aineistossa 
oli 62,3 pistettä, kun taas erittäin helpoksi 
kokeneilla se oli 76,4 pistettä. Niillä, jotka 
kertoivat, että raha ei lainkaan riitä tarpei-
siin, luku oli 60,5 pistettä. (Leemann 2020.) 
Seuraavaksi käsittelen sitä, miten köyhyy-
den kesto ja köyhyysjaksojen määrä ovat 
yhteydessä osallisuuteen. Nämä tiedot on 
koottu kuvioon 7.

Osallisuuteen näyttää vaikuttavan se, miten 
pitkään vastaajan viimeisin köyhyysjakso on 
kestänyt. Jos köyhyys oli kestänyt alle puo-
li vuotta, osallisuusindikaattorin tuloksen 
keskiarvo oli 62 pistettä. Jos köyhyys oli kes-
tänyt puolesta vuodesta vuoteen, tulos oli 
54,9. Köyhyyden jatkuessa vuodesta kahteen 
vuoteen, tulos oli 53,2. Viimeisimmän köy-
hyysjakson ollessa kahdesta viiteen vuotta, 
tulos oli 49,9. Jos köyhyys oli jatkunut vä-
hintään viisi vuotta, tulos oli keskimäärin 
matalin, enää 47,6. Lisäksi niillä henkilöillä, 
jotka ovat kertoneet olleensa aina köyhiä, 
on heikompi osallisuus (46,7) kuin heillä, 

joilla ei ole ollut aiempia köyhyysjaksoja 
(54,6) tai niitä on ollut vain yksi (55,1). 
Jälleen vertailun vuoksi työelämän ulko-
puolella olevien osallisuus ja hyvinvointi 
-aineistosta ilmeni, että mitä kauemmin 
työttömyys oli jatkunut, sitä matalampi oli 
osallisuusindikaattorin keskiarvo. Alle puoli 
vuotta työttömänä olleilla tulos oli 70 pis-
tettä ja yli kaksi vuotta työttöminä olleilla 
64,7. (Leemann 2020.)

Sillä, minkä verran vastaaja arvioi köyhyy-
den vaikuttaneen elämäänsä, tuntuu myös 
olevan yhteys osallisuuden kokemukseen 
(kuvio 8). Heillä, jotka arvioivat köyhyyden 
vaikuttaneen elämäänsä paljon, osallisuus-
indikaattorin tulos oli vain 42,3 (n=252). 
Heillä, jotka kertoivat köyhyyden vaikut-
taneen elämäänsä melko paljon, tulos oli 
55,6 eli jonkin verran parempi kuin koko 
aineistossa. Puolestaan heillä, jotka vastasi-
vat, että köyhyys ei ole vaikuttanut elämään 
ollenkaan tai vain jonkin verran, tulos oli 
65,2 pistettä.

Mikäli köyhyys ei ollut vaikuttanut vas-
taajien tulevaisuudensuunnitelmiin, osal-

Kuvio 7. Köyhyyden keston ja köyhyysjaksojen määrän yhteys osallisuuteen.
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lisuusindikaattorin tulos oli keskimäärin 
jopa 73,4. Suurin osa vastaajista kuitenkin 
kertoi, että köyhyys oli vaikuttanut tulevai-
suudensuunnitelmiin. Heidän osallisuus-
indikaattorituloksensa keskiarvo oli 47,3. 
Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja 
hyvinvointi -aineistossa heillä, jotka tekivät 
useamman vuoden suunnitelmia, keskiarvo 
oli 74 pistettä. Kuukausi kerrallaan elävien 

tulos oli 73,4. Mitä vähemmän tulevaisuut-
ta suunniteltiin, sitä enemmän osallisuus 
kuitenkin heikentyi. Viikon verran eteen-
päin suunnittelevilla tulos oli 67,5 pistet-
tä ja päivä kerrallaan elävillä 65,5 pistettä. 
(Leemann 2020.)

Koettu tyytyväisyys omaan elämään, elin-
tasoon, fyysiseen terveyteen ja henkiseen 

Kuvio 8. Köyhyyden vaikutuksen yhteys osallisuuden kokemukseen.

Kuvio 9. Koettu tyytyväisyys ja osallisuus.
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terveyteen (kuvio 9) näyttää köyhyyttä ko-
keneilla olevan paljonkin yhteydessä osalli-
suuteen. Useimmiten tyytyväisten osallisuus 
oli vahvempaa. Heillä, jotka arvioivat ole-
vansa tyytyväisiä elämäänsä hyvin harvoin, 
osallisuusindikaattorin keskiarvo oli todella 
matala, vain 30 pistettä, eikä hyvin harvoin 
henkiseen terveyteensä tyytyväistenkään 
osallisuus ollut paljoa sen voimakkaampaa.

Heillä, jotka tunsivat olevansa joskus tyy-
tyväisiä elämäänsä, tulos oli 48,6 pistettä. 
Useimmiten elämäänsä tyytyväisillä tulos oli 
71,8. Tämä on jopa noin 42 pistettä enemmän 
kuin hyvin harvoin tyytyväisillä.

Vain hyvin harvoin elintasoonsa tyytyväisten 
tulos oli 42,3. Ero useimmiten tyytyväisten 
osallisuuden kokemukseen on tässäkin asi-
assa suuri, yli 32 pistettä, sillä useimmiten 
tyytyväisten keskiarvo oli 74,7. Joskus elin-
tasoonsa tyytyväisillä tulos oli 57,5 pistettä.

Hyvin harvoin henkiseen terveyteensä tyy-
tyväisillä tulos oli 34,4 ja hyvin harvoin fyy-
siseen terveyteensä tyytyväisillä 39,3. Joskus 
henkiseen terveyteensä tyytyväisillä tulos oli 
49,1 ja vastaavasti fyysiseen terveyteen jos-
kus tyytyväisillä 51,7. Heillä, jotka arvioivat 
olevansa useimmiten tyytyväisiä henkiseen 
terveyteensä, tulos oli 66. Fyysiseen tervey-
teensä useimmiten tyytyväisillä tulos oli hie-
man korkeampi 67,9 pistettä. Työelämän ul-
kopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi 
-aineistossa osallisuusindikaattorin tulokset 
olivat tässäkin suhteessa samansuuntaiset; 
terveytensä huonoiksi kokeneilla luku oli 51,6 
eli osallisuuden kokemus oli heikkoa, kun taas 
terveytensä hyväksi kokeneilla osallisuuden 
kokemus oli vahvaa tuloksen ollessa 77,4 pis-
tettä. (Leemann 2020.)

Intersektionaalisuuden hengessä pohdin, 
mitkä tekijät lopulta selittävät aineistoni 
nykyajan köyhyyttä kokeneiden matalaa 

osallisuusindikaattorin keskiarvoa? Vaikut-
taa siltä, että heille on kenties kasaantunut 
useita seikkoja, jotka heikentävät osalli-
suuden kokemusta. Tämä ilmenee muun 
muassa tästä vastauksesta kysymykseen 
siitä, onko köyhyys vaikuttanut vastaajan 
tulevaisuudensuunnitelmiin: ”Varmasti on 
vaikuttanut. Mielenterveyden ongelmista 
johtunut työkyvyttömyys ja sitä seurannut 
köyhyys eivät ole voineet olla vaikuttamat-
ta, vaikka on vaikeaa suoraan sanoa miten. 
Ehkä en luota itseeni samalla tavalla kuin en-
nen?” Heikkoon osallisuuteen voi siis liittyä 
paitsi köyhyyttä, myös vaikkapa huonompi 
fyysinen tai henkinen terveys. Nämä voivat 
olla joko köyhyyden syy tai seuraus, ehkä 
joissain tapauksissa molempaakin. Huono 
terveys puolestaan voi merkitä poissaoloa 
työelämästä. Toisaalta vaikuttaa myös ole-
van tekijöitä, jotka jossain määrin tukevat 
osallisuuden kokemusta köyhinäkin aikoina, 
esimerkiksi korkea koulutus. Jatkan poh-
diskelua osallisuutta tukevista ja estävistä 
seikoista etenkin luvussa 8, kunhan ensin 
seuraavassa luvussa käsittelen erilaisia ak-
tiivisuuden ja osallistumisen muotoja sekä 
vaikuttamisen tapoja äänestämisestä hyvän-
tekeväisyyteen ja palvelusten vaihtamiseen.

Ennen seuraavaa lukua on kuitenkin vie-
lä mainittava, että hyvin ymmärrettävästi 
sellaisilla henkilöillä, jotka kertoivat aktii-
visesti osallistuvansa jonkin kerhon, jär-
jestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai 
hengellisen tai henkisen yhdistyksen toi-
mintaan, osallisuusindikaattorin keskiar-
vo oli keskimäärin suurempi (62,1), kuin 
vain silloin tällöin vastaavaan toimintaan 
osallistuvilla (50,4). Heillä, jotka eivät osal-
listuneet tällaiseen toimintaan ollenkaan, 
osallisuuden kokemusta indikoiva tulos oli 
vain 42,8 pistettä. Haastattelemillani seitse-
mällä henkilöllä, jotka ovat tehneet kansa-
laisvaikuttamista nimenomaan köyhyyden 
vähentämiseksi, osallisuusindikaattorin 



31

keskiarvo oli 61,2 pistettä eli selvästi kor-
keampi kuin koko aineistossa keskimäärin. 
Kaiken kaikkiaan näistä ja muista edellä 
esittelemistäni tuloksista voidaan mieles-
täni päätellä, että kehitelty osallisuusindi-

kaattori onnistuu mittaamaan olennaisia 
asioita vastaajien kokemuksista. Odotan 
mielenkiinnolla lisää muiden tutkimusten 
osallisuusindikaattorituloksia.
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Sosiaalinen toiminta tuo elämään sisältöä 
ja merkitystä. Yhteydessä elinympäristöön-
sä ihminen voi saada kokemuksia nähdyksi 
tulemisesta, päästä näyttämään omaa osaa-
mistaan ja saada siitä myönteistä palautetta. 
Vaikka osallisuus viime kädessä tapahtuu 
”ihmisten välillä katseissa, liikkeissä, kos-
ketuksessa ja kielessä”, osallisuudella on 
yksilötasoa laajempaakin yhteiskunnal-
lista merkitystä. Toimimalla yhteisössään 
ihminen voi vaikuttaa siihen ja panostaa 
yhteiseen hyvään. (Isola & Kaartinen ym. 
2017, 3, 43–44.) Kyselylomakkeessani oli 
kolme kohtaa, joiden avulla saatoin kar-
toittaa vastaajien yhteisöllistä ja poliittis-
ta aktiivisuutta. Tässä luvussa tarkastelen 
vastauksia näihin kysymyksiin.

7 . 1 .  y h t e I S ö l l I n e n 
o S A l l I S t u m I n e n  jA 
VA I k u t tA m I n e n

Yhteisöihin osallistumista selvitin yksin-
kertaisesti kysymällä, osallistuuko vastaaja 
jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, har-
rastusryhmän tai hengellisen tai henkisen 
yhdistyksen toimintaan. Kuvailin, että täl-
laisia voivat olla esimerkiksi liikuntaseura, 
asukastoiminta, puolue, kuoro tai seurakun-

ta. Vastaajista 231 eli 45 % kaikista tähän 
kysymykseen vastanneista ilmoitti, että ei 
osallistu. 142 henkilöä (27,7 %) kertoi osal-
listuvansa silloin tällöin, ja vastaajista 140 
(27,3 %) sanoi osallistuvansa aktiivisesti.

Sama kysymys on esitetty toisessa tutki-
muksessa työelämän ulkopuolella oleville. 
Vastaajaryhmää ei siis suoraan voi verrata 
minun aineistoni vastaajiin, mutta on silti 
mielenkiintoista tarkastella, ovatko tulokset 
yhtään samansuuntaiset. Kyseisessä tutki-
muksessa suunnilleen yhtä suuri osuus eli 
25,9 % vastaajista (n=765) kertoi osallistu-
neensa aktiivisesti kysytyn kaltaiseen toi-
mintaan. (Leemann & Isola ym. 2018, 44.)

Vastaajien epäsuoria vaikuttamiskeino-
ja kartoittava kysymyspatteristoni matkii 
edellä mainitussa tutkimuksessa käytettyä. 
Leemann, Isola ym. (2018, 44) kertovat sen 
perustuvan Nuorisobarometri 2013:een, 
mutta siihen on lisätty sellaisia aktiivisuu-
den muotoja, jotka köyhyyttä kokeneiden 
haastatteluissa ovat tulleet esille usein (ks. 
Myllyniemi 2014, 142; Isola ym. 2015, 67–
68). Oma kysymyssarjani on yhtä kysymystä 
lyhyempi, koska pidin tarkoituksenmukai-
sena yhdistää mielenosoitukseen tai kan-

yhteisöllinen 
aktiivisuus7
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taaottavaan tapahtumaan osallistumisen 
samaksi kysymykseksi. Ajattelin, että on 
vaikea hahmottaa, mitä eroa näillä on – jos 
mitään.

Kuten kuviosta 10 ilmenee, tavallisinta ai-
neistoni nykyajan köyhyyttä kokeneilla on 
tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. 328 
vastaajaa ilmoitti tekevänsä niitä säännölli-
sesti ja 156 satunnaisesti. Vain viitisen pro-
senttia vastaajista ei kiinnittänyt tällaiseen 
huomiota. Lähes puolet vastaajista kertoi 
säännöllisesti allekirjoittavansa aloitteita, 
vetoomuksia tai adresseja tai keskustelevan-
sa poliittisista asioista joko kasvotusten tai 
sosiaalisessa mediassa. Huomattavan moni 
teki näitä myös satunnaisesti. Vähiten sen 
sijaan vastaajat olivat mukana vertaistuki-
toiminnassa tai vaikuttamassa lähiympäris-
töön ei-sanallisin keinoin – jopa hyvänteke-
väisyyteen he lahjoittivat rahaa useammin. 
Vähäisempää oli myös yhteisistä tiloista ja 
alueista huolehtiminen.

Leemann & Isola ym. (2018, 44–45) kirjoit-
tavat, että työelämän ulkopuolella olevat 

olivat arjessaan mieluumminkin aktiivisia, 
vaikkakaan näitä aktiivisuuden muotoja 
ulkopuoliset eivät välttämättä niin hyvin 
huomaa. Heidän aineistossaan ympäris-
töystävälliset valinnat olivat samoin näistä 
vaihtoehdoista tavallisimpia; niitä teki joko 
säännöllisesti tai satunnaisesti yhteensä 
83 % vastaajista. Seuraavaksi tavallisinta 
oli vaihtaa palveluksia (68 % vastaajista), 
mitä minun aineistossani teki säännölli-
sesti tai satunnaisesti 61,4 % vastaajista. 
Kaiken kaikkiaan voin todeta, että ne ny-
kyajan köyhyyttä kokeneet, jotka vastasivat 
tutkimukseeni, olivat yleisesti ottaen myös 
aika aktiivisia.

7 . 2 .  ä ä n e S tä m I n e n

Haastateltava Saarni: ”Äänestäminen on kyllä 
sellanen jota en jätä väliin, eli haluan jollain ta-
paa kuitenkin vaikuttaa tähän yhteiskuntaan.”

Kyselyyni ja haastatteluihini vastanneiden 
äänestysprosentit olivat heidän ilmoituk-
sensa mukaan varsin korkeita. Vertasin tu-
loksia Tilastokeskuksen tietoihin kaikkien 

Kuvio 10. Aktiivisuuden eri muodot köyhyyttä kokeneilla.
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Suomessa asuvien suomalaisten äänestys-
prosenteista (kuvio 11). Äänestysprosentit 
aineistossani olivat jopa noin 12–30 pro-
senttia keskimääräistä korkeampia vaa-
lista riippuen. Lähes kaikki vastasivat näi-
hin äänestämistä koskeviin kysymyksiin 
(n=499–511). Osaltaan epävarmuutta tu-
lokseen voi tuoda se, että pyysin vastaajia 
yhtäältä muistelemaan äänestyskäyttäy-
tymistään menneissä vaaleissa ja toisaalta 
arvioimaan sitä tulevissa vaaleissa. Kysely 
oli avoinna maaliskuulta toukokuulle vuon-
na 2019, joten voisi ajatella, että kyseisen 
vuoden tiedot eduskuntavaaleista ja euro-
parlamenttivaaleista olisivat kuitenkin aika 
tarkat. Merkillepantavaa on suuri äänes-
tysprosentti (90,6) kevään 2019 eduskun-
tavaaleissa (n=511). Äänestysaktiivisuus 
europarlamenttivaaleissa näyttää olleen 
köyhyyttä kokeneillakin vähäisempää.

Vastaajien korkeisiin äänestysprosentteihin 
voi olla monia syitä. Itse oletan suurimmaksi 
syyksi sitä, että kyselyä levitti työnantajani, 
poliittinen ajatuspaja, ja kyselystä kerrottiin 
muun muassa köyhyys- ja politiikka-aiheisissa 

Facebook-ryhmissä ja puoluesidonnaisessa 
lehdessä. Samassa yhteydessä usein todettiin, 
että kyselyssä saa kertoa omia ratkaisuehdo-
tuksiaan köyhyyden vähentämiseksi. Näin 
vastaajiksi kenties valikoitui keskimääräistä 
enemmän yhteiskunnallisista asioista kiin-
nostuneita henkilöitä. Sen sijaan esimerkiksi 
se, että tiedetään korkeasti koulutettujen ää-
nestävän aktiivisemmin, ei selitä aineistoni 
korkeita äänestysprosentteja. OECD raportoi 
vuonna 2020, että suomalaisista 41 prosen-
tilla on korkeakoulututkinto, ja aineistossani 
korkeakoulututkinto oli melko lailla sitä vas-
taavasti 39 prosentilla vastaajista. Toki mui-
takin syitä voi olla, eikä tuloksia pidä yleistää 
koskemaan kaikkia suomalaisia köyhyyttä 
kokevia. Muun muassa vuoden 2017 kunta-
vaaleista tiedetään, että alimman tulodesii-
lin äänestysprosentti oli 38,8 ja ylimmän 75,7 
(Borg 2018, 79). On myös huomattu, että tällai-
set kyselytutkimukset yleensäkin tavoittavat 
huonommin hyvin haavoittuvassa tilanteessa 
eläviä ihmisiä. Joka tapauksessa olen siis ky-
selylläni tavoittanut varsin mielenkiintoisen, 
aktiivisen joukon nykyajan köyhyyttä koke-
neita. Tältä pohjalta voin haastaa yksipuolista 

Kuvio 11. Äänestysprosentit vaaleissa vuosina 2014–2019.
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kuvaa kaikista köyhyyttä kokevista passiivisi-
na ja sellaisina, joita yhteiskunnalliset asiat 

eivät kiinnosta. Poliittisesta osallisuudesta 
kirjoitan lisää luvussa 10.2.
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Kuten jo köyhyyttä käsittelevän luvun 4 lo-
pussa tuli vihjaistua, tutkimuksessani on jo 
aiemmin käynyt ilmi, miten rahan niukkuus 
on tarkoittanut myös mahdollisuuksien ja va-
pauden puutetta sekä huonoja osallistumis- 
ja toimintamahdollisuuksia (Grekula 2019, 
9–14). Minulla oli kyselylomakkeessani avoin 
kysymys siitä, mitä seurauksia köyhyydestä 
on vastaajien elämässä ollut. Vastauksissa tuli 
esille, miten rahan vähyys lamaannuttaa. Aina 
ei ollut ihan selvää, johtuiko passivoituminen 
mielialan laskusta tai vaikkapa siitä, ettei 
yksinkertaisesti ollut rahaa lähteä mukaan 
erilaisiin ajanvietteisiin. Kyseessä saattoi olla 
useammankin asian yhteisvaikutus: ”Eristäy-
tyminen on pahinta – jos (kuten minulla) ei juu-
rikaan ole työttömiä/köyhiä ystäviä tai kavereita, 
ei välttämättä ole mahdollista paljonkaan tavata 
muita ihmisiä. Ei joko ole varaa lähteä heidän 
seurassaan mihinkään tai sitten ei vain kehtaa.”

Sosiaalisista piireistä ulos jääminen ja yleen-
sä se, että rahan puute vaikutti sosiaalisiin 
suhteisiin kielteisesti, oli tavallista. ”Riitaa 
ihmisten kanssa, joilta on joutunut lainaamaan 
rahaa. Ihmiset eivät pidä siitä, että jatkuvasti 
pyytää rahaa lainaksi, vaikka ne velat maksaisi-
kin aina takaisin.” Myönteisissäkin tapauksissa 
tunteet saattoivat olla ristiriitaisia, sillä esi-

merkiksi saatu apu aiheutti yhtä aikaa sekä 
kiitollisuutta että häpeää. Ulkopuolisuuden 
kokemus tuli esille vastauksissa myös, kun ky-
syin köyhyyteen liittyvistä tunteista ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä. Käsittelen köyhyyden 
vaikutuksia vastaajien sosiaalisiin suhteisiin 
vielä lisää seuraavassa luvussa 9. Tässä luvussa 
ei kuitenkaan keskitytä pelkästään sellaisiin 
tekijöihin, jotka vaikuttivat tämänkaltaiseen 
eristäytymiseen tai ulkopuolelle joutumiseen, 
vaan olen lisäksi kiinnostunut laajemmasta-
kin yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Kysyin 
vastaajilta myös suoraan niistä tekijöistä, jot-
ka joko tukivat tai estivät nykyajan köyhyyt-
tä kokeneiden osallisuutta ja osallistumista 
esimerkiksi edellisessä luvussa 7 esiteltyihin 
erilaisiin aktiivisuuden muotoihin, kuten 
mielipiteen ilmaisemiseen tai kantaaottaviin 
tapahtumiin osallistumiseen.

Seuraavissa alaluvuissa kuvailen nykyajan köy-
hyyttä kokeneiden osallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä aineistokatkelmien avulla. Kuten sa-
nottu, vastauksissa eri asiat saattoivat kietoutua 
toisiinsa, joten tällainen jaottelu on väistämättä 
jokseenkin keinotekoista. Teemojen esiin nosta-
minen auttaa kuitenkin jäsentämään aineistoa 
ja auttaa löytämään niitä asioita, joita helpot-
tamalla osallisuutta voisi edistää.

mikä vaikuttaa 
köyhyyttä kokeneiden 

osallisuuteen?
8
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8 . 1 .  R A h A

Aloitan ilmeisimmästä köyhyyttä kokeneiden 
osallisuuteen vaikuttavasta tekijästä, eli ra-
hasta – tai sen puutteesta. Ehkä henkilöille, 
joiden ei rahan käyttämistä tarvitse juurikaan 
miettiä, voi olla vaikea ymmärtää, miten hal-
litseva rahasta voi tulla köyhyyttä kokevan 
arjessa ja ajatuksissa. Rahan puute voi vai-
keuttaa jopa sukulaissuhteiden ylläpitämis-
tä. Pienikin maksu, jo esimerkiksi bussilipun 
hinta, voi nousta suorastaan osallistumisen 
esteeksi. Toisaalta raha tuli ilmi usein myös 
niin päin, mitä itse asiassa voi tehdä, koska 
se ei maksa mitään.

Rahasta on tullut patologinen pakkomielle; 
lasken joka päivä rahatilanteeni vähintään 
5–6 kertaa - - Sitten kuitenkin saatan tästä 
stressaantuneena tehdä hölmöjä hankintoja, 
mikä huonontaa tilannettani entisestään. 
Järki käy levolle ja tunnepuoli ottaa vallan 
ja päällimmäisiä ajatuksia on esim. “miksi 
minulla ei saisi olla varaa harrastuksiin?”

Olen tinkinyt asioista jo niin kauan, että en 
edes muista, että mihin normaaleilla ihmi-
sillä on mahdollisuuksia, esimerkiksi reissata 
sukuloimaan.

Minulla ei ole varaa lähteä ystävien kanssa 
edes kahville. Tai mihinkään muuallekaan, 
joten sosiaalinen elämä on kutistunut huo-
mattavasti. Olen jättäytynyt pois mieheni 
perheen lomamatkoista koska ei vain kerta-
kaikkisesti ole varaa. Koen jääväni paljosta 
paitsi.

Poliittinen vaikuttaminen ja muu kantaa 
ottava toiminta ei vaadi taloudellista pa-
nostusta juurikaan. Teen sitä, jotta saan si-
sältöä elämääni, ystäviä ja tunnen elämä-
ni merkitykselliseksi. Sekä koetan muuttaa 
asioita parempaan suuntaan; yhteiskuntaa 
yhdenvertaisemmaksi, osallistua luonnon-

suojeluun ym.

Osallistuminen kodin ulkopuolella ei talo-
udellisen tilanteen takia ole mahdollista.

En pysty vaikuttamaan yhteiskunnallisesti 
kuten haluaisin, kun ei ole rahaa osallistua.

Olen joutunut lopettamaan maisteriopinto-
ni asumistilanteen/rahanpuutteen vuoksi. 
Nyt olen siis työtön. Jee, Kelalta tulee rahaa, 
mutta olisin halunnut opiskella jotta voin 
tehdä mieleistä työtä ja olla yhteiskunnalle 
hyödyksi. Kanditutkinnollani en työllisty.

Mahdollistaa se, jos esim. kokouksia tai ko-
koontumisia ei pidetä aina (kalliissa) kah-
viloissa.

Joskus vapaaehtoisilta odotetaan käsittä-
mätöntä ilmaistyömäärää, ei makseta edes 
matkakuluja tai lounasta. Köyhä on muiden 
vapaaehtoisten kanssa täysin eri asemassa.

Myös ns. “matalan kynnyksen” toimintaan on 
tosiasiallinen kynnys osallistua esim. rahan 
takia – poliittinen vaikuttaminen riippuu va-
rallisuudesta kampanjoinnin, mainostami-
sen sekä osallistumisen kustannusten vuoksi. 
Ne, joilla on jo valmiiksi, saavat lisää, ja ne, 
joilla ei ole, jätetään ulkopuolelle.

Mielipiteen ilmaisu ei sinällään maksa mi-
tään.

Köyhyys myös vaikeuttaa osallistumista kos-
ka usein ei ole rahaa edes bussilippuun, saati 
järjestöjen jäsenmaksuihin tai lastenhoitoon 
tapahtumien ajaksi.

Rahaa pitää olla vähän kerhokahveihin ja 
arvontaan, kalliisiin koulutuksiin ei ole mah-
dollisuutta lähteä.
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Mahdollistaa runsaat ilmaiset tapahtumat 
tms. Vaikeuttaa osallistumismaksut tai muut 
kulut.

Raha vaikuttaa siis ensinnäkin suoraan mah-
dollisuuksiin ostaa eri asioita ja olla sitä kaut-
ta mukana. Rahalla on myös välilliset vaiku-
tuksensa. Kun rahasta ei tarvitse murehtia, 
voimia jää muuhunkin.

Vaikka olen tällä hetkellä pienituloinen, niin 
osa-aikainen työ sekä soviteltu työttömyyspäi-
väraha on helpottanut oloa ja pystyn käyttä-
mään energiaa itselleni tärkeisiin asioihin.

Osallistuminen pääasiassa kiinni jaksami-
sesta. Jos elinolosuhteet olisivat kohtuullisel-
la tai hyvällä tasolla, mieliala olisi nykyistä 
korkeammalla ja vireystaso innostaisi osal-
listumiseen.

Mitä tulee vaikkapa ympäristöystävällisiin 
tekoihin, ei ole aina niin yksiselitteistä tar-
vitaanko niihin rahaa vai ei. Yhtäältä ympä-
ristöystävällisten tuotteiden hinnat voivat 
olla kalliimpia, kun taas toisaalta se, ettei ole 
varaa kuluttaa on jo sinällään ympäristöteko.

Ympäristön kannalta hyviä valintoja on help-
po tehdä, kun ei ole varaa kuluttaa.

Ympäristöystävällisyys maksaa.

Ostoboikottiin tulotaso ei vaikuta, eikä kier-
rättämiseen. Monet haluamani tuotteet, luo-
mu, reilu kauppa, lähiruoka, ovat liian kal-
liita.

En voi taloudellisista syistä tehdä niitä os-
topäätöksiä jotka koen eettisesti oikeiksi. 
Toisaalta kierrätys on taloudellisista syistä 
itsestään selvää. Käytän aktiivisesti kirp-
putoreja. En juuri osta esimerkiksi vaatteita 
uutena ja pyrin lahjoittamaan itselle tarpeet-
toman eteenpäin. Kierrätän jätteen ekologi-

sista syistä ja esimerkiksi ruokahävikkiä ei 
tule lainkaan.

Raha tai sen puute liitettiin todella usein 
nimenomaan liikkumisen vaikeuteen. Niin 
autoilu kuin julkinen liikennekin koettiin 
kalliiksi.

En voi osallistua mihinkään toimintaan, 
mikä vaatii matkustamista julkisilla kul-
kuneuvoilla, koska bussilippuun on harvoin 
varaa.

Joskus en ole voinut mennä vapaaehtoistyö-
höni, koska minulla ei ole ollut rahaa seu-
tulippuun.

Ilmaisia tapahtumia on kotikunnassani niin 
harvoin, että ihmiskontaktit jäävät muuta-
maan kertaan kuukaudessa. Julkisilla liik-
kuminen on liian kallista, jotta ystävien tai 
ilmaisten tapahtumien perässä voisi lähteä 
isompiin kaupunkeihin. Nälkää vielä kestää 
mutta sosiaalisia rajoitteita ei.

Matkustamiseen menevät kulut. Olisin var-
maan muuallakin aktiivinen kuin somessa 
jos rahatilanne ei rajoittaisi osallistumista.

Yleisesti ottaen rahan puute tuntui siis kie-
toutuvan hyvin moniin asioihin – paitsi asi-
oihin, joihin joko on tai ei ole varaa, myös 
esimerkiksi mielialaan ja jaksamiseen.

Kun on rahaa ja muut elämisen edellytykset 
kunnossa, niin pystyy myös osallistumaan 
sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimin-
taan. Jos ei ole rahaa, niin usein myös eris-
täytyy muusta yhteisöstä ja yhteiskunnasta, 
ei kykene ajattelemaan kuin selviytymistä 
ja rahan riittämistä päivästä toiseen, eikä 
välttämättä pysty osallistua muutenkaan 
mihinkään, mikä vaatisi rahaa (esim. julki-
silla kulkuneuvoilla matkustamista). Ei pys-
ty valitsemaan esim. ympäristöystävällisiä 
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tuotteita, vaan on aina ostettava halvinta. Ei 
pysty auttamaan muita hyväntekeväisyyden 
tai vapaaehtoistyön avulla, jos sinun on kes-
kityttävä toimeentulon tai seuraavan päivän 
ruoan hankkimiseen ja stressi syö myös kykyä 
ajatella ja auttaa toisia.

8 . 2 .  A I k A

Myös ajasta puhuttiin sekä osallisuutta estä-
vänä että edistävänä tekijänä. Jotkut kokivat, 
että köyhänä selviytyminen vie kaiken ajan, 
kun taas toiset kokivat, että köyhänä (ehkä 
esimerkiksi eläkkeellä tai työttömänä) ei ole 
rahaa, mutta aikaa kyllä riittää. Samoin kuin 
raha, myös aika kietoutui vastauksissa hyvin 
monenlaisiin seikkoihin perhesuhteista jak-
samiseen ylipäätään. Joskus vastaaja arvioi, 
ettei johonkin aktiivisuuden muotoon kuluva 
aika olisi sen arvoista.

Minun on vaikeata päästä osallistumaan 
kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin, vaikka 
niihin ei paljon rahaakaan tarvittaisi. Tämä 
johtuu siitä, että vaimoni tekee 2–3 osa-aika-
työtä perheemme elättämiseksi. Minä sitten 
vastaan enemmän pienen lapsemme hoidosta, 
joten aika menee arjen pyörittämiseen. Vai-
moni on päällekkäisten töidensä takia pahasti 
uupunut ja stressaantunut, tämä tietenkin 
johtuu paljon minun työttömyydestäni.

Suuri osa ajasta menee työn etsimiseen, koti-
töihin ja lastenhoivaan päiväkodin jälkeen, 
joten suuremmalle muulle aktiivisuudelle 
ei jää aikaa.

Osallistuisin enemmän, jos olisi aikaa tehdä 
enemmän.

Eläkkeellä on aikaa, se mahdollistaa moneen 
osallistumisen.

Vapaa-aika mahdollistaa yhdistystoimin-
taan panostamisen.

Palautteen antamiseen julkisesta palvelusta 
vaikuttaa usein siihen liittyvä hankala by-
rokratia ja se, että aikaa voi mennä paljon 
ilman että annetulla palautteella olisi mi-
tään vaikutusta mihinkään.

Moni asia taas vaatii aikaa, mikä on kortilla 
sekin (perheellisellä ihmisellä).

Ajankäyttö. Silloin kun joutuu juoksemaan 
rahan perässä, tekemään keikkaa, on vä-
hemmän aikaa harrastaa. Köyhäilyjakson 
aikana taas on aikaa ja tilaa kaikenlaiselle 
kansalaisaktivismille ja -vaikuttamiselle.

Teen opintojen ohessa epäsäännöllisesti free-
lance-työtä, joten pystyn harrastamaan melko 
paljon yhdistystoimintaa ajankäytön puo-
lesta. Toisaalta yhdistystoiminta vie myös 
aikaa palkkatyön teolta.

Vapaa-ajan ja ylimääräisen rahan puute 
vaikeuttaa aikaa vievään vapaaehtois- tai 
harrastustoimintaan osallistumista. Jokai-
nen hetki pitäisi käyttää “hyödyllisesti” eli 
opintojen tai töiden edistämiseen.

8 . 3 .  f y y S I n e n  jA 
p S y y k k I n e n  Vo I n t I

Aineiston vastaajat kertoivat monenlaisis-
ta psyykkisistä ja fyysisistä sairauksista tai 
vammoista, jotka vaikeuttivat tai jopa estivät 
heitä osallistumasta. Tavallinen vastaus oli 
lyhyt toteamus ”oma jaksaminen” tai ”väsy-
mys”, josta tosin ei voi päätellä, oliko kyseessä 
enemmän fyysisen kuin psyykkisen puolen 
pulma. Käsittääkseni myös psyykkiset vaivat 
voivat oireilla erittäin fyysisesti, ja fyysiset 
ongelmat voivat rasittaa psyykeä raskaastikin, 
joten ehkä on asianmukaista jälleen todeta, 
että tarkkarajainen erittely olisi joka tapauk-
sessa keinotekoista. Pääasia on huomioida, 
että tällaisia terveyteen liittyviä mainintoja 
aineistossa oli.
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Voidaan toki ajatella, että toisinaan keinot 
vaikuttaa mielenterveysongelmiin tai fyysisiin 
rajoituksiin ja kipuihin ovat rajalliset. Ottaen 
kuitenkin huomioon, miten usein aineistos-
sani oli jouduttu tinkimään lääkärikäynneistä 
ja lääkkeistä, se pistää miettimään, olisiko 
ihmisten hyvinvoinnin ja siten myös osalli-
suuden edistämisen suhteen sittenkin voitu 
tehdä enemmän? Osallisuutta voitaisiin ai-
nakin joissakin tapauksissa edistää nykyistä 
paremmin erilaisten tukipalveluiden avulla.

Selvältä vaikuttaa sekin, että rahan puuttu-
essa on muutenkin kehnommat mahdolli-
suudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, 
kuten monipuolisesta ravinnosta. Köyhyy-
teen liittyvä selviytymistaistelu saattaa verot-
taa henkisiä voimavaroja paljonkin. Köyhyys 
ei tietenkään aina ole sairauden syy tai yksi 
niistä, mutta tämän mahdollisuus kannattaa 
pitää mielessä.

Jos pystyisin terveyteni vuoksi tekemään jo-
tain hyväntekeväisyyttä työnteolla, tekisin, 
mutta en valitettavasti siihen pysty.

Vaikeuttaa mielenterveyden ongelmat.

Sairauksieni aiheuttama uupumus.

Liikuntavaikeudet hankaloittaa.

Masennus vaikeuttaa jaksamista ja uskal-
lusta osallistumiseen.

Tällä hetkellä niin masentunut, etten jaksa 
ihmisiä.

Masennuksen kanssa menee hyvin vain ko-
tona. Ei pysty osallistumaan.

Fyysiset sairaudet, avustajaa ei saa, kulje-
tuspalvelua ei saa. Olen lähes invalidi ilman 
mitään apuja.

Liikuntavammani takia myöskään eivät kaik-
ki toiminnot ole minulle saatavilla.

Jos jaksaisi, niin kyllähän noita kaikkia te-
kisi mielellään, mutta kun ei jaksa. Mielen-
terveyteni on niin huono, että en jaksa edes 
hampaita pestä.

Fyysinen kunto vaikeuttaa osallistumista.

Perusturvan puuttuminen, nälkä, itsehoidon 
mahdollisuuksien puuttumiset, hoitamatto-
mat sairaudet, huono sairaus- ja kansanelä-
ke = köyhyyseläke, siitä aiheutuva jatkuva 
stressi, joka pahentaa tulehduksia ja kipuja, 
estävät tehokkaasti osallistumisen energiaa 
vaativiin sosiaalisiin tapahtumiin.

Mm. sosiaalisten tilanteiden pelko vielä ra-
joittaa.

Vammaispalvelun taksikortin matkojen vä-
hyys.

Vaikeudet jaksamisessa estävät osallistumista 
moniin sinänsä tärkeisiin toimintoihin. Jos 
energiaa riittää, yritän keskittää sen oman 
tilanteeni parantamiseen yrittämällä saada 
maisterintutkintoni valmiiksi. Haluaisin 
olla yhteiskunnallisesti aktiivisempi, mutta 
koen, että tärkeämpää on yrittää päästä edes 
jotenkin työelämän syrjään kiinni, jotta pää-
sisin jatkuvasta köyhyyden uhasta ja voisin 
maksaa opintolainani.

En myöskään jaksa ponnistella toisten hyvin-
voinnin vuoksi, koska minut on jätetty yksin 
ongelmieni kanssa, eikä edes kaupungin mie-
lenterveyspalveluista saa apua.

8 . 4 .  p S y y k k I S e t 
o m I n A I S u u d e t

Psyykkisen voinnin ohella nostan erilaiset 
psyykkiset ominaisuudet esille omana koh-
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tanaan. Toisinaan vastauksista oli mahdo-
tonta päätellä, oliko kyse esimerkiksi ohi-
menevistä masennuksen tunteista vai tilasta, 
jota voidaan pitää paremminkin psyykkisenä 
sairautena. Samaten ei myöskään aina voi-
nut päätellä, oliko vastaajan tapa erakoitua 
omiin oloihinsa vain hänelle ominainen luon-
teenpiirre, vai kokiko hän tämän elämässään 
ongelmaksi. Eiväthän kaikki meistä kaipaa 
yhtä paljon sosiaalisia kontakteja ja toimintaa 
elämäänsä, eikä mielestäni sellaista ominai-
suutta pitäisi luokitella ongelmaksi, ellei se 
henkilölle itselleen sitä ole. Toisinaan nämä 
piirteet saattoivat olla yhteydessä johonkin 
mielenterveydelliseen pulmaan, mutta eivät 
välttämättä – se ei tuntunut aina olevan niin 
selvää vastaajille itselleenkään. Lisäksi melko 
usein mainittiin yksinkertaisesti kiinnostuk-
sen puute.

Itseni kohdalla haasteita tuovat: ujous, int-
roverttiys, erityisherkkyys, stressiperäinen 
ahdistus. Energia ei riitä kaikkiin maailman 
murheisiin eikä aina oikein edes henkilökoh-
taisiinkaan.

“Laiskuus”, saamattomuus, ei innosta. Ehkä 
se on masennusta.

En pidä ihmisjoukoista, ja muutenkin väsyn 
inhimilliseen vuorovaikutukseen. Olen erakko 
eikä se haittaa minua ollenkaan. Ahdistun 
ihmisistä.

Olen introvertti joten en halua osallistua 
paljon.

Olen enemmän erakkoluonne ja on huono 
itsetunto. En arvosta itseäni joten en ajatte-
le muidenkaan arvostavan, siksi oon vaan 
useimmiten kotona. Yritän tehdä hyvää ja 
auttaa ihmisiä. Olen tehnyt hyväntekeväi-
syystyötä johon en tarvitse rahaa.

Olen aika epäsosiaalinen eikä yhdistys- tms. 

toiminta houkuttele.

8 . 5 .  e l ä m ä n t I l A n n e  tA I 
- ko  k e m u k S e t

Monessa tapauksessa jaksamattomuus tai 
kielteinen mieliala ei ollut siis alkuperäinen 
syy sille, mikä vaikeutti osallisuutta, vaan 
aiheutui jostain vaikeasta elämäntilantees-
ta. Jos vaihtoehdot kohentaa olosuhteitaan 
vähenevät tai jopa käyvät olemattomiin, 
on ymmärrettävää, että mielen valtaavat 
toivottomuuden kaltaiset tunteet. Näin voi 
käydä esimerkiksi työkykynsä pysyvästi 
menettäneellä. Elämäntilanne saattoi myös 
edistää osallisuutta. Aineistossa oli muun 
muassa ihmisiä, jotka kertoivat, että vaik-
ka rahaa on vähän, aikaa kaikenlaiseen toi-
mintaan jää eläkkeellä enemmän. Joillakin 
omat hankalat kokemukset olivat avanneet 
silmät yhteiskunnallisille muutostarpeil-
le ja herättäneet halun vaikuttaa asioihin. 
Osallisuuden kokemus ei toisin sanoen pysy 
samana elämän kaikkina aikoina ja kaikissa 
vaiheissa. Ihmiset ja tilanteet muuttuvat.

Elämäntilanne masentaa ja passivoittaa 
mua.

Rahan puute ja tunne siitä ettei millään ole 
enää mitään väliä. Koen olevani arvoton ja 
suorastaan orja mennessäni kuntouttavaan 
työtoimintaan. Ennen sitä aktiivimalli oli 
lisärangaistus köyhyydestä. En voi valita 
oikein mitään eikä minulla ole rahaa. Koko 
ajatusmaailmani pyörii köyhyyden ympäril-
lä jatkuvasti. Tilanteeni on toivoton. Näytän 
normaalilta ulospäin ja hätähuutoni ei kuu-
lu. Köyhyys on lamauttanut minut kokonaan 
ihmisenä. Tunnen itseni eläimeksi.

Ilman rahaa ei liikuta. Eikä enää kiinnos-
takaan. Olen yhteiskunnan hylkiö. Itsetunto 
mennyttä. Pelkään ihmisiä.
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Työttömänä on aikaa tehdä, mutta joskus ei 
ole taloudellisesti mahdollista osallistua mi-
hinkään. Työttömyys kuluttaa, tekee araksi 
ja sosiaalisesti erakkoiseksi. On joskus ihan 
ponnisteltava, että jaksaa osallistua tai men-
nä mukaan.

Kansalaisopiston työttömyysalennus mah-
dollistaa harrastamisen ja toisaalta myös 
kokopäivätyön puuttuminen, koska en muu-
ten jaksaisi osallistua.

Toisaalta, kun on työelämän ulkopuolella, on 
enemmän aikaa hyväntekeväisyys- ja vapaa-
ehtoistoiminnalle ja oma arvomaailmakin on 
hyvin paljon vahvistunut siihen suuntaan: 
vapaaehtoistyö, hyväntekeväisyys, autta-
mistyö, kierrätys, luontoarvot ja kerskaku-
lutuksen vähentäminen.

Köyhyys on kokopäivätyö. Laskujen eräpäi-
vien siirtely, maksuista sopiminen, seura-
kunnan ruoka-avun hakeminen, vaatelah-
joitusten haku... Ei ole aikaa eikä henkistä 
jaksamista hyväntekeväisyyteen.

Mahdollistajana toimii hyvä elämäntilantee-
ni taloudesta riippumatta. Olen opiskelija ja 
teen itselleni merkityksellistä freelance-työtä, 
joka tosin ei tuo kovin paljoa tuloja. Voin 
henkisesti erinomaisesti ja minulla on siten 
hyvät voimavarat taloudellisesta tilanteesta 
riippumatta. Olen siis nyt onnekas, aiemmin 
elämässäni olen sairastanut köyhyysjaksojen 
aikana ja noilta ajoilta vastaukset olisivatkin 
kovin erilaisia.

En jaksa, toisaalta ei kiinnosta enää. Omien 
asioiden selvittely vie kaiken energian.

Työttömyys tuo aikaa kierrätykseen, lähiym-
päristössä toimimiseen. Se myös luo empati-
aa muita vähävaraisia kohtaan ja tuo esiin, 
miten tärkeää on olla maksutonta toimintaa 
lähiympäristössä. Yksi itselleni tärkeimmistä 

on lähiluonto, metsässä kävely ja luonnonil-
miöiden tarkkailu. Siksi lähiympäristön tila 
myös kiinnostaa aktivismimielessä.

 Pitkäaikaissairaana ja -köyhänä koen näke-
väni, sekä myös ymmärtäväni yhteiskunnan 
epäkohtia paremmin.

Toisaalta haluan jeesata, koska minuakin on 
autettu aikoinaan ja tiedän, että moni Suo-
messa tarvitsee apua, kun ei sitä valtiolta saa.

Koska ei ole töitä, enkä enää uskokaan, että 
nykyisenkaltainen työelämä tarvitsisi minua 
mihinkään, olen itse kehitellyt aktiviteetteja 
itselleni. Minun on vaikea kokea elämääni 
mielekkääksi, mutta en ylipäätään koe teol-
listuneissa maissa markkinoitua käsitystä 
tavoiteltavasta elämäntavasta mielekkäänä. 
Kriittisyyteni on lisääntynyt, jos olisin aina 
ollut vallitsevassa systeemissä hyvin pärjää-
vien joukossa, en ehkä olisi huomannutkaan 
kaikkia niitä epäkohtia, joiden olemassaolo 
on minulle nykyisin itsestäänselvyys.

Halu muuttaa asioita paremmaksi ja omat 
elämänkokemukset motivoi toimintaan.

Toisaalta moni järjestöpiireissä oleva on työ-
tön tai opiskelija, joten välillä tuntuu että 
ainakin omassa lähipiirissä eniten antavat 
ne joilla on vähiten.

8 . 6 .  o S A l l I S t u m I S -
m A h d o l l I S u u d e t

Jotkut vastaajista kokivat, että heille sopivia 
osallistumismahdollisuuksia ei vain ollut tai 
he eivät niitä löytäneet. Tässä vastaajan asuin-
paikalla ja mahdollisuuksilla liikkua oli mer-
kitystä, eli oliko varaa matkoihin tai millaisia 
kulkuyhteydet yleensäkin olivat. Ilmeisesti 
etenkin pienemmillä paikkakunnilla mah-
dollisuudet rajoittuivat lähinnä seurakuntien 
järjestämään toimintaan, mikä taas ei mukail-
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lut välttämättä vastaajan elämänkatsomusta, 
eikä siten tuntunut luontevalta.

Muutin aikoinaan toisaalta paikkakunnal-
le eikä minulla ole sukulaisia tai kavereita 
lähistöllä. 

Monet mielenkiintoiset tapahtumat Helsin-
gissä, ei varaa matkoihin.

Liikenneyhteydet vaikeuttavat huomatta-
vasti osallistumistani luottamustoimiini, 
joita minulla on.

Osallistumista vaikeuttaa asumiseni syrjä-
seudulla kaukana kaikesta. Oman kunnan 
keskukseenkin on 40 km.

Koska asun esikaupunkialueella keskellä ei 
mitään, niin liikkumisen kalleus vaikeuttaa 
osallistumista. Julkinen liikenne on ihan lii-
an kallista. Omalla autolla taas ei kannata 
mennä kaupunkiin siksi, että kaupungissa 
pysäköinti on niin kallista.

Kun täällä maalla ei ole autoa, niin esteenä 
on liikkuminen.

Mielenosoitukset ovat useimmiten pääkau-
punkiseudulla, joten niihin osallistumiseen 
vaikuttavat pitkä matka ja raha.

Asun maalla, jossa välimatkat ovat pitkiä.

Keskustassa asuminen helpottaa.

Ei ole ryhmää, joka kiinnostaisi tarpeeksi.

Seurakunta on ilmainen, mutta kirkkoon 
kuulumattomana ei tunnu oikealta jengiltä. 
Myös usea muu toiminta on uskonnollisesti 
orientoitunut.

Asun pienellä paikkakunnalla eikä täällä ole 
juurikaan itselleni sopivia yhdistyksiä tms. 

toimintaa johon haluaisin osallistua. Seura-
kunta järjestää joitain kyllä, mutta joko ne 
ovat pikkulapsiperheille (joihin en nyt kuulu) 
tai sisältävät uskonnonharjoittamista (johon 
en kuulu enkä halua osallistua).

On myös sosiaalisia esteitä, en löydä poru-
koita joissa olisi samanhenkisiä kuin minä; 
tai porukat eivät sitten löydä minua. Mihin-
kään pihatalkoisiin ja ompeluseuroihin tai 
tanhupiiriin en lähde.

Ei ole “lähipiiriä”, jossa vaihtaa palveluksia 
tai tulla luotetuksi. Ei ole ystäviä. Ei ole sel-
laisia yhdistyksiä tai puolueita, joihin halu-
aisin tai voisin kuulua. En voi kutsua kotiini 
ketään. Ihmiset eivät halua olla kanssani 
tekemisissä.

Internet tuntui luovan osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksia myös heille, joille 
matkat olivat liian pitkiä tai raha ei riittänyt 
muuhun toimintaan.

Sosiaalinen media mahdollistaa kannanot-
tojen ja ajatusten vaihtamisen kotoa käsin.

Kulkemismahdollisuuksien puute estää toi-
minnan muuhun kuin somen kautta tapah-
tuvaan osallistumiseen.

Netti pelastaa täältä korvesta. Ei ole täällä 
samanhenkisiä.

Olen myös poliittisesti aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa.

Ystäväpiiri on vahvasti politisoitunutta, ja 
keskustelen viikottain netissä tai kasvok-
kain tutussa porukassa jostain politiikan 
kysymyksestä.

Se, miten virkistävänä tai järkevänä nettikon-
taktit koettiin, ei ollut ihan yhdenmukaista. 
Seuraavassa aineistokatkelmassa haastatel-
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tava kuvailee, miten rahan vähyyden vuok-
si ei voi enää tavata kavereitaan tai ihmisiä 
ylipäätään yhtä paljon. Kuva tilanteesta on 
jokseenkin ristiriitainen; vastaaja tuntuu kai-
paavan sosiaalisia kontakteja, mutta niitä 
paikkaamaan tulleet internet-keskustelut 
tuntemattomien kanssa eivät loppujen lopuksi 
tuntuneet aina kovin rakentavilta.

Minä: ”Onksillä köyhyydellä ollu sitten sem-
moisia seurauksia niinku jotkut kertoo, että 
on sosiaaliseen elämään tai jotain tunnepuo-
len seurauksia tai tuon kaltaisia?”

Haastateltava Saarni: ”No ainakin se, 
että sä et voi enää mennä perinteiseen tapaan 
esimerkiks kavereitten kanssa risteilylle niin-
ku oli aikaisemmin tapana. Sun sosiaalinen 
verkosto väkisinki köyhtyy ja kuihtuu ja me-
not vähenee ja sä tapaat ihmisiä vähemmän. 
Yks tapa hoitaa sosiaalista toimintaa on tie-
tenki vittuilla ihmisille jossain Suomi24:lla. 
Se nyt ei oo kauheen kauaskantoista mei-
ninkiä. Sitte siellä on monta (naurahtelua) 
samanlaista syrjäytynyttä, jotka tekee sitä 
samaa. Elikä menot kapenee koko aika. Mulla 
on vielä oma nettiliittymä, taloyhtiön netti 
tietenkin on olemassa nykyään.

8 . 7 .  o m At  t I e d ot  jA 
tA I d ot

Kuten jo osallisuusindikaattorituloksia käsit-
televässä luvussa 6 totesin, näyttää siltä, että 
korkea koulutus on yhteydessä vahvempaan 
osallisuuden kokemukseen. Myös laadullinen 
aineisto tukee tätä näkemystä. Tosin tietojen 
ja taitojen ei tarvitse olla muodollisesta kou-
lutuksesta hankittuja, kun ne jo vaikuttaisivat 
edistävän osallisuutta.

Se, että lähes koko ystävä- ja tuttavapiirini on 
enemmän tai vähemmän yhteiskunnallisesti 
valveutunutta porukkaa ja että minulla on 
yhteiskuntatieteellinen koulutus.

Koulutus ja itseilmaisukyky.

Koulutukseni on auttanut poliittisiin keskus-
teluihin osallistumista, ja toivon että jossakin 
vaiheessa pääsisin itse mukaan politiikkaan.

Mahdollistaa tietoisuus yhteiskunnallisis-
ta asioista kun aina ollut jotenkin mukana 
jossain oikeudenmukaisemman maailman 
rakentamisessa. Toisaalta joskus masentaa 
kun ei näe sitä muutosta kuitenkaan...

Kavereita autan tekemään toimeentulotuki-
hakemuksia, eläkepapereita etc. Minulla on 
kone, printteri ja osaan tuon Kela-jargonin.

Musiikilla annan iloa ihmisille ja usein myös 
vanhoille ihmisille ja sillä pystyn osallis-
tumaan sosiaaliseen hyväntekeväisyyteen.

Ekologiset arvot ja eettisyys, ihmisoikeudet 
ja eläinten oikeudet ovat minulle tärkeitä 
asioita, jotka pyrin huomioimaan arjessani, 
toiminnassani ja ostopäätöksissäni päivit-
täin. Puhun myös mielelläni vähempiosais-
ten puolesta ja pyrin muuttamaan ihmisten 
ikäviä mielikuvia esimerkiksi työttömistä tai 
mielenterveyskuntoutujista ja vetoan luotet-
tavista lähteistä etsimääni tutkimustietoon 
tai vastaavaan kertoessani asioista.

Olen järjestöaktiivi, kirjallisesti lahjakas, 
sosiaalinen.

8 . 8 .  e R I l A I S e t  t u n t e e t

Tunteet niin edistävät kuin estävätkin osal-
lisuutta. Osallisuutta estivät sellaiset tunteet 
kuin häpeä, masennus ja turhautuminen. 
Viha puolestaan aktivoi.

Monesti häpeilen itseäni ja asemaani, joten 
jätän helposti menemättä ja tekemättä.
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Ei pysty esiintymään viimeisteltynä (vaat-
teet, hiukset, ehostaminen yms.).

Häpeän ja huonommuuden tunteet.

Nuhjuinen olemukseni estää osallistumasta 
tapahtumiin, joissa on paljon ihmisiä.

Huonot vaatteet - ei kehtaa mennä minne-
kään.

Myös häpeän tunteita, mitkä joskus aiheut-
taa sen että en mene tiettyihin sosiaalisiin 
tilanteisiin.

Motivaation puute jos väsynyt, allapäin, tur-
hautunut.

Miksi turhaan osallistua kun kukaan ei kuule 
eikä kuuntele.

Saatat menettää luottamuksesi yhteiskun-
taan ja muihin ihmisiin, jos olet kokenut huo-
noa kohtelua tai ettei sinua ole autettu, eikä 
sinuun luoteta kansalaisena. Saatat myös 
kokea vihaa ja/tai kyynisyyttä yhteiskuntaa 
ja muita ihmisiä kohtaan.

Raivostuttaa tämä meno joskus niin, että 
jaksan Suomessa ottaa kantaa.

Köyhyys ja kiukku ja viha köyhyydestä ja 
epäoikeudenmukaisuudesta motivoi muu-
tokseen, kansalaistoimintaan ja poliittiseen 
osallistumiseen.

Masennus estää, vitutus maailman menoon 
kannustaa.

8 . 9 .  m u u t  t e k I jät, 
k u t e n  m u I d e n  h u o n ot 
A S e n t e e t  tA I  o m At 
A R Vot

Edellä esiteltyjen lisäksi aineistossa oli haja-
naisia mainintoja, jotka olivat vaikeasti sijoi-
teltavissa muihin luokkiin. Ehdottomasti yksi 
ikävimmistä osallisuutta estävistä tekijöistä 
oli muiden kielteinen asennoituminen joko 
köyhyyteen tai johonkin muuhun vastaajan 
ominaisuuteen. Toisaalta aineistosta myös 
ilmeni, että esimerkiksi yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen on vastaajille joko heidän arvo-
jensa mukaista toimintaa tai luontevaa siksi, 
että heidän sukunsa tai ystäväpiirinsäkin on 
sellaisessa mukana.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuulu-
minen (transviha, homoviha). - - koen olevani 
todella omituinen ja syrjitty (lapsuustraumat, 
jatkuva kiusaaminen tai syrjintä).

Ihmiset suhtautuvat myös aika huonosti 
köyhiin, jotka osallistuvat. Köyhä ei saisi 
käyttää rahaa harrastuksiin. Köyhä ei saisi 
valittaa rahan puutetta, koska köyhä on itse 
syypää. Köyhä ei saa myöskään olla tyyty-
väinen elämäänsä tai tilanteeseensa, jos elää 
yhteiskunnan tuilla. Tuilla elämisen kuuluu 
olla alituinen häpeä, jota pitää pyydellä koko 
ajan anteeksi.

Köyhän naisen ääni ei kyllä tässä yhteiskun-
nassa kuulu vaikka huutaiskin. Osa ihmi-
sistä ei kerta kaikkiaan ymmärrä köyhyyttä. 
Minustakaan ei juuri ole “esitaistelijaksi” 
julkisuudessa, siinä vain antautuisi nöyryy-
tetyksi ja vihapuheen kohteeksi.

Omatunto ja vastuullisuus maailmasta aut-
taa valitsemaan kierrätyksen ja kestävän ja 
hillityn kuluttamisen toiminnan.
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Kuuluu perheen ja suvun traditioon... ja pie-
nestäkin asiasta voi lähteä muutos.
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Ei ole rahaa tavata tuttuja ravintoloissa tai 
vastaavissa, tai käydä elokuvissa heidän 
kanssaan.

Koti voi alkaa tuntua vankilalta, jos kodis-
ta lähteminen ja osallistuminen edellyttää 
rahaa.

Lisäksi kun on hyvin niukkaa ja tilanteeseen 
on ajautunut terveydellisistä syistä kuten 
minä, tulee helposti tunne, ettei ulospääsyä 
ole. Ulkopuolisuutta. Ulkopuolisuuteen vai-
kutti erityisesti sosiaalisista tilanteista pois 
ajautuminen kun muut olivat erilaisessa elä-
mäntilanteessa.

Olen yksinäinen, mutta mahdollisuuksia 
muiden ihmisten tapaamiseen ei juuri ole 
kun ei ole rahaa mennä mihinkään. Köyhyys 
ei ole pelkästään aineellista vaan myös jää 
kaiken sosiaalisen toiminnan ulkopuolelle.

Aineistossani nousi usein esille sosiaalisten 
ympyröiden kuihtuminen tai vaihtuminen, 
elämän kutistuminen pääasiassa kotiin ja 
ulkopuolisuuden tunne jostain ”normaalista” 
tai ”entisestä”. Tunteen taustalla ei kaikissa 
tapauksissa ollut ainakaan pelkästään köy-
hyys, vaan myös esimerkiksi sairaus. Joka 

tapauksessa aihepiiri selvästi kosketti osaa 
vastaajista kohtalaisen syvästi, ja sitä osat-
tiin kuvailla taitavasti. Niinpä haluan aihet-
ta käsitellä tässä jonkin verran ihan omana 
lukunaan.

Tietysti sekin, millaisia aineistokatkelmia 
olen poiminut tähän raporttiin, on jo sinäl-
lään tulkintani tulosta. Haluan kuitenkin 
tarjota mahdollisimman ehjän kuvauksen 
siitä, millaista voi olla köyhyyden tuottama 
osattomuuden kokemus, ja miten köyhyys 
voi yhtäältä vahvistaa ja toisaalta heikentää 
tiettyihin sosiaalisiin piireihin kuulumista. 
Siksi etenen seuraavaksi siten, että ensin an-
nan kahden haastateltavani kertoa mahdol-
lisimman häiriöttä omista kokemuksistaan. 
Vasta sen jälkeisessä alaluvussa nostan esiin 
yhden tavan teoretisoida osallisuutta ja juuri 
luettuja aineistokatkelmia.

9 . 1 .  h A A S tAt t e l u -
k At k e l m I A : 
köy h y y d e n 
VA I k u t u k S I A 
o S A l l I S u u t e e n

Eräs haastateltavistani kuvaili erityisen hie-

Köyhyys yksinäisenä 
ja jaettuna 

kokemuksena
9
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nosti ja laajasti köyhyyden tuomaa yksinäi-
syyttä ja liikkumistaan erilaisissa sosiaalisissa 
piireissä. Haastateltava Tammella on ollut 
aiemmin hyvä työ ja vakaa asema, jolloin hän 
on tottunut elämäntapaan, jossa kulutetaan 
sen enempiä pohtimatta. Siitä pois opettelua 
hän selosti seuraavalla tavalla:

Köyhyydestä on tullut mun elämään mauste. 
Se ei ole se varsinainen pulla tai leipä tai pih-
vi, vaan se on semmoinen hauska mauste, joka 
niinku jotenkin uudelleen suhteellistaa sitä 
mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Mä oon jol-
lain tavalla myöskin kiitollinen tässä down-
shiftausta vaativassa ajassa, että mä olen 
joutunut vähän pysähtyy. Mä en osta uu-
sia vaatteita tai sanotaan että mun ei tartte. 
Nautin siitä että mulla on kymmenen paitaa, 
joista suurin osa on ostettu yli kymmenen 
vuotta sitten. Kyllä mä pärjään hautaan 
asti, jos mä haluun. Et siitä on tullut sem-
moinen elementti.

Kun kysyin, miten haastateltava määrittelisi 
köyhyyden, hän muun muassa eritteli sitä ni-
menomaan yksinäisenä ja jaettuna kokemuk-
sena. Köyhyyden tuoma yksinäisyys tuntui 
lievittyvän, kun kokemuksen saattoi jakaa 
muiden köyhyyttä kokevien kanssa:

Mä oon semmoisessa köyhyysverkostossa 
kiinni. - - Mä oon huomannu että köyhyys 
voi olla kahenlaista, että se voi olla sitä yksin 
koettua köyhyyttä ja sitä yksin kamppailua 
- - vähän helpottaa toi tommonen että muut-
kin ympärillä on jotenkin hädässä tai avun 
tarpeessa, tai näin ettei yksin tarvitse sitä 
miettiä, että se jollain tavalla jotenki lieven-
tää sitä suhteellisen köyhyyden kokemusta ja 
se suhteellistuu lisää - - se ei oo pelkästään 
tämmönen mitattava juttu.

Haastateltava Tammi tunnisti kyllä sen, ettei 
osallisuus kaikkiin piireihin ole yhtä arvos-
tettua ympäröivässä yhteisössä (palaan tähän 

myöhemmin, luvussa 10). Osallisuus tiettyi-
hin ryhmiin voi tuoda hetkellistä helpotusta 
yksinoloon, mutta ei tuo arvostusta sen sil-
missä, mitä eräs toinen vastaaja (haastateltava 
Saarni, luvussa 10) kutsui ”mainstreamiksi”. 
Tällaiseen ”mainstreamiin” eli valtavirtaan 
tai ehkä jopa hieman siitä ylempään luok-
kaan haastateltava Tammi mainitsi aiem-
min kuuluneensa, ja sen arvot ja arvostukset 
hän yhä tuntui sisäistävän omikseen, vaikka 
oli toisaalta oppinut kyseenalaistamaankin 
ylenpalttista kulutusta – tosin pakotettuna.  

Köyhyys yksinäisyytenä ja yksin koettuna 
köyhyytenä on eri kuin se, että se on yhtei-
söllistä vaikka tässä köyhyysverkostossa 
koettuna, jaettuna juttuna. Et köyhyys yh-
teisöllisempänä juttuna niin sehän on jän-
nä, että ainahan meillä on jotain resurs-
seja, inhimillisiä resursseja, sosiaalisia ja 
kulttuurisia, joilla aina voi siinä yhteisössä 
hakea semmoista ikään kuin lisäarvoa it-
selleen. Sä osaat puhua tai olla hauska tai 
lämmin tai jotain tämmöistä näin, jota sä et 
voi käyttää silloin kun sä olet yksin. Että ne 
jää vaan kalvavaksi mietinnäksi että oli-
sipas kiva jos. Niin mä sen ajattelen, että 
jos mä uskaltaisin myöntää että mä kuulun 
juoppoyhteisöön, että mä oon itsekin juoppo, 
joka olis yks mun köyhyyden ilmentymä. Kyl 
se kieltämättä vaikuttaakin mun rahankäyt-
töön että välillä menee turhan paljon viiniin, 
olueen rahaa. Ei nyt tolkuttomia määriä, 
kun ei sitä ole tolkuttomia määriä. Sitten 
mä menen sinne mun juoppoyhteisöön, XX:n 
baariin - - sinnehän kaikki tulee siinä ahdis-
tuksessaan, että ollaan työttömiä ja juoppoja 
ja sairaita ja puolisottomia ja kaikkea täm-
möistä näin. Ja sitten siellä baarissa loih-
ditaan joku loistava piirre itsestä. Yleensä 
se tapahtuu nousuhumalakohdassa, löytyy 
loistavia rock and roll -tietäjiä ja tämmöisiä 
brassailijoita ja muistelijoita ja kaikenlaisia 
ihmisiä, joilla lunastaa sen paikkansa sii-
nä, niinku olemassaolonsa että hei mussa on-
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kin jotain erinomaista. - - Jotakin semmoista 
inhimillisesti loisteliasta ainakin hetkittäin, 
kunnes sitten raunioituu siihen alkoholismin 
örvellykseen ja tappeluun, kaikkeen semmoi-
seen. En mä tiedä miten mä tän yhteisöllisen 
köyhyyteni tässä esittäisin, mutta kauheinta 
on se yksinäisen köyhyys.

Minä: Kuvailepa vielä sekin.

Haastateltava Tammi: Se on jotain täm-
möistä että - - siis yksinäinen ihminen on 
pahimmillaan silloin kun sillä ei oo yöllä, 
sillä liskon hetkellä, suden hetkellä - - muita 
keskustelukumppaneita kuin ahdistus mak-
samattomista laskuista. Sä et haaveile siinä 
toisista ihmisistä tai muistele loisteliasta 
mennyttä tulevaisuutta - - vaan ahdistut siitä 
mitä mä teen laskulle, uskallanko mä avata 
sen kuoren, joka tuli pari viikkoa sitten. Se 
on musta äärimmäistä köyhyyttä. Ei ole enää 
mitään muuta kuin raha, jonka kautta pun-
nitsee itseään, tai se rahattomuus.

Minä: Niin on semmoinen runokirja kuin 
”Ajattelen rahaa - että sitä ei ole”, se on sen 
teoksen nimi.

Haastateltava Tammi: Just. Että kukas se oli 
se kaveri joka teki huumekulttuurista sen kir-
jan, jonka nimi oli tää ”Loputonta säätöä”. 
[Ilmeisesti Jussi Perälä: Ikuinen säätö – Hel-
singin huumemarkkinat.] - - köyhillä ihmi-
sillä se on ihan sama juttu sen rahan kanssa. 
Siitä tulee tavallaan semmoinen samanlainen 
loputonta säätöö vaativa juttu kuin narkka-
rilla on se aineen saaminen. Jotenkin ne ver-
tautuu mun mielestä. Narkkarilla on se hyvä 
puoli, että se saa sitä ainetta ainakin joskus 
jostakin. Sitten se kokee olevansa jotenkin 
helpottunut. Mut se köyhä ei välttämättä saa 
koskaan sitä annosta, sitä rahaa. Kun sem-
moinen tila kroonistuu niin onhan se aika hir-
veetä. - - että köyhä on niinku tavallaan toi-
minnallisesti ja mielikuvituksessaan valtavan 

rikas koska joutuu niin vähällä selviämään. 
Paitsi se joka ei enää jaksa sitäkään, ettei 
veny keksiin konsteja.

Kun pyysin haastateltavaa vielä tiivistämään 
köyhyyden määritelmän noin viiteen sanaan, 
hän vastasi: ”Köyhyys on tila, jossa sä olet estetty 
käyttämästä mitään resursseja. Siis että ei puhuta 
pelkästään rahasta vaan myöskin omia henkisiä 
resursseja tai hukattuja resursseja, unohtuneita 
resursseja, mitään resursseja.”

Kertoessaan köyhyyden vaikutuksista elämän 
eri osa-alueisiin haastateltava nosti ensim-
mäisenä esiin myönteisiä vaikutuksia. Köy-
hyys on tuonut hänet uudenlaisen osallisuu-
den piiriin – erilaisten ihmisten ja erilaisen 
elämäntavan. Haastateltava tuntuikin sinänsä 
aika onnekkaalta, sillä kaikilla vastaajillani ei 
vaikuttanut olevan sellaisia sosiaalisia piirejä, 
joissa voisi jakaa köyhyyden kokemuksiaan.

Haastateltava Tammi: Se [köyhyys] on väke-
vöittänyt mun elämää. Nyt köyhyystematiikan 
kautta saanut paljon uusia ystäviä ja kavereita, 
koko tää [tiettyjen kansalaisvaikuttajien] porukka 
ja tietyt verkostot missä käy puhumassa - - ilman 
näitä kokemuksia sitä ei olisi. - - kyllä mä allekirjoi-
tan sen [erään kansalaisvaikuttajan toteamuksen] 
- - että ”edistämme” köyhyyttä (naurahtelua). Se 
on niinku tavallaan hirtehinen totuus että tästä-
kin voi tehdä brändin tai elämäntapasaarekkeen 
tai jonkun semmosen, ettei vaan kärsi siellä vaan 
nautiskelee siitä jollain hassulla tavalla.

Minä: Niin mutta pointti siis se, että voi vai-
kuttaa tosi myönteisesti?

Haastateltava Tammi: Niin joo, se voi auttaa 
niitä vanhoja pikkuporvariasetelmia vähän 
uusiksi.

Tästä huolimatta esiin nousee myös köyhyy-
den kipeä puoli. Downshiftaus pakon edessä 
ei sittenkään ole pelkästään hauska mauste 
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elämässä, vaan se merkitsee säästöliekillä 
elämistä monessa merkityksessä.

Haastateltava Tammi: Kyl mä joka viik-
ko itken sitä, ettei ole taaskaan rahaa läh-
teä elokuviin tai varsinkaan teatteriin. - - 
tämä sisäinen pakottautumisen tila, että 
pakottaa itsensä downshiftaan. Tai tajuaa 
että jos mä olisin nyt se pikkuporvari, joka oli-
si siirtynyt normaalisti eläkkeelle siitä työstä 
mitä aikoinaan teki, niin mä voisin nyt tehdä 
sitä ja tätä ja tuota, ja se kaikki liittyy aina 
kulutukseen kyllä. Mutta se on semmoinen 
mentaalinen downshiftaus että pakotat itsesi 
että et liiku, siis semmoiseen klaustrofobiseen 
tilaan (naurahtaen). Tai että tavallaan ko-
teloit itses, että nyt kun mä en liiku kolmeen 
päivään niin sitten mä oon säästänyt jotenkin 
laskennallisesti viis euroa seittemänkymmen-
tä senttiä per päivä. Se johtaa tämmöiseen 
kummalliseen, kai sitä voi sanoa masennuk-
seksi, tai semmoiseksi unenomaiseksi tilak-
si. Sipsuttelee tohveleissa ikkunasta siihen 
toiseen ikkunaan ja sitten takaisin siihen 
ensimmäiseen (naurahtelua). Se on sem-
moinen lasittuneen katseen tila, sä jäät sii-
hen tilaan etkä huomaa mitä mahdollisesti 
tapahtuu jossain muualla. Monta päivää 
ilman uutisia, monta päivää ilman musiik-
kia, se on semmoinen horrostila.

Minä: Johtuuko se siis siitä että ei ole rahaa 
mennä?

Haastateltava Tammi: Johtuu ihan siitä 
että pelkää sitä maailmaan astumista, kos-
ka se johtaa kulutukseen. Välillä mä pelkään 
sitä, että nyt tekis mieli mennä sinne XX:n 
baariin ja ottaa viistoista Ville Vallaton-
ta, johon ei ole siis varaa. Mutta se liittyy 
myöskin semmoiseen mentaaliseen juttuun, 
että sä oot niinku eri aikoina erilaisissa - - 
virkeystiloissa jos on tämmöst maanisdep-
ressiivistä perusrakennetta. Silloin kun sun 
biorytmit menee sinne depression puolel-

le, sinne alakulon puolelle, niin se on just se 
kaikkein pahin  tila, koska silloin sä 
tajuat että sä voisit tästä nostaa itses jollain 
pienellä piristyksellä johon ehkä tarvittas 
rahaa. Teatteriesitys tai se joku, ja sen tietää, 
että se ihan oikeesti vaikuttas. Sulla ei ole 
siihen kolmeenkymmeneenkuuteen euroon 
rahaa. - - että kyl mä yritän elää sillä lailla 
että kukaan ei huomais.

Minä: Että sä oot köyhä?

Haastateltava Tammi: Niin. Et joten-
kin mä yritän aina ehostaa, että kyl mä jos-
kus aina romahdan silleen että mä en jaksa 
nyt viilata itteeni säädylliseks.

Minä: Mitä se vaatii, millä lailla sä teet it-
sestä säädyllisen. Onkse vaan semmonen 
henkinen prosessi?

Haastateltava Tammi: Se on henkinen pro-
sessi. Mun säätyni mukaista käyttäytymistä 
on niinku kiinnostus ja innostus asioista. Jos 
sitä ei jaksa tehdä, käyttäytyy säädyttömäs-
ti.  Epäsäätyisesti tai oman säätynsä vas-
taisesti. - - se on henkinen tila, se on pieni 
romahdus aina säännöllisesti. Tää menee nyt 
kyllä mielenterveyskysymyksiksi ihan tyys-
tin. Et siinä pitää ymmärtää oma psyykensä 
et miten se toimii. Ja sitten se on aina ihme 
että sieltä tulee takaisin. Herää yhtäkkiä kes-
ken unen ja kokeekin valtavaa toiminnallista 
tarvetta ja muistaa sen lukemattoman kir-
jan, ottaa sen ahnaasti esiin: nyt minä luen 
tämän aamuyön aikana. Siitä se lähtee taas.

Kysyessäni millaisia tunteita köyhyys on haas-
tateltavassa herättänyt ja minkä seikkojen 
hän arvelee vaikuttavan kokemukseensa, hän 
mainitsi ensin tietyn ylpeyden, voiman tun-
teen tai tyytyväisyyden siitä, että on melko 
helposti onnistunut vähentämään kulutus-
taan. Mutta sitten hän kertoi myöskin koke-
mastaan häpeästä:
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Haastateltava Tammi: Tää tietty häpeä: on 
semmoinen tunne, että aina on vähän epä-
varmaa että oonks mä nyt korrekti sitten niis-
sä piireissä mihin mä haluaisin tavallaan 
tottumuksesta liittyä. Ja kyllä mä oon nyt 
selvästi niinku karttanut.

Minä: Onks ne aiempia työpiirejä..?

Haastateltava Tammi: Nimenomaan  ne 
on aiempia työ, ja tämmöisiä ihmisiä joi-
hin mä oon tutustunut silloin kun oltiin näi-
tä juppeja - - menestyviä ihmisiä. Kukin tah-
kos tahollaan omasta mielestään mainetta 
ja onnea ja edistystä ja tämmöstä. Ja nyt 
niitä ihmisiä on vaikee ajatella tapaavansa.  
- - sitten kun mä tapaan jotakin - - mä tun-
nen itteni ihan tämmöiseksi heinäsirkaksi 
joka vaan soitteli iloisesti seurallisuudessa 
suutaan, eikä ollenkaan osannut tavoitella 
sitä vaurautta ja arvovaltaa yhteiskunnassa 
mikä olisi tavallaan ollut saatavissa - - har-
mistunut häpeä, harmistunut siitä ettei ollut 
viisaampi silloin.

Minä: Niin, mutta tuleekse muiden suhtautu-
misesta vai onkse semmonen mikä enemmän 
nousee sun ajatuksista?

Haastateltava Tammi: Tuo nousee mun omis-
ta ajatuksista, sehän on mun tämmöistä iden-
titeettityötä. Mutta sitten yksi joka tuli tänä 
aamuna, että mä voin antaa niin vähän lap-
silleni. - -

Minä: No onkse nyt sitten jonkinlaista petty-
mystä ehkä, miten elämä meni tai..?

Haastateltava Tammi: On se jollain taval-
la, totta kai se riippuu että omaa elämää on 
voinut tarkastella kustakin mieli-
alasta käsin, että sitten kun on reippaalla 
mielellä niin tuntuu että sehän oli oikeastaan 
aika hauska, oli aika hauska elämä (nau-
rahtelua). Tässä nyt muistokirjaa vielä olla 

tekemässä, mutta kiinnostava elämä ja kai-
kenlaista jännää on tullut tehtyä työssä ja 
yksityiselämässä. - - ehkä mun elämän on-
gelma tässä varallisuusmielessä on se että 
mä oon tottunut semmoiseen anteliaaseen 
elämäntapaan, että elämän pitää olla lähei-
sille ja ystäville ylenpalttista jollain tavalla. 
Ei se tarkoita mitään kallista ja prameaa, 
vaan että siihen pitää aina sisältyä pientä 
ylenpalttisuutta, semmoista kestikoreutta 
ja tämmöistä. Mun on hirveän vaikea kut-
sua kotiini ihmisiä jos siellä ei ole ruokaa ja 
juomaa.

Edellä nostamassani haastattelukatkelmas-
sa on siis varsin monipuolisesti ja laajasti 
kuvattu yhtäältä osallisuuden ja toisaalta 
osattomuuden kokemuksia. Haastateltavan 
osallisuus erilaisiin sosiaalisiin piireihin on 
muuttunut; joistain piireistä hän on köyhyy-
den myötä erkaantunut, kun taas toisiin liitty-
nyt, ainakin hetkittäin. Aiemmista sosiaalisis-
ta piireistä voi erkaantua omasta tahdostaan, 
mutta saattaa myös tulla jätetyksi niiden ul-
kopuolelle. Näin haastateltava Lehmus vas-
tasi, kun pyysin kertomaan lisää köyhyyden 
seurauksista hänelle:

No sen, että ihmiset jättää sut omaan oloos. 
Sä et oo niinku se ihminen enää, mikä sä oot 
ollu. - - Ehkä se on hyvä että jos on aikaisem-
min ollu se, joka pystyy auttaan niitä ja on 
auttanu silleen ja ollu enemmän läsnä, mut 
sit kun sun voimat ei enää riitä, ja vaikka sus 
oliskin viel tavallaan jotain hyväksikäytettä-
vää ja sä haluisitkin olla, mut ne ei oo enää 
niin kiinnostuneita susta kun... kyl mä oon 
ihan sellast kokenu.

9 . 2 .  j o k A I S e l l A  o n  o m A 
y h t e I S k u n tA n S A

Sosiologisesti ajatellen tutkimukseni kiin-
nittyy sellaiseen oman alani perintöön, jon-
ka kantaisänä voidaan pitää klassikko Georg 
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Simmeliä (1858–1918). Simmel on vaikuttanut 
minuun klassikoista ehkä eniten hänen tuo-
tantoaan leimaavan relationistisen ajatuksen 
vuoksi: ihminen saa merkityksensä nimen-
omaan suhteessa toisiin. Seuraavaksi kerron, 
miten muun muassa osallistumisen ongel-
masta (2010) kirjoittanut Martti Siisiäinen 
on pohdiskellut osallisuutta Georg Simmelin 
formaalin sosiologian pohjalta. Hänen aja-
tuksensa avaavat edellisiä aineistokatkelmia.

Kuten Siisiäinen kirjoittaa, Simmel on ku-
vaillut sosiologiaa ”sosiaalisten muotojen 
geometriaksi”. Sosiaaliset muodot syntyvät 
vuorovaikutuksessa, ja niiden ansiosta jokai-
sen sukupolven ei tarvitse aina aloittaa lähtö-
ruudusta. Sosiaaliset muodot voidaan jakaa 
sosiaalisiin prosesseihin, kuten eriarvoistu-
minen, kilpailu tai alistaminen, ja sosiaalisiin 
piireihin, kuten valtio, yliopisto, kunta, uskon-
nollinen yhteisö, suku, perhe, harrastuspiiri 
ja niin edelleen. Siisiäinen esittää, että edellä 
esitellyn kaltaista piireihin kuulumista voitai-
siin nimittää juuri osallisuudeksi. Hän pitää 
sitä neutraalina yleiskäsitteenä, olipa ”kuulu-
minen” tai toisin sanoen piirin jäsenyys sitten 

aktiivista tai passiivista. Siisiäinen huomaut-
taa, että loppujen lopuksi jokaisella meistä on 
oma yhteiskuntamme riippuen siitä, mihin 
piireihin kuulumme, keiden kanssa, millai-
nen näiden piirien suhde muihin piireihin on, 
mikä asemamme niissä on ja mitkä prosessit 
niissä vaikuttavat. Nämä erilaiset piirit ris-
teävät jokaisen yksilön elämässä siten, että 
todennäköisesti on mahdotonta, että monella 
henkilöllä piirien leikkauspisteet olisivat sa-
manlaiset. Tästä seuraa, että simmeliläisessä 
mielessä maamme ei ole yksi ja yhtenäinen, 
sama kokemus kaikille. Siisiäisen tutkimia 
nuoria ja suomalaista eliittiä yhdistäviä piire-
jä ei juurikaan löytynyt. Kuitenkin puhumme 
valtioista, instituutioista ynnä muusta ikään 
kuin ne olisivat yhtenäisiä kokonaisuuksia. 
(Siisiäinen 2010, 10–11; 2018, 213–215, 222.)

Ehkä osallisuus käsitteenä toden totta sinän-
sä on neutraali. Väitän kuitenkin, ettei sitä 
tänä päivänä aina käytetä neutraalisti. Pa-
laan Simmeliin vielä myöhemmin luvussa 11, 
mutta sitä ennen on hyödyllistä tarkastella 
osallisuutta syrjäytymiskeskustelun ja val-
lankäytön näkökulmista.
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1 0 . 1 .  S y R jäy t y m I S -
k e S k u S t e l u S tA 
e pä m ä ä R ä I S e e n 
o S A l l I S u u t e e n

Osallisuus sanana tuntuu trendanneen siinä, 
missä puhe syrjäytymisestä on hieman vai-
mennut. Kuulostaahan osallisuuden lisää-
minen myönteisemmältä kuin kutsua joitain 
ihmisiä syrjäytyneiksi. Joka tapauksessa jol-
lain taholla edelleen ollaan huolissaan jostain 
ryhmästä, joka yleensä on yhteiskunnassa 
alisteisessa asemassa, kuten maahanmuut-
tajat, nuoret, vammaiset, päihderiippuvaiset 
– niin ja köyhät. Listaa voisi jatkaa loputto-
miin. Voidaan myös olla huolissaan matalista 
äänestysprosenteista. Miksi osallisuus jois-
sain ryhmissä on niin vähäistä? Kuinka saada 
ihmiset osallistumaan?

Harvemmin kuitenkaan kuulen, että oltai-
siin huolissaan esimerkiksi varakkaiden ve-
ronkiertäjien osallisuudesta, vaikka heidän 
syrjään jättäytymisensä hyvinvoinnin rahoit-
tamisesta haittaa merkittävästi koko yhteis-
kuntaa. Puhe osallisuudesta näyttää olevan 
siis melko hyväosaisten tahojen määrittämää 
tai hallitsemaa. Kyse on näin ollen vallankäy-
töstä. Tämä ei suinkaan ole ainut ongelma. 

Sen lisäksi osallisuudesta puhutaan yhä usein 
niin, että sen merkitystä ei ole tarkemmin 
pohdittu, vaan sanaa käytetään vaihtelevilla 
tavoilla. Voin myöntää, että minullakaan ei 
ehkä ollut tarkempaa käsitystä siitä, mitä tar-
kalleen ottaen alan tutkia, kun lupasin tutkia 
nykyajan köyhyyttä kokeneiden osallisuutta. 
Tässäkin raportissa tuon luettavaksenne vain 
joitain näkökulmia siihen, mitä sillä saate-
taan tarkoittaa.

En ole tämänkaltaisten tuumieni kanssa yksin. 
Esimerkiksi Helka Raivio ja Jarno Karjalainen 
(2013, 12, 15) ovat todenneet, että osallisuuden 
edistämisestä on tullut suosittua erilaisissa 
politiikka- ja hyvinvointiohjelmissa. Osalli-
suus määrittyy niissä sekä keinoksi että ta-
voitteeksi, tarkoituksena vähentää köyhyyttä 
ja syrjäytymistä. Konkreettiset toimenpiteet 
voivat kuitenkin olla aivan erilaisia. Osallisuus 
on siis kielellinen konstruktio siinä missä syr-
jäytyneisyyskin, eikä niiden suhde todelliseen 
maailmaan ole niin selvä. Minua sosiologina 
tietysti kiinnostaa suuresti se, miten nämä 
sanat kietoutuvat vallankäyttöön ja ihmisil-
le ominaiseen tapaan jaotella kanssaihmi-
siämme ”meihin ja muihin”. Jotkut meistä 
voivat asemastaan käsin luokitella ihmisiä 
”osallisuutensa” pohjalta. Lisäksi he voivat 

Syrjäytyminen, 
osallisuus ja valta10
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pyrkiä ”edistämään osallisuutta” esittämällä 
tai toimeenpanemalla erilaisia käytäntöjä, 
jotka voivat olla esimerkiksi pakottavia tai 
houkuttavia.

Joillakin aloilla tieteen käsitteet ovat han-
kalia sen vuoksi, että ne ovat vierasperäisiä 
pohjautuen vaikkapa latinaan tai englantiin. 
Omalla alallani sosiologiassa käsitteiden oikea 
ymmärtäminen ja käyttö taas voi olla vaike-
aa muun muassa siksi, että arkikielessä nuo 
sanat merkitsevät oitis kuulijalleen jotain. 
Pulma tulee siitä, että arkikielinen ja tieteel-
linen määritelmä eivät välttämättä vastaa 
toisiaan tai ole yhtä tarkkoja. Yhteiskuntatie-
teellisissä julkaisuissa on melko tavanomaista, 
että niissä käytetyt termit avautuvat tai ovat 
avautuvinaan kelle tahansa lukijalle ilman 
alan käsitteiden määritelmien nimenomaista 
tuntemusta. Siksi voidaan puhua ja kirjoit-
taa esimerkiksi nyt tarkastelun alla olevasta 
osallisuudesta ilman varmuutta siitä, että 
osallisuus ymmärretään eri teksteissä sit-
tenkään samalla tai tieteellisesti määritellyllä 
tavalla. Tästä syystä voit sosiologisia tekste-
jä selatessasi törmätä pitkiin selostuksiin 
jopa sellaisista asioista, miten ymmärräm-
me niinkin perustavanlaatuisia asioita kuin 
vaikkapa ”teorian”. Jotta asiasta saadaan vielä 
sekavampi, samalla sanalla voi olla erilainen 
määritelmä eri tieteenaloilla.

Olen huomannut, että käsitteitä pohtiessa 
niitä on hyvä lähestyä myös vastakohtien-
sa kautta, sillä usein se avaa uusia näkökul-
mia aiheeseen. Osallisuuden vastapuolena 
on osattomuus, ja osattomuuden voi ainakin 
jossain mielessä käsittää syrjäytymisen sy-
nonyymiksi. Ei ole tavatonta, että nuo sanat 
löytyvät samasta tekstistä, esimerkiksi tähän 
tapaan, että ”syrjäytynyt on henkilö, joka ko-
kee osattomuutta” tai kuten Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen tiedotteessa 3.11.2021: 
”matala osallisuuden kokemus viittaa siihen, 
että ihminen on vaarassa syrjäytyä”.

Nimenomaan ”syrjäytyneisyys” sanana nousi 
esiin haastateltava Saarnin kanssa, vaikka en 
siitä mitään alun perin kysynyt. Hän mää-
ritteli itsensä jonkin verran syrjäytyneeksi. 
Syrjäytyneisyys vaikutti hänelle olevan sitä, 
että on elettävä muiden asettamien sääntö-
jen ja ehtojen mukaan, eikä pääse osalliseksi 
elämäntavasta, jota yhteiskunnassamme pi-
detään norminmukaisena. Syrjässä olemisen 
kokemus ei näyttänyt johtuvan hänen omas-
ta aktiivisuustasostaan, vaan paremminkin 
mahdollisuuksien puutteesta ja kontrollitoi-
menpiteiden kohteena olemisesta.

Haastateltava Saarni: Äänestäminen on kyllä 
sellanen jota en jätä väliin, eli haluan jollain 
tapaa kuitenkin vaikuttaa tähän yhteiskun-
taan. Syrjäytyneet ihmiset yleensä jättää 
äänestämättä ja ne tekee vielä enemmän hal-
laa itselleen.

Minä: Tykkääksää että sä oot syrjäytynyt?

Haastateltava Saarni: Jossain määrin kyl-
lä. Mä sanoisin sen että mä oon syrjäytynyt 
valtavirrasta, et mä elän tietyssä lokeros-
sa tiettyjen sääntöjen mukaan mitkä mulle 
asetetaan. Se on myöskin syrjäytymistä, kos-
ka mulle esimerkiks työvoimatoimisto antaa 
ehdot mitkä mun pitää täyttää, että mä saan 
työttömyyskorvauksen. Se on jo minun mit-
tapuulla syrjäytymistä, koska mä en oo mu-
kana tässä mainstreamissa, joka tarkoittaa 
sitä että ois työ, ois oma pikku asunto mitä 
makselee omaksi ja ois kesälomat ja muuta, 
niin kyllä, mä oon jossain määrin syrjäyty-
nyt vaikken oo totaalisesti syrjäytynyt - - syr-
jäytymisellä on olemassa monta eri astetta.

Minä: Niin että sulla on joku lievempi aste sii-
tä ehkä?

Haastateltava Saarni: No mä en käytä sanaa 
lievempi mutta voin sanoa sen kuinka paljon 
ollaan sivuraiteella tästä päävirrasta. Oi-
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keesti syrjäytyminen-sanankin vois jättää 
pois, että ollaan niinku sivuraiteella eikä 
pääradalla missä valtaosa ihmisistä menee.

Edellä olevasta haastattelukatkelmasta voi 
päätellä, että syrjäytyminen on myös jotain, 
jonka henkilö voi tunnistaa itsessään tai 
asemassaan, mutta kenties ainakin osittain 
eri syistä kuin silloin, kun muut määritte-
levät hänet syrjäytyneeksi. Yhtä kaikki yh-
teenkuuluvuuden tai osallisuuden tunne on 
heikentynyt; tässäkin haastateltava totesi, 
että ”ei ole mukana”. Yhteistä osattomalle 
ja syrjäytyneelle tuntuukin olevan ei-kuulu-
minen johonkin normaalina ja arvostettuna 
pidettyyn. Niin ”osattomia” kuin ”syrjäyty-
neitäkin” koskevassa sosiaalipolitiikassa 
tavoitteena on ainakin implisiittisesti, mut-
ta myös julkilausuttuna, tuoda henkilöitä 
takaisin yhteisyyteen, edistää osallisuutta 
(ks. osallisuuden palasista luvussa 5) tai vä-
hentää osattomuutta, kuten Sanna Marinin 
hallituksen ohjelmassa mainitaan (ks. syr-
jäytymisdiskurssista Helne 2004, 25). Tuula 
Helne on tutkinut syrjäytymiskeskustelua 
ja tehnyt siitä sellaisia kriittisiä huomioita, 
joihin edelleen mielestäni myös osallisuus-
keskustelu helposti törmää silloinkin, kun 
tarkoitetaan hyvää, vaikka jossain mielessä 
pidän osallisuutta onnistuneempana käsit-
teenä kuin syrjäytyminen. Esittelen tässä 
joitakin Helnen mielenkiintoisimpia ha-
vaintoja osallisuuden kannalta. Enemmän 
kiinnostuneille suosittelen hänen artikke-
liaan teoksessa Seis yhteiskunta – tahdon 
sisään! (2004) tai väitöskirjaa Syrjäytymisen 
yhteiskunta (2002). Tekstit ovat jo noin pa-
rinkymmenen vuoden takaa, joten on lisäksi 
todettava, että toivottavasti niissä käsitel-
tävä keskustelu on tässä ajassa muuttunut 
jossain määrin tiedostavammaksi.

Sekä syrjäytyneistä että osattomista pu-
huminen voi olla hyvin toiseuttavaa. Ku-
ten tutkija Helne (2004, 24) toteaa, toisiksi 

määrittyneitä ihmetellään niin kuin antro-
pologi tuntemattoman kulttuurin edustajia. 
Kuitenkin syrjäytyneistä puhuvat kuuluvat 
heidän kanssaan paitsi samaan maailmaan, 
usein myös samaan yhteiskuntaan. Helne ih-
metteleekin, mikä näin ollen saa puhumaan 
syrjäytymisestä ja miten nämä puhujat maa-
ilmansa näkevät. Minusta on samoin mielen-
kiintoista, että vaikka osattomiksi luokitellut 
ovat yhteiskunnan jäseniä siinä, missä kuka 
tahansa muukin, jotkut voivat arvioida hei-
dän osallisuutensa olevan heikompaa – että 
on yleensä mahdollista ajatella, että jotkut 
muut ovat osallisia vähemmän kuin vaikka 
itse on. En voi tässä asiassa asettautua mui-
den yläpuolelle; en ole toiminut mitenkään 
toisin laskiessani osallisuusindikaattorin 
tuloksia. Jossain määrin kuitenkin yritän 
tapella tällaista näkökulmaa vastaan. Toi-
von tämän tulleen esille luvussa 3.2., jossa 
selostan tutkimusmenetelmistäni ja ker-
ron itsekin köyhyyttä kokeneena olevani 
osallinen tutkimuskohteeseeni. Samalla 
peräänkuulutan myös muiden tutkijoiden 
asemoitumista suhteessa tämänkaltaiseen 
tarkasteltavaan ilmiöön. Meistä kukaan ei 
ole irrallinen tästä maailmasta. Jo sikiökehi-
tysvaiheessa vaikutamme ympäristöömme 
aiheuttaen erilaisia tunteita ja toimintaa, 
myös sosiaalista kanssakäymistä, eikä tämä 
lopu vielä kuollessammekaan. Syn nymme 
jäseneksi johonkin sukuun, kunnan asukkai-
siin, kansaan. Pelkkä ruumiimme olemassa-
olo pakottaa ja houkuttaa meitä yhteyteen 
toisten kanssa erilaisin vietein ja tarpein. 
(Shilling 2012, 11–12.)

Tuula Helne (2004, 26) kirjoittaa, että huo-
no-osaisuudesta puhuttaessa on siirrytty 
köyhyyttä ja luokka-asemaa epämääräisem-
pään sanastoon, kuten syrjäytyminen, ja niin 
kuin todettu, epämääräisenä voidaan pitää 
myös osallisuuskeskustelua. Tutkijat ovat 
kehitelleet Sokra-hankkeessa aika laajan 
määritelmän osallisuudesta, ja toisin kuin 
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he (luku 5; Isola & Kaartinen ym. 2017, 3), 
itse pelkään, että määritelmän laajuus han-
kaloittaa sen konkreettista hyödyntämistä. 
Tuskin kiireisessä maailmassa poliitikkojen, 
viranomaisten ja muiden alojen asiantunti-
joiden on aina mahdollista syventyä teoreet-
tisiin pohdintoihin, vaan käsitteestä tulee 
käyttökelpoinen ja yhteisesti ymmärrettävä 
silloin, kun se on kohtalaisen yksinkertai-
nen. Tokikaan tieteellistä viitekehystä ei 
voi sinänsä pitää epämääräisenä, koska se 
on vahvasti perusteltu tutkimuksilla ja teo-
rioilla. Voi kuitenkin olla, että tähän viite-
kehykseen viittaaminenkaan ei takaa, että 
asia on luettu ja ymmärretty, tai varsinkaan 
että osallisuudesta kaikkialla keskusteltai-
siin juuri tässä viitekehyksessä.

Yhtä kaikki Helnen (2004, 26–27) mukaan 
epämääräisyyden ongelmaa voi yrittää rat-
kaista kahdella tavalla. Ensinnäkin käsitettä 
voi jakaa osiin. Osattomat tai syrjäytyneet 
jaotellaan eri ryhmiin, jolloin tarkastellaan 
työttömien, yksinhuoltajien, yksinäisten, 
rikollisten, lastensuojeluasiakkaiden, mie-
lenterveysongelmaisten jne. ”syrjäytymistä” 
tai ”osallisuutta”, joskin kaikkien osattomien 
lista olisi vielä tätä paljon pitempi. Lopulta 
eri tavoin syrjäytyneiden ryhmien lista on 
niin pitkä, että ei jää jäljelle montakaan ih-
mistä, jotka eivät kuuluisi johonkin näistä 
ryhmistä. Näin käsite, olipa se nyt sitten syr-
jäytynyt tai osaton, menettää lopulta mer-
kityksensä suhteessa heihin, jotka eivät ole 
syrjäytyneitä tai osattomia. Toiseksi Helnen 
(2004, 27) mukaan on mahdollista yrittää 
pärjätä käsitteen laveuden kanssa etsimällä 
syrjäytyneisyyden ydintä, mikä sekään ei ole 
ihan yksinkertaista. Kehitelty osallisuusin-
dikaattori tuntuu tavoittavan jotain oleel-
lista ihmisten kokemuksesta, joten voi olla, 
että osallisuuden käsite on tässä mielessä 
syrjäytymistä onnistuneempi. Mutta olem-
meko aina tietoisia, milloin osallisuudesta 
puhutaan ihmisen omana kokemuksena, ja 

milloin se puolestaan on ulkopäin langetettu 
määritelmä, vaikka jonkin elämäntilanteen 
tai henkilöön liitetyn piirteen perusteella? 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi työttömyys 
tai ”erakkoluonne”, josta jotkin aineistoni 
vastaajat kirjoittivatkin (luku 8).

Osallisuuden kokemus vaikuttaa toimivan 
syrjäytymistä paremmin siinä suhteessa, 
että sillä ei ehkä ole yhtä pysyvä luonne. 
Vaikka syrjäytyneitäkin houkutellaan val-
tavirran yhteyteen, syrjäytyneisyys tuntuu 
olevan osallisuutta jähmeämpää. Kuten lu-
vussa 6 kerroin, osallisuus näyttää olevan 
esimerkiksi sitä vahvempaa, mitä vähem-
män aikaa köyhyys on kestänyt tai mitä vä-
hemmän vastaaja arvioi sen vaikuttaneen 
elämäänsä tai tulevaisuudensuunnitelmiin-
sa. Toisin sanoen osallisuuden kokemus 
ei ole pysyvä, ja osallisten tai osattomien 
joukko on hajanainen. Osallisuuden käsi-
te tavoittaa kenties onnistuneemmin kuin 
syrjäytyminen sen, että asemamme eivät 
ole vakioita, mutta ehkä juuri siksi pyrim-
mekin niin voimakkaasti näkemään jotkut 
toiset osattomina tai syrjäytyneinä. Yhteis-
kunta pysyy koossa pakottamalla yksilöt 
neuvottelemaan sinne pääsystä tai siellä 
pysymisestä. Rakenteellisista ongelmista 
ja laajoista ilmiöistä tulee näin yksilöiden 
elämänprosesseja. Osattomiin tai syrjäy-
tyneisiin kohdistuu toisensa poissulkevia, 
ristiriitaisia vaatimuksia, kun vaikkapa pal-
veluiden saamiseksi on täytettävä tietyt, nii-
den edellyttämät kriteerit, joista kuitenkin 
on pyrittävä irti. (ks. Helne 2004, 27–30.)

Onko osallisuus sitten relationaalista, kuten 
syrjäytyminenkin, eli määrittyykö se suh-
teessa muihin? Sanoisin, että ainakin pää-
asiassa kyllä. Osallisuusindikaattori mittaa 
yksilön kokemusta, mutta se ei poista sitä 
tosiasiaa, että yhteiskunnassamme jotkut 
ryhmät leimautuvat osattomiksi syrjäytynei-
den tapaan. Kuuluuko tai osallistuuko hen-
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kilö ”meihin” riippuu edelleen siitä, mistä ja 
miten häntä katsotaan. Totta kai tämä hei-
jastuu myös osallisuuden kokemukseen, ja 
osallisuusindikaattoriin kuuluukin väitteitä, 
jotka mittaavat tähän liittyviä asioita, kuten 
kokeeko henkilö saavansa muilta myönteistä 
palautetta. On lisäksi todettava, että koke-
mukset siitä, pystyykö vaikuttamaan oman 
elämänsä kulkuun ja tavoittelemaan itsel-
leen tärkeitä asioita eivät välttämättä ole 
riippuvaisia henkilöstä itsestään, vaan rea-
liteetteja, joihin hän törmää. Ei esimerkiksi 
ole rahaa kouluttautua, ei saa tarvitsemaan-
sa palvelua tai terveys ei riitä. Kuitenkin 
puhumme usein niin kuin mahdollisuuksia 
ja tukea olisi kaikille, jotka vain auttaviin 
käsiin tarttuisivat tai laittaisivat toimeksi.

Ominaista näille toiseutetuille osattomi-
en tai syrjäytyneiden ryhmille on Helnen 
mukaan se, että heiltä puuttuu säännölli-
sen palkkatyön, väljemmän kulutustason 
ja tietyntyyppisen sosiaalisen verkoston 
tuoma arvo, symbolinen tunnustus. Melko 
monet meistä ovat näin ollen potentiaa-
lisia syrjäytyneitä, sillä siitä huolimatta, 
että yhteiskunnassa ihaillaan menestystä, 
tunnustettuja asemia ei ole tarjolla kaikille. 
Menestyksen puhetavassa yksilöllistyvät 
sellaisetkin ongelmat, jotka johtuvat oike-
astaan rakenteista. Vaatimukset yksittäis-
ten ihmisten pärjäämiselle voivat nousta 
mahdottomiksi, olivatpa nämä vaatimukset 
sitten osoitettu ulkoapäin tai yksilön itse 
sisäistämiä. (Helne 2004, 30, 32–34.)

Helne (2004, 35) ajattelee koko syrjäytymis-
keskustelun kääntävän syy-seuraussuhteet 
päälaelleen. Syrjäytymisen katsotaan tuot-
tavan ongelmia yhteiskunnalle, kun pitäisi 
kiinnittää huomiota siihen, miten syrjäyty-
minen seuraa yhteiskunnassa pesivistä ris-
tiriidoista. Mielestäni tähän kuoppaan edel-
leen langetaan osallisuuskeskustelussakin. 
Toivon silti, että tänä päivänä osattaisiin yhä 

paremmin tunnistaa epäkohtia, joiden takia 
osallisuus ei olekaan niin helppoa. Koska 
mielenterveyteen liittyvät hankaluudet ja 
köyhyys saattavat liittyä toisiinsa, sallinet-
te minun tähän väliin käyttää esimerkkinä 
varmasti sydämellisin tarkoituksin käynnis-
tettyä #terapiassatavataan-kampanjaa. Sen 
suuret mainokset bussipysäkeillä kiinnitti-
vät huomiota tekstillään ”järki hoi älä jätä 
– käymättä terapiassa”. Kampanjan tavoit-
teena oli hälventää stigmaa niin mielenter-
veysongelmista kuin niiden hoitamisestakin. 
Lopulta uskon kampanjan yltäneenkin tähän 
tavoitteeseensa ainakin osittain, sillä siitä 
aiheutunut keskustelu oli melko laajaa. Ei 
nimittäin mennyt aikaakaan, kun mainok-
sia alettiin kritisoida. Moni huomautti, että 
kyse ei ole niinkään siitä, etteivätkö ihmiset 
älyäisi hakea apua, vaan avun saaminen on 
vaikeaa, ellei etenkin pienituloiselle jopa 
mahdotonta. Toki esimerkiksi vaikeuksista 
päästä terapiaan oli puhuttu ja myös kam-
panjoitu jo ennen Terapiassa tavataan -lii-
kettä, mutta niin kuin tapaan sanoa, pie-
nistä pisaroista syntyy suurempia virtoja. 
Nähdäkseni keskustelu jatkuu edelleen. On 
muun muassa kiinnitetty huomiota siihen, 
että samalla kun mielenterveyspalveluiden 
saaminen on vaikeaa, mielenterveyden on-
gelmat ovat kivunneet suurimmaksi syyksi 
jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä aihe-
uttaa yhteiskunnalle huomattavat vuosittai-
set, jopa miljardien eurojen kustannukset, 
puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä 
ja huolista mielenterveysongelmien kanssa 
kamppaileville ja heidän läheisilleen. Mitä 
järkeä siis on pihistellä mielenterveyspal-
veluista?

Jos nyt palataan tiukemmin köyhyystee-
maan, sanoisin edistystä tapahtuneen sii-
näkin, miten köyhyyttä käsitellään vaikkapa 
mediassa. Nykyäänkin näkee yksilötarinoita 
ihmisistä, jotka ovat vammautumisen, työt-
tömyyden tai muun syyn vuoksi ajautuneet 
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köyhyyteen, mutta entistä useammin tarina 
liitetään osaksi laajempaa kontekstia, jossa 
yhteiskunnallisia epäkohtia nostetaan esil-
le. Köyhyydestä itse asiassa on mielestäni 
enemmän ja monipuolisempaa keskustelua 
kuin aiemmin. Näkemykseni ei perustu tut-
kittuun tietoon vaan siihen, että olen ollut 
pari kertaa mukana köyhyyttä kokeneis-
ta koostuvassa raadissa, joka jakaa vuo-
sittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tun-
nustuksen. Tämä tunnustus myönnetään 
journalistille, joka on onnistunut tuomaan 
köyhyydestä esille kenties jotain uusia nä-
kökulmia sosiaalisia ja taloudellisia syitä 
ruotien ja tunnustuksen nimen mukaises-
ti köyhiä kunnioittavalla tavalla. Raadissa 
olemisesta on jäänyt päälle sen seurailu, 
miten köyhyydestä puhutaan. Samalla on 
kuitenkin sanottava, että usein tulee myös 
tuntu, että köyhyyttä esitellään keskiluok-
kaisille ja on kyse paremminkin siitä, mistä 
seuraavaksi kerron.

Osallisuudesta keskustelu törmää usein 
siihen ristiriitaan, josta Helne mainitsee 
syrjäytyneitä koskien: syrjäytyneet (ja osat-
tomat) tulisi palauttaa yhteisöön, osallistaa, 
mutta vähemmän on puhetta siitä, mihin. 
Onko ”meitä” edes olemassa? Melkeinpä 
näyttää siltä, että osattomia ja syrjäytynei-
tä tarvitaan muodostamaan ihannekuvaa 
muutoin yhtenäisestä yhteisöstä. Kuten jo 
aiemmin totesinkin, yhteisöthän muodos-
tuvat poissulkemisen kautta. Syrjäytynyt tai 
köyhä tarjoaa esimerkin siitä, millaiseksi ei 
pidä tulla. Sikäli syrjäytymis- tai osallisuus-
keskustelun voikin ajatella suuntautuvan 
enemmän heille, jotka ovat omaksuneet 
yhteisön ihanteet, normit ja ”menestys-
vimman”. Ihmiset saadaan kontrolloimaan 
itse itseään. Kurinpidon näkökulmasta tar-
kasteltuna normaali tulee ymmärretyksi 
nimenomaan normeja rikkovien poikkea-
vuuksien kautta. Osallisuudeksi ei kelpaa 
kuuluminen syrjäytyneiksi luokiteltujen 

omiin yhteisöihin (ks. luku 9). Ne sen si-
jaan nähdään jopa uhkana yhteiskunnan 
turvallisuudelle, sillä yhteiskunnallisten 
mullistusten uskotaan lähtevän liikkeelle 
nimenomaan marginaaleista. Syrjäytynei-
den tulisi aktivoitua ja osattomien tulisi 
osallistua, kunhan ei liian omaehtoisesti 
ja mihin tahansa. Mutta onko ihmisten pa-
lauttaminen kulloistenkin normien mukai-
seen elämään syrjäytyneiden tai edes koko 
yhteisön etujen mukaista? Kaikkien tarpeet 
ja toiveet eivät sittenkään ole, eikä niiden 
pidä olla samanlaisia. Itse asiassa kiistat 
eivät ole yhteiskunnalle vahingollisia, vaan 
liika yksimielisyys. (Helne 2004, 36–41, 
45.) Edistyykö yhteisö, jos mikään vaikka 
sen normeissa tai päämäärissä ei muutu?

1 0 . 2 .  o S At to m At 
köy h ät  VA l l A n 
k e n t I l l ä

Tässä alaluvussa haluan vielä palata inter-
sektionaalisuuteen ja valtaan. Luvussa 3 
kerroin, miten Patricia Hill Collinsin ja Sirma 
Bilgen mukaan intersektionaalisuuden avul-
la voi analysoida monimutkaista maailmaa, 
jossa vaikuttavia tekijöitä on löydettävissä 
yleensä enemmän kuin yksi. Yhteiskunnassa 
vallitsee erilaisia toisiinsa vaikuttavia so-
siaalisia jaotteluja, joita analysoimalla voi 
ymmärtää sosiaalista epätasa-arvoisuutta 
ja sitä, miten valta on järjestäytynyt. (Hill 
Collins & Bilge 2016, 11.) Mikäli tarkoituk-
semme on selvittää, miten joistakin tulee 
“köyhiä osattomia”, hyödyllistä on tutkia, 
mikä heidän osansa on Hill Collinsin ja Bil-
gen (2016, 15–18) kuvaamilla neljällä vallan 
kentällä: vuorovaikutuksessa ihmisten väli-
sissä suhteissa, sekä kurinpidollisella, kult-
tuurisella ja rakenteellisella valtakentällä.

Ensinnäkin valta tulee näkyviin ihmisten vä-
lisessä vuorovaikutuksessa. Kuinka olemme 
suhteessa toisiimme? Valta tässä käsitetään 



59

ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n (1980, 
34) tapaan jonain, jota harjoitetaan suhtees-
sa muihin kaikissa vuorovaikutussuhteissa. 
Valtasuhteet voivat vaihdella samojenkin 
henkilöiden välillä. Olipa tilanteessa ylen-
katsontaa, sääliä tai auttamista, se tuottaa 
epätasavertaisen asetelman. Suhtautumis-
tavan huomaamiseen ei tarvita edes sanoja, 
vaan pelkät ilmeet ja eleet riittävät. Luvussa 
8.8. kuvasin aineistokatkelmien avulla, kuin-
ka jotkut köyhyyttä kokevat jäävät mieluum-
min kotiin kuin menevät tapaamaan muita, 
koska kokevat huonommuutta ja häpeävät 
itseään. He tunnistavat sen, että sosiaalises-
sa kanssakäymisessä tulisi esiintyä tietyllä 
norminmukaisella tavalla koskien jo ihan 
ulkoista olemusta. Tarvitaan asianmukai-
sia vaatteita ja “ehostusta”, joihin kenties 
ei ole varaa. Jos sitten taas kuitenkin lähtee 
muiden mukaan vajavaisesta ehostuksesta 
huolimatta, altistuu arvioiville katseille ja 
saattaa keskusteluissa huomata jäävänsä 
ulkopuolelle. Haastateltava Pihlaja kuvai-
li, miten jotkut ystävistä eivät halunneet 
kuulla hänen köyhyyden myötä kohtaamas-
taan ahdingosta ja ahdistuksesta. Toisaalta 
hänkään ei enää kokenut lomamatkoja ja 
kampaajakäyntejä läheisiksi aiheiksi. Tämä 
lisäsi hänen yksinäisyyttään. Vaikka etään-
tyminen olisi osittain omaehtoistakin, se ei 
poista sitä, että tilanteen taustalla vaikutta-
vat yksilöiden omaksumina Helnenkin mai-
nitsemat yhteiskunnalliset normit tietystä 
kulutustasosta ja palkkatyöstä. Yksi haas-
tattelemani köyhyyttä kokenut kansalais-
vaikuttaja arveli, että välien viileneminen 
eräisiin lähisukulaisiin saattoi johtua ehkä 
ainakin osittain siitä, että hän oli kertonut 
köyhyydestään julkisesti. Myös muissa kes-
kusteluissa köyhyyttä kokeneiden kanssa 
olen törmännyt tähän, että jotkut liittävät 
köyhyyteen niin voimakasta häpeää, että se 
ulottuu lähipiiriinkin. Sosiaalisista piireistä 
erkaantumisen teemaa olen kuitenkin käsi-
tellyt laajasti edellisessäkin luvussa, joten 

siirrytään seuraavaan kenttään, jolla vallan 
ilmenemistä voi tarkastella.

Kurinpidollista valtakenttääkin on jo vähän 
kosketettu tässä luvussa. Tämä tulee näky-
viin siinä, miten ihmiset saavat erilaista koh-
telua riippuen siitä, mitä sääntöjä ja miten 
heihin sovelletaan. Kaikille ei ole tarjolla 
samoja vaihtoehtoja vaikkapa uudelleen-
kouluttautumiseen tai lisäkoulutukseen, 
joiden avulla he voisivat kohentaa tilan-
nettaan. Mielenterveyspalveluissa Kelan 
osittain korvaama psykoterapia voi kadota 
henkilön ulottumattomiin, jos hänet katso-
taan pysyvästi työkyvyttömäksi, sillä kyse 
on kuntoutuksesta takaisin työelämään. 
Kun joutuu perusturvaetuuksien varaan, 
solahtaa samalla sääntöviidakkoon, jossa 
ollaan ristiriitaisten vaatimusten keskel-
lä. Työttömien tulisi olla aktiivisia, mutta 
ei väärillä tavoilla, etteivät he menettäisi 
työttömyyskorvaustaan. Avuntarpeeseen 
joutuneen henkilön tulisi säilyttää toimi-
juutensa samalla, kun hänen tilanteensa ja 
ongelmansa tulevat viranomaisten määri-
teltäviksi. Tämäkin on lista, jota voisi jatkaa 
loputtomiin.

Kulttuurisella vallan kentällä puolestaan 
elämme edelleen paljolti siinä harhassa, 
että kenen tahansa on mahdollista menestyä 
tässä tasa-arvoisessa Suomessa. Se on vain 
yksilöstä itsestään kiinni. Kuinka lahjakas 
hän on? Onko hänellä itsekuria? Tarttuuko 
hän tarjolla oleviin mahdollisuuksiin? Täl-
löin näyttää siltä, että jokainen saa ansionsa 
mukaan ja köyhyys tai osattomuus määrittyy 
yksilön omaksi epäonnistumiseksi. Kuiten-
kin on niin, että joillakin on varallisuuden, 
sosiaalisten verkostojen, sukupuolen ja mui-
den seikkojen tuomaa etumatkaa.

Rakenteellisesta vallasta puhuttaessa tarkoi-
tetaan sitä, miten yhteisö on järjestäytynyt. 
Onko vallankahvassa moninaisuutta, mitä 
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tulee sukupuolen, luokan ja rodun kaltai-
siin seikkoihin? Onko korruptiota? Miten 
valtaa käytetään? Valtio-opin professori 
Ilkka Ruostetsaari tunnetaan nimenomaan 
suomalaisen eliitin ja valtarakenteiden tut-
kimuksesta. Hänen tunnetuin teoksensa 
lienee Vallan sisäpiirissä (2014). Siinä hän 
kuvailee suomalaista valtaeliittiä politii-
kan, hallinnon, tieteen, elinkeinoelämän, 
kulttuurin, median ja järjestöjen eliittien 
kokonaisuudeksi. Samalla henkilöllä voi olla 
asemia useammissa näistä eliiteistä. Valta 
perustuu esimerkiksi medialla siihen, että 
se voi vaikuttaa mielipiteisiin, elinkeinoelä-
mällä puolestaan on taloudellista valtaa, ja 
poliitikkojen valta tulee heitä äänestäneiltä.

Pienituloisuus liitetään useimmiten poliit-
tiseen valtaan ja lähinnä siis äänestyskäyt-
täytymiseen. Kuten politiikantutkija Hanna 
Wass huomauttaa, äänestämättä jättäminen 
voi johtua rahan niukkuudesta jo yksinker-
taisesti siten, jos vaikka matka äänestyspai-
kalle on pitkä. Kuluja voi tulla siitäkin, että 
hankkisi tietoa äänestyspäätöksensä tueksi 
– kävisi vaikkapa tapaamassa ehdokkaita 
vaalitilaisuuksissa.  Tiedetään kuitenkin 
myös, että esimerkiksi vanhempien talou-
dellinen kyvykkyys vaikuttaa heidän las-
tensa poliittisiin resursseihin muun muassa 
kouluttautumismahdollisuuksien kautta. 
Vallan näkökulmasta äänestäjät eivät toi-
sin sanoen ole tasavertaisessa asemassa 
keskenään, ja vinouma lähtee jo lapsuus- ja 
nuoruusiästä. Tosin myös aikuisena saavu-
tetuilla resursseilla on merkitystä. Tyypilli-
sesti mitä enemmän henkilö ansaitsee, sitä 
todennäköisemmin hän äänestää. On arvel-
tu, että toimeentulokamppailut vievät niin 
paljon energiaa, ettei poliittiseen aktiivisuu-
teen enää jää voimia, vaikka sosiaalietuuksia 
ja verotusta koskevat poliittiset päätökset 
vaikuttavat merkittävästi nimenomaan pie-
nituloisiin. Johtopäätöksinä Wass tuumii, 
että valta ja poliittinen osallisuus kasautuvat 

yhteiskunnassamme. Jos jo on jonkinlaisia 
resursseja, on helpompaa muodostaa myös 
muunlaisia resursseja. Tästä voi seurata 
kehä, jossa taloudellisen hyväosaisuuden 
ja poliittisen vallan yhteenkietoutumisesta 
seuraa hyväosaisia hyödyttäviä päätöksiä, 
mikä entisestään vähentää huono-osaisten 
kiinnostusta politiikkaan. Tämän torjumi-
seksi paras keino olisi puuttua yhteiskun-
nalliseen eriarvoisuuteen, mikä edellyttää 
oikeudenmukaista sosiaali- ja talouspoli-
tiikkaa. (Wass 2017, 63–72, 78–80.)

Raha ratkaisee kuitenkin muussakin kuin 
äänestyskäyttäytymisessä. Kuka ylipäätään 
voi kouluttautua pitkälle noustakseen tiede-
eliittiin? Kun opiskelijoiden toimeentuloa 
Sipilän hallituskaudella muutettiin laina-
painotteisemmaksi, se heikensi köyhien 
mahdollisuuksia korkeaan koulutukseen, 
eikä asiaan ole toistaiseksi tullut riittäviä 
korjauksia. Jos taas puhutaan demokratiasta 
Suomessa, siihen vaikutetaan rahoituksen 
avulla, kuten hallintotieteiden asiantuntija 
Ari Salminen kuvailee. Politiikan ulkopuoli-
nen rahoitus voi heikentää tasavertaisuut-
ta, kun varakkailla on mahdollisuus tukea 
suurilla summilla poliittisten ehdokkaiden 
vaalityötä, kampanjointia ja muita vaaleista 
aiheutuvia kustannuksia. (Salminen 2015, 
21, 26, 33.) Tässä vain joitain esimerkkejä 
rahan ja vallan suhteesta. Kuten huoma-
taan, jo yksin rakenteellinen valta Suomessa 
on niin laaja aihe, että siitä saisi kokonaan 
oman raporttinsa.

Tämän luvun jonkinlaisena yhteenvetona 
haluan esittää ajatuksen Nobel-palkitulta 
ekonomistilta, Muhammad Yunusilta. Hä-
nen mukaansa köyhyys ei johdu köyhistä, 
heidän kyvykkyydestään, intohimostaan tai 
vaivannäöstään. Ennemminkin köyhyys on 
maailmaan luomamme sosioekonomisen 
järjestelmän ja väärän käsitteellistämisen 
tulos. Syy, miksi köyhyyttä tuotetaan eikä 



61

lievitetä, löytyy yhteisön huipulta, poliiti-
koista ja tieteentekijöistä. (Yunus 2007, 20.)
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Sosiologian klassikko Georg Simmelin teok-
sesta Soziologie: Untersuchungen über die Formen 
der Vergesellschaftung (1908) löytyy köyhyyttä 
käsittelevä luku ”Der Arme”. Tekstin voi lukea 
englanniksi vuonna 1965 julkaistusta Social 
Problems -lehdestä. Olen nostanut kirjoituksen 
esille aiemminkin, pro gradu -tutkielmassani 
Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä 
häpeä (2017). Haluan jakaa Simmel-katsauksen 
teillekin osoitukseksi siitä, että osallisuus 
ei ole vasta 2020-luvulla keksitty asia edes 
köyhyyden tieteellisessä tarkastelussa, vaan 
edelleen pyörittelemme hyvin samantyyppisiä 
ajatuksia ja pohdimme köyhyyttä kokevien 
oikeutta saada tarvitsemaansa taloudellista 
ja muuta tukea.

Köyhyyttä käsittelevässä tekstissään Sim-
mel hyppää suoraan osallisuuden alueelle. 
Hän aloittaa köyhyyden tarkastelunsa poh-
diskelemalla, että jokaisella on inhimillisiä 
tarpeita, joista tietyissä olosuhteissa tulee 
velvollisuuksia muille. Vastavuoroinen oi-
keuksien ja velvollisuuksien verkosto syntyy, 
koska myös heillä, joilla on tällaisia velvol-
lisuuksia, on oikeuksia. Velvollisuuksia ei 
tarvittaisi, jos yhteisössä jokaisen oikeudet 
toteutuisivat. Sen, mihin pisteeseen saak-
ka joidenkin oikeudet ovat joidenkin toisten 

velvollisuuksia, Simmel määrittelee moraa-
liseksi kysymykseksi. (Simmel 1965, 118–119.) 
Myöhemmin esimerkiksi köyhyyttä tutkinut 
sosiaalipolitiikan professori Robert Walker 
(2014, 4–5) on myös kirjoittanut siitä, että 
se, minkä verran köyhyyttä yhteiskunnassa 
sallitaan, on paremminkin yhteydessä mo-
raaliin ja poliittiseen tahtoon kuin tieteelli-
siin määritelmiin (viitaten norjalaissosiologi 
Stein Ringeniin 2009, 7), ja siten itse asiassa 
ei ole mitään tieteellisiä perusteita jaotella 
köyhyyttä absoluuttiseen ja suhteelliseen. Sen 
sijaan on aina yhteiskunnan ratkaistavissa, 
mitä pidetään köyhyytenä, jota ei voida sallia 
ja jolle pitäisi tehdä jotain.

Simmelin mukaan siitä näkökulmasta, että 
ihminen on sosiaalisen ympäristönsä tuote, 
yksilöllä on oikeus saada yhteisöltä kompen-
saatiota menetykseensä tai puutteeseensa. 
Jos myötätunnon vaatiminen nähdään köy-
hän oikeutena, hyväntekeväisyyteen ei liite-
tä häpeää ja nöyryytystä. Tällöin köyhyyttä 
kokevan on helpompi pyytää ja vastaanottaa 
avustusta. Kun perustana on ajatus yksilöstä 
yhteisön osana, osallisuudesta, oikeus avus-
tukseen tuntuu yhtä itsestäänselvältä kuin 
oikeus tehdä työtä tai oikeus ylipäätään elää. 
(Simmel 1965, 119–120.)

Köyhyyden ja 
osallisuuden 

pohdinta ei ole 
uutta

11
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Todellisen yhteenkuuluvuuden tunteen haih-
tuessa haihtuvat myös köyhien oikeudet, Sim-
mel arvelee. Jos painotetaan vastaanottajien 
oikeuksien sijaan antajien velvollisuuksia, 
vastaanottajien sijaan korostuu se, mikä mer-
kitys avustamisella on antajille. Jos yhteisössä 
köyhien avustaminen on esimerkiksi kirjattu 
lakiin tarkoituksena estää köyhien muuttumi-
nen yhteiskunnan vihollisiksi, katoavat niin 
myötätunto kuin avustamatta jättämisestä 
koituva epämiellyttävyyskin. Tällöin köyhyyttä 
kokevat edelleen saavat apua, mutta avustusta 
ei anneta heidän vuokseen vaan yhteisön suo-
jelemiseksi. Tämä pätee Simmelin mielestä 
kaikenkokoisiin yhteisöihin. Perheen keskuu-
dessa köyhää ei auteta hänen itsensä vuoksi 
vaan siksi, että perhe ei joutuisi häpeämään 
hänen vuokseen. Englannissa ammattiliitot 
eivät avustaneet työttömiä jaloudesta kohen-
taa näiden olosuhteita, vaan jotta työttömät 
eivät niukkuudessaan työskentelisi muita 
halvemmalla. Silloin palkat olisivat madaltu-
neet koko alalla. (Simmel 1965, 121–122.) Voi-
daan edelleen tänä päivänä miettiä, tuleeko 
ihmisten auttamisesta tärkeää vasta sitten, 
kun heidän katsotaan olevan jonkinlaiseksi 
häiriöksi tai haitaksi muille.

Simmelin näkökulmasta avustamisen tar-
koituksena ei näin olekaan kaikkien tasa-
vertaisuus. Avustus mahdollistaa yhteisön 
ja sen rakenteen säilymisen. Niinpä köyhiä 
ei tarvitse auttaa yhtään enempää kuin mitä 
vallitsevan sosiaalisen tilan säilyttäminen 
edellyttää. Simmel pitää yksilön ja yhtei-
sön toisistaan etäännyttämistä kylmänä ja 
sanoo, että valtioissa, joissa köyhien avus-
taminen on velvollisuus, ovatkin kaikki yh-
teydet oikeuksien ja velvollisuuksien välil-
lä köyhien ulottumattomissa. Oikeus, joka 
vastaa valtion velvollisuutta avustaa, ei ole-
kaan köyhien. Sama oikeus on paremmin-
kin jokaisella. Näin ollen siinä tapauksessa, 
että avustamista laiminlyödään, köyhillä ei 
ole oikeuksia toimia valtiota vastaan, vaan 

tämä oikeus on paremminkin heillä, joita 
moinen laiminlyönti epäsuorasti vahingoit-
taa. Mietin, voisiko tästä olla esimerkkinä 
keskustelu siitä, kuka yhteiskunnassamme 
joutuu antamaan omistaan enemmän kan-
natellakseen muita, tai ketkä ylipäätään 
keskuudessamme ovat maksajia ja ketkä 
saajia. Tällöin monilta unohtuu se tosiasia, 
että köyhätkin maksavat veroja ja tuo osuus 
heidän tuloistaan saattaa olla suhteessa jopa 
kovempi. Joka tapauksessa tämäntyyppinen 
köyhien ulossulkeminen tulee Simmelin 
mielestä julki siinä, että uudenaikaisessa de-
mokraattisessa valtiossa julkinen talousapu 
on ollut kenties ainoa hallinnon ala, johon 
toinen osapuoli ei ole voinut sanoa mitään, 
vaikka saman periaatteen tulisi edes jossain 
määrin soveltua myös köyhiin ja heidän 
tukemiseensa. (Simmel 1965, 122–123.)

Simmel lisää, että vaikka köyhät itsekin, 
kansalaisina siinä missä muutkin, osallis-
tuvat köyhien tukemiseen, heidän osansa 
on silti erilainen kuin hyvin toimeentule-
vien kansalaisten. Sosiologisesti ajatellen 
tulee ymmärtää köyhien erikoinen asema 
yhtäältä valtion jäseninä ja toisaalta kuiten-
kin ulkopuolisina avun kohteina. Vaikka he 
ovat järjestäytyneinä kokonaisuuteen, he 
kuitenkin joutuvat ulkopuolelle, melkein-
pä muukalaisen asemaan. (Simmel 1965, 
124–125.)

Kuten Simmel huomauttaa, vaikka köyhiä 
avustettaessa huolehdittaisiinkin siitä, että 
kukaan ei saa liian vähän, tosiasiassa ase-
tetaan toinenkin raja. Köyhille ei tule antaa 
liian paljon. Sellainen voisi muun muassa 
laiskistuttaa. (Simmel 1965, 132.) Tästä on 
paljon kaikuja nykyajankin yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa. On äärimmäisen mie-
lenkiintoista, miksi köyhyyttä kokevista ei 
haluta saada pärjääviä. Köyhyydellä tuntuu 
näin olevan yhteiskunnassa jokin tehtävä, 
josta itse asiassa ei halutakaan eroon. Ai-
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nakin köyhien riittävä auttaminen toden-
näköisesti johtaisi valta-asetelmien muut-

tumiseen.
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Joskus osallisuudesta onnistutaan kirjoitta-
maan paljon mainitsematta sitä kertaakaan. 
Eräs mielenkiintoinen julkaisu, jonka halu-
an vielä nostaa esille, on Anu Gretschelin 
ja Sami Myllyniemen Kuulummeko yhteis-
kuntaan? (2020). Siinä keskitytään työn ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 
käsityksiin vaikutusmahdollisuuksistaan, 
yhteiskunnallisesta asemastaan ja heille 
suunnatuista palveluista. Julkaisusta käy 
muun muassa ilmi, että nuoret kokivat yh-
teiskunnan kiirehtivän heitä liian nopeasti 
koulutukseen ja työelämään silloinkin, kun 
he eivät esimerkiksi kokeneet terveyttään 
riittäväksi. Yleisesti omaksuttu ajatus siitä, 
että vain koulutuksessa ja työssä menes-
tymällä voi kuulua yhteiskuntaan, tuntuu 
tietysti erityisen hankalalta niiden nuor-
ten näkökulmasta, jotka eivät näihin pysty. 
Paradoksaalisesti kuuntelemalla paremmin 
nuoria siinä, minkä he kokevat heikentävän 
hyvinvointiaan, tulisi varsinainen ongelma 
tietysti paremmin ratkaistuksi ja sitä myö-
ten koulutus- ja työpolutkin avautuisivat 
todennäköisemmin. (Gretschel & Mylly-
niemi 2020, 7–8.) Vaikuttaa siis siltä, että 
yhteiskunnassa patistellaan ihmisiä teke-
mään asioita ennen kuin heillä on siihen 
tosiasiallisia edellytyksiä.

Arttu Kauhasen, Marja Riihelän ja Matti Tuo-
malan (2020, 27) tutkimuksen mukaan yhä 
suurempi osuus Suomen väestöstä elää pit-
kittyneesti köyhyysrajan alapuolella. Tällöin 
köyhyydestä pääseminen käy vaikeammaksi. 
Siinä missä lyhytkestoiseen köyhyyteen aut-
taa sosiaalietuuksien riittävä taso, Kauhasen 
ym. mukaan pitkäkestoisesta köyhyydestä 
pääsemiseksi tarvitaan lisäksi muitakin tu-
kimuotoja. Toisin sanoen tarpeeseen tulevat 
erilaiset hyvinvointipalvelumme. On suuri 
merkitys sillä, miten nuo palvelut toimivat.

Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies 
on kirjoittanut Sosiologia-lehteen kiinnosta-
van artikkelin, jossa hän toteaa, että hyvin-
vointipalveluissa osallistumiseen on liitetty 
lupaus demokratisoitumisesta, kuulluksi 
tulemisesta ja siitä, että palvelut parane-
vat. Nämä lupaukset kuitenkin muuttuvat 
petoksiksi, kun palvelujärjestelmässä osal-
listuminen yhä enemmän valjastetaankin 
hallinnan välineeksi ja oikeuttamaan vetäy-
tymistä julkisesta vastuunkannosta. Se, että 
ihminen yleensä päättää lähteä hakemaan 
apua, perustuu järjestelmän lupaukseen sii-
tä, että haettava apu muuttaa jotain parem-
maksi. Toinen asia on, käykö näin todella. 
Matthies viittaa Theodor Adornoon ja Max 

Lopuksi12
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Horkheimeriin (1947; 1969) kirjoittaessaan, 
että hyvinvointivaltion lupaus kansalaisten 
tasa-arvoisista mahdollisuuksista hyvään 
elämään paljastuu yhä useammin joukko-
petokseksi. Petoksen ydin puolestaan on 
siinä, että ihmiset menettävät itsemäärää-
misoikeutensa ja subjektiviteettinsa ilman, 
että he välttämättä edes huomaavat sitä. On 
siis vaarana, että osallisuudesta tulee tai on 
jo tullut laaja alistamiskeino, jossa eri tahot 
alkavat toistella samaa ”osallisuustotuutta”. 
Hyvinvointipalvelujen ammattilaiset on pai-
mennettu edistämään osallisuutta ja akti-
voitumista, kun käytännössä heikennetään 
ihmisten palveluja ja sosiaalisia oikeuksia. 
(Matthies 2017, 149, 154–156.)

Erityisen ankara petos Matthiesin mukaan 
on käynnissä aktivointipolitiikan saralla, 
kun hyväkään koulutus ja kaikkien vaati-
musten täyttäminen ei välttämättä johda 
kunnollisiin, pysyviin työsuhteisiin ja unel-
mien toteutumiseen. Osallisuudessa onkin 
kyse hallinnasta, joka vain ylläpitää osat-
tomuutta tai jopa pahentaa sitä eväämäl-
lä tarvitun avun, määrittelemällä ihmisen 
tilanteen toisin ja langettamalla rangais-
tuksen. Matthies tarjoaa Rauno Perttulan 
väitöskirjasta (2015, 12) esimerkin nuo-
resta, joka ei saa tukea psykososiaalisiin 
vaikeuksiinsa, vaan hänet syyllistetään 
haluttomaksi käymään koulua ja häneltä 
evätään opintotuki. Matthies ei jätä kri-
tiikiltä rauhaan meitä sosiaalitieteilijöitä-
kään; olemme osaltamme mahdollistamassa 
tätä hyvinvointiyhteiskunnan muuttumis-
ta osallistumisyhteiskunnaksi tuottamalla 
suuntaukselle perusteluita, välineitä ja ar-
viointitapoja. Matthies ruotii myös erilaisia 
osallisuushankkeita, joilla on merkitystä 
lähinnä niiden toteuttajien kilven kiillottaji-
na: hankkeiden uskottavuutta heikentää sa-
manaikainen eriarvoisuuden lisääntyminen 
ja palveluiden heikentäminen. Kenties osal-
lisuuden edistämisellä ei ole tarkoituskaan 

muuttaa yhteiskunnallisia valtasuhteita tai 
ihmisten elinoloja parempaan. (Matthies 
2017, 156–160.)

Artikkelinsa lopuksi Matthies (2017, 162) 
kuitenkin toteaa, että huolimatta petoksen 
jatkuvasta mahdollisuudesta osallisuuden 
edistämisestä ei pidä luopua. Hän tuntuu 
painottavan hereillä pysymistä sen suhteen, 
mitä vaaroja osallisuusparadigmaan sisältyy. 
Tämä toki on hyvä neuvo vallankahvassa 
oleville, hyvinvointipalvelujen ammatti-
laisille ja meille tutkijoille, mutta edelleen 
antaa vähän välineitä ihmisille itselleen 
huolehtia oikeuksiensa toteutumisesta. Ar-
velen, että mikään ei oleellisesti muutu il-
man köyhyyttä kokevien omia vaatimuksia. 
Ihmisten tulisi jaksaa nousta palveluiden 
passiivisista vastaanottajista tietoisemmiksi 
ja aktiivisemmiksi vaikuttajiksi, ja nostaa 
oma kokemustietonsa haastamaan asian-
tuntijatietoa. Tämänkaltaisen osallisuuden 
ansiosta hyvinvointivaltio itse asiassa on 
menneinäkin vuosikymmeninä uudistunut, 
kun on syntynyt erilaisia epäkohtia esiin 
nostaneita liikkeitä. (Esim. Matthies 2017, 
152; Jason Annetts, Alex Law, Wallace Mc-
Neish ja Gerry Mooney 2009, 249–250.)

Olen tässä tutkimuksessa tullut tulokseen, 
että köyhyys heikentää jatkuessaan ja sy-
ventyessään ihmisten osallisuuden koke-
musta. Voi olla, että köyhyyttä kokeneille on 
kasaantunut eri tekijöitä, jotka osattomuutta 
aiheuttavat. Kuten Lotta Virrankari ja Anna-
Maria Isola (2021, 295) kirjoittavat Yhteis-
kuntapolitiikka-lehdessä, köyhyydessä elä-
vien kokema vahva ulkopuolisuuden tunne 
ja kokemus arvostuksen ja tunnustuksen 
puutteesta pakottaa kysymään, miten laajal-
ti mahdollisuuksien tasa-arvo jääkään Suo-
messa toteutumatta. Toisin sanoen seuraava 
tärkeä kysymys on, mitä näistä havainnoista 
seuraa? Mitä yhteiskunnastamme kertoo, että 
meillä on köyhyyttä ja osattomuutta? Olisiko 
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korkea aika suhtautua köyhyyttä kokeviin 
myötätuntoisesti köyhyysilmiön uhreina 
ja vaatia muutosta? Kun ainakin kaunopu-
heissa halutaan osallistaa, luodaanko sille 
kuitenkaan tosiasiallisia mahdollisuuksia? 
Tulisiko huolestunut katse kääntää osatto-
miksi luokiteltujen sijaan muihin ihmisiin?

Haastateltava Lehmus: No voihan yhteis-
kunnallisestikin ajatella, että se on aika köy-

hyyttä, jos ei pysty ymmärtämään ihmistä 
eikä ollenkaan sit empatiaa eikä auttami-
sen haluu, niin se on kyllä ihan kauheaa 
köyhyyttä.

Minä: Eli henkistä köyhyyttä.

Haastateltava Lehmus: Niin, henkistä köy-
hyyttä.
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etenkin suomalaisesta köyhyydestä.
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puolisia maailmasta, jota tarkastelemme”, hän 

sanoo. “Oman tutkijaposition auki kirjoitta-
minen ei köyhyys- ja osallisuustutkimuksessa 
ole vielä yleistä. Mielestäni se kuitenkin olisi 
suositeltavaa yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumatta. Se, mistä käsin tutkittavaa ilmi-
ötä katsomme, vaikuttaa siihen, mitä näemme 
– mitkä ovat ajattelumme itsestäänselvyyk-
siä ja mitä keksimme kyseenalaistaa. Ei pidä 
unohtaa, että tutkijan tärkeimpiä työkaluja 
kehittyvien tietokoneohjelmien, teorioiden ja 
menetelmien ohella on edelleen oma ajattelu.”



VA S E M M I S TO F O O RU M I  R Y  -  R A P O RT T E JA  1 / 2 0 2 2

978-952-7206-22-5 (nid)

978-952-7206-23-2 (pdf)

ISSN 2670-188X (painettu)

ISSN 2670-1898 (verkkojulkaisu)

Kun köyhyys jatkuu ja syvenee, heikkenee ihmisen osallisuuden 
kokemus. Tässä osallisuutta käsittelevässä raportissa tutkija 
Eeva-Maria Grekula tuo jälleen luettavaksenne useita sitaatteja 
köyhyyttä kokeneilta itseltään. Raportti on jatkoa aiemmalle, 
myös ajatuspaja Vasemmistofoorumin julkaisemalle raportille 
”Kertomuksia nykyajan köyhyydestä: syitä ja ratkaisuehdotuksia” 
(2019).

Heikko osallisuuden kokemus ei kuitenkaan johdu välttämättä 
pelkästään köyhyydestä, vaan sen takana näyttää olevan 
useammasta tekijästä aiheutuvaa eriarvoisuutta. Tässä 
2010-luvulla köyhyyttä kokeneilta kerätyssä aineistossa 
matalin osallisuuden kokemus oli niillä henkilöillä, jotka 
olivat työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai muuten 
pitkäaikaisesti sairaana sekä heillä, jotka olivat tyytymättömiä 
terveyteensä.

Raportissa pohditaan myös sitä, mitkä tekijät köyhyyttä kokevien 
osallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat. Esimerkiksi korkea 
koulutus tai muualta hankitut tiedot ja taidot näyttäisivät jossain 
määrin tukevan osallisuutta köyhinäkin aikoina.
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