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Tiivistelmä: 
 
Tässä Pro gradu –tutkielmassa kysytään, millaista osallisuutta Yhdistys toimijana rakentaa äideille 
hyvinvointipalveluiden kontekstissa. Tarkentavia kysymyksiä on kolme: Miksi Yhdistys on perus-
tettu? Mitä ovat osallisuutta tuottavat käytännöt Yhdistyksen toiminnassa? Mitä kriittisiä pisteitä käy-
tännöt sisältävät osallisuuden näkökulmasta? Aihe perustuu tutkijan havaintoon kotipaikkakuntansa 
perheiden kokemasta hädästä. Osallisuus nähdään kriittisen konstruktionismin viitekehyksessä. Kiin-
nostuksen kohteena on, miten äitien tieto näkyy heidän auttamistaan koskevissa hyvinvointipalvelui-
den käytännöissä. Strategiana käytetään tapaustutkimusta, jonka avulla tuotetaan tietoa äitien osalli-
suudesta hegemonisissa hyvinvointipalveluiden käytännöissä ja Yhdistyksen rakentamissa vaihtoeh-
toisissa käytännöissä. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa tietoa äitien arjesta, avun tarpeista ja avun 
saamisesta hyvinvointipalveluissa. Katse kohdistetaan sekä yksittäiseen tapaukseen että sen heijasta-
maan yhteiskuntaan.  

Aineistoina käytetään kuutta eri Yhdistyksen toimijoiden temaattista ryhmähaastattelua, jotka analy-
soidaan teoriaohjautuvalla sisällönanalyysilla.  Tulokset osoittavat, että Yhdistys on perustettu, koska 
sieviläiset äidit ovat jääneet vaille tarvittavaa apua julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin pal-
veluissa. Äitien auttaminen on hegemonisissa käytännöissä järjestelmälähtöistä. Yhdistyksen osalli-
suutta tuottaviksi käytännöiksi nimetään äitilähtöisyys, matalankynnyksen lähipalvelut, vertaisuus ja 
kumppanuussuhde ammattilaisiin. Yhdistyksen käytännöt sisältävät myös kriittisiä pisteitä. Tutkiel-
massa todetaan, että Yhdistyksen palvelut tuottavat osattomuutta, jos äitien ääni on alisteinen vahvo-
jen toimijoiden tiedolle. Kriittisenä pisteenä nähdään myös se, että kansalaisvastuisella toiminnalla 
Yhdistyksen toiminta ei ole kestävää ja pysyvämpiä rakenteellisia muutoksia ei saada aikaan.  
 
Johtopäätöksissä korostetaan sosiaalityön ammattilaisten merkitystä kansalaisten osallisuuden raken-
tajana. Sosiaalityötä rohkaistaan yhteisöllisempään työotteeseen, jossa tunnistetaan paikalliset sekä 
yhteisölliset erityispiirteet ja hyödynnetään sekä kehitetään kontekstuaalisia auttamisen tapoja. Tut-
kimusprosessin arvioiminen avaa, miten äitien positio tiedon tuottajana on altis osattomuudelle. Ha-
vaitaan, että käytetyt aineistonkeruun menetelmät ovat osa heikon toimijuuden omaavien äitien mar-
ginaalisuutta tuottavia käytäntöjä. Johtopäätöksissä kehotetaan tutustumaan marginaalissa olevien 
subjektiuteen ja kehittämään kansalaislähtöisiä tiedon keruun menetelmiä.  
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1 Johdanto  
 

Kotikuntani Sievin paikallislehdessä oli 7. marraskuuta 2012 artikkeli ”Kahdet kaksoset 

verottavat perheen voimia. Isänkään ei tarvitse aina jaksaa.” Artikkelissa kerrottiin, 

kuinka perheen oli vaikea saada tarvitsemaansa apua. Myöhemmin kuulin, että Sieviin 

oli perustettu kansalaislähtöisesti Yhdistys1 vastaamaan paikallisten perheiden kokemaan 

hätään. Tutkin Yhdistystä kandidaatin tutkielmassani. Sain käytettäväkseni kyselyn, jossa 

Yhdistys kartoitti sieviläiset lapsiperheiden palveluiden tarpeita. Aineistossa korostui ko-

tiavun tarve, johon eivät olleet vastanneet yksityisen, julkisen, eivätkä kolmannen sekto-

rin palveluiden tuottajat. Halusin tietää ilmiöstä enemmän. Jäin miettimään: Miksi ja mi-

ten Yhdistys on perustettu? Mikä merkitys Yhdistyksellä on sieviläisille lapsiperheille? 

Mitä Yhdistyksen perustaminen kertoo yhteiskunnasta ja erityisesti perheille tarjolla ole-

vista palveluista? 

Tutkin ilmiötä metodologisena katseena kriittinen konstruktionismi, jonka viitekehyk-

sessä näen yhteiskunnallisten ilmiöiden konstruoituvan valta- ja alistussuhteissa (Jokinen 

& Juhila 1999).  ”Oikeana” pidetty tieto on valtaa, valta tuottaa käytäntöjä ja käytännöt 

vaikuttavat ihmisten arkielämässä. Erilaiset tiedot asettuvat arvopositioihin. Olen kiin-

nostunut hegemonisista käytännöistä, marginaalisista äänistä, näiden suhteista ja siitä, 

millaiset käytännöt asettavat ihmisiä epäsuotuisiin asemiin ja millaiset vapauttavat sellai-

sista. (Burr 1995; Fairclough 2003; Parker 1992; Törrönen 2006, 28.) Ihminen elää yh-

teiskunnan rakenteissa, joita ylläpidetään ja muutetaan (Berger & Luckmann 1994). Mar-

ginaalisuus on paikka, jossa ihminen jää osattomaksi itseään koskevien käytäntöjen tuot-

tamisesta (Arnstein 1969; Lämsä 2009, 209). 

Tutkielmani teoreettisena näkökulmana on osallisuus hyvinvointipalveluissa. Ymmärrän 

osallisuuden käsitteen kriittis-konstruktionistisesti (ks. Helne 2002). Osallisuuden kautta 

hahmottelen, miten hyvinvointipalvelut rakentavat äitien mahdollisuuksia elää subjektii-

visesti koettua hyvää elämää. Osallisuuden vaade hyvinvointipalveluissa syntyy, kun voi-

mavarat vähenevät ja apua haetaan ystäviä ja sukulaisia laajemmilta verkostoilta. Avun 

hakemisen tilanteessa on tärkeää tulla kuulluksi ja kohdatuksi subjektina: Osallisuus to-

teutuu, kun apu vastaa koettua elämäntilannetta. (Rantalaiho 2006, 46, 72.) Kysyn, mil-

laiseen tietoon äideille suunnatut palvelut perustuvat. Kuka määrittelee hyvin- ja pahoin-

voinnin? Miten äitien kokemuksellinen tieto näkyy palveluiden käytännöissä? (Burr 

                                                            
1 Yhdistyksen nimi on Sievin Perhepalvelukeskus ry. Käytännöllisistä syistä käytän ni-
meä Yhdistys. 
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1995.) Subjektiivinen tieto koskee paitsi avun tarvitsijan tilanteen nimeämistä, myös re-

sursseja, joita tarvitaan avun hakemisen tilanteessa (Evers 2006; Valkama 2012). 

Osallisuutta tuottava auttaminen perustuu dialogiselle kohtaamiselle, jossa arvostetaan 

ihmisen subjektiutta ja tietoa tilanteestaan (Pohjola 2010, 39). Apua tarvitsevan tieto on 

kuitenkin usein alisteinen vahvoille toimijoille, kuten ammattilaisille ja päättäjille (Bork-

man 1976; Hänninen ym. 2006). Autettavat määritellään syrjäytyneiksi yhteiskun-

nan ”keskuksesta” (Helne 2002; Raitakari 2002, 44–62). Hyvinvointipalveluiden tarkoi-

tuksena on hyvinvoinnin lisääminen. Ne voivat kuitenkin tuottaa myös osattomuutta mää-

rittämällä, kenelle palveluita tarjotaan, mitä palvelut sisältävät ja millä ehdoilla palveluita 

saa. (Evers 2006; Matthies 2014, 8.) Osallisuuden toteutuminen edellyttää palveluiden 

tuottamisen käytäntöjen kriittistä tarkastelemista ja kansalaisten mukaan ottamista heitä 

koskevien käytäntöjen rakentamiseen. 

Tutkielmani on tapaustutkimus, jossa tarkastelen Yhdistystä ja sen perustamiseen liittyviä 

tapahtumia (Kuparinen 2005; Laine & Peltonen 2007, 93; Yin 2003, 15). Riitta Kuparisen 

(mt., 70–73) tavoin minua kiehtoo tapaustutkimuksen kyky saada ruohonjuuritason ko-

kemuksellista, elävää ja eri toimija-asemista tuotettua tietoa. Pääaineistona minulla on 

kuusi Yhdistyksen toimijoiden ryhmähaastattelua, joissa ilmiötä kuvaillaan äitien, työn-

tekijöiden, hallituksen ja ammattilaisten positioista käsin. Lisäaineistona käytän tutki-

muspäiväkirjaa, joka sisältää haastateltaville tehtyjen puheluiden sisältöä ja tuntemuk-

siani sekä havaintojani tutkielman tekemisen aikana. 

Tutkin Yhdistystä teoriani rajaamana. Olen kiinnostunut, mikä merkitys Yhdistyksellä on 

äideille osallisuuden näkökulmasta palvelujärjestelmän kontekstissa (Laine & Peltonen 

2007, 19–20). Tapaustutkimukseni tavoitteena on äitien arjen ja avun saamiseen vaikut-

tavien tekijöiden kuvaaminen ja osallisuuden analysoiminen hegemonisissa hyvinvointi-

palveluiden käytännöissä ja Yhdistyksen rakentamissa vaihtoehtoisissa käytännöissä. 

Yksittäistä tapausta tutkien tuotan lisää tietoa Yhdistyksestä, Yhdistyksen heijastamasta 

paikallisesta uniikkiudesta ja laajemmin yhteiskunnasta. Seuraavat tutkimuskysymykset 

kertovat tutkimuskohteeni rajautumisesta. (Laine ym. 2007, 7–8.)  

Millaista osallisuutta Yhdistys toimijana rakentaa äideille hyvinvointipalveluiden kon-
tekstissa? 

1. Miksi Yhdistys on perustettu? 

2. Mitä ovat osallisuutta tuottavat käytännöt Yhdistyksen toiminnassa? 

3. Mitä kriittisiä pisteitä käytännöt sisältävät osallisuuden näkökulmasta?  
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Pääkysymyksessäni näkyy tutkielmani kaksitahoinen intressi. Yhtäällä olen kiinnostunut 

siitä, millaista yhteiskunnallista auttamista tapaus konstruoi. Yhdistyksen perustamisella 

on syynsä. Aluksi hahmottelen, millaista arkea äidit elävät ja millaisia avuntarpeita heillä 

on. Sen jälkeen tuotan tietoa siitä, millaiseen hyvinvointipalveluiden kontekstiin Yhdistys 

on perustettu. Yhdistys tuo esille vallitsevia ja luo vaihtoehtoisia osallisuuden käytäntöjä 

hyvinvointipalveluiden kontekstissa. Yhdistyksen perustaminen tarkoittaa marginaalisten 

äänien esiin nostamista. Kun katsoo marginaaliin, ei voi sivuuttaa keskusta. (Helne 2002; 

Jokinen ym. 2004.)  

Toisaalla olen kiinnostunut Yhdistyksen rakentamien käytäntöjen merkityksestä äideille. 

Kysyn, miten Yhdistys on perustettu ja miten äidit ovat osallistuneet Yhdistyksen perus-

tamiseen. Yhdistyksen perustamista edeltävät ja sen aikaiset vaiheet ovat osa osallisuuden 

käytäntöjä (Arnstein 1969; Siisiäinen 2014, 31). Nimeän Yhdistyksen perustamisen ta-

pahtumat rakenteiden muuttumiseksi ja vaihtoehtoisten käytäntöjen luomiseksi. Yhdis-

tyksen perustamisvaiheiden jälkeen siirryn tarkastelemaan, mitä ovat Yhdistyksen osalli-

suutta tuottavat käytännöt ja mitä kriittisiä pisteitä käytännöt sisältävät. Pääkysymykses-

säni on käsite ”toimijana”, jolla korostan Yhdistyksessä olevia toimijuuksia, tietoja ja 

resursseja. Myös kansalaislähtöisyys voi institutionalisoitua ja etääntyä alkuperäisestä 

tarkoituksestaan. Yhteiskunnassa ja Yhdistyksessä olevat valtasuhteet ja hierarkkiset tie-

dot vaikuttavat äitien osallisuuden rakentumiseen. (Siisiäinen 2014, 32.)  

Tarkastelen lapsiperhettä äitiperspektiivistä, minkä vuoksi käytän tutkielmassani perheen 

sijaan käsitettä äiti. Olin avoin sekä isien että äitien tiedolle, mutta isät eivät osallistuneet 

haastatteluihin. Isien osallistumattomuus ei ole ihme, sillä aineistossa korostuu äitien vas-

tuu ja isien näkymättömyys arjessa. Tutkielmani kertoo erityisesti suurperheiden äideistä. 

Suurin osa haastateltavista olivat tai haastateltavien kertomat tapaukset koskivat suurper-

heiden äitejä.  

Tuon esille, miten suurperheiden äitien hoiva- ja huolenpitotyö on alituista ja toisinaan 

raskasta, mutta vailla tarvitsemaansa näkyvyyttä. Kotiäitien arki on poliittista. (Anttonen 

& Zechner 2009, 13.) Tutkielmani osoittaa, miten suomalainen julkinen hoivavastuu on 

siirtymässä yksityisen hoivavastuun suuntaan (Julkunen 2006, 36). Vallitsevat diskurssit 

eivät tunnusta hoivan olemassaoloa: Perheiden vaikeat tilanteet nähdään elämänhallinnan 
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puutteena ja julkisia hoivapalveluita karsitaan, ulkoistetaan sekä rajataan tiukoilla kritee-

reillä. Tutkittava tapaukseni herättää kysymään, millaiseen hoivaetiikkaan suomalaisessa 

yhteiskunnassa sitoudutaan.  

Sosiaalityössä pohditaan lapsiperheiden palveluiden toimivuutta. Viime vuosina on ky-

sytty, miksi lastensuojelussa olevia lapsia ja huostaanottoja on suhteellisen suuri määrä. 

Suomalainen hyvinvointivaltio, universalismista ja ennaltaehkäisevien palveluiden pai-

notuksesta huolimatta, ei tue kaikkien perheiden mahdollisuuksia hyvään elämään. En-

naltaehkäisevien palveluiden osalta tarvitaan lisää tietoa. (Julkunen 2006, 30–31; Pösö 

ym. 2014, 482.) Peruspalvelut ovat tärkeitä erityisesti vähävaraisten lapsiperheiden on-

gelmien ennaltaehkäisyyn (Heino 2008). Tutkielmani tarjoaa tietoa edellä mainittuihin 

kysymyksiin ja antaa esimerkkejä, miten osallisuuden toteutuminen ennaltaehkäisevissä 

palveluissa vähentää lastensuojelun tarvetta.  

Osallisuus- ja syrjäytymispuhe ovat ajankohtaisia niin sosiaalityön kuin muussakin kon-

tekstissa sisältäen suuria odotuksia kansalaisten hyvinvoinnille (mm. Helne 2002; Matt-

hies ym. 2011; Matthies 2014; Saari 2008). Sote-uudistus on osa osallisuus- ja syrjäyty-

miskeskusteluita. Uudistuksella pyritään yhdenvertaisiin, laadukkaisiin ja asiakaslähtöi-

siin palveluihin koko maassa. Sote-uudistuksen tavoitteita ovat myös eriarvoisuuden vä-

hentäminen ja uudet palveluiden tuottamisen tavat. (Kärkihankkeet 2015.)  Keskustelun 

runsaudesta huolimatta osallisuus määritellään usein vahvojen instituutioiden näkökul-

masta, minkä vuoksi monien kansalaisten ja ryhmien tieto on jäänyt hiljaiseksi (Beresford 

2010, 495; Branfield & Beresford 2006a; 2006b;  Matthies 2010, 174; Matthies ym. 2011; 

Metteri 2012, 206–207). Esitän, miten äitien positio on marginaalinen lapsiperheen arjen 

käytäntöjä koskevissa keskusteluissa. Palveluiden ”hyvät” käytännöt voivat jättää joita-

kin ihmisiä ja ryhmiä vaille tarvittavaa apua. 

Tutkielmani rakenne on poikkeuksellinen. Aloitan koko tutkielmaani valaisevasta kat-

seesta – kriittisestä konstruktionismista. Ratkaisullani korostan kriittisen konstruktionis-

min vahvaa roolia osallisuuden teoriassani. Metodologisen katseen sijoittaminen ennen 

teoriaosuutta syventää lukijan ymmärrystä osallisuudesta. Teoria-osuus on lyhyt: Avaan 

kappaleessa kolme vain teoreettisen näkökulmani suuntaviivat, sillä teorian merkitys on 

aineiston keräämisen ja analyysin vaiheessa ohjaava ja itseään täydentävä. En pysyttele 

esimerkiksi pelkästään kansalaisuudessa tai asiakkuudessa, vaan empiria ja tutkimuskir-

jallisuuden lukeminen täydentävät osallisuuden käsitettä analyysin edetessä. Tavoittelen 
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teorian analyyttista yleistämistä, jonka avulla tuotan tietoa (vakiintuneiden) hyvinvointi-

palveluiden käytäntöjen vaikutuksesta äitien elämään. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 

194; Pohjola 2000, 98.)  

Kappaleessa neljä kirjoitan tutkimukseni toteutuksesta. Aloitan tutkijaposition tarkaste-

lusta, sillä läheinen suhteeni tutkimuskohteeseen vaikuttaa tutkimuksen eri vaiheissa. En-

nen syvällisempää tutkimuksen tekemistä otin selvää Yhdistyksen keskeisistä toimijoista 

ja palveluista. Avaan tutkimusmatkaani myös lukijalle ja kuvaan tutkittavaa tapausta niin, 

että lukija ymmärtää tutkielman seuraavat vaiheet. Kappaleessa neljä kerron myös tut-

kielmassa käytetyistä aineiston hankinnan ja analyysin menetelmistä.  

Tapaustutkimuksen toteutuksen kerronnan jälkeen siirryn tutkimustuloksiin. Tutkimustu-

lokset muodostavat kronologisen tarinan siitä, miten Yhdistyksen perustaminen muutti 

äitien auttamista. Tulosluvut etenevät kappale kappaleelta Yhdistyksen perustamista 

edeltävistä vaiheista kohti tulevaisuuden kuvaa. Aluksi eläydytään äitien maailmaan, 

jonka jälkeen haetaan apua erilaisilta palveluilta. Kun apua ei saa, muodostuu hädän kon-

teksti, johon kansalaiset vastaavat perustamalla Yhdistyksen. Yhdistyksen matkassa kul-

keminen osoittaa, miten Yhdistyksen käytännöt konstruoituvat jatkuvasti ja ilman kriit-

tistä reflektiota muuttuvat järjestelmälähtöiseksi. Johtopäätöksissä tiivistän tutkimustu-

lokset, paljastan yhteiskunnallisia löydöksiä, esitän aiheita tutkimiselle sekä pohtimiselle 

ja arvioin tutkimusprosessiani. 

Käytän runsaasti sitaatteja. Sitaateilla viittaan koko ryhmään. Tunnistettavuuden vuoksi 

sitaatit on kirjoitettu yleiskielellä. Runsaat sitaatit tekevät tulkinnoistani läpinäkyvämpiä 

ja kuvaavat haastateltavien todellisuutta värikkäämmin. Vaikka tutkielmani on tutkijapo-

sitioni, minussa olevien rakenteiden ja aineiston vuorovaikutuksen tuotos, haluan antaa 

erityisen äänen tutkimuskohteestani kertoville ihmisille. Kerronta on rikkaampaa ja tut-

kimuksellinen osallisuus vahvempaa, kun ihmiset saavat puhua omilla sanoillaan.  
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2 Metodologinen katse: Kriittinen konstruktionismi 
2.1 Konstruktionismi 
 

Tutkielmani teoreettis-metodologinen viitekehys on kriittinen konstruktionismi, joka vai-

kuttaa tutkimuskohteen valintaan, tutkimuskysymysten muotoiluun, analyyttisten työka-

lujen käyttöön ja tutkijan position ymmärtämiseen (Jokinen 1999, 38–41). Kriittinen kon-

struktionismi on osa konstruktionismin laajaa repertuaaria, jonka eri suuntaukset ulottu-

vat eri tieteisiin ja painottavat toisistaan poikkeavia käsitteitä (Burr 1995, 3; Heiskala 

1995; Jokinen 1999; Juhila 1999). Tässä luvussa avaan konstruktionismin yleisiä ideoita. 

En käytä ”sosiaalista” käsitteen edessä. Hacking (2009) toteaa ”sosiaalisen” olevan turha 

etuliite, koska todellisuus konstruoidaan ainoastaan sosiaalisesti ja ihmiset käsitteellistä-

vät vain sosiaaliselle merkityksellisiä asioita. 

 Vivien Burr (1995) määrittelee periaatteita, jotka konstruktionismin eri suuntausten 

edustajat jakavat. Ensinnäkin, konstruktionismissa suhtaudutaan epäilevästi totuuksia 

kohtaan. Asiat eivät ole pysyviä ja luonnollisia, vaan ne ovat olemassa sellaisina kuin 

ihmiset konstruoivat ja ymmärtävät ne (Alasuutari 2001, 24–25). Konstruktionisti ei ole 

kiinnostunut totuudesta sinänsä, vaan kysyy, miksi erilaiset kategoriat, käsitteet ja dis-

kurssit ovat olemassa (Burr 1995, 3). Idea näkyy vahvasti Tuula Helnen (2002) syrjäyty-

misen käsitteessä. Hän toteaa, että syrjäytymistä on mielekkäämpää tutkia historiallisessa 

ja kulttuurisessa kontekstissa sekä relaatioina kuin määritellä syrjäytymistä ja syrjäyty-

neitä (mt., 8–9; ks. Burr 1998, 24). Käsitteen määrittely vain uusintaa totuttua todellisuu-

den hahmottamisen tapaa. Konstruktionisti on kiinnostunut muutoksesta – tiedon lisää-

misestä ja uusista näkökulmista (Hacking 2009, 19–20). 

Totuuden käsitettä käytetään eri merkityksissä. Burr (1998, 23) erottaa kolme totuuden 

sfääriä. Ensimmäisessä kysytään, onko asia totta vai valhetta. Tähän konstruktionisti ei 

voi vastata, sillä kiinnostuksen kohteena ei ole fakta (Berger & Luckmann 1994, 13; 

Juhila & Suoninen 1999, 234). Toinen totuussfääri koskee materiaalista todellisuutta, 

jonka alueella kiistellään, ovatko havaintomme todellisia vai illuusiota. Tästä sfääristä 

konstruktionisti ei ole kiinnostunut. Emme kykene kielellä saavuttamaan meistä riippu-

mattomia asioita, joten kieli ulottuu vain alueelle, jonka uskomme vaikuttavan elä-

määmme. (Burr 1998, 23.) Ian Parker (1992) antaa meistä riippumattomille asioille onto-

logisen statuksen. Ontologisella alueella oleva todellisuus vaikuttaa ihmisten elämään, 

mutta on heistä riippumaton.  Tahtomme ei kykene muuttamaan ontologiaa. 
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Konstruktionistinen kiinnostuksen kohde on kolmannessa totuussfäärissä, jossa sosiaali-

nen vuorovaikutus tuottaa tietoa ja totuuksia (Berger & Luckmann 1994; Burr 1995). Par-

ker (1992) käsitteellistää tämän epistemologiseksi sfääriksi, jossa ihmiset luovat elä-

määnsä vaikuttavaa tietoa. Tieto rajaa, mahdollistaa, nimeää ja muuttaa todellisuutta po-

liittisesti ja moraalisesti. Asiat ovat diskursiivisia ja vaihtoehtoisia. Periaatteessa kaikki 

diskurssit voidaan muodostaa miten tahansa (Hacking 2009; Parker 1992). Diskursiivi-

suudesta huolimatta konstruktiot vakiintuvat ja vakiintuneita konstruktioita on vaikea kat-

soa toisin. Koska tieto on tuottavaa, se edellyttää kriittisyyttä. (Parker 1992.) 

Toiseksi, tieto ei ole kuvausta todellisuudesta, vaan se on sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa syntyvää, kumuloituvaa, muuttuvaa ja uusiutuvaa. Todellisuus on anti-essentiaa-

lista. Syy-seuraussuhteet eivät ole konstruktionistin tutkimuskohteena. (Burr 1995, 4–6.)  

Peter Berger ja Thomas Luckmann (1994) kirjoittavat klassisessa teoksessaan ”Todelli-

suuden sosiaalinen rakentuminen”, että yhteiskunta tekee yksilön, joka tekee yhteiskun-

nan (myös Heiskala 1995, 149). Yksilö ja erilaiset rakenteet ovat kehämäisessä vuorovai-

kutuksessa. Konstruktionistisen ajattelusuunnan sisällä tosin käydään kiistaa yksilön ja 

erilaisten rakenteiden suhteesta – siitä, kummalla on vahvempi rooli todellisuuden raken-

tamisessa (esim. Giddens 2001). Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen (1999, 247) tavoin ym-

märrän kulttuurin ja erilaiset rakenteet olevan ”tässä ja nyt” mikrotason toiminnassa 

läsnä. Se, kuinka yksilö osallistuu konstruktioiden muuttamiseen, riippuu hänen positios-

taan. Toisin sanoen käytännöissä tietyt todellisuuden tulkinnat saavat vahvemman sijan 

kuin toiset (mt., 247). 

Kolmantena, jokainen konstruktio sisältää ja synnyttää toimintaa. Konstruktioilla, esi-

merkiksi käsitteillä, ei itsessään ole merkitystä, vaan sillä, kuinka ne ymmärretään käy-

tännöissä. (Burr 1995, 5.) Konstruktioilla on siis käytännöllisiä seurauksia ihmisten elä-

miin. Toisin sanoen niillä on merkitystä. Kuten Burr (1998, 23) mainitsee, käytäntö ja 

diskurssit pitävät yllä toisiaan ollen erottamattomat. Käytäntö on diskurssi(e)n todellis-

tuma, joten diskursseja muutetaan kyseenalaistamalla käytäntöjä. Konstruktionistisessa 

ajattelussa kieli on sekä rakennetta että toimintaa. Kieli edeltää ajattelua, koska ajatte-

lumme rakentuu kielen varaan. Toiminnallinen puoli kuvastaa sitä, kuinka me kielen 

avulla tuotamme kuvaa maailmasta ja luomme todellisuutta. Kielellä sellaisenaan ei ole 

merkitystä ilman viittauskohdetta tai tarkoitusta. (Burr 1995, 6–7.) Ian Hacking (2009) 

puhuu kategorisoinnista ja ideoista, jotka syntyvät sosiaalisesti. Kieli on materiaalista sen 

vuoksi, että se rajaa ja luo toiminnan mahdollisuuksia. (Mt., 26–27.) Konstruktionismin 

tutkimuskohteena ovat vuorovaikutuksen prosessit, joissa tietoa tuotetaan ja sitä pidetään 
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yllä. Tutkija kysyy, kuinka tieto saadaan aikaan ja mitkä ovat tuotetun tiedon seuraukset. 

(Burr 1995.) 

 

 

2.2 Kriittisyys 
 

Valitsemassani viitekehyksessä hyväksyn konstruktionismin perusainekset, mutta koros-

tan kriittisyyttä. Tieto, joka on vallan keskeinen elementti, syntyy vuorovaikutuksessa ja 

elää käytännöissä vaikuttaen ihmisten arkielämässä (Alasuutari 2001; Burr 1995, 62–65; 

Hacking 2009). Arja Jokinen ja Kirsi Juhila (1999) näkevät konstruktionismin janana, 

jonka ääripäissä ovat analyyttinen ja kriittinen konstruktionismi. Kriittinen näkökulma 

sisältää esioletuksen alistus- ja valtasuhteista. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat 

(kielelliset) käytännöt tai diskurssit, joissa alistus- ja valtasuhteet ovat olemassa.  

Keskeisiksi käsitteiksi kriittiselle konstruktionismille Jokinen ja Juhila (1999, 85–89) 

määrittelevät ideologian, vallan, valtasuhteet, hegemoniset diskurssit ja vaiennetut äänet. 

Kriittinen tutkimus ei pelkästään analysoi, vaan on myös muutosorientoitunut. Myös 

Hacking (2009) määrittelee konstruktionismille aste-eroja, joiden ääripäät ovat historial-

linen ja vallankumouksellinen konstruktionismi. Historiallinen konstruktionismi on arvo-

vapaata ja analyyttista, josta se asteittain kasvaa arvottavampaan ja radikaalimpaan val-

lankumoukseen. (Mt., 38.) 

Oma positioni on analyyttisen ja vallankumouksellisen välimaastossa. Yhdyn Kenneth 

Gergenin (1998, 147) ajatukseen siitä, että konstruktionismin ytimessä on kiinnostus mar-

ginalisoiduista äänistä. Konstruktionistinen tutkimus on usein perustutkimuksellista tar-

koituksenaan tuottaa tietoa tiedon päälle. Juhila ja Suoninen (1999, 244) ajattelevat, että 

perustutkimus palautuu jossakin vaiheessa käytäntöön ja muuttaa ymmärrettyä todelli-

suutta. He eivät pidä mielekkäänä tiukkoja esioletuksia alistus- ja valtasuhteista. Tällaisen 

he paikantavat mieluummin analyysivaiheeseen. Kansainvälinen määritelmä sosiaalityön 

tiedosta sisältää ja antaa oikeutuksen kriittiselle näkökulmalle. Määritelmän mukaan so-

siaalityön tiedon ainutlaatuisena piirteenä on sen suora soveltaminen käytäntöön, eman-

sipaatio ja palveluiden käyttäjien osallistuminen tiedon tuottamiseen. (IFSW 2014.) Mää-

ritelmä sisältää oletuksen joidenkin ihmisten vapauden puutteesta ja arvottaa palveluiden 

käyttäjien äänen tärkeäksi. 

Konstruktionismia kohtaan esitetty kritiikki on sen sortuminen relativismiin; kaikki käy 
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ja kaikki on totta (Harré 1998).  Onhan konstruktionismin anti sen osoittamisessa, että 

asiat voisivat olla toisin (Burr 1998; Hacking 2009) – mutta miten? Burr puoltaa kriitti-

syyttä.  Konstruktionisti ei ole asioiden neutraali kuvailija, sillä diskurssit ovat ideologisia 

ja niillä on käytännön seurauksia ihmisten elämässä. Kriittisyys on ”totuuden” epäile-

mistä ja sen ymmärtämistä, että tieto on suhteessa kontekstiinsa (Alasuutari 2001, 91). 

Parkerin sanoin diskursseissa tieto, valta ja totuus ovat erottamattomat. Totuuden statuk-

sen saaneet diskurssit pitävät yllä joitakin käytäntöjä ja valtasuhteita. (Parker 1992, 17–

20, 23–40.) Ilman valittua positiota, Burr toteaa, konstruktionismia ei voi ottaa tosissaan. 

Yhteiskunnassa moraaliset valinnat ovat välttämättömiä (Burr 1998), joskin eettisesti ar-

gumentoitavia (Juhila & Suoninen 1999). 

Miten moraalisia valintoja voidaan tehdä sortamatta joitakin? Johtavatko valinnat essen-

tialismiin, joka ei ole konstruktionismin mukaista? Dilemmaa ratkaisevat periaatteet, joi-

den mukaan konstruktionisti on kiinnostunut diskurssien seurauksista, ei totuudesta (Burr 

1998, 19–20) ja käsittää, että konstruktionismin ytimessä on tietoisuuden lisääminen 

(Hacking 2009, 20). Jos jollakin diskurssilla on sortavia seurauksia, tarvitaan lisää tietoa. 

Sosiaalityön tiedon emansipaation tavoite palveluissa koskee heitä, joiden hyvinvoinnin 

ongelmaan vallitsevat diskurssit käytäntöineen eivät tuo ratkaisua. Tutkimuksen ja käy-

tännön intressinä on totuuden etsimisen sijaan tiedon lisääminen; tutkitaan diskurssien 

kulttuurista kontekstia ja tuotetaan uusia näkökulmia. 

Michael Foucault´n kirjoitukset diskurssien, tiedon ja vallan suhteesta ovat heuristisia 

tutkielmalleni (Alhanen 2007). Foucault´n keskeinen sanoma on, että tieto on valtaa. Ei 

kuitenkaan mikä tahansa tieto, vaan kulloinkin vallitseva ja oikeana tai totuutena pidetty 

tieto (myös Parker 1992).2 Totuus oikeuttaa käytäntöjä ja käytäntöjä horjuttamalla to-

tuutta voidaan kyseenalaistaa. Valta ja vastarinta ovat erottamattomat. Tiedolla voidaan 

käyttää valtaa muiden yli (power over) ja määritteleminen kantaa mukanaan aina vallan 

ulottuvuuden. (Alasuutari 2001; Alhanen 2007.) Ehkä juuri tämän vuoksi Hacking (2009) 

toteaa, että asioiden määrittelemisen sijaan konstruktionisti katselee ympärilleen ja tutkii 

kriittisesti kontekstia, jossa konstruktiot syntyvät. Kriittisessä viitekehyksessä ongelmana 

ei ole käsitteiden määritteleminen, vaan kyky ottaa etäisyyttää totuuteen (Alasuutari 2001, 

102). 

                                                            
2 Michael Foucault’lle tieto tarkoittaa lähinnä tieteellistä tietoa (Alhanen 2007, 133–138). 
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Foucault’ta analysoivissa teoksissa (Alhanen 2007; Burr 1995) viitataan ”tiedon arkeolo-

giaan”, jonka mukaan tutkitaan olosuhteita, joissa vallitseva diskurssi on tosi. Kun ky-

symme, miksi jokin asia on tosi, voimme kyseenalaistaa toden legitimiteettiä. Legitimi-

teetti horjuu, kun marginalisoidut äänet saavat kuulua. Valta ja vastarinta ovat diskurs-

seissa, joita toimeenpannaan, ylläpidetään ja haastetaan. Vastarinta on haastavinta dis-

kurssien näyttäessä niin luonnollisilta, että niitä on vaikea katsoa toisin. (Mt.; Parker 1992, 

17–20, 23–40.)  

Kriittinen tutkija on yhtä hyvin kiinnostunut poikkeavasta kuin vallitsevasta, sillä poik-

keava heijastaa totuutta (Alasuutari 2001; Helne 2002; Juhila & Suoninen 1999, 235). 

Yhteiskunnassa on ilmiöitä, joita pidetään välttämättöminä. Todellisuus on ideoita, kate-

gorioita ja luokituksia, joihin ihmiset ja asiantilat määrittyvät. Luokitukset elävät kuiten-

kin vain käytännöissä ja niillä täytyy olla kohteensa ja ylläpitäjänsä. (Hacking 2009.) 

Kieli luo todellisuutta, jota toiminta pitää yllä. Kieltä ja toimintaa ei ole mieltä erottaa. 

(Juhila & Suoninen 1999, 238.) Hacking muistuttaa, että kategorisoinneilla ovat edelly-

tyksensä ja sen vuoksi konstruktionistin on oikeutettua kysyä ”miksi?” ja ”millä seurauk-

sin?” (Hacking 2009, 54, 67). 

Virallisen tiedon ja toisen tiedon käsitteet auttavat analysoimaan erilaisten tietojen mer-

kitystä todellisuuden rakentamisessa. Käsitteet pohjaavat ajatukseen, jonka mukaan yh-

teiskunnallisia ongelmia ei tutkita olemassa olevina, vaan diskursseina, jotka muotoutu-

essaan sisältävät valtapositioita. Sakari Hännisen, Jouko Karjalaisen ja Tuukka Lahden 

(2006) teoksessa toinen tieto määritellään virallista tietoa haastavaksi arkitiedoksi, joka 

on ”kokemuksellista, paikantunutta, ihmettelevää, paljastavaa ja pohdiskelevaa.” (mt.,4). 

Yhteiskunnan hallinta perustuu kirjoittajien mukaan kuitenkin viralliseen tietoon tuottaen 

aikansa totuuksia ja niihin nojautuvia käytäntöjä. Huono-osaiset määritellään ja nähdään 

muokattavissa olevina objekteina. Auttamisen hyvästä tarkoituksesta huolimatta seurauk-

sena voi olla vain marginaaliin määritettyjä identiteettejä. (Törrönen 2006, 15.) Virallinen 

tieto katsoo kohdettaan ulkoa päin, mutta omistaa toiminnallista valtaa. Tiedon ja vallan 

suhde on ilmeinen. Yksityiskohtaisuuden sijaan virallinen tieto pyrkii yleiseen, kokemuk-

sellisuuden sijaan kategorioita tuottavaan ja ihmettelemisen sijaan totuuteen pyrkivään. 

Kriittisen konstruktionismin näkökulmasta on kiinnostavaa, miten tällainen tieto muuttuu. 

(Hänninen ym. 2006.) 

Hänninen, Karjalainen ja Lahti (mt.) kirjoittavat, että yhteiskunnalliset ongelmanasettelut 

ja kysymykset ovat usein vahvojen instituutioiden tuottamia. Palataan konstruktionisti-

seen peruskysymykseen (myös Helne 2002): Miksi puhutaan siitä, mistä puhutaan. 
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Omassa kontekstissani: Mitä osallisuus on? Kuka osallisuudesta puhuu? Kuka määrittelee 

ongelmat? Millaiseen tietoon osallisuuspuhe kytkeytyy? Keneltä kysytään? Millä tavalla 

kysytään ja millaisia todellisuutta hahmottavia käsityksiä tuotetaan? (Burr 1995;  Hänni-

nen ym. 2006, 4–5.) 
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3 Teoreettinen näkökulma: Osallisuus hyvinvointipalveluissa 
3.1 Hyvinvointipalvelut tuottavat osallisuutta ja osattomuutta 
 

Konstruktionisti kysyy, miksi käsitteet ovat olemassa (Hacking 2009). Keskustelu osalli-

suudesta ja syrjäytymisestä ovat olleet polttavia 2000-luvulla koko Euroopan Unionin 

alueella (Matthies 2014, 3–4;  Saari 2008). Tarkastelen osallisuutta rajautuen hyvinvoin-

tipalveluihin. Osallisuuden käsitteen avulla hahmottelen, miten hyvinvointipalvelut aut-

tavat äitejä subjektiivisesti koetun hyvän elämän rakentamisessa. Hyvinvointipalveluiden 

tavoitteena ovat hyvät arvot, kuten asiakaslähtöisyys ja osallisuus. Retoriikkaa ei tule kui-

tenkaan käsittää koettuna todellisuutena. (Metteri 2012, 206–207; Pohjola 2010, 71.)  

Osallisuus ja syrjäytyminen nähdään saman ilmiön ääripäinä (Arnstein 1969; Evers 2006; 

Matthies 2014). Hyvinvointipalveluille kohdistetaan erityisiä odotuksia syrjäytymisen 

vastaisessa toiminnassa. Hyvinvointipalveluiden tavoitteena ovat hyvinvoinnin lisäämi-

nen ja osallisuuden edistäminen. Aila-Leena Matthies (2014, 8) huomauttaa, että niillä 

määritellään yhteiskunnallisia kohteita, kuten sosiaalisia ongelmia. Käytännöillään hy-

vinvointipalvelut ilmaisevat puuttumisen ja auttamisen arvoisena olevat asiat ja ihmiset. 

Hyvinvointipalveluiden tarjoamat osallisuuden paikat voivat paradoksaalisesti tuottaa 

osattomuutta määrittämällä, kenelle palveluita tarjotaan, mitä palvelut sisältävät ja millä 

ehdoilla palveluita saa. (Mt., 8.) Hyvinvointipalvelut ovat kriittisen konstruktionismin 

viitekehyksessä diskursseihin kytkeytyviä käytäntöjä. 

Käsitykseni osallisuudesta on saanut vaikutteita Tuula Helnen (2002) syrjäytymistä kos-

kevasta tutkimuksesta. Kriittisen konstruktionismin tulkitsemana syrjäytyminen ei ole 

objektiivinen tila, vaan vuorovaikutuksessa syntyvä hegemoninen diskurssi. Essentiali-

soimisen sijaan Helne kiinnittää huomiota, miten jokin määritellään syrjäytymiseksi so-

siaalisten, poliittisten ja taloudellisten ideologioiden ohjaamina. (Helne 2002, 22–25; 

myös Siisiäinen 2014, 29.)  Syrjäytyminen on kontekstuaalista, kulttuurista ja historial-

lista. Helne (mt.) käyttää käsitettä odotusten struktuuri tai kulttuurinen malli, jonka ke-

hyksessä jotkin asiat määrittyvät syrjäytymiseksi. Syrjäytyminen on relationaalista. Yh-

teiskunta on taipuvainen tuottamaan hegemonista tietoa, jonka perusteella syrjäytyneet 

liitetään ideaaliksi katsottuun yhteiskuntaan (myös Hänninen ym. 2006).  Kriittisen kon-

struktionismin mukaisesti yhteiskunnassa ei ole yhtä totuutta. Helne (mt.) kysyykin, mil-

laiseen yhteiskuntaan ja yhteisyyteen syrjäytyneet halutaan liittää. Koska vallitsevassa 

ajattelussa syrjäytyminen ymmärretään keskeltä reunoille joutumisena, on mielekästä tut-

kia ydintä.  
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Vaikka osallisuuden käsite on osa syrjäytymiskeskusteluita, nimeän osallisuuden vasta-

kohdaksi jatkossa osattomuuden korostaakseni rajautumistani hyvinvointipalveluihin. 

Osattomuus hyvinvointipalveluissa tarkoittaa joko niiden puuttumista tai käytäntöjä, joi-

den muodot eivät ole tarkoituksenmukaisia apua tarvitsevalle. Osallisuuden vaade syntyy 

hyvinvointipalveluiden tarpeesta tai niiden kykenemättömyydestä vastata palveluiden 

tarpeisiin. (Rantalaiho 2006, 46, 72.) Tutkimuskirjallisuutta lukiessani olen kiinnittänyt 

katseeni kansalaisen sekä asiakkaan ja palveluiden kohtaamiseen vaikuttaviin tekijöihin 

avun hakemisen ja saamisen tilanteissa (Valkama 2012). Näen auttamistilanteet kohtaa-

misena, jossa vaikuttavat avun hakijan subjektius ja palveluiden käytännöt (Pohjola 2010, 

52).  

 

Osallisuuden käsitettä käytetään osallisuuden ja osallistumisen merkityksessä, sillä käsite 

on saanut vaikutteita monien teorioiden keskusteluista (Kivistö 2014, 42–57). Yleisesti 

osallisuudella tarkoitetaan syrjäytymisen kaltaista identiteettikäsitettä – yhteisö(i)ssä syn-

tyvää kokemusta ja tunnetta sen jäsenyydestä. Osallistuminen on konkreettista toimintaa 

tai sen puutetta. (Kokkonen ym. 2014, 233.) Tästä ulottuvuudesta kirjoitan seuraavassa 

kappaleessa. Viittaan osallisuuden käsitteellä auttamisen eettiseen ja ideologiseen ulottu-

vuuteen. Hyvinvointipalveluiden alueella osallisuuden kokemus syntyy perusturvallisuu-

desta, luottamuksesta ja tunteesta, että elämä jatkuu ja hyvä arki säilyy vastoinkäymisistä 

huolimatta. Hyvinvointipalveluiden kautta rakennetaan samalla suhdetta yhteisöihin ja 

yhteiskuntaan. Muutos- tai kriisitilanteessa hyvinvointipalvelut tekevät näkyväksi ihmi-

sen ja yhteiskunnan välisen auttamissuhteen. (Hämeenaho 2014, 193.) 

 

Osallisuuspuhe on normatiivista ja ideologista (Evers 2006; Karjalainen & Raivio 2013; 

Matthies 2014, 3–4; Siisiäinen 2014, 29). Yhteiskunnassa on jatkuva keskustelu siitä, ketä 

autetaan, kuka auttaa, miten autetaan ja miksi autetaan. Auttamisen kohteet, tavat ja syyt 

elävät ja muuttuvat ajassa ja paikassa. (Hokkanen 2014, 63–66.) Myös osallisuus hyvin-

vointipalveluissa syntyy kontekstissa. Hyvinvointipalveluiden taustalla on keskustelu so-

siaalisten ongelmien, hyvinvoinnin, keinojen ja tavoitteiden suhteista. Perhepolitiikka 

osaltaan konstruoi perheille tarjottuja palvelua ja materiaalista tukea. Perheiden auttami-

sen käytännöt ilmaisevat kulttuurisia ajattelutapoja, ideologioita ja yhteiskunnallista tilaa. 

(Forsberg 1998; Nätkin & Vuori 2007, 7–8.) Perheille suunnatut palvelut kuvaavat val-

litsevia huolenaiheita, jotka ovat vuorovaikutuksessa konstruoituja. Palvelut ovat ra-

kenne, jolla on konkreettisia seurauksia rajaten ja mahdollistaen ihmisen tarpeiden toteu-

tumista (ks. Hacking 2009, 54, 67).  
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Katja Valkama (2012, 8) hahmottelee väitöskirjassaan ”kansalaisesta asiakkaaksi” -ta-

pahtumaan vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavat yhteiskunnalliset 

ideologiat, arvot ja kulttuuri, jotka saavat kirjallisen asunsa valtion infomaatio- ja nor-

miohjauksessa palveluiden tavoitteina ja hyvinä käytäntöinä ja joita konkretisoidaan pai-

kallistasolla auttamistilanteissa. Valkama kirjoittaa, että kansalaisesta asiakkaaksi tule-

minen ja avun saaminen ovat ideologioiden ohjaamaa. (Mt.; myös Pohjola 2010.) Kun 

tarkastelen osallisuutta, siirrän katseeni ongelmia kantavasta ihmisestä hänen ja yhteis-

kunnan väliseen suhteeseen (Helne 2002).  

Osallisuuskeskustelussa on samankaltaisia todellisuuden jähmettämisen ongelmia kuin 

empowermentissa, joka kriittisesti ajateltuna määritellään jatkuvasti uudelleen alistus- ja 

sorron muotojen muuttaessa muotoaan kontekstista riippuen (Hokkanen 2014, 123; Pease 

2002). Hyvinvointipalvelut voivat olla samassa yhteiskunnallisessa tilanteessa joidenkin 

kansalaisten ja asiakkaiden mahdollisuuksia tukevaa, mutta toisten tarpeiden toteutumista 

haastavaa. Palvelujärjestelmä ei halua tunnustaa ja ottaa vastaan joitakin ihmisten tar-

peita. Voidaan esimerkiksi ajatella, että ongelmat ovat itse aiheutettuja. Ihmisten tarpei-

den arvottaminen on tietoista ja tiedostamatonta. Vaikka kansalaisten oikeuksia koroste-

taan, harvoin pysähdytään miettimään, mitä ne käytännössä tarkoittavat. (Pohjola 2010, 

66–67.)  Vallitsevaan on vaikea ottaa etäisyyttä (Fook 2002; Parker 1992). Tästä syystä 

sosiaalityössä on tärkeää suhtautua kriittisesti normatiivisiin ihanteisiin, kuunnella mar-

ginaalista kuuluvia ääniä (Valkama & Raisio 2013, 90; Pohjola 2011, 212) ja (tarkoin) 

pohtia, millaisen osallisuuden puolesta teemme työtä.  

Sosiaalityön kansainvälisessä määritelmässä korostetaan konstruktioiden kriittistä reflek-

tiota. Sosiaalityön tehtävänä on tunnistaa ihmisten elämässä olevaa pahoinvointia ja edis-

tää hyvinvointia. Määritelmässä painotetaan, että sosiaalityö toimii ihmisten ja rakentei-

den parissa. (IFSW 2014.)  Kriittistä sosiaalityötä mukaillen, valtaa sisältävät hyvinvoin-

tipalvelut luodaan yhdessä, mutta koetaan yksilöllisesti. Rakenteiden pitäminen totuutena 

näkyy siinä, että ihmiset uskovat eriarvoisuuden olevan luonnollista ja välttämätöntä. Hy-

vinvointipalvelut muovataan ja siksi niitä voidaan myös muuttaa. Tärkeitä keinoja ovat 

kriittisyys, asioiden tietoisuuteen saattaminen ja vuorovaikutteiset tietämisen tavat. (Fook 

2002, 17; Payne 2005, 241–246.) Sosiaalityössä on tärkeää ottaa kantaa, miten ase-

moidutaan suhteessa yhteiskuntaan, rakenteisiin ja toimintaympäristöön. Tuetaanko sosi-

aalityössä yksilön vastuuta ja heidän auttamistaan vallitsevissa rakenteissa vai nähdäänkö 

sosiaalityö itsessään osaksi rakenteita? (Pohjola 2015, 18–21.) 
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3.2 Osallisuus osallistumisena 
 

Kriittisen näkökulman mukaisesti olen kiinnostunut perheiden äänestä hyvinvointipalve-

luiden käytännöissä. Tässä kappaleessa avaan osallistumisen ulottuvuutta. Lähtökohtana 

on ihmisten arki, ei hyvinvointipalveluiden järjestelmä (Matthies ym. 2011, 136). Osalli-

suus toteutuu subjektiivisen kokemuksen kohtaamisena, arvostamisena ja hyödyntämi-

senä tilanteen ratkaisemiseksi (Matthies 2014, 5). Anneli Pohjola (2010) käsittelee sub-

jektiivisuutta palvelujärjestelmässä työtäni kiinnostavalla tavalla. Subjekti on ihminen ar-

jessaan, ainutlaatuisessa elämässään ja apua edellyttävässä tilanteessa.  Ihminen ei ole 

yhteen kategoriaan sijoitettava yleistetty asiakas, vaan subjektina hänen elämäntilan-

teensa tuottaa avun hakemisen tilanteeseen erityisiä, joskus ei-toivottuja, tekijöitä. Rat-

kaisua haetaan dialogisesta kohtaamisesta. (Mt., 39, 56–61.) Ymmärrän Pohjolan subjek-

tin ihmisenä, jonka uniikkiuden ja kokonaisvaltaisuuden huomioiminen vaikuttavat osal-

lisuuden kokemukseen. Osallisuuden toteutuminen riippuu siitä, tapahtuuko kohtaaminen 

ihmisestä vai järjestelmästä käsin ja onko ihminen palveluiden kohde vai keskeinen toi-

mija. (Mt.) Kansalainen voi kokea olevansa osaton, vaikka ulkoa päin hänet määriteltäi-

siin toisin (Matthies 2014, 5). Osallisuudessa merkitsee, miten ihminen kokee tulleensa 

ymmärretyksi, kuulluksi ja autetuksi.  

Arki ja inhimillisyys ovat keskiössä. Ihmiset kohtaavat avun ja tuen tuottajat omassa 

elinympäristössään paljaina ”itseinään” (Hänninen ym. 2006). Järjestelmälähtöisten hy-

vinvointipalveluiden heikkoutena on niiden etäinen ja kapea katse, minkä vuoksi ihmistä 

ei kohdata subjektina (Pohjola 2010; Törrönen 2006, 15). Järjestelmälähtöiset hyvinvoin-

tipalvelut perustuvat viralliseen tietoon ja omistavat toiminnallista valtaa. Tieto ja valta 

kulkevat käsikkäin. Yksityiskohtaisuuden sijaan virallinen tieto on yleistä, kokemuksel-

lisuuden sijaan kategorioita tuottavaa ja ihmettelemisen sijaan totuutta etsivää. (Hänninen 

ym. 2006.) Tavoittelen äitien osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä heidän maailmastaan kä-

sin ja kysyn, kuinka heidän tietonsa käytännöllistyy hyvinvointipalveluiden käytännöissä.  

Syrjäytyminen ymmärretään usein ongelmien kasaantumisena (Helne 2002; Lämsä 2009) 

ja asiakkaan ongelmia ratkotaan tarjolla olevien palveluiden avulla. Otan etäisyyttä edel-

liseen määritelmään ja näen hyvinvointipalveluista syrjäytymisen eli osattomuuden vai-

kutusmahdollisuuksien puutteena (Lämsä 2009, 209). Osattomuus on ulosjäämistä demo-

kraattisesta prosessista, jossa ihmiset ovat määrittämässä omaan hyvinvointiinsa vaikut-

tavia tekijöitä ja ratkaisuja (Fargion 2014; Videmśek 2014; Uggerhøj 2014). Tarvitaan 
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jatkuvaa ja kokonaisvaltaista vuorovaikutusta, joka sisältää apua tarvitsevan ja avun tuot-

tajan näkökulman. Arvioidaan suhdetta, ei pelkästään ihmisen soveltuvuutta palvelujär-

jestelmään. (Fargion 2014; Pohjola 2010, 61.) Kansalaisten hyvinvointiin vaikuttavilta 

päätöksentekijöiltä tarvitaan herkkyyttä kuulla ja kuunnella marginaaliin jääneitä ääniä, 

halua ottaa kansalaiset mukaan luomaan heidän elämäänsä koskevia ratkaisuja ja erityi-

sesti valmiutta muuttaa palveluiden käyttäjiä koskevia olosuhteita (Arnstein 1969).  

Viittaan osallistumisella kansalaisen ja asiakkaan toimintaan itseään koskevissa asioissa 

(Kiili 2006, 36; Kokkonen ym. 2014, 233). Sitä ei tule kuitenkaan käsittää toimijuudel-

taan vahvan ihmisen ominaisuudeksi. Kuten empowerment, myös osallisuus voidaan so-

siaalityön arvojen vastaisesti pelkistää ihmiseen, joka on aktiivinen, äärimmillään vaativa 

asiakas (Hokkanen 2013; 2014). Vahva toimijuus on enemmän harvinaista kuin tavallista 

apua tarvitseville (Metteri 2012, 107–108). Lähestymistapani osallisuuteen kunnioittaa 

kansalaisten erilaisuutta. Tutkimuskirjallisuudesta löysin osallisuuteen vaikuttavina teki-

jöinä avun hakijan puolelta muun muassa koetun tilanteen, tiedon, kykyjen, taitojen, au-

tonomian, voimavarojen, taloudellisten resurssien ja halun (Karjalainen ja Raivio 2013; 

Metteri 2012; Niiranen 2002; Valkama 2012; Valokivi 2008, 63).  

Adalbert Evers (2006) kirjoittaa osallisuuden käytännöistä eri hyvinvoinnin ajattelusuun-

tauksissa.3  Hän jakaa hyvinvointipalvelut viiteen typologiaan (welfarismi, konsume-

rismi, managerialismi, professionalismi, partisipatorismi), joista jokaisessa tavoitellaan 

osallisuutta, mutta ilman kriittistä reflektiota tuotetaan myös osattomuutta. (Mt.) Keskei-

set erot syntyvät siitä, millainen on palvelun käyttäjän ja tuottajan suhde tai avun hakijan 

rooli auttamistilanteessa. (Mt.; Niiranen 2002, 69–70; Valkama 2012.) Esimerkiksi ku-

luttajakansalaisuutta korostava palveluiden tuottaminen sisältää erilaisia osallisuuden 

haasteita ja mahdollisuuksia kuin ammatillinen auttaminen (Evers 2006; Matthies 2014, 

13). Osallisuus ja osattomuus syntyvät subjektin ja palveluiden käytäntöjen suhteessa 

(mm. Valokivi 2008, 63–68).  

Painotan osallisuuden toteutumisessa palvelun tuottajan ja apua tarvitsevan ihmisen vuo-

rovaikutusta, jonka keskiössä ovat ihmisen kokemukset ja subjektius. (Denhart & Denhart 

2011; Matthies ym. 2011; McIntyre-Mills 2008; Osborne et.al 2012; Pestoff 2013.) 

                                                            
3Käsitykset toteutuvat erilaisissa hyvinvointi -typologioissa, jotka Håkan Johansson ja 
Bjoern Hvinden (2007) ovat jakaneet sosioliberaaliin, liberaaliin ja republikaaniseen mal-
liin. Näissä kaikissa vallitsevat erilaiset aktiivisen ja passiivisen kansalaisen ulottuvuudet. 
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Vuokko Niiranen (2002, 63) korostaa kuulluksi tulemista. Osallisuus toteutuu, kun ihmi-

nen kohdataan ja häntä autetaan subjektina; ihmisen kokonaisvaltainen tunteminen ja ää-

nen kuuleminen ovat onnistuneen auttamisen edellytys. Osallisuus kiteytyy kysymyk-

seen, miten subjekti ja järjestelmä kohtaavat. Kohtaavatko ne ollenkaan, millä intensitee-

tillä ja seurauksilla? (Niiranen 2002, 67–72.) 

Osallisuuden pitäminen ihmekäsitteenä johtaa samanlaiseen harhakäsitykseen, mikä 

Katja Valkaman (2012, 77) mukaan liittyy asiakas-käsitteeseen. Se luo tietynlaisia mer-

kityksiä ja mielikuvia riippumatta siitä, onko asiakas palvelujärjestelmässä aktiivinen 

subjekti vai sen kohde. Hankkeet ovat yksi esimerkki, jossa osallistuminen on retorisen 

osallisuuspolitiikan väline, eikä painopisteenä ole demokraattinen ja tasa-arvoinen suhde 

kansalaisiin ja heidän yhteisöihinsä. (Matthies 2008; 2014.) Vaikuttavimmillaan osalli-

suus toteutuu deliberatiiviseen demokratian ideaa soveltaen. Vuorovaikutuksen syvälli-

syys, tasa-arvoisuus ja avoimuus yhdessä toteutettaville muutoksille ovat keskeisiä. (Co-

hen 2003; Raisio & Vartiainen 2011.) Ihmisten elämäntilanteet muuttuvat ja marginaali-

suuden muodot vaihtelevat, mikä edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta (Houston 2010, 

99). Palveluiden kautta tapahtuva demokratia korostuu erityisesti heillä, jotka eivät vai-

kuta suoran demokratian kautta. Ammattilaiselta odotetaan herkkyyttä havaita osatto-

muutta. (Matthies 2014, 8.) Erityisesti sosiaalityöllä on ammattieettinen velvollisuus tun-

nistaa marginaalisuutta ja ajaa heikompiosaisten asioita yhteiskunnassa.  
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4 Tapaustutkimuksen toteutus 
4.1 Tutkijapositio 
 

Luotettavan tutkimuksen tekemiseksi avaan tutkijan positiotani, joka on yksi osa tiedon 

tuottamista (Pietarinen 2002, 59). Enni Mikkonen, Merja Laitinen ja Cath Hill (2016, 1–

18) kirjoittavat artikkelissaan, miten tutkijan tietäminen on kietoutunut tutkijan persoo-

nallisiin tietorakenteisiin. Tutkija havaitsee ilmiöitä tietystä paikasta käsin ja samalla hän 

arvottaa tietoa (Burr 1995). Siinä, missä Mikkonen, Laitinen ja Hill (mt.) pohtivat tutki-

muskohteelle ”ulkopuolisena” olemista, itse tarkastelen tutkimuskohteelleni läheisen 

suhteen merkitystä. Tuon näkyväksi tietämisen paikkaani ja sitä, kuinka tutkijapositioni 

vaikuttaa tutkittavien todellisuuden ymmärtämiseen (Rastas 2005, 79).  

Etäisyyden sijaan positiotani kuvaa ”paikan päällä” oleminen. Paikan päällä oleva tutkija 

on virallisen tiedon sijaan lähellä toista tietoa. Lähellä oleminen ei kuitenkaan tuota to-

dellisempaa tietoa. Se on yksi tiedon tuottamisen voimavara. (Pösö 2006, 118–120.) 

Vaikka en ole Sievissä fyysisesti läsnä, kotikuntana sen elämä, ihmiset ja ilmiöt ovat kul-

keneet mukanani. Yhdistyksen valikoituminen tutkimuskohteekseni liittyi havaintooni 

paikkakunnalla tapahtuneesta muutoksesta.  Oma positioni näkyy ilmiön löytämisessä ja 

siinä, mikä minua ilmiössä kiinnostaa ja miten olen rajannut ilmiön tutkimuskohteekseni. 

(Laine ym. 2007; Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 193.)  

Subjektiivisuus tarkoittaa tutkimuksessani henkilökohtaista suhdetta aiheeseen, ihmisiin 

ja ilmiön kontekstiin. Aihe on läheinen. Jaan äitien kanssa monia samoja asioita. Itselläni 

on kaksi lasta. Yhtä lailla olen itse ollut väsynyt lasten äiti, palveluiden käyttäjä, ammat-

tilaisten kohtaaja ja pohtinut, mistä saada voimia eteenpäin. Suurin osa haastateltavista 

olivat suurperheen äitejä. Vaikka itselläni ei ole kokemusta ison lapsikatraan äitinä ole-

misesta, kymmenlapsisen perheen kuudentena minulla on jonkinlainen aistimus ison per-

heen arjesta. Jotkin äitien kokemukset tuntuivat kehollisesti tutuilta ja saivat minut kiin-

nittämään huomiota kyseisiin asioihin. Näen tunteet Tarja Pösön (2006, 124–126) tavoin 

tiedon tuottajina.  Omat tuntemukseni vahvistivat, että asialla on todella merkitystä. Tun-

teiden poispyyhkimisen sijaan pysähdyin kysymään itseltäni, ”Miksi minulla on tämä 

tunne?” Teoreettinen näkökulma ja (tiedostamattomat) tuntemukset ohjasivat tutkijankat-

settani.  

Tunnistin, että haastateltavat äidit olivat kasvaneet vanhoillislestadiolaisessa kulttuurissa 

siinä missä minäkin. Tutkielmani tarkoituksena ei ole kohdentaa katsetta vanhoillislesta-
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diolaisuuteen, enkä lähtökohtaisesti lähestynyt aihetta siitä näkökulmasta.  Samassa etni-

syydessä kasvaneena ymmärsin kuitenkin puhumatonta ja itsestään selvänä pidettyä tie-

toa (Mikkonen & Laitinen 2016; Pösö 2006). Erityisesti Vertaistukiryhmän ja asiantunti-

joiden haastattelussa puhuttiin vanhoillislestadiolaiseen ideologiaan kytkeytyneistä asi-

oista. On mahdollista, että haastateltavat avautuivat kyseisistä asioista juuri sen vuoksi, 

että he paikansivat minut vanhoillislestadiolaiseen kulttuuriin ja olettivat minun ymmär-

tävän. Ohitan tutkielmassani tarkan etnisyyden erittelyn, mutta pohdintaosiossa nostan 

esille asioita, joiden näkemisessä ja löytämisessä tutkijapaikkani vaikutti. 

Suhteeni haastateltaviin ihmisiin on tuttu, mutta ei henkilökohtainen. Haastateltavissa oli 

erään ystäväni äiti ja useita nimeltä tai kasvoilta tuntemiani ihmisiä. Yksi haastateltavista 

sanoi, että ”Otin heti selvää, kenen tyttö sinä olet.” Taustaani kysyttiin useaan kertaan 

myös puhelimessa. Lausahdus kuvastaa minun ja haastateltavien suhdetta. He todennä-

köisesti paikansivat minua esimerkiksi tyttösukunimeni, vanhempieni tai kotikyläni pe-

rusteella. Erityinen suhde haastateltaviin ja heidän kontekstiinsa välttämättä vaikutti tut-

kimushaastattelussa. Haastattelun ulkopuolella keskustelimme paitsi Yhdistyksestä myös 

yhteisesti jaettavista asioista. Tämä rentoutti haastattelutilanteita.  

Suhteeni haastateltaviin on sekä sisä- että ulkopuolinen. Kulttuurit jakautuvat erilaisiin 

osiin. (Rastas 2005.) Koulutukseni ja palvelukokemuksieni kautta asetuin asiantuntijoi-

den kulttuurissa erilaisiin paikkoihin; olin sekä tuleva sosiaalityön ammattilainen että pal-

veluiden käyttäjä. Myös äitien kohdalla paikkani vaihteli. Esimerkiksi koulutustaustani 

erotti minut äideistä. Samuuden lisäksi koin vierautta useihin aineistossa esiintyviin aja-

tuksiin ja tuntemuksiin.  Seuraavassa esimerkissä havainnollistuu sisä- ja ulkopuolisuu-

teni äitien kulttuurissa. Otteeni tutkimuspäiväkirjasta ei ole merkityksellinen tutkimustu-

losten kannalta, mutta se avaa suhdettani ihmisiin ja ilmiön kontekstiin. Ilmaisu ”isäntä” 

tuntui minusta oudolta.  

”Miksi äidit kutsuvat puolisoitaan ”isännäksi”? Mitä ilmaisu kertoo miehen roolista per-
heessä? Miten miehen rooli yleensä liittyy äidin jaksamiseen? Ehkä kysymyksessä ei ole 
välttämättä miehen hallitseva asema, vaan se voi kertoa myös paikkakunnalla vallitse-
vasta miesten työkulttuurista. Miehet tekevät työtä isolla teellä.” (Tutkimuspäiväkirja 
18.3.2016) 

Tutkimuspäiväkirjaote kertoo myös, että minulla on erityinen tuntemus ilmiön konteks-

tista. Pohdin ilmaisun merkitystä ja totesin, että oikeaa vastausta kysymykseeni ei ole. 

Sievissä kasvaneena pystyin reflektoimaan paikallisuuteen liittyviä vivahteita. Tunnen il-

miön kontekstin myös maantieteellisesti ja spatiaalisesti. Haastattelussa minun oli helppo 
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kuvitella itseni haastateltavien kuvailemiin paikkoihin ja etäisyyksiin. Minulla oli kyky 

hahmottaa merkitysten antamisia konkreettisissa tiloissaan.  

Kriittinen katse ohjaa minut Kirsi Juhilan (1999, 207–208) mainitsemaan asianajajan po-

sitioon, jossa todellisuuden analyysin lisäksi mietin kysymystä, miten todellisuus voitai-

siin rakentaa toisin. Vaikka tutkielmani ei ole toimintatutkimuksellinen, voin toteuttaa 

asianajajan positiota kutsumalla esimerkiksi Sievin kunnan päättäjiä ja Peruskuntayh-

tymä Kallion perhepalveluiden ammattilaisia kuuntelemaan tutkimustuloksia. Haluan, 

että tutkielmani raportointi saavuttaa äitien hyvinvointiin vaikuttavia toimijoita. Lisäksi 

koen tutkijan eettisenä velvollisuutena avata myös analysoimatonta kerrontaa ja luoda 

kysymyksenasetteluita uusille tutkimuksille.  

 

 

4.2 Tapauksen kuvailu 
 

Seuraavaksi kuvailen tutkittavaa tapausta (Laine ym. 2007, 7–8). Sievin perhepalvelu-

keskus ry on vuonna 2013 perustettu kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena 

on ”tukea lapsiperheiden arjessa jaksamista ja antaa vertaistukea” (Sievin perhepalvelu-

keskus ry). Käytän Sievin perhepalvelukeskus ry:stä nimitystä Yhdistys. Tutkin Yhdis-

tyksen tuottamia palveluita (mt., 8–9). Yhdistyksessä oli haastatteluhetkellä neljä eri pal-

velua; kotona tapahtuva Perhetyö, Lapsiparkki, Perhemiitti ja Vertaistukiryhmä.  

Hallituksen lisäksi Yhdistyksellä on yksi palkattu työntekijä, jonka vastuulla ovat kotona 

tapahtuva Perhetyö, Lapsiparkki ja Perhemiitti. Vertaistukiryhmällä (2015–2016) oli oma 

projektityöntekijä. Lisäksi ”asiantuntijaryhmä” tekee tiivistä yhteistyötä Yhdistyksen 

kanssa. Asiantuntijaryhmään kuuluvat neuvola, neuvolassa toimiva perheohjaaja, seura-

kunnan diakonissa ja eläköitynyt sosiaalityöntekijä. Asiantuntijaryhmä antaa Yhdistyk-

selle asiantuntija-apua, osallistuu Yhdistyksen kehittämiseen, valikoi perheitä Yhdistyk-

sen kotona tapahtuvaan Perhetyöhön, kertoo palveluista ja antaa Yhdistyksen työnteki-

jöille työnohjausta. Yhdistyksen hallituksen alkuperäinen tavoite oli, että asiantuntijaryh-

män jäsenet tekisivät tiivistä yhteistyötä keskenään. Aineistonkeruuhetkellä he kuitenkin 

toimivat kukin yksitellen. Asiantuntijoiden työ on Yhdistyksen toiminnassa jäsentymä-

töntä ja paikkaansa etsivää. 
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Seuraavaksi kuvailen neljää tuotettavaa palvelua. Käytän apuna haastatteluaineistoa. Yh-

distyksen perustaminen on lähtenyt liikkeelle tarpeesta kehittää kotona tehtävän Perhe-

työn kaltaista toimintaa. Muut Yhdistyksen palvelut ovat ikään kuin oheistuote. Haastat-

teluissa kotona tehtävä Perhetyö saa suurimman painoarvon. Se on välttämättömin pal-

velu arjen sujuvuudelle. Monien äitien kohdalla kotiin tehtävällä perhetyöllä vastataan 

akuuttiin hätään. 

”[Yhdistyksen perustamisen] tavoitteena on ollut sitä, että lapsiperheille voitaisiin lisätä 
tai vahvistaa tämmöistä palvelua, mitä kukin lapsiperhe tarvitsee siellä kotona. Se oli se 
alkulähde.” (Asiantuntijat) 

Perhetyö tapahtuu kodissa ja sitä tekee Yhdistyksen palkkaama maallikko-työntekijä kol-

mena päivänä viikossa. Perhetyön saamiseen käytetään neuvolan harkintaa. Hinta oli 

haastatteluhetkellä 20 euroa kolmelta tunnilta ja 35 euroa seitsemältä tunnilta. Vähäva-

raisuuden perusteella voi saada avustusta. Perhetyö on lasten- ja kodinhoitoa äitien omien 

toiveiden mukaan. Yhtenä päivänä viikossa työntekijän kalenteriin on varattu aika ”äkki-

lähdölle”. Tämmöinen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun äiti lähtee synnyttämään 

sairaalaan ja kotiin ei ole saatavilla lastenhoitajaa.  Yhdistyksen työntekijä on ”käsiparina” 

ja apu on äidin kanssa ”arjen pyörittämistä”. Kun Yhdistyksen työntekijä tulee perheeseen, 

äiti voi myös lähteä pois kotoa joko asioille tai keräämään voimia arkeen. Työntekijä on 

huolenpitäjä, hoivaaja ja tuki.  

”Äidit kokee, että he jaksavat paljon paremmin, kun heillä on joku mahdollisuus ottaa 
itselle se henkireikä, jos semmoinen tarve tulee. Että saa lähteä sieltä kotoa ja joku tulee 
sitten sinne niitten lasten kanssa ja voivat paremmin ja sen takia jaksavat olla paremmin 
lasten kanssa siellä kotona, se on niin kuin mielekkäämpää se arki tämän palvelun ansi-
osta.” (Asiantuntijat) 
 
”Kun se [Yhdistyksen työntekijä] tulee, niin sillä on kassit niin kuin mukana ja sillä on 
pelejä ja kaiken maailman leluja ja kaikkia ja se niitten [lasten] kanssa niin kuin leikkii 
ja antaa sen niin kuin koko huomion niille.” (Perhetyö) 

Myös Lapsiparkki on toiminut Yhdistyksen alkuajoista lähtien. Se nousi esille Yhdistyk-

sen suunnitteluvaiheessa perheille tehdyn kyselyn perusteella. Lapsiparkki on avoinna 

kuusi tuntia yhtenä päivänä viikossa Yhdistyksen tiloissa Sievin keskustassa. Vanhemmat 

varaavat ajan soittamalla tai laittamalla tekstiviestin Yhdistyksen työntekijälle. Lapsipar-

kissa voi olla kerralla neljästä yhdeksään lasta hoitajien määrästä riippuen.  Hinta on kaksi 

euroa lasta kohden tunnissa. Hoitoaika on maksimissaan kolme tuntia. Äidit voivat käydä 

esimerkiksi ruokakaupassa, hammaslääkärissä tai tehdä viikkosiivouksen kotona. Lapsi-

parkki vastaa monilta osin samanlaisiin tarpeisiin kuin Perhetyö.  

”Ja sitten on lapsiparkkiin tullut paljo niitä, joilla on ensimmäinen lapsi. Niin, he ovat 
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hoksanneet tämän, että saa tunnin ihan omaa aikaa, kun tuo lapsen vähäksi aikaa, että 
mulla on ollut ihan vauvoja tässä, pieniä. Että sehän on monesti se, muuttuu niin paljon 
se elämäntilanne, kun siihen syntyy se ensimmäinen, että tuntuu joistakin äideistä, että ei 
ikinä pääse enää mihinkään ja ei kaupassa pääse yksin käymään ja sitten justiin jotkin 
kampaajakäynnit ja tämmöiset.” (Työntekijät) 

Perhemiitti kokoontuu kerran viikossa Yhdistyksen tiloissa Sievin keskustassa noin kol-

men tunnin ajan. Myös tämä palvelu nousi esille Yhdistyksen perustamisvaiheessa kyse-

lyiden perusteella. Perhemiittiin on kaikilla vapaa pääsy ilman ajanvarausta. Per-

hemiitissä on yhdessäoloa, keitto ja jälkiruokakahvi edulliseen hintaan. Äidit tapaavat 

toisiaan, lapset saavat seuraa ja leikkivät salissa. Äiti välttyy yhdeltä ruuan laittamiselta. 

Ilmapiiriä kuvastaa arkipäiväisyys ja rentous, erään äidin mielestä myös ”markkinamei-

ninki”.  

”Siellä on tosi hyviä keskusteluita äitien kesken.” 

”Lapset leikkii omia juttuja.” 

”Se on vapaa. Joskus on kuitenkin jotakin sitä ohjelmaakin.”  

”No siis tuo ruoka oli tietenkin, se on yksi semmoinen hyvä vetonaula, että sai sen yhden 
ruuan ja, se on oikeasti aika iso osa tuota kerhoa, sinä säästyt siltä yhdeltä päiväruuan 
tekemiseltä.” (Lapsiparkki ja Perhemiitti) 

Perhemiittiä käyttävien äitien mielestä tarvitaan paikka, jossa lapset voivat leikkiä yh-

dessä ja äidit jutella rauhassa keskenään. Perhemiitti on hyvinvointia tukevaa ja ylläpitä-

vää toimintaa, jonka aikana äiti voi rentoutua hetkeksi. Yhdistys tarjoaa puitteet yhdessä 

olemiselle, lasten leikeille ja edulliselle kotiruualle. Toisinaan Perhemiitissä on jota-

kin ”erityistä”. Esimerkkeinä mainittiin ammattilaisten pitämät luennot unikoulusta ja ra-

vitsemuksesta, pikkujoulu ja kevätkauden päättäjäiset. 

Vertaistukiryhmä oli vuoden mittainen (2015–2016) Yhdistyksen projektirahoituksen 

kautta tapahtuvaa ryhmätoimintaa, jonka pohjalla oli kirja Vanhempana vahvemmaksi – 

kohti myönteistä vuorovaikutusta. Idea Vertaistukiryhmästä lähti Yhdistyksen asiantun-

tijalta, joka suunnitteli projektia muun muassa koulun ja neuvolan kanssa. Kirja sisältää 

kahdeksan kerran paketin, jonka teemojen perusteella ryhmissä keskusteltiin, tehtiin har-

joitteita ja jaettiin kokemuksia sekä vinkkejä. Vertaistukiryhmässä oli mukana äitejä sekä 

muutamia pariskuntia yhdessä. Osallistujia oli 63, joista 14 oli pariskuntia.  Ryhmät koot-

tiin teemojen perusteella – esimerkiksi murrosikäisten lasten vanhempien ryhmä. Ryh-

mätoiminnan ajaksi järjestettiin tarpeen mukaan lastenhoito. 

”Siellä oli aina jonkinlainen aihepiiri valittuna ja joskus oli jotain tunnekortteja ja mitä 
siellä olikaan ja, niitten pohjalta lähdettiin keskustelemaan ja aika sillä lailla vapaasti, 
että [työntekijä] kyllä niin kuin johdatteli monesti sitä keskustelua oikeaan suuntaan, 
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mutta aika vapaasti kyllä juteltiin niistä, mitkä nousivat vaan ilmi niitä asioita ja mitkä 
tuntui tarpeelliselta.” 

”Kaikille jaettiin semmoiset monisteet, joka kerralle oli joku teema.” 

”Sai kotiläksyt, en tiedä kuin moni teki kotiläksyt.” (Vertaistukiryhmä) 

Lisäksi projektirahoituksen puitteissa työntekijä järjesti välillä ohjelmaa Perhemiitissä ja 

piti säännöllisesti iltaperhekerhoa torstaisin Sievin keskustassa Väentuvalla. Kyseiset li-

sätoiminnot työntekijä kehitti kuullessaan äitien toiveita Vertaistukiryhmässä.  

 

 

4.3 Aineiston hankinta 
 

Aineiston hankin kuudella ryhmähaastattelulla. Lisäaineistona minulla on tutkimuspäivä-

kirjani, joka sisältää haastateltaville tehtyjen puheluiden sisältöä ja tuntemuksiani sekä 

havaintojani tutkielman tekemisen aikana. Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2008, 

61–63; Alasuutari 1999, 153–155) mukaan ryhmähaastattelun avulla saadaan selville, 

mitä ihmiset puhuvat keskenään jaettavissa olevista asioista, pienoiskulttuuristaan ja so-

siaalisesta ympäristöstään. Sain ryhmähaastatteluilla runsaan ja elävän aineiston.  Eri po-

sitioissa olevat ryhmät antoivat minulle toisiaan täydentävää tietoa. Ilmiötä kuvattiin 

laaja-alaisesti. Haastatteluissa ilmiö hahmottui eri ajankohtiin, paikkoihin ja toimija-ase-

miin. (Kuparinen 2005, 70–73; Laine ym. 2007, 7–8.)   

Kokosin ryhmät homogeenisiksi ryhmäläisiä yhdistävän asian suhteen (Taulukko 1; Män-

tyranta & Kaila 2008, 1509). Ryhmät olivat hallitus, asiantuntijaryhmä, työntekijät ja 

kolme palveluidenkäyttäjäryhmää. Päädyin näihin ryhmiin etsiessäni esitietoa Yhdistyk-

sen yhteistyötahoista Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta. 

Hallituksen haastattelussa olivat kaikki silloiset jäsenet ja sihteeri. Asiantuntijaryhmä 

koostui neuvolan työntekijästä, heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä tekevästä perheohjaa-

jasta, seurakunnan diakonissasta ja eläkkeellä olevasta entisestä sosiaalityöntekijästä. 

Työntekijöiden haastattelussa olivat mukana Yhdistyksen nykyinen työntekijä ja Vertais-

tukiryhmän vetäjä. Näistä muodostui kolme ryhmää. 

Sain Yhdistyksen työntekijältä tiedon, että Yhdistyksen palveluiden käyttäjät ovat pää-

osin eriytyneet. Tämän vuoksi muodostin äitien ryhmät neljän tuotettavan palvelun mu-

kaisesti. Lapsiparkin ja Perhemiitin kävijäkunta oli hajanaisin, joten yhdistin ne yhdeksi 
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ryhmähaastatteluksi. Yhdistyksen palveluiden käyttäjistä muodostui kolme ryhmää: Lap-

siparkki ja Perhemiitti yhdessä, Vertaistukiryhmä ja Perhetyö.  

Haastattelua edeltävät vaiheet olivat luottamuksen ja yhteyden rakentamista haastatelta-

viin. Hallituksen, asiantuntijoiden ja työntekijöiden ryhmien kokoon saaminen oli help-

poa. Puhelinkeskusteluissa välittyi innokkuus ja kertomisen tarve. Luottamussuhteen ra-

kentaminen äiteihin oli vaikeampaa. En voinut olla äiteihin suorassa yhteydessä, joten 

tiedon välittäminen tutkielmastani tapahtui työntekijöiden ja info-kirjeiden kautta (Liite 

1). Kirjallinen ja puhelinkeskusteluissa välitetty informaatio tutkielmastani asettivat äidit 

ja muut Yhdistyksen toimijat eri asemaan. Tutkimukseeni osallistuivat ne äidit, jotka Yh-

distyksen työntekijän ja vertaistukiryhmän vetäjän välittämän tiedon ja info-kirjeiden pe-

rusteella kiinnostuivat tutkielmaani osallistumisesta ja antoivat minulle puhelinnume-

ronsa.  

Tiedon hierarkkisuus näkyi, kun kutsuin ihmisiä haastatteluihin. Johanna Ruusuvuori ja 

Liisa Tiittula (2005, 22–56) kirjoittavat episteemisistä oikeuksista, joilla he tarkoittavat 

kysymystä ”kenellä oikeanlainen tieto nähdään olevan?” Ennen ryhmähaastattelua eräs 

haastateltava kysyi minulta, pitäisikö heidän ryhmäänsä saada yksi asiantuntijoista, jotta 

saisin tutkielmaani ”pätevää” tietoa (Tutkimuspäiväkirja 19.2.16). Kuin vastakohtana, 

Yhdistyksen kotiin tehtävän Perhetyön palvelun käyttäjien saaminen haastatteluihin koh-

tasi esteitä.  Heidän mukaan ottamiseen suhtauduttiin epäröiden. Viitattiin salassapito- ja 

vaitiolovelvollisuuteen (Tutkimuspäiväkirja 5.1.2016). Yhdistyksen kotiin tehtävää Per-

hetyötä saavien oikeus tuottaa itseään koskevaa tietoa oli alisteinen muiden tiedolle. Puo-

lustin kotiin tehtävän Perhetyön asiakkaiden tiedon tärkeyttä, sillä esitietoni perusteella 

olin erityisen kiinnostunut heidän kokemuksistaan. Artikuloin kaikenlaisen tiedon, sub-

jektiivisten kokemusten ja näkemysten merkityksellisyyttä.  

Rajasin aineiston hankinnan toimijoihin, jotka ovat (olleet) aktiivisesti mukana Yhdistyk-

sen toiminnassa. Aineiston ulkopuolelle jäivät esimerkiksi kunnan päättäjät ja useita 

muita rahoittajia. Kaksi Yhdistyksen alkuvaiheessa olevaa työntekijää eivät päässeet 

haastatteluun, vaikka heidän mukaan saamisensa olisi ollut tärkeää (Tutkimuspäiväkirja 

8.2.2016). Lisäksi tutkimuspäiväkirjassani lukee huomio, jota peilaan myös analyysivai-

heessa. Työntekijän toteamus on marginaalien puhumatonta tietoa, jolla on merkitystä 

(Mikkonen ym. 2016, 5). 

”Ennen haastattelun alkamista juttelin perhetyöntekijän kanssa. Hän kertoi, että kaikkein 
väsyneimmille äideille haastattelu ei tullut kysymykseenkään. ”He sanoivat, että ’miten 
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minä vielä sellaiseenkin jaksaisin?’” Ovatko marginaalit heitä, joita emme näe?” (Tut-
kimuspäiväkirja 2.3.16) 

Ryhmähaastattelut pidettiin Sievissä Yhdistyksen tiloissa Kotipesässä. Tila on pieni enti-

nen rivitalokaksio. Tupakeittiössä on kuuden hengen ruokapöytä, jonka ääressä kokoon-

nuimme. Jokaisessa haastattelussa oli tarjolla kahvia, teetä, juotavaa ja pientä purtavaa, 

kuten voileipää, pähkinöitä ja suklaata. Mikit olivat melko näkymättömästi kattauksen 

keskellä, mikä vähensi keskustelijoiden huomiota äänityslaitteisiin. Ruuan äärelle ko-

koontuminen teki tunnelmasta arkipäiväisen. Useat sanoivat haastattelun jälkeen: ”Ai niin, 

oliko tämä haastattelu?”. Kaikissa ryhmissä haastateltavat tunsivat toisensa, joten vierau-

den tunnetta ei ollut. Mukana oli myös itselleni muutamia kasvotuttuja. Taulukossa 1 on 

haastatteluihin liittyvät faktat.   

Taulukko 1 Ryhmähaastatteluiden numeeriset tiedot ja lisähuomiot 

Ryhmän nimi Läsnä Kesto Lisähuomiot 
Hallitus 5 1:33 1/5 lähti pois puoli-

välissä haastattelua 
Asiantuntijat 4 1:43 - 
Työntekijät 2 1:46 1/3 ilmoitti poissa-

olosta tunti ennen 
haastattelua 

Vertaistukiryhmä 4 1:52 - 
Perhetyö 3 1:20 - 
Lapsiparkki+perhemiitti 4 1:30 1/5 ilmoitti poissa-

olosta tunti ennen 
haastattelua 

Yhteensä 22 9:44  
 

Käytin ryhmähaastattelun muotona teemahaastattelua, joka on strukturoidun ja avoimen 

haastattelun välimaastossa (Eskola & Vastamäki 2010, 27–28). Teemahaastattelu on va-

paamuotoista vuorovaikutusta, joka etenee ennalta valittujen teemojen mukaan. Keskus-

telun kulku syntyy tilanteessa, mutta aihealue pysyy haastattelijan kontrollissa. Muodos-

tin noin kymmenen kohdan haastattelurungon (Liite 2), joihin sisältyvät asiat kävimme 

keskustelunomaisesti läpi. (Mt.; Hirsjärvi & Hurme 2008.) Tapaustutkimuksessa kuinka- 

ja miksi-kysymykset ovat olennaisia (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 191), joten tein 

haastattelurungon teemat huomioiden tapaustutkimuksen luonteen ja teoreettis-metodo-

logisen viitekehykseni. Lähetin tulevan keskustelun aiheet haastateltaville ennen ryhmä-

haastattelua. Haastateltavat olivat perehtyneet ja pohtineet teemoja vaihtelevasti. Useat 

olivat kokeneet, että teemat olivat vaikeita. He vastasivat kuitenkin minua kiinnostaviin 

kysymyksiin usein ennen kuin ehdin niitä kysymään, sillä pidin keskustelua aiheeseen 

suuntautuneena. 
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Ryhmähaastatteluissa toteutui teoreettis-metodologisen viitekehykseni mukainen todelli-

suus; ihmisen subjektiivisuus, aktiivisuus ja omien merkitysten rakentaminen, mutta 

myös valtahierarkiat (Alasuutari 1999, 153–155; Hirsjärvi & Hurme 2008, 35). Aineisto 

on minun, haastateltavien ja heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa tuotos (Ruusuvuori 

& Tiittula 2005, 22–56).  Opin jokaisella haastattelukerralla lisää Yhdistyksestä, mikä 

vaikutti seuraavaan haastatteluun orientoitumista. Ymmärrykseni Yhdistyksen toimin-

nasta kasvoi, joten ryhmähaastatteluiden tekeminen eri järjestyksessä olisi vaikuttanut 

esimerkiksi tekemiini tarkentaviin kysymyksiin. 

Missä määrin haastateltavan puhuivat tarkoittamistani asioista? Kohtasivatko käytettyjen 

käsitteiden merkitysten sisällöt? (Ronkainen 2011, 131.) Jotkin minun kysymykseni ja 

käsitteeni olivat haastateltaville vieraita ja vastauksen saaminen edellytti tarkentavia ja 

konkretisoitavia kysymyksenasetteluita. Aineistossa yhdistyy minun ja heidän maail-

mansa, yhdessä tuotettu todellisuus. 

”Miten muut kuvailisitte sitten tätä yhdistyksen niin kuin sinä puhuit niistä yhdistyksen 
arvoista? ” (Haastattelija) 

”Arvot oli semmoinen asia, että meillä on ollut listalla jo, mutta me ei olla päästy sitä 
vielä käsittelemään, kun meillä on niitä asioita listalla ollut tosi paljon.” (Hallitus) 

”Miltä tämä yhdistys näyttäytyy teidän mielestä? Minkälaisia ne yhdistyksen arvot ovat, 
vaikka niitä ei ole listattu (tauko) onko teillä? ” (Haastattelija) 

Ryhmien homogeenisuus vaikutti haastatteluissa. Haastateltavat vahvistivat yhteisesti ja-

ettavia kokemuksia ja korostivat erilaisuuttaan suhteessa muihin.  (Alasuutari 1999, 152; 

Valtonen 2005, 226–227.) Asiantuntijoiden puhe yltyi välillä normatiiviseksi. Äidit in-

nostuivat hehkuttamaan Yhdistystä toisinaan vuolaasti. Hallituksen haastattelussa näkyi 

vahvaa me-henkeä, sillä he ovat toisiinsa yhteydessä lähes päivittäin. Työntekijöiden 

haastattelussa oli vain kaksi henkilöä, joten siinä ryhmädynamiikka oli vähäisempää.  

Ryhmissä syntyi moniäänistä ja syvällistä keskustelua (Valtonen 2005, 226–227). Vaikka 

keskusteluissa vallitsi me-hengen tuntua, myös erilaisille näkemyksille oli tilaa. Moni-

äänisyys edellytti välillä minun tietoisia interventioita, sillä jokaisessa ryhmässä oli do-

minoivia ja hiljaisia keskustelijoita. Toisinaan hiljainen keskustelija vaivaantui, kun ky-

syin hänen mielipidettään. Yhdessä ryhmähaastattelussa eräs haastateltava oli herkän ja 

väsyneen oloinen, mikä vaikutti hänen aktiivisuuteensa varsinkin ryhmähaastattelun 

alussa. Oli vaikeaa saada kaikki äänet kuuluviin, minkä vuoksi annoin haastateltaville 

mahdollisuuden täydentää keskustelua myöhemmin joko yksilöhaastattelulla tai kirjalli-
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sessa muodossa. Kukaan ei kokenut tarvetta täydentää haastattelua. Keskustelun syvälli-

syys lisääntyi haastattelun edetessä. Vapaamuotoisuus ja muiden haastateltavien virittä-

vät ajatukset synnyttivät pohdintaa kipeistäkin asioista. 

Haastattelun edetessä haastateltavat ottivat vahvemman roolin. Yhdessä haastattelussa äi-

dit unohtivat haastattelutilanteen ja alkoivat kirjoittaa paperille Yhdistyksen arvoja. (Ala-

suutari 1999, 152–153.) Kuuntelin, tein tarkentavia kysymyksiä ja interventioita, kun oli 

aika siirtyä takaisin tai uuteen aiheeseen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61–63). Roolini vaih-

teli. Pohdin, milloin teen intervention keskusteluun. Välillä puhe soljui teemojen ohi, 

mutta palautui entistä antoisampana aiheeseen. Jos olisin tehnyt intervention, keskuste-

lun ”flow” olisi tyrehtynyt, eikä aiheisiin olisi tullut monipuolisia näkökulmia. Keskuste-

lun vapaus ja ryhmälähtöisyys näkyvät haastatteluaineiston ajallisessa kestossa, mutta 

myös syvällisyydessä ja monipuolisuudessa.  

Ryhmähaastattelut olivat inhimillisiä ja ennakoimattomia, mikä vaikuttaa aineiston tark-

kuuteen (Ronkainen ym. 2011, 131). Mikään ryhmä ei ollut tasapainoinen. Kahdessa ryh-

mähaastattelussa äidillä oli pieni vauva mukana.  Äiti syötti lapselle luontevasti rintaa 

siirtyen pöydän ympäriltä sohvalle, jolloin hän kommentoi keskusteluun harvemmin. 

Haastattelut tehtiin eri aikoina, minkä vuoksi joistakin haastateltavista oli aistittavissa 

työpäivän jälkeistä väsymystä. Jännittyneisyys ja herkkä mieliala aiheuttivat joillekin 

aluksi epäaktiivista osallistumista keskusteluun.  

On tärkeää, että vuorovaikutuksessa ymmärretään toisia (Rastas 2005). Kirjoitin tutkija-

positiostani yksityiskohtaisemmin aikaisemmassa kappaleessa. Haastattelutilanteessa 

asetuin yhteen tietoa tuottavaan positioon (Burr 1995, 160; Juhila 1999, 201–202). Tietä-

mykseni ja samaistumiseni haastateltavien kulttuuriin vaikuttivat yhtäällä heidän tuotta-

maansa puheeseen ja toisaalla tilannetajuuni. Tutkijapositioni oli haastattelutilanteissa 

tieteellisyyden ja inhimillisyyden – teoreettisuuden ja persoonallisuuteni läpäisemää. 

 

 

4.4 Teoriaohjautuva aineiston analyysi 
 

Litteroin haastatteluaineiston sanatarkasti siten, että sisällön erittely ja analyysi mahdol-

listuivat. Aiheiden pohtiminen oli ryhmälähtöistä ja moninaista, joten rajasin joitakin kes-

kustelun osia pois (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Jätin litteroimatta vain selkeästi haas-
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tatteluun kuulumattomat osat. Tein rajaukset harkiten, sillä en ollut varma, voisinko hyö-

dyntää keskusteluosion tutkielmassani. Esimerkiksi seuraavassa otteessa asiantuntijat 

pohtivat perheiden huonovointisuuteen johtavia tekijöitä. Olen litteroinut tällaiset aineis-

ton osat, mutta ne eivät ole varsinaisen analyysin kohteena.  

”Mutta tämä varmaan niin kuin sanoit että missä välissä he hoitavat parisuhdetta, niin 
kyllä jos suoraan sanoo niin minua suututtaa joskus, kun ne miehet osaavat kyllä oman 
aikansa hoitaa ja lähtevät ulkomaille yksin kaverinsa kanssa, mutta vaimo voi jäädä ko-
tiin ja seitsemän lasta ja kahdeksas syntyy siinä välissä. Että [huokaisee] vähän sem-
moista niin kuin, millä sanalla sitä kuvaisi?”  

”Epärealistista” 

”Epärealistista. Vastuutonta.” (Asiantuntijat) 

Litteroimisen jälkeen teemoittelin aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Pertti Alasuu-

tarin (1999, 40–44; Ronkainen ym. 2011, 124) mukaan teemoittelu on havaintojen pel-

kistämistä ja yhdistämistä tutkimuksen teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Tee-

moitteluun siiryttäessä suuri kuva ilmiöstä oli jo selkeä, sillä haastattelu ja litterointi aut-

toivat hahmottamaan ilmiötä.  

Tein teemoittelua varten analyysinrungon (Liite 3), jonka muodostumiseen vaikuttivat 

tutkimuskysymykset, tapaustutkimuksen luonne ja teoreettis-metodologinen viitekehyk-

seni. Analyysinrungon tekemiseen vaikutti myös haastattelu- ja litterointivaiheessa syn-

tynyt esitieto. Tuli esimerkiksi esille, että äidit olivat jääneet ulos tai jättäytyneet pois 

suurimmasta osasta tarjolla olevista julkisista palveluista ja, että Yhdistyksen vähäiset 

resurssit aiheuttavat sen toimintaan haasteita.  Muodostin niin monta teemaa, että sain 

kuvattua koko tapaukseen liittyvän ”tarinan”. Teemoittelun ja analyysin vaiheet eivät seu-

ranneet ajallisesti, vaan analyysin edetessä empiria tuotti ja tarkensi teemoja (Ruusuvuori 

ym. 2005, 12). Analyysirungossa näkyy tutkielmani intressi. Lisään tietoa äitien subjek-

tiudesta ja käytännöistä, jotka vaikuttavat äitien avun saamiseen hegemonisissa hyvin-

vointipalveluissa ja Yhdistyksen palveluissa (Burr 1995; 1998; Hacking 2009; Helne 

2002).  

Tapaustutkimuksessa teorialähtöisyyttä pidetään etuna ilmiön hahmottamiseksi ja näkö-

kulman rajaamiseksi (Yin 2003, 14). Tutkielmani ei ole selkeän teorialähtöinen, sillä yk-

sittäiset ja tarkat käsitteet eivät ohjanneet teemojen muodostamista. Lopulliset käsitteet 

syntyivät havaintojen jäsentämisen ja tutkimuskirjallisuuden lukemisen edetessä. Teo-

rialähtöisyyden ja –johtoisuuden välille onkin usein vaikea vetää selkeää rajaa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 113–118). 
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Muodostin teemoista jokaiselle ryhmälle taulukon, minkä jälkeen yhdistin eri ryhmien 

antamat samaa asiaa kuvaavat merkitykset yhdeksi kokonaisuudeksi. Kirjoitin jokaiseen 

teemaan liittyvät yhdistetyt merkitykset varhain auki ollen tiiviissä vuorovaikutuksessa 

aineiston ja ryhmäkohtaisen teemoittelun kanssa. Tässä vaiheessa pyrin mahdollisimman 

elävään ja aineistossa kuvattuun merkityksen antamiseen. Analyysirungossa on tapausta 

kuvailevia kohtia, joille taulukointi ei ollut tarpeen. Kirjoitin esimerkiksi Yhdistyksen 

perustamiseen liittyvän prosessin kronologisesti ja tarinanomaisesti auki. 

Teemoittelun ja auki kirjoittamisen jälkeen siirryin varsinaiseen analyysiin, jossa kävin 

teemat läpi teoreettisen viitekehykseni ohjaamana (Ronkainen ym. 2011, 124–125). Löy-

sin aineistosta äitien osallisuutta tukevia ja haastavia tekijöitä ja käsitteellistin ne aiempia 

tutkimuksia hyödyntäen. Esitin ”Miksi” –kysymyksiä (Alasuutari 1999, 216). Teemojen 

sisällöt olivat minulle johtolankoja arvoituksen ratkaisemiseksi, jota varten luin lisää (mt., 

44–48). Analysoin teemoihin sisältyviä merkityksiä kulttuurisessa kontekstissaan (Joki-

nen & Juhila 1999, 61–62). Etsin uniikin tapauksen heijastamia yhteiskunnallisia käytän-

töjä (Kuparinen 2005; Laine & Peltonen 2007, 93; Yin 2003, 13–15). Teoriani rajaamana 

Yhdistykseen kytkeytyvä ilmiö on symboli jostakin yleisestä (Peuhkuri 2005, 299; Yin 

2003, 13). Kriittinen painotus johdatti minut käsitteellistämään äitejä alistavia käytäntöjä 

ja etsimään niille vaihtoehtoja (Fairclough 2003, Törrönen 2006, 28). Yritin nähdä myös 

sen, mitä ei sanottu ääneen (Parker 1992). 

Tutkijapositio vaikuttaa myös analyysivaiheessa.  Vaikka teoreettiseen näkökulmaani liit-

tyvillä tutkimuksilla on analyysivaiheessa tärkeä rooli, annan minun tutkijana tekemille 

valinnoille, ymmärrykselle ja oivalluksille painoarvoa (Ronkainen ym. 2011, Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 100). En voinut reflektoida tajuntani suuntautumista täydellisesti, mutta 

yritin olla sensitiivinen haastateltavien merkitysten antamisille tehdäkseni eettistä tutki-

musta (Ronkainen ym. 2011, 131).  
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5 Hädän konteksti  
5.1 Äidit, lapset ja auttamisen arki 
 

Korostaakseni osallisuudessa äitien subjektiivisuutta, tarkastelen heidän elämisen kon-

tekstia (Pohjola 2010, 39). Teen näkyväksi Yhdistyksen piiriin hakeutuneiden äitien ar-

kea, avuntarpeita ja avun saamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä kappaleessa rakennan sil-

taa seuraaville kappaleille ja pohjustan, millaiset ovat äitien auttamisen lähtökohdat hy-

vinvointipalveluissa.  

Haastatteluissa puhuttiin enimmäkseen suurperheiden äideistä. Haastateltavista äideistä 

kahdeksalla yhdestätoista on viidestä kahdeksaan lasta, joista usea on vielä alle kouluikäi-

siä. Kaikissa ryhmähaastatteluissa mainittiin, että äidit ovat paljon yksin lasten kanssa ja 

isät ovat joko reissutyössä tai tekevät pitkää työpäivää. Puolet haastateltavien äitien puo-

lisoista tekee reissutyötä, mikä tarkoittaa, että isät ovat maanantaista perjantaihin poissa 

kotoa. Äitien väsyminen, näköalattomuus ja jaksamattomuus tulivat esille jokaisessa 

haastattelussa. Osalla tilanteet olivat johtaneet vakavaan sairastumiseen. Toisilla väsymi-

nen oli ollut kausiluontoista esimerkiksi vauvojen syntymien jälkeen tai pitempään jatku-

nutta ”tiukilla olemista”.  

”No yleensä, tyypillisin, mitä minulla on tullut vastaan se, että äiti väsyy jostain syystä 
siihen arjen pyörittämiseen ja niiden lasten kanssa olemiseen, että tuntuu vaan, että eivät 
voimat niin kuin riitä, joko henkisesti loppuu tai fyysisesti sairastaa, niin ei vaan niin kuin 
jaksa sitten. Se on ehkä se tavallisin ja toinen piirre on se, että miehet ovat hirveästi töissä 
ja naiset ovat hirveästi kotona lasten kanssa.” (Työntekijät) 

Suurperheen arki haavoittuu herkästi. Äidin tai isän sairastuminen, taloudelliset vaikeudet, 

miehen reissutyö, parisuhdeongelmat tai jokin muu tasapainoa horjuttava tekijä herkistää 

avun tarpeelle.  

”Mutta ne, varmaan ne käsiparit ovat se, mitä niin kuin tosi paljon täällä perheet tarvit-
sevat, mutta sitten semmoinen mikä on ihan selkeästi, toki sitä on muillakin paikkakun-
nilla, mutta minun mielestä Sievin perheissä [--] täällä on tosi paljon perheitä, missä 
mies käy muualla reissuhommissa ja äidit pyörittää arkea niin kuin todella paljon niin 
kuin omin voimavaroin ja mitä se aiheuttaa sitten niin se aiheuttaa myös aikalaisen pai-
neen parisuhteelle ja siinä onkin sitten semmoinen paketti että on iso huoli monesta per-
heestä ja se on haaste tosi monessa perheessä. Miten niin kuin yhteen sovittaa se, että 
miten saadaan äidin voimavarat riittämään, miten saadaan parisuhde kestämään, kun on 
ne paineet siitä, kun isä tulee sitten viikonlopuksi tai loppuviikolla kotiin, niin siinä on 
omat systeemit.” (Asiantuntijat) 

Äidit tarvitsevat arkista auttamista; lastenhoitoapua asioiden hoitamisen ajaksi ja toista 

käsiparia siivoamiseen, pyykkäämiseen ja ruuan laittamiseen. Kaksi äitiä kuvailivat 

konkreettista avun tarvetta ”kivana” lisänä. Muille kotiin saatavan avun tarve oli tai oli 
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lähiaikoina ollut välttämätöntä. Vaikka äiti väsyy, arki jatkuu ja silloin on ensisijaista 

saada konkreettista apua. Kotiavusta puhuttiin jokaisessa haastattelussa paljon ja tunteel-

lisesti. Se koettiin merkittävimmäksi arjen sujuvuutta ja äidin voimia lisääväksi tueksi.  

”[Äiti] pääsee edes rauhassa suihkuun tai jos on monta pientä lasta, niin se on tosi vai-
keaa kaikki tämmöinenkin.” (Työntekijät) 

Arki tuntuu mielekkäältä, kun välillä voi irrottautua arjen ympyröistä (Krok 2009; Ran-

talaiho 2006, 52). Äidit kaipaavat vaihtelua arkeensa, sillä he ovat paljon yksin kotona 

lasten kanssa. Toiset äidit lähtevät säännöllisesti erilaisiin kerhoihin. Kaikki äidit eivät 

kuitenkaan saa voimia ”kerhoilemisesta” ja haluavat olla mieluummin yksin tai läheisen 

ihmisen kanssa. Äidin jaksaminen vaikuttaa siihen, miten hän viihtyy sosiaalisissa tapah-

tumissa. Uupunut äiti jää helpommin kotiin ja vetäytyy sosiaalisista suhteista. Kerhot kut-

suvat luokseen heitä, joilla on voimavaroja olla vieraiden tai puolituttujen ihmisten jou-

kossa. Kotiin saatava apu korostuu, jos äiti ei saa voimia virallisista tapaamisista, mutta 

haluaa pois kotoa kerätäkseen voimia arkeen. Kotiapua tarvittaisiin myös, jotta isällä ja 

äidillä olisi aikaa toisilleen.  

Asiantuntijat ja työntekijät korostivat äidin konkreettisen auttamisen lisäksi perhettä ko-

konaisuutena. Ennen haastattelua yksi asiantuntijoista tähdensi puhelinkeskustelussa sitä, 

että äidit tarvitsevat tukea elämänhallintaansa (Tutkimuspäiväkirja 12.1.2016). Äidit pi-

tivät tärkeimpänä konkreettista apua, mutta erityisesti asiantuntijoiden haastatteluissa pai-

notettiin muitakin ulottuvuuksia (Sauvola 2005, 21).4 

”Tai lähdetään [perheen isä], kun tullaan perjantaina töistä, niin niin tuota saman tien 
vaihdetaan autoon kalastusvälineet ja lähdetään kavereitten kanssa kalaan. Jonkinlainen 
opetteleminen, mitä tarkoittaa se isänäkin oleminen, ei vain se, että tuodaan taloon se 
taloudellinen tuki.” (Asiantuntijat) 

Äidit kertoivat, että he eivät olleet hakeneet elämänhallinnan apua ammattilaisilta lasten-

kasvattamiseen tai arjen sujumiseen. Äideillä on tarvetta oppia elämässä ja kasvaa henki-

sesti, mutta he eivät paikantaneet tällaista tukea ja auttamista virallisen auttamisen piiriin. 

Asioita jaetaan luonnollisissa tukiverkostoissa esimerkiksi ystävien ja siskojen kanssa. 

Internetin ”ihmeellinen valtakunta” tarjoaa äideille runsaasti tietoa mieltä askarruttaviin 

kysymyksiin.  

                                                            
4Vertaistukiryhmän, Perhetyön ja asiantuntijoiden haastattelussa pohdittiin runsaasti äi-
tien väsymiseen johtavia tekijöitä. Ne eivät ole kuitenkaan tutkimuskysymysteni kannalta 
relevantteja nostettavaksi esille analyysivaiheessa. 
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Asiantuntijat olivat havainneet, että sieviläiset äidit käyttävät paljon terapiapalveluita. 

Kolme äideistä kertoi käyneensä terapiassa tilanteiden kriisiytyessä. Yksi äideistä oli ollut 

neuvolan kautta järjestettävällä depressiokurssilla. Terapiassa he purkavat jaksamiseen, 

henkiseen kasvamiseen tai henkilökohtaisiin pelkoihin liittyviä ajatuksia ammattilaiselle.  

”Minä olen niin kuin pari vuotta, tavallaan omaa itseäni tavallaan yrittänyt kasvattaa 
aikuiseksi, kun minä en ole oikein tähänkään mennessä ollut aikaa semmoiseen [nauraa] 
isossa perheessä kasvanut ja elänyt.” (Vertaistukiryhmä) 

Asiantuntijat toteavat, että äidit käyttävät ensin lähiverkoston avun, jos sitä on saatavilla. 

Kotiavun saamista vaikeuttaa kuitenkin tukiverkkojen puuttuminen. Sievissä on paljon 

paikkakunnalle muuttaneita perheitä, joiden tukiverkosto on suppea. Useilla apua tarvit-

sevilla äideillä lähiverkosto on lapsirikasta, minkä vuoksi naapuri- ja sukulaisapua ei ole 

saatavilla. Arjessa selviytyminen on äitien vastuulla. 

”Niilläkin on siis omat perheet ja omat hommat ja näin niin ei niistä sillä lailla ole hir-
veästi ollut sillä lailla niin kuin. Toki on jos on joku hammaslääkäri nii sillä aikaa joku 
voi tulla.” (Perhetyö) 

”Ei se ole enää niin kuin se vanhanaikainen naapuriapu ja mummot ja papat asuivat 
samassa huushollissa ja sillä tavalla että me ollaan ihan eri aikakautta eletään nyt. Tässä 
on aika paljon näitä vaatimuksia.” (Hallitus) 

Ideologiset muutokset, joiden seurauksena auttamisen vastuuta on siirretty kansalaisten 

ja heidän lähiympäristön vastuulle, eivät tuota äideille apua heidän verkostoissaan (Hok-

kanen 2014; Kinnunen 1998; Selkälä 2013, 141–145). Äitien tukiverkostoissa korostuvat 

oma vastuu ja julkisen sektorin palvelut (Kinnunen 1998, 91–92). Kotiavun saamista yk-

sityisiltä ja kolmannen sektorin palveluiden tuottajilta rajoittaa usein mainittu taloudelli-

nen tiukkuus ja miehen epävarma työ. Äideillä ei ole mahdollisuutta valita erilaisista pal-

veluntuottajista tai epävirallisista auttajista. (Mt., 95–96.)  Tarvittavan avun saaminen vi-

rallisen auttamisen sektorilta on tärkeää. 

Äideillä on estoja ottaa apua vastaan. Pärjäämisen kulttuurissa sinnitellään loppuun asti. 

Äiti tai puoliso voivat vaatia, että äidin pitää selvitä itse. Toiseksi, tuntemattoman ihmisen 

ottaminen kotiin nostaa avun pyytämisen kynnystä. Koti on erityinen avun saamisen 

paikka. Joistakin äideistä tuntuu oudolta, kun vieras ihminen työskentelee yksityisessä 

tilassa. Jos on kysymys lastenhoidosta, äiti haluaa varmistua, että työntekijä osaa hoitaa 

lapsia.  Kotiin saatava apu on sensitiivistä, minkä vuoksi vahva luottamus työntekijään 

on tärkeää. 

”Sitä on vaan koittanut pärjätä, aina oppinut kotoa, että se on pitää pärjätä.” (Lapsi-
parkki ja Perhemiitti) 
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”En minä niin kuin pystyisi luottamaan siihen, jos sinne [kotiin] tulisi jotakin ihan um-
pioutoja ja minun pitäisi niin kuin lähteä pois sieltä.”(Perhetyö) 

Yksi estävä tekijä on ennakkoluulot ammattilaisia kohtaan. Äidit ajattelevat, että viran-

omaiset ymmärtävät heidät väärin ja toimivat heidän tahtoaan vastaan. Äidit kuvasivat 

asiantuntijat kontrolloivina ja valtaa käyttävinä toimijoina, joiden käsitykset eroavat hei-

dän omistaan. (Borkman 1976; Juhila 2006, 20–24.)   Useat äidit ovat pitkään estelleet 

neuvolan kautta tarjottua apua. Eräs äiti pelkäsi, että hän menettää kontrollin omasta 

perhe-elämästään viranomaisille. Hän ei ollut hakenut apua viranomaisilta, koska ajatteli 

tulevansa leimatuksi ongelmaperheeksi. Suhde ammattilaiseen miellettiin hierarkkiseksi, 

mikä vaikuttaa luottamuksen syntymiseen. 

”Kun se on niin kuin niin kauhea pelko, että jos meidän lapset otetaan huostaan, vaikka 
semmoinen riski olisi tosi pieni. Mutta se, että pienikin tunne siitä, että tuota me ollaan 
seurannan alla.” (Asiantuntijat) 

Avun saamiseen vaikuttaa myös äidin herkkyys. Äidit ovat hakeneet apua tilanteissa, 

joissa he ovat olleet hyvin väsyneitä. Miten väsynyt äiti jaksaa käyttää valtaa – puolustaa 

itseään, ajaa asioitaan ja toimia aktiivisesti tarvittavan avun saamiseksi (Metteri 2012, 

202–203; Siira 1998, 229)? Hallituksen haastattelussa asia konkretisoitiin esimerkillä: 

Äidit hakevat apua usein yhdessä useamman lapsen kanssa, mikä vaikuttaa äidin toimi-

juuteen. 

”Ajattelepa ne useammat lapset, kun tuodaan siihen tilanteeseen, olokoon nyt hammas-
lääkäri tai terveyskeskus tai neuvola.” (Hallitus) 

 Kun voimavarat vähenevät niin, että ihmisen on vaikea selviytyä arjestaan ja hän hakee 

apua, hänen roolinsa muuttuu helposti passiiviseksi objektiksi. Tullakseen taas voimava-

raiseksi, väsynyt äiti tarvitsisi valtaa, jota hän ei välttämättä kuitenkaan kykene voimava-

rojen vähäisyydestä johtuen käyttämään. (Siira 1998, 229.) Kun haluaa auttaa väsynyttä 

äitiä, avun tarpeiden lisäksi on tärkeä tuntea hänellä olevia resursseja. 

 

 

5.2 Keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta hätään 
 

”[--] syntyi [--] viides, niin minä tiesin, että se on sektio ja minulla oli nostokielto. Ja 
minä hain apua ja minä en saanut apua ja minähän romahdin ihan totaalisesti [itkee], 
että se kevät on ollut ihan sumua.” (Vertaistukiryhmä) 

Vaikka äitien avun hakemisen kynnys on korkealla, seitsemän yhdestätoista äidistä olivat 

hakeneet apua hätään viralliselta sektorilta. Hätä tarkoittaa heidän tilanteessaan vahvaa 
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uupumuksen kokemusta. Tarjottavaa apua ei jaksa enää vastustella, eivätkä voimat riitä 

pyörittämään yksin arkea. Tarkoituksen mukainen apu on välttämätöntä. (Rantalaiho 

2006, 46.)  

Äideille oli tarjottu Peruskuntayhtymä Kallion sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä, 

josta käytetään myös nimitystä ennaltaehkäisevä perhetyö. Peruskuntayhtymä Kallion 

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2014–2017  (Lasten- ja nuorten hyvinvoin-

tisuunnitelma 2014–2017) todetaan, että ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheille tar-

koitettua ”matalankynnyksen” apua. Palvelu kuvataan vapaaehtoiseksi, luottamuksel-

liseksi ja maksuttomaksi. Ennaltaehkäisevän perhetyön tavoitteena on yhdessä vanhem-

man kanssa etsiä perheen hyvinvointia tukevia tekijöitä. Keskeistä on ”perheiden elämän-

hallinnan ja voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvista-

minen”. Ennaltaehkäisevää perhetyötä tarvitaan hyvinvointisuunnitelman mukaan esi-

merkiksi, kun vanhempi tarvitsee tukea lastenkasvatuksessa, vanhemmuudessa, kodin-

hoidossa, rahankäytössä, käytännön asioissa, kriisitilanteissa, äidin uupumuksessa, lap-

sen uniongelmissa tai itkuisen vauvan hoitamisessa. Aluksi laaditaan yhteinen sopimus 

tavoitteista. Menetelminä käytetään vanhemman neuvomista ja tukemista sekä palveluoh-

jausta. Työtä tehdään ”yhdessä” vanhempien kanssa perheen kotona. Ennaltaehkäisevää 

perhetyötä voi saada korkeintaan 10 kertaa, jonka jälkeen arvioidaan, miten tavoitteen 

saavutettiin. (Mt.) 

Ennaltaehkäisevän perhetyön auttamisen tavat eivät olleet vastanneet äitien tarpeisiin. 

Konkreettisen auttamisen sijaan heille oli tarjottu keskustelua, arkiaskareissa ohjausta ja 

yhdessä tekemistä. Apua hakeneet äidit olivat kokeneet ennaltaehkäisevän perhetyön 

nöyryyttävänä tilanteessa, jossa he olivat uupuneita.  

”Mitä sinä ajattelet, kun sinä menet isoon perheeseen, että sinä voit niin kuin äitinä istua 
ja keskustella sen kolme tuntia?” (Perhetyö) 

”Nykyään toisen vanhemman pitää olla kokoajan kotona, kun se on sitä, että se keskus-
telee sinun kanssa, se kartoittaa sillä tavalla mietitään, että miten sinä nyt voisit saada 
tämän arjen täällä pyörimään, että se ei ole mikään siivooja.” (Vertaistukiryhmä) 

Ennaltaehkäisevässä perhetyössä arjen askareita ei tehdä äidin puolesta, vaan hänen kans-

saan. Äideille tarjotaan ”pehmeitä kannustimia” kohti järjestelmän määrittämiä tavoitteita 

– itsestään selviävää äitiä. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarjoama auttaminen tapahtuu 

elämänhallinnan diskurssissa, jonka viitekehyksessä ongelmat ovat yksilön arjen hallin-

nassa ja itsenäisyyden sekä oma-aloitteisuuden puutteessa. (Juhila 2006, 59–63.)  
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”Niin kuin minun [painottaa] kotiin, tai sillain, niin ja sitten jos se tulee oikeasti vielä 
katsomaan, että osaatko sinä nyt tehdä sitä ruokaa vai osaatko sinä nyt laittaa niitä pyyk-
kejä.” (Perhetyö) 

Keskusteluapu ja ohjaus olivat määrittäneet auttamista ja ohittaneet äitien subjektiivisen 

tiedon tilanteesta (Pohjola 2010, 29–39; Rantalaiho 2006, 70). On vaikea sitoutua sellai-

seen, mihin ei voi yhtyä. Ammattilaisen tarjoama apu oli koettu turhauttavaksi.  

”Se on monesti aika turhauttavaa kun sinulla on itsellä paljon enemmän sitä kokemusta 
ja se voi olla, että se tulee vaan keskustelemaan, niin sillä lailla voi olla ihan hyvin, että 
sillä ei ole itsellä edes lapsia ja sitten se kertoo niitä teoreettisia juttuja, mitkä varmasti 
on osittain ihan ok ja on niistäkin apua, mutta sitten itse sinä niin kuin melkein, se menee 
niin kuin toisin päin se homma, että joo ollaan me niinkin silloin, sen kanssa se toimi 
mutta tämä kanssa tämä ei toimi [imitoi] ja että se ei niin kuin monilapsiperheissä se 
keskustelu, kun se ei niin kuin ole läheskään aina se, mikä niin kuin auttaa, auttaa, että 
se on jännä, että ovatko ihmiset niin uusavuttomia sitten, että nyt tarvitaan vaan sitä kes-
kusteluapua?” (Perhetyö) 

Äidit ovat kuvailemissaan tilanteissa passiivisia asiakkaita; asiantuntijan tiedon ja toimin-

nan kohteita (Raitakari 2002, 48–49). Työntekijän auttamisen tavat nousevat objektivoi-

vista ja järjestelmäkeskeisistä käytännöistä, joissa asiakkaan tilanteesta etsitään sopivat 

palat menetelmään. Tarkoituksenmukainen apu oli jäänyt saamatta. (Evers 2006; Fargion 

2014; 260; Juhila 2006, 84–86; Metteri 2012, 138; Niiranen 2002, 67–68; Uggerhøj 2014, 

210–212.) Kun äidit itsessään ovat sosiaalinen ongelma, ei heille määrity ongelman rat-

kaisijan roolia (Fargion 2014; Uggerhøj 2014). 

”Se [työntekijä] heti tarttui siihen, että hei tässä saattaisi olla se ennaltaehkäisevä, että 
voisi sitten yhdessä käydä siellä ulkona [imitoi]. Minä olin väsynyt ihan pelkästään siihen 
olemiseen, tarvinnut siihen apua, enkä siihen ulkoiluun.” (Vertaistukiryhmä) 

Ennaltaehkäisevän perhetyön auttamisen tavat heijastavat sitä ohjaavaa politiikkaa. Am-

mattilaisten käyttämät menetelmät ilmaisevat, mitä työssä tavoitellaan. (Forsberg 1998; 

Nätkin & Vuori 2007, 8.) Virallinen diskurssi ohjaa työntekijöitä auttamaan äitejä oh-

jauksellisesti (Raitakari 2002, 48–49). Virallista diskurssia korostaa se, että eräs työnte-

kijä oli asettunut sitä vastaan. 

”Aikaisemmin siinä oli semmoinen työntekijä joka teki [auttoi kotitöissä], vaikka se ei 
olisi saanut.” (Vertaistukiryhmä) 

Palvelut ovat muuttuneet 1990-luvun alusta lähtien universalistisesta kohti riskidiskurs-

seja ja elämänhallintaa (Rauhala 1998). Ihanteena on aktiivinen, autonominen ja itsestään 

huolta pitävä kansalainen (Saari 2008; Saastamoinen 2010; Selkälä 2013). Käytännöt ker-

tovat kustannustehokasta sosiaalipolitiikkaa korostavasta syrjäytymisdiskurssista. Kun ei 

ole resursseja rakeenteellisten ja aineellisten ongelmien lieventämiseen, edistetään syr-

jäytymisvaarassa olevien omaa elämänhallintaa. (Juhila 2006, 69–78; Rauhala 1998.) 
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Toisaalta Arto Selkälä (2013, 188) toteaa, että kansalaisvastuuta korostetaan, vaikka ta-

loudellista niukkuutta ei olisikaan. Elämänhallintaa painottava diskurssi on vallitsevaa 

auttamista. 

Suomessa on 1990-luvulta lähtien karsittu perheiden universaaleja palveluita (Julkunen 

2006, 30–31; Satka ym. 2007). Yksi asiantuntijoista muisteli haikeudella kodinhoitajia, 

joita sieviläiset äidit saivat koteihinsa ennen 1990-luvulla tapahtuneita palveluiden leik-

kaamisia. Nyt äidit saavat toisenlaista tukea arkeensa. Palvelemisen sijaan vallitsevat dis-

kurssit julkisessa keskustelussa ja poliittisissa ohjelmissa painottavat sellaista varhaista 

puuttumista ja ennaltaehkäisyä, joissa vaikeat tilanteet ovat yksilön ongelmia. Tarvitaan 

ihmisen muuttamista.  (ks. Krane  & Davies 2000, 35–45; Satka & Harrikari 2008, 649–

658; Satka ym. 2007; Juhila 2006.) Yksilöä muuttavat toimet ovat uusliberalistisia käy-

täntöjä: Äitien riippuvuutta kustannuksia tuottavilta palveluilta vähennetään ja saatavan 

palvelun määrä rajataan kymmeneen kertaan, minkä jälkeen tavoitteet oletetaan olevan 

saavutettuja (ks. Krane  & Davies 2000, 35–45). Äitien tilanteissa työntekijät olivat toi-

mineet elämänhallinnan diskurssissa ja inhimillinen kärsimys oli ohitettu. 

”Sieltä perheestä tulee juuri sitä, että keskusteluapua niinkö löytyy ja sitä saa, ja sem-
moista neuvontaa ja sitä ohjausta, mutta eihän ne äidit, ne vain toivoo, että joku pitäisi 
vaikka tätä vauvaa, että pääsisi johonkin.” (Työntekijät) 

Vaihtoehtoinen diskurssi olisi huolenpito ja hoiva. Hoivadiskurssissa tunnustetaan, että 

ihmisen elämässä on tilanteita, jolloin hän on (pitkääkin) riippuvainen toisen avusta 

elääkseen hyvää elämää. Kun hoivaa etsitään lähiverkostoa kauempaa, sen saaminen ta-

pahtuu huolenpidon etiikan ja sosiaalisten oikeuksien piirissä. (Juhila 2006.) Auttamisen 

tilanteet tekevät näkyväksi, miten suomalaisessa hoivassa ollaan siirtymässä välittämisen 

etiikasta kohti vastuun etiikkaa (Julkunen 2006, 28–29). Kirsi Juhila (2006, 159) toteaa, 

että uusliberalistinen tuloksellisuusajattelu sivuuttaa hoivan olemassaolon.  Äidit olivat 

vetäytyneet ennaltaehkäisevän perhetyön piiristä, koska hoivan tarpeeseen ei ollut vas-

tattu ja auttaminen oli luonut heille negatiivisia kokemuksia (Metteri 2012, 119–121, 127; 

Valokivi 2008, 66–67). 

”No siis ei se [ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä] käynyt kuin yhden kerran sen jälkeen, 
kun se muuttui siihen keskusteluhommaan, koska en minä nähnyt tarpeelliseksi sitä, että 
siellä on joku toinen aikuinen vahtaamassa, että mitä siellä tehdään, että tuota, ei, en 
tarvinnut.” (Perhetyö) 

Muutaman äidin väsymys oli johtanut vakavampiin ongelmiin ja he olivat hakeneet apua 

lastensuojelun kautta. Lastensuojelun saaminen oli edellyttänyt ongelmien pahenemista 
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ja äitien vaativaa käyttäytymistä. Pelko lastensuojelun ”puuttumisesta” oli osoittautunut 

sen kohdanneille turhaksi.  

”Ja sitäkään [lastensuojelun apua] me ei oltaisi saatu, jos minä en olisi itse huutanut 
naama punaisena, että se tulee sieltä, että minulle on ihan sama mistä se tulee.”(Vertais-
tukiryhmä) 

”Silloin kun itse oivalsin sen, että sinun pitää kertoa ne omat olot sen pahimman päivän 
mukaan niin sitä apua [saa] tai yleensäkin ne ymmärtävät, että tuo on tosi sairas, että se 
on niin kuin niin väsynyt.” (Vertaistukiryhmä) 

Selkälä (2013, 160) toteaa, että lastensuojelussa olevat perheet saavat yhä vahvaa tukea, 

mutta sen ulkopuolella oleville perheille tarjotaan selkeämpää vastuuta omasta elämäs-

tään. Äitien tapaukset osoittivat, että hoivaa tarvitsevien sosiaaliset oikeudet eivät toteudu 

helposti myöskään lastensuojelussa. Paradoksaalisesti, väsyneeltä hätää kokevalta äidiltä 

odotetaan tilanteen pahenemista ja vaativaa asiakkuutta lastensuojelun avun saamiseksi 

(ks. Metteri 2012, 108–109).  

 

 

5.3 Väsynyt äiti palveluviidakossa 
 

Tässä kappaleessa kuvaan äitien ja palveluiden muita kohtaamisia. Lähtökohtana konk-

reettisen avun saamisessa on Peruskuntayhtymä Kallion Lasten- ja nuorten hyvinvointi-

suunnitelmassa 2014–2017 (Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014–2017) il-

maistu linjaus, jonka mukaan ”maksullista” ja ”lyhytaikaista” kotipalvelua saa ”satunnai-

sesti”. Suunnitelmassa todetaan, ”että kotipalvelua on pystytty järjestämään vain niukasti 

johtuen resurssien painottumisesta ennaltaehkäisevään perhetyöhön”. Peruskuntayhtymä 

Kallio ohjaa perheitä kysymään tilapäistä apua yksityisiltä palveluiden tuottajilta, Man-

nerheimin Lastensuojeluliitolta ja paikallisilta 4H-yhdistyksiltä. Peruskuntayhtymä Kal-

lio tarjoaa hyvinvointisuunnitelman perusteella kotipalvelua palvelusetelillä, ”kun perhe 

tarvitsee apua akuutissa, ennalta odottamattomassa tilanteessa, johon perhe ei ole voinut 

varautua.” Jos määrärahat riittävät, perheitä autetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21§ 

mukaisissa tilanteissa, kuten äidin rasittuneisuudessa. 

Ammattilaiset harkitsevat, vastaako perheen tilanne palvelusetelin kriteereitä. Palvelu-

setelin kautta saatava apu on lyhytaikaista ja se on tarkoitettu ennalta määriteltyihin elä-

mäntilanteisiin. Palvelusetelille asetetut kriteerit ovat mahdottomia tarpeeksi pitkäaikai-

sen ja joustavan avun saamiseksi (ks. Metteri 2012, 186–187). 
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”Palvelusetelillä saatava kotipalvelu, niin se ei ole missään nimessä jatkumo, se on jo-
honkin tiettyyn tarpeeseen ja hetkeksi aikaa tukemaan perhettä, mutta sitten minä näkisin 
että, kun siellä on ne kriteerit ja siellä täytyy selvästi olla jo toimintakyky esimerkiksi 
alentunut.” (Asiantuntijat) 

Neljällä äidillä oli kokemuksia palvelusetelillä saatavasta kotiavusta. Palveluseteli oli 

edellyttänyt apua hakevilta äideiltä pitkää odottamista, kykyä valikoida sopiva palvelun-

tuottaja ja paneutumista palvelusetelin periaatteisiin. Eräs äiti kuvaili, kuinka oikea-ai-

kaisen avun saamiseksi oma tilanne olisi pitänyt ennakoida kauan ennen avun tarvetta.  

”Me saatiin siis palveluseteli sen kolmen kuukauden [odottamisen] jälkeen.” (Lapsiparkki 
ja Perhemiitti)  

Äideiltä odotetaan kuluttaja-asiakkaan piirteitä: Kansalainen saa valita itse haluamansa 

palveluntuottajan. Palvelunkäyttäjällä oletetaan lisäksi olevan tietoa erilaisista palve-

luista ja kykyä osallistua palveluiden käyttämiseen. (Metteri 2012, 202–203; Niiranen 

2002, 69–70; Närhi & Kokkonen 2014.) Palveluseteli on järjestelmälähtöinen ja se ei ta-

voita äitien elämäntilannetta kokonaisuudessaan. Valinnanvapaus tuntui äideistä kohtuut-

tomalta taakalta. Sen, minkä palveluntuottaja nimeää asiakaslähtöisyydeksi ja monipuo-

liseksi tarjonnaksi, on akuutissa tilanteessa ja uupuneen äidin arjessa mahdoton tehtävä. 

Positiiviset mielikuvat aktiivisuuden ja valinnanvapauden lisäämisestä ovat äitien arjessa 

avun saamisen esteenä. (Kuusinen-James 2012; Kinnunen 1998, 115.) 

”Koin sen niin hankalaksi, että mää soitin varmaan kolmeen paikkaan ja niistä oikein 
tiennyt, että minkä verran niistä pitää sitten maksaa ja se, että jos jostain kauempaa tulee, 
niin se olisi tullut oikeasti ihan järkyttäviä ne summat, kun ne kilometrikorvaukset olisivat 
tulleet siihen.” (Perhetyö) 

Hegemonisessa käytännöissä palvelut on keskitetty etäälle kansalaisista, eivätkä palve-

luiden tuottajat kohtaa palveluiden käyttäjiä subjekteina (Evers 2006, 267; myös Osborne 

et. al 2013; Pestoff 2014). Kotipalvelun tuottajat voivat olla missä tahansa Peruskuntayh-

tymä Kallion kunnassa, joten tuottajan matka avunsaajan kotiin on useissa tapauksissa 

pitkä ja liian kallis kilometrikorvauksien vuoksi. 

”Se on jotenkin se palvelusetelihomma hankala, kun et tiedä yhtään, että kuka sieltä [tu-
lee], kenelle sinä soitat, kun niitä on kauheasti niitä yrityksiä. Sitten osa ottaa niitä kilo-
metrikorvauksia, mekin asutaan tuolla [paikka] ja sitten siitä pitää kuitenkin osa maksaa 
itse, niin jotenkin tuntuu, että en minä jaksa alkaa soittelemaan edes sinne.” (Perhetyö) 

Palveluseteli oli tuntunut äideistä persoonattomalta auttajalta. Äidit eivät olleet tienneet, 

kuka heitä tulee auttamaan. Epätietoisuus ja satunnaisen ihmisen tuleminen omaan kotiin 

oli aiheuttanut hämmennystä, pelkoakin. Palvelusetelin käytännöissä hoivan ja huolenpi-

don vastaanottamista ei ollut huomioitu herkkänä ihmissuhteisiin perustuvana toimintana, 
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jossa korostuu auttajan pätevyys. (Tronto 1994, 115–116.)5 Äidit olivat kokeneet luotta-

muksen työntekijään ja hänen osaamiseensa tärkeänä lähtökohtana avun saamisessa. Epä-

luottamus hoivaajaan oli luonut turvattomuutta.  

”Minulla oli seitsemän viikon ikäinen vauva, kun minut leikattiin ja kaksi viikkoa siitä 
eteenpäin siihen asti, kun se oli yhdeksän viikkoinen, niin minun viittä lasta hoiti sijainen, 
siis semmoinen nuori tyttö, joka niinkö sillä oli niinkö lähihoitajan koulutus, mutta se 
sano heti, kun se tuli, että minulla ei ole sitten mitään kokemusta lapsista, en ole ikinä 
vaihtanut vaippaa, enkä ole lämmittänyt pulloa.” (Perhetyö) 

Palvelurakenneuudistuksen myötä Kallion alueen palveluiden tarjonta on moninaistunut 

ja kustannukset ovat madaltuneet. Samalla kansalaisten vaikutus- ja päätösvalta on ka-

ventunut. (Airaksinen ym. 2011; Laitinen & Kemppainen 2010, 146–148.) Reiluus, oi-

keudenmukaisuus ja paikallinen päätöksenteko ovat väistyneet ”bisneksen” tieltä (Den-

hart & Denhart 2011; MacIntyre-Mills 2008, 1; Matthies ym. 2011, 21).  Palveluiden 

tuottamisen tavat ovat järjestelmälähtöisiä sekä organisaation tavoitteisiin pyrkiviä ja ne 

ohittavat äidit yksilöllisinä avun tarvitsijoina (Evers 2006, 263; Laitinen & Pohjola 2010, 

13; Metteri 2012, 206–207).  Hoivassa korostuu avun tarvitsijan herkkyys ja suhde työn-

tekijään, joita palvelusetelin normatiivisuuteen tukeutuva auttaminen ei kohtaa (Juhila 

2006, 161). 

Peruskuntayhtymä Kallio ohjaa äitejä tilaamaan kotipalvelua yksityisen ja kolmannen 

sektorin palveluiden tuottajilta. Vastuu pitkäaikaisen hoivan saamiseen on ulkoistettu äi-

deille. Sievissä on yksityinen kotipalveluiden tuottaja, mutta Vertaistukiryhmän haastat-

telun mukaan ”se ei tavallaan kilpaile samoista asiakkaista”. Yksityisillä hyvinvointi-

palveluiden tuottajilla on oma hyväosainen asiakaskuntansa (Evers 2006, 263; Koskiaho 

2008). Kolmannen sektorin palveluista Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta 

on ”kuollutta”. 4H-yhdistyksen palvelut tulevat isolle lapsiperheelle liian kalliiksi. 

”Nehän ei ole siis kuulemma kovin kalliita ne 4H jutut, mutta tuota niin niin siinä vai-
heessa kun ruvetaan laskemaan, että montako lasta on monestako lapsesta pitää maksaa 
ja sitten niin sitten se vaan kasvaa [nauraa] se summa tosi isoksi.” (Perhetyö) 

Äidit kertoivat, että avun hakeminen vaatii aikaa, voimia, kykyä ja rahaa (Valkama 2012). 

Palveluiden tuottaminen on uusliberalistista: Avun saaminen on valintaa ja vastuuta de-

mokratian sijaan (Branfield & Beresford 2006, 439; Närhi & Kokkonen 2014; Karjalai-

nen & Raivio 2013). Palveluiden saaminen toteutuu liikeopin kaltaisten periaatteiden 

                                                            
5 Tronto, Joan 1994: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Rout-
ledge: London. Teoksessa: Juhila, Kirsi 2006: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosi-
aalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Tampere. 
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kautta. Asiakas kuvaillaan valintoja tekeväksi ja vaativaksi markkinakansalaiseksi.  (Val-

kama & Isosaari 2011, 46–50.) Asiakas saa apua, jos hän täyttää diskurssin vaatimukset. 

Muut jäävät ulkopuolelle ja joutuvat rakentamaan vaihtoehtoisia tapoja saada apua. (Sel-

kälä 2013, 196.)  Uusliberalistiset käytännöt toimivat aktiivisen, itsenäisen, varakkaan ja 

kykenevän avun tarvitsijan kohdalla (Evers 2006; Niiranen 2002; Matthies 2014, 12–13).  

Äitien ja palveluiden tuottajien kohtaamattomuus syntyi äitien kokemien avun tarpeiden, 

äideillä olevien resurssien, tarjolla olevan avun ja palveluiden tuottajien käytäntöjen suh-

teessa. Hegemoninen sosiaalipalveluiden paradigma korostaa yhtäällä professionalismia 

ja toisaalla markkinalogiikoita (Matthies ym. 2011, 136). Professionalismi näkyy äitien 

tapauksessa ennaltaehkäisevän perhetyön liittämis- ja kontrollisuhteena (Juhila 2006; 

edellinen kappale) ja palvelusetelin tiukkoina kriteereinä. Palveluseteli ja kansalaisvas-

tuun korostaminen ovat markkinaloogisia käytäntöjä.  

Yhteistä professionalismille ja markkinaorientaatiolle ovat suuret organisaatiot, keski-

tetty hallinto, standardisoidut palvelut ja palveluiden tuottaminen ylhäältä-alas -periaat-

teella. Tällaiset diskurssit painottavat etäisyyttä ”pienestä” ja paikallisesta. Yhtäällä am-

mattilaiset valitsevat riskitapauksia, jotka saavat palveluita, toisaalla tarjotaan markkina-

perusteisia palveluita hyvin toimeentuleville. (Matthies ym. 2011, 136.) Markkinalogiikat 

vaativat äideiltä toimia kykenevänä, valikoivana ja tietoisena toimijana palveluviidakossa. 

Suuret organisaatiot ja etäisyys jättävät äidit ilman apua, sillä ne eivät tunnista, kohtaa 

eivätkä kuuntele äitejä. 

Auttamisen järjestelmäkeskeisyys, monimutkaisuus ja etäisyys olivat aiheuttaneet äi-

deissä voimattomuutta ja edelleen luopumista (Valokivi 2008, 66–67). Suurin osa äideistä 

oli ”jämähtänyt tähän tilanteeseen”. Yksi äiti oli ottanut yhteyttä kunnanjohtajaan saa-

dakseen ”spesiaalia” apua. Avun saaminen vaatii aktiivisuutta, jota useat eivät vähäisillä 

voimavaroillaan saavuta (Valkama 2012; Valokivi 2008, 78–80). Ahdinkoa oli syventä-

nyt tunne siitä, että apua ei ole saatavilla millään tavalla edes silloin, kun jaksaa yrittää.  

”Monesti niin kuin minä olen ollut masentunut jo pelkästään siihen, että kun minä ihan 
niin kuin hakkaisin tyhjää vaan, kun yrittää saada apua, eikä sitä mistään saa.” (Perhe-
työ) 

”Se [avun hakeminen] vaatii niin paljon nykyään, siis sillä lailla että ehkä sitä helpommin 
jämähtää siihen että tässä nyt mennään näin.” (Perhetyö) 

”Siis pitää tuntea laki todella hyvin, että sää saat avun.” (Vertaistukiryhmä) 
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”Että kaikessa aina tullaan niin kuin törmätään siihen, että niitä palveluita, vaikka niitä 
olisi ja vaikka ne olisivat edullisiakin sille perheelle, mutta se projekti siihen päivään, 
että sinä saat sen palvelun kotiin, niin se on niin kuin pitkä.” (Hallitus) 6 

Kallion tarjoama ennaltaehkäisevä perhetyö (=keskusteluapu) on helposti saatava ja il-

mainen matalankynnyksen apu, kun taas konkreettisen huolenpidon ja hoivan saaminen 

edellyttää aktiivisen ja vaativan kansalaisen roolia. Näen tässä paradoksin. Kuinka elämi-

sen perusasioihin apua hakevalta äidiltä voidaan edellyttää vahvaa toimijuutta (Hokkanen 

2013, 82)? Kun äidin oikeus konkreettiseen apuun on minimoitu, on tärkeää kysyä, mil-

laiseen auttamiseen yhteiskunnassa panostetaan. Väsynyt äiti palveluviidakossa kuvastaa 

amerikkalaista hoivaetiikkaa, jossa apu jää saamatta, mikäli ”avuntarpeen käsitetään 

juontuvan yrittämisen tai elämän suunnitelmallisuuden puutteesta” (Julkunen 2006, 28–

29). 

”Sitten kun nyky, tuntuu että nyky-yhteiskunta on vähän semmoinen, että kun sinä olet 
itse hommannut ne lapset, hoida ne itse, niin sitten tulee vähän semmoinen että mihin 
minä tässä menisin sanomaan mitään, että tulee semmoinen että nuo toiset vaan katsoo 
että itse olet itsesi olet itsesi ajanut tuohon tilaan.” (Perhetyö) 

Ammatilliset toimijat, jotka ovat kohdanneet äitejä ja joilla on ollut valta tuottaa osalli-

suutta, ovat toimimatta jättämisellään ylläpitäneet äitien osattomuutta (Pohjola 2015, 20; 

Uggerhøj 2014, 201–202). Äitien tilanteet eivät sovi kapea-alaiseen ja standardisoituun 

auttamiseen. Auttaminen oli ollut järjestelmälähtöistä ja äitien kokemaan avun tarpeeseen 

ei ollut tuotettu ratkaisuja (Hokkanen 2014, 67). Julkiset palvelut kuvattiin itsenäisiksi ja 

äitien tilanteista riippumattomiksi toimijoiksi, jonka rakenteiden ja toimintatapojen muut-

tamiseen eivät olleet osallistuneet niin äidit kuin ammattilaisetkaan (vrt. Pohjola 2015, 

20).  

”Niin kuin kokoajan saa edelleenkin seurata että mitä palveluita perheet tällä hetkellä 
saavat, kun se vaikuttaa siltä, että niitä palveluita on hetken ja sitten hetken päästä ne 
ovatkin erillä lailla.” (Asiantuntijat) 

”Eikä niillä palveluilla, mitä niillä on, kun se on siellä uudistunut se laki, niin eihän ne 
pysty sitä lastenhoitopalvelua esimerkiksi enää järjestämään.” (Työntekijät) 

”Jos ajattelee niin kuin isojen perheiden äitejä, että niillä on oikeasti kädet niin täynnä 
työtä ja sillä lailla tavallaan niin jämähtäneet siihen tilanteeseen, että sitä apua ei nyt 

                                                            
6 Useimmilla ei ole myöskään taloudellisesti mahdollisuutta pitää lapsia päivähoidossa. 
Lisäksi tulee raskaaksi kuljettaa kaikkia lapsia päiväkotiin keskustaan, jos vain yksi tai 
kaksi ovat päiväkoti-ikäisiä ja koti syrjäkylällä. Yksityisiin palveluihin haastateltavilla ei 
ollut varaa. Vain yksi äideistä oli käyttänyt taloudellisesti parempina aikoina 4H:n palve-
luita. Vaikka 4H:n palvelut ovat edullisia, monilapsiselle hinta voi koitua suuremmaksi. 
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vain ole tämän enempää tarjolla, että se vaan niin kuin menee sitten siinä, en minä tiedä 
tuleeko kovin monella edes mieleen, että voinko mää vaikuttaa tai jotenkin.” (Vertaistu-
kiryhmä) 

”Miksi asiat ratkaistaan tällä tavalla? Kun Sievissä on niin mieletön tuen tarve kuitenkin. 
Siis täällä on paljon isoja lapsiperheitä ja sitten kokoajan tuntuu että ne vaan huononee 
ne tilanteet.” (Perhetyö) 

 

 

5.4 Kun rakenteet muuttuvat 
 

Osallisuus on valtaa vaikuttaa. Sherry R. Arnsteinin teoriassa osallisuus on yhteiskunnal-

linen muutos, jossa marginaalissa olevien ääni vaikuttaa ja luo uusia käytäntöjä. (Arnstein 

1969.) Osattomuus syntyy objektivoivista käytännöistä, minkä vuoksi tarvitaan tiedon ja 

resurssien uudelleen jakautumista. Osallisuus toteutuu, kun osattomat ihmiset tuovat ään-

tään esille ja saavat osansa yhteiskunnassa jaettavista resursseista. (Mt.) Osallisuus on 

vuorovaikutusprosessi, jossa saadaan aikaan sosiaalisia uudistuksia. Marginaalista tulee 

toimija, eikä hän ole enää pelkästään toimenpiteiden kohde. (Myös Evers 2006, 216–224; 

Matthies ym. 2011.) 

“It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded 
from the political and economic processes, to be deliberately included in the future. It is 
the strategy by which the have-nots join in determining how information is shared, goals 
and policies are set, tax resources are allocated, programs are operated, and benefits like 
contracts and patronage are parceled out. In short, it is the means by which they can in-
duce significant social reform which enables them to share in the benefits of the affluent 
society. “ (Arnstein 1969, 216) 

Arkinen kohtaaminen oli äitien auttamisen käytäntöjen muuttumisen käännekohta. Kes-

kustellessaan äitien kanssa, Yhdistyksen hallituksen nykyinen puheenjohtaja havahtui hä-

tään.  

”Tämä asia nousi esille, että ei saa kodinhoitajaa enää. Ne [äidit] käyttivät tämmöistä 
sanaa, että ei saa kodinhoitajaa, eikä saa perhepalvelua, eikä saa mitään [--] Kyllä se 
yhden äidin itku vaikutti niin paljon minun sisimpääni, että se itki ja minä näin sen tuskan. 
Se vaikutti minuun niin paljon, että minä silloin lupasin sille, että minä menen kysymään.” 
(Hallitus) 

Hädän kuulija tiesi, miten lähteä ajamaan asiaa. Hän vei äitien avun tarpeita koskevaa 

tietoa tavoitteellisesti äitien hyvinvointiin vaikuttavien ihmisten pohdittavaksi. Äitien asi-

oiden ajaja kokosi eri tahoja keskustelemaan asiasta. Äitien asiaa ajettiin kollektiivisesti. 

Osalla asian ajamisen halu syntyi eettisestä palosta, toisilla enemmän toimija-aseman vel-

voittamina. (Hokkanen 2013, 68.) 
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”Kunta ja seurakunta ja nuorisotyönhuolto siinä olivat paikalla ja sitten siinä oli Kallion 
lastensuojelupuolelta siinä oli väkeä paikalla siinä oli ja kerroin tämän asian ja ruvettiin 
miettimään asiaa ja ne tunnustivat kaikki sen, että näin on. Niillä oli tieto siitä, että näin 
on ongelma.” (Hallitus) 
 
Äitejä kuultiin arkisessa kohtaamisessa. Äitien kuulija tunnusti heidän kokemuksensa ja 

nimesi tilanteet ”hädäksi”. Sen jälkeen hädän kuulijan tuli saada eri tahot vakuuttuneeksi 

äitien avun tarpeesta. Kuvailemassani prosessissa vahvistettiin demokratiaa. Äitien ääni 

tuotiin julkisille areenoille ja äitejä sortavia auttamisen rakenteita muutettiin. (Siisiäinen 

1996.) Vaikka äitien asioita ajettiin kollektiivisesti yhdessä ammattilaisten kanssa, raken-

teet muuttuivat hitaasti sisältäen avun tarvitsijoiden inhimillistä kärsimystä.  Eri tahot ko-

koontuivat muutaman vuoden ajan yrittäen kukin löytää kanavia, joista voitaisiin löytää 

rahoitusta sieviläisten lapsiperheiden auttamiseksi. Rahan saaminen osoittautui hanka-

laksi. Lopulta kunnanjohtaja antoi omat syntymäpäivärahansa ja kehotti perustamaan yh-

distyksen. Rahan saamisen vaikeus osoittaa, kuinka osallisuus syntyy paitsi tiedon myös 

resurssien jakamisesta. Resurssien jakaminen on arvovalinta. 7 Kunnan johtaja vastasi äi-

tien hätään yksityishenkilönä. Yhteiskunnan resurssien jakaminen ei muuttunut. (Vrt. 

Arnstein 1969.) 

”Kunnanjohtaja tiesi kanssa, että tämä on tosi tarpeellinen ja että tämä on tärkeä asia ja 
tuota siitä me sitten pidettiin yleinen kokous ja siinä perustettiin sitten yhdistys.” (Hallitus) 
 
Martti Siisiäinen (1996, 33) toteaa, että yhdistyksen syntyminen edeltää yhteiskunnallista 

liikettä, kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja tavoitteellista tahtoa muutokseen. Muuta-

man vuoden mittainen kollektiivinen toiminta, jonka lopputuloksena Yhdistys perustet-

tiin, oli sosiaalinen muutos, jossa ”ei kenestäkään” tuli ”joitakin” (Arnstein 1969). Kriit-

tisen konstruktionistisesti tulkittuna äitien tilanteen määrittely oli valtakamppailua, jossa 

se konstruoitiin ”hädäksi”. Tätä ennen he olivat olleet yhteiskunnan valitettavia häviäjiä, 

joiden tilanteeseen oli tarjottu järjestelmälähtöistä apua. Nyt äitien ääni tunnustettiin kol-

lektiivisesti ja sillä oli käytännöllisiä seurauksia. 

”Täytyy joukon ihmisiä olla samaa mieltä, että sitä tarvetta on, niin että ikään kuin siihen 
tarpeeseen vastaamaan ja sitten nämä jo, sitten kunnallis- tai yhteiskunnan palveluista 
toimijat lähtee vielä sen vakuuttamaan, että ei se ehkä lähtisi semmoisella jolla ei ikään 
kuin olisi tätä yhteisöllisyyttä.”(Asiantuntijat) 

                                                            
7Vertailukohdaksi arvonäkökulmia peilaten totean, että samana vuonna (2013) Sievin 
kunnanvaltuusto hyväksyi urheilukentän perusparannuksen, jonka kustannusarvio oli 1 
248 304,19 euroa, johon valtion avustusta saatiin 390 000 euroa. 
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Yksi, joskin kritisoitu, tapa jäsentää osallisuuden vahvuutta ja heikkoutta on Sherry R. 

Arnsteinin (1969) malli, jossa osallisuus kasvaa astemaisesti passiivisesta manipulaation 

kohteesta aktiiviseksi toimijaksi, joka määrittää toiminnan päämäärät ja saa osansa yh-

teiskunnan vauraudesta. Kaksi ensimmäistä porrasta edustavat manipulaatiota ja terapiaa. 

Kansalaiselta ei kysytä mielipidettä. Äitien osallisuus oli ennen Yhdistyksen perustamista 

alimpien portaiden tasolla. Kaksi seuraavaa porrasta ovat osallisuuteen osallistamiset (tie-

donanto, neuvottelu ja tyynnytys). Tällaisia ovat esimerkiksi asennekyselyt ja kuulemis-

tilaisuudet. Kansalaiselle annetaan mahdollisuus kertoa mielipiteitään; todelliset seurauk-

set jäävät kuitenkin epäselväksi. Vallanpitäjät saavat todisteen kuulemisesta ja kansalais-

ten osallistamisesta. Tälle asteelle jääminen on yleisin osallisuuden muoto (Branfield & 

Beresford 2006a; Jäppinen 2011). Osallisuus on tokenistista eli kansalaisten mielipide on 

neuvoa-antava (Arnstein 1969; Branfield & Beresford 2006a).  Fran Branfield ja Peter 

Beresford (mt.) näkevät tokenistisen osallisuuden muodon kyynisesti: Kansalaisia kuul-

laan, mutta tavalla, joka ei uhkaa organisaation päämääriä.  

Yhdistyksen perustamisen myötä koottiin hallitus ja Yhdistyksen toimintaa alettiin suun-

nittelemaan. Yhdistyksen suunnitteluvaiheessa äitien tarpeita selvitettiin kuulemistilai-

suudessa. Kunnantalolla järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa oli ”hirveästi äitejä”. Äi-

tien palveluiden tarpeista kysyttiin myös Rauhanyhdistyksen sisarillassa. Äideille tehtiin 

lisäksi kysely, jossa kartoitettiin palveluiden ja tuen tarpeita. Kyselyä jaettiin neuvolassa. 

Lisäksi siihen oli mahdollisuus vastata Internetissä, johon linkki oli ilmoitettu paikallis-

lehti Sieviläisessä.  

”Silloin kunnan talolla oli alun perin joku kokous semmoinen mihin kutsuttiin koolle kaik-
kia ihmisiä ja sitten siellä tehtiin semmoinen hallitus, valittiin.” (Perhetyö) 
 
Äitien osallistuminen on vaihdellut portaikkojen eri tasoilla. Vaikka Arnsteinin mallissa 

kuulemistilaisuudet ja kyselyt edustavat heikompaa osallisuutta, äitien tapauksessa ne 

ovat olleet käytännöllinen ja merkittävä äänen kuulemisen tapa. Vaikka suurin osa äi-

deistä toimi passiivisesti, konkreettisessa toteuttamisvaiheessa Yhdistyksen ensimmäinen 

työntekijä ja hallituksen jäsen olivat itsekin palveluiden kohderyhmää. He ovat itse men-

nyttä tai silloista kohderyhmää ja ovat olleet luontevasti vuorovaikutuksessa äitien kanssa. 

Heidän merkityksensä on ollut äitien ääntä esiin tuova erityisesti Yhdistyksen perusta-

misvaiheessa.  

”Kyllähän sen tässä näkee, tämä on niin kuin yksi osoitus, jota tässä on niin kuin ollut 
tässä on ollut vanhempia, pienten lasten vanhempia niinkö saattamassa alkuun tätä juttua, 
näin hyvä juttu on niin kuin lopputulos” (Perhetyö) 
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Kolme viimeistä porrasta Arnsteinin (1969) mallissa edustavat syvällisempää osallisuu-

den muotoa; kumppanuus, valtuutettu valta ja kansalaisten valta (citizens control). Kump-

panuudessa neuvotellaan ja tehdään kompromisseja. Suhde ei ole yksipuolinen. Parhaiten 

päätöksenteko onnistuu, kun ryhmällä on esimerkiksi puheenjohtaja. Valtuutetussa val-

lassa ryhmälle annetaan valta päättää itsenäisesti tietyistä asioista. Viimeisellä portaalla 

on kansalaisten täydellinen päätösvalta, jossa palveluiden suunnittelu ja tuottaminen on 

itsenäistä. (Arnstein 1969, 216–224.) Vain edellä mainitut syvällisemmän osallisuuden 

muodot varmistavat Arnsteinin mukaan kansalaisten osallisuuden toteutumisen (myös 

Evers 2006; 257 Branfield & Beresford 2006a; Denhart & Denhart 2011; Matthies ym. 

2011; McIntyre-Mills 2008).  

Arnsteinin osallisuuden malli ei sovi kansalaisiin, jotka eivät jaksa vaikuttaa aktiivisesti 

omiin asioihinsa. Mallissa kansalaisia pidetään homogeenisena joukkona, eikä konteks-

tiin kiinnitetä tarpeeksi huomiota. (Tritter & McCallum 2006, 162–163.) Kun rakenteiden 

muuttaminen on vaikeaa ammattilaisia käsittävällä kollektiivitoiminnalla, kuinka muu-

toksen aikaansaamista voidaan odottaa väsyneeltä äidiltä? Äitien kohdalla asioiden eteen-

päin vieminen on vaatinut hädän kuulemisen ja sen tunnustaneen kollektiivin, joka on 

kantanut äitien ääntä Arnsteinin portaikossa (Hokkanen 2013, 81–83). Rahoitusta haetta-

essa äidit ovat olleet taka-alalla ja prosessin eteneminen on ollut riippuvainen ammatti-

laisista ja poliittisista päättäjistä. Suurimmalla osalla äideistä ei ole ollut voimavaroja par-

tisipatorismin ihanteeseen – aktiiviseen toimijuuteen omissa asioissaan (vrt. Evers 2006, 

268–270).  

Eettinen ymmärrys on ollut tärkeä tekijä rakenteiden muuttamisessa. Arnsteinin teoriassa 

antoisaa ja osallisuutta kuvaavaa on todellinen muutoksen mahdollisuus ja kansalaisten 

osallistamisen motiivi (myös Matthies 2010, 174). Halutaanko heidän äänensä oikeasti 

vaikuttavan toimintaan vai onko sen näennäistä kuulemista, joka ei aidosti vaikuta orga-

nisaation päämääriin (Branfield & Beresford 2006a; 2006b)? Yhdistyksen perustamisvai-

heessa äitejä edustavilla ihmisillä on ollut tahtoa toimia – eettisyys ja tunteellisuus ovat 

olleet voimavarana aidossa halussa muuttaa rakenteita.  

”Se lähimmäisen auttaminen. Kyllä se lähimmäisen auttaminen ja vähän semmoinen dia-
koniapalveluhan tässä on semmoinen pohjimmainen, koska eihän meidän kenenkään kuk-
karo ole lihonut tässä hommassa.” (Hallitus) 
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6 Osallisuus syntyy 
6.1 Äitilähtöisyydestä: Vastuun etiikasta hoivan tunnustamiseen 

 
”Se olisi oikeasti niin hätä, jos tätä ei olisi, niin tavallaan se, että on oikeasti niin paljon 
ihmisiä, jotka oikeasti ovat niin kuin suunnilleen hengen hädässä, jos tämä loppuisi.” 
(Hallitus) 

Äitien auttaminen on hegemonisissa hyvinvointipalveluissa järjestelmälähtöistä ja äitien 

vastuuta korostavaa. Yhdistyksen käytännöissä tarkoituksenmukaisen avun saaminen pe-

rustuu äitien äänelle. Kiinnostuksen kohteena ja palveluiden tuottamisen lähtökohtana 

ovat äitien kertomukset heidän arjestaan ja kokemuksistaan julkisissa palveluissa. (Bran-

field & Beresford 2006a, 439–440; 2006b; Närhi & Kokkonen 2014, 108–109.) Auttami-

nen on muuttunut; kontrolli on vaihtunut huolenpidoksi tai laajemmin ilmaistuna hoivaksi 

(Anttonen & Zechner 2009, 17; Juhila 2006; 152–153). Yhdistyksen perustamisen lähtö-

kohtana on hoivan tarve. Hoiva korostuu erityisesti kotiin tehtävässä Perhetyössä. 

”[--] ja lapsi on tosi aikuisen nälkäinen, niin kuin sanoitkin, niin ne on niinkö mahtavia, 
kun sinne tulee se aikuinen, joka kykenee siihen, että se oikeasti ottaa syliin ja antaa 
vaikka istua sylissä niin kauan kun sinä haluat ja siinä on parhaimmillaan kolme tai neljä 
siinä sylissä, että joku niin kuin tulee ja tarjoaa sen, kun sillä välin esimerkiksi äiti voi 
mennä nukkumaan tai äiti voi mennä tekemään omissa ajatuksissa niitä omia töitä.” (Asi-
antuntijat) 

Oikeanlaisen avun saaminen tapahtuu, kun äidit saavat määritellä arkea auttavia asioita. 

Lähtökohtana ovat äitien subjektiivinen tieto ja kokemukset. (Evers 2006, 257; Fargion 

2014, 47–62; Hänninen ym. 2006; Juhila 2006, 105–106; 124–125; Matthies 2010, 181–

182.) Työntekijä tekee äitien mielestä sitä, mitä ”pitää” tehdä. 
”Se apu on sellaista, mitä minä [painottaa] tarvitsen, että se ei ole niin kuin räätälöity 
jonkin hienon suunnitelman ja ohjelman mukaan, vaan se on niin kuin oikeasti, että minä 
itse voin ehdottaa, että mitä minä haluaisin, että tehdään.” (Perhetyö) 
 
”Enemmän minä nimenomaan tykkään perhepalvelukeskuksen [Yhdistyksen] työnteki-
jästä kuin [Kallion] ennaltaehkäisevästä perhetyön työntekijästä, koska Kallion toiminta 
on nykyään semmoista, että no, laita astiat koneeseen [imitoi], siis semmoista ohjaavaa, 
kun taas perhepalvelukeskuksen työntekijä tekee sitä, mitä pitää oikeasti tehdä.” 

”Näkee sen perheen tilanteen.” 

”Että osaa tarttua toimeen, eikä se, että istuttaisiin ja ohjattaisiin.” 

”Niin, just että uusavuttomia [naurua] kun se ei ole siitä kiinni.”(Vertaistukiryhmä) 

Äidit tarvitsevat apua erilaisissa tilanteissa, joten konkreettinen tekeminen Yhdistyksen 

kotiin tehtävässä Perhetyössä vaihtelee perheen mukaan. Yhdistyksen työntekijä kertoi, 

äidit kuormittuvat erilaisista asioista. Yksi äiti väsähtää lasten hoitamiseen, toinen jatku-

van kaaoksen tunteeseen. Molemmissa tapauksissa äidillä on oikeus saada apua.  
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”Monessa on sillä lailla, että äiti ei ole päässyt viikkoon niinkö kotoa moneen päivään 
mihinkään, niin se vaikka käy kaupassa, niin se on aivan juhlahetki, kuin ulkomailla kä-
visi.” (Työntekijä) 

Työntekijä toimii diskurssissa (Kokkonen ym. 2014; Nätkin & Vuori 2007; Raitakari 

2002; Valkama 2012), jossa äiti ja työntekijä sopivat keskenään auttamisen tavoista. Toi-

mintaa ohjaa työntekijän ja äidin välinen kumppanuus, jossa valtapositiot ovat vähäiset 

(Juhila 2006; Raitakari 2002) ja äiti määrittelee oman tilanteensa (Videmśek 2014, 63–

78). Äidin väsymistä ei konstruoida äitiin kohdistuvalla ongelmakielellä. ”Ammalla” il-

maistiin auttajaa, joka ei käytä ammatillista valtaa. 

”Sieltä [Yhdistyksestä] tulee vain amma kotiin, että se varmasti oli justiin se, että kun se 
ei ole mikään sosiaalityöntekijä tai mikään tämmöinen, kuka sieltä tulee, että se kesti 
aikansa sisäistää se, että sieltä tulee amma vain.” (Lapsiparkki ja Perhemiitti) 

Äidit kokivat, että ammatillinen auttaminen on toiseutta nimeävää ja tuottavaa (Helne 

2002; Raitakari 2002). Virallisen sektorin kautta tulevaan apuun on liittynyt leimautumi-

sen pelkoa ja häpeää. Yhdistyksen tuottaman avun äidit mielsivät luonnolliseksi ja kai-

kille kuuluvaksi.  

”Itsestä tuntuu, että aina ennen, kun neuvolassa on kysytty, että miten jaksaa, niin aina 
on niin kuin pelännyt, että se on niin kuin joku sosiaalityö, mikä tulee, että minut leima-
taan heti, että minä en edes viitsi pyytää edes apua, että kyllä tässä pärjätään, [--]niin 
tuntuu, että tämä [Yhdistys] on niin kuin paljon helpompi kynnys ja matalampi pyytää 
sitä apua.” (Lapsiparkki ja Perhemiitti) 

Äideille Yhdistyksen käytännöt ovat paitsi osallistumista itseään koskeviin asioihin, 

myös kokemuksellista (Kokkonen ym. 2014, 233.) Yhdistys on äideille välittämisen, ar-

vostuksen ja ymmärretyksi tulemisen konstruktio. Yhdistys puolustaa äitien oikeuksia 

saada apua väsymiseen ja haastaa elämänhallinnan ja aktiivisen kansalaisen diskursseja. 

Välittämistä, huolenpitoa ja turvaa korostaa neuvolalle annettu kotiin tehtävää Perhetyötä 

koskeva harkintavalta. Harkintavalta on muodollista, sillä Yhdistyksen kotona tapahtu-

van Perhetyön avun saamiselle ei ole määritelty tarkkoja kriteereitä. Harkintavallan käy-

täntö kertoo kuitenkin siitä, että Yhdistyksen palvelut eivät perustu markkinaorientaati-

oon, vaan kotiapu on tarkoitettu äideille, joilla ei ole tarjolla lähiverkoston apua eikä varaa 

yksityisiin palveluihin. Yhdistyksen kotiin tehtävä Perhetyö on vaihtoehto julkisten pal-

veluiden järjestelmälähtöisyydelle ja yksityisten palveluiden kuluttajaorientaatiolle 

(Evers 2006, 257; Matthies ym. 2011, 136). Hätätilanteessa Yhdistyksen tuottama apu on 

viimeinen oljenkorsi. 
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Yhdistys tuo äitien arjen esille uudessa valossa. Näkymätön, raskas ja enimmäkseen äi-

tien kehon kautta tapahtuva hoivatyö saa tunnustuksen. (Anttonen & Zechner 2009.) Yh-

distyksen esiin nostamissa käytännöissä äitien tekemä kotityö ja lasten hoitaminen on 

jatkuvaa (jatkuvaa, jatkuvaa) erityisesti silloin, kun lapsia on paljon ja mies tekee reissu-

työtä. Hoiva on välttämätöntä elämän jatkuvuuden ylläpitämistä. (Julkunen 2006, 18.) 

Vallitsevissa diskursseissa äitien kokemukset yhdistetään elämänhallinnan puutteeseen ja 

kyvyttömyyteen huolehtia arjestaan. Äidit ovat olleet terapian kohteita (Arnstein 1969). 

Äitejä muuttava diskurssi ei tunnista eikä tunnusta äidin tarvitsemaa konkreettista apua. 

Yhdistys on kohdistanut katseensa eri asioihin – tehnyt näkymättömästä näkyvää. (Mt.)  

”Sinulla [äidillä]on ihan se lupa, ihan oikeasti ottaa sitä omaa aikaa ja tässä kohtaa 
minä näen, että se oma aika on erittäin tarpeellista. Se ei ole vain semmoista niin kuin 
huvin vuoksi otettua.” (Asiantuntijat) 
”Miten niin kuin suhtaudutaan tavallaan siihen, että tämä henkilö tässä [äiti] on niin 
kuin väsynyt? Että se on yleensä sitä, että [--] itse olet itsesi tuohon tilanteeseen ajanut. 
Se asenne on jo.” (Perhetyö) 

Äitien tarpeista lähtevillä käytännöillä helpotetaan arkea. Kodissa tapahtuvan Perhetyön 

lisäksi äiti voi tuoda lapset Lapsiparkkiin hoitoon pientä korvausta vastaan ja lähteä len-

kille, ostoksille tai kotiin. Perhemiitin keskeisinä sisältöinä ovat edullinen ruoka (ei tar-

vitse tehdä kotona ruokaa) ja virikkeellinen ympäristö lapsille, mikä helpottaa äidin työ-

määrää. Yhdistyksen toiminnot antavat oikeuden lepohetkiin.  

 

 

6.2 Matalan kynnyksen käytännöistä 
 
Yhdistys tarjoaa vaihtoehtoisen tavan osallistua palveluihin. Avun saamisessa eivät ko-

rostu ammattilaisten harkintavalta tiukkojen kriteerien puitteissa, mutta eivät myöskään 

markkina- tai kuluttajaorientaatiot (Evers 2006, 257; Matthies ym. 2011, 136). Haastatel-

tavat puhuivat toistuvasti matalan kynnyksen käytännöistä, jotka ovat ominaisia kansa-

laislähtöiselle ja paikalliselle palveluiden tuottamiselle. Matala kynnys tarkoittaa palve-

luiden käyttäjien avun saamiseen vaikuttavien esteiden madaltumista tai poistumista. 

(Matthies ym. 2011.) 

Esteiden tunnistamiseksi etsitään tietoa apua tarvitsevien arjesta (Matthies ym. 2011). 

Yhdistyksen palveluiden tuottajilla on tietoa palveluiden saamiseen vaikuttavista äitien 

arjessa olevista konkreettisista tekijöistä. Yhdistyksessä on (ollut) äiti-ihmisiä, jotka ym-
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märtävät lapsiperheen arkea. Yhdistyksen toimijat kohtaavat äidit inhimillisesti ja maa-

laisjärkisesti. Ymmärrys äitien arjesta tuottaa palveluita, joihin äitien on mahdollista osal-

listua. 

”Minä olin kanssa aivan, että voiko tämä olla totta, kun se [Vertaistukiryhmän vetäjä] 
sanoi, että lastenhoito, että kerrankin on oikeasti ajateltu inhimillisesti ja maalaisjärjellä, 
että miten ne pääsevät ne äidit sinne tai ne isät [osallistumaan Vertaistukiryhmään], jotka 
ovat yksin lasten kanssa paljon, että musta se oli aivan mahtava.” (Vertaistukiryhmä) 

Paikallinen palveluiden tuottaminen on kansalaislähtöisyyden voimavara. Paikallisuus si-

sältää palveluiden saamiseen vaikuttavia erityispiirteitä, joita suurten organisaatioiden 

standardoiduilla palveluilla on vaikea kohdata. Paikallisuus on samalla mahdollisuus. 

(Matthies ym. 2011.) Lähellä organisoidulla toiminnalla on helpompi vastata pienen yh-

teisön, ryhmän tai kunnan tarpeisiin. (Beresford 2002; Evers 2006.) Etäisyyden sijaan 

Yhdistys on sieviläisille räätälöity, pieni organisaatio ja ”meidän oma”. Yhdistys on hel-

posti hahmotettava ja konkreettinen. 

”Tämä on Sievin ja tämä ei lähde muualle.” 

”Ja sitten, kun se on niin kuin täällä vähän niin kuin sieviläiset ovat itse sen saaneet 
pystyyn.” 
 
”Se on niin kuin räätälöity sieviläisille, tämmöiselle pienelle paikalle, että se ei ole niin 
kuin mikään semmoinen ison kaupungin juttu tai tämmöinen, että tämä on niin kuin sitä, 
mitä ihmiset tarvitsevat.” (Perhetyö) 
 
Palveluita suunniteltaessa on havaittu, että korkeat palvelumaksut ovat useilla äideillä 

avun saamisen este. Yhdistyksen palvelut ovat äideille edullisimpia (ks, kpl 4.2). Silti 

kaikilla ei ole mahdollista ostaa Yhdistyksen kotiin tehtävää Perhetyötä. Kunta on tukenut 

vähävaraisia perheitä omilla ”seteleillä”, joita on kuitenkin rajallinen määrä. Osa äideistä 

jää vaille apua taloudellisen tiukkuuden vuoksi. 

”Vaikka perheet itse sanovat, että eivät pidä kalliina tätä palvelua, kotipalvelua täältä 
ollenkaan. Sitä vastoin pitävät tätä todella edullisena, mutta siitä huolimatta se se esi-
merkiksi puolenpäivänhinta 25 euroa, se on toiselle, jolla ei todella ole varaa, varaa 
käydä siellä maitokaupassa, niin se on este.” (Asiantuntijat) 

Yksi matalan kynnyksen käytännöistä ovat väljät kriteerit. Asia konkretisoitiin esimer-

killä eräässä Peruskuntayhtymä Kallion toiminta-alueella asuvasta äidistä, joka tarvitsee 

terapiaa. Äidin on vaikea käydä terapiassa, koska hän tarvitsisi terapian ajaksi hoitajan 

lapsille. Hänellä ei täyty kriteerit palvelusetelillä saatavaan lapsiperheiden kotipalveluun, 

koska kysymyksessä ei ole terapian aloitus. Äidin tulisi laittaa lapset päivähoitoon yhden 

terapiakäynnin (viikossa) takia ja maksaa vähintään kymmenestä päivästä kuukaudessa. 

Asiantuntijoiden haastattelussa todetaan, että ratkaisua tilanteeseen ei ole vielä löytynyt. 
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Tällaisessa tapauksessa Yhdistys voisi tarjota Lapsiparkkia tai kotiin tehtävää Perhetyötä. 

Äiti saa Yhdistyksen apua, jos hän kokee sen tarpeelliseksi. Yhdistys ei tarjoa apua koh-

dennettuihin elämäntilanteisiin, sillä arki on ennustamatonta. Esimerkki kiteyttää, kuinka 

pienestä, mutta äidin arjessa merkittävästä kriteeristä palvelusetelissä on kysymys. Vaara 

henkiseen romahtamiseen on olemassa.  

”Mutta minusta ja juuri niin kuin tämä äiti sitä vielä peräänkuulutti, että kun tänä päi-
vänä puhutaan siitä ennaltaehkäisevästä työstä ja siitä, että kun hän tällä hetkellä, lap-
sista ei ole semmoista huolta, että siellä, hän tosi hyvin arki sujuu ja hoitaa lapset par-
haansa mukaan, mutta tarvitsee sen terapian siihen ehdottomasti tueksi, että mitä ennal-
taehkäisevää se tämmöinen on? Että hän ei saa niin kuin oikeasti sitä palvelua. Mistään. 
Et odotetaanko niin, että hänen vointi menee, hän ei käy, hän ei pääse terapiaan käymään 
siellä ja sitten vointi romahtaa ja sitten ollaankin pian lastensuojelun kynsissä.” 

”Niin ja kallis lasku tulee.”  (Asiantuntijat) 

Kriteerien lisäksi Äitejä helpottaa avun saamisen helppous ja yksinkertaisuus. Avun an-

taminen tapahtuu konkreettisesti lähellä ja Yhdistyksen palveluissa hyödynnetään paikal-

lisia resursseja. (Matthies ym. 2011.) Erityisesti Lapsiparkki edustaa helppoa tavoitetta-

vuutta ja matalaa kynnystä. Se on lähellä toimivaa ja yksinkertaista saada: Aina on sama 

työntekijä, paikka ja avun saamisen väylä. Kotiin tehtävää Perhetyötä saa ottamalla yh-

teyttä omaan neuvolatyöntekijään tai siellä toimivaan perheohjaajaan. Neuvolassa Yhdis-

tyksen perhetyö otetaan esille yleensä työntekijälähtöisesti. Ensimmäisen ammattilaisen 

kanssa käydyn keskustelun jälkeen perhetyön jatkumisesta voidaan sopia yhdessä Yhdis-

tyksen perhetyöntekijän kanssa. Muihin Yhdistyksen palveluihin on vapaa pääsy.  

Yhdistyksen matalan kynnyksen käytännöt ovat vaihtoehto julkisten palveluiden diskurs-

sille. Äidin ei tarvitse olla joka kerta yhteydessä ammattilaisiin ja odottaa tilanteen muut-

tumista kriteereitä vastaavaksi, eikä perehtyä hinnoitteluun ja epäröidä, kuka perhettä tu-

lee auttamaan. Edelleen, avun saaminen ei edellytä vahvaa toimijuutta ja vaativaa asiak-

kuutta.  

”Siis semmoista niin kuin matalankynnyksen apua. Että ei tarvitse huutamalla huutaa, 
että me tarvitaan [apua].” (Vertaistukiryhmä) 

”Kuinka moni äiti jaksaa tehdä sen [vaatia]? Kyllä minä sanon, että en minä ainakaan 
ole jaksanut silloin, kun minä olen ollut aivan pohjalla.” (Vertaistukiryhmä) 

Erityisesti Yhdistyksen kotiin tehtävää Perhetyötä saaville äideille palveluiden tavoitta-

misen helppous ja konkreettinen läheisyys on tärkeää.  Yhdistyksen työntekijän mukaan 

suurin osa kotiin tehtävää Perhetyötä saavista äideistä eivät käytä muita Yhdistyksen pal-

veluita. Usein syynä on väsymys. Myös tutkimushaastatteluun pyydettäessä moni äiti oli 

todennut, että ”Miten minä vielä siihenkin jaksaisin?” (Tutkimuspäiväkirja 2.3.2016). 
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Edellä mainittuja peilaten aktiivisen kansalaisen vaatimus palveluiden saamiseksi kuu-

lostaa kohtuuttomalta (Siira, 1998, 228). Oloa helpottaa tieto, että Yhdistyksen palvelut 

ovat konkreettisesti lähellä ja oikeasti saavutettavissa. Vaikka esimerkiksi Lapsiparkin 

hoitoaika ja paikka eivät houkuttele kaikkia käyttämään palvelua säännöllisesti, se tuo 

hätätilanteessa turvaa. Aina on paikka, minne lapset voi viedä. 

”Vaikka lapsiparkki, että jos on vaikka joku hätä vaikka niin ai että mää en muistanut 
että täällä on lapsiparkki [imitoi], että sinne voi ainakin viedä kolmeksi tunniksi.” (Ver-
taistukiryhmä) 

”Minun kaveri laittoi viestiä, että mikä on perhepalvelukeskuksen numero, että olisi niin 
kuin muutto menossa, niin se oli soittanut ja vähän ajan päästä niitten rattaat oli tuolla 
Miitin portaissa.  Siis sai [apua] ihan tuosta vaan.”(Perhetyö) 

”Joskus meillä ainakin vaikuttaa jo se, että minä tietäisin, että minä saan sitä apua vaikka 
minä en sitä koskaan pyytäisi ja näin, että minä tietäisin, että jos minä menisin siihen 
kuntoon, niin se puhelinsoitto ja joku auttaa, niin se toivo.” (Hallitus) 

Äideillä on käytännöllisten esteiden lisäksi henkisiä esteitä ottaa apua vastaan. Aineis-

tosta huokuu avun vastaan ottamisen madaltumista. Äidit hyödyntävät Yhdistyksen pal-

veluita silloinkin, kun he olisivat oikeutettuja esimerkiksi palveluseteliin (Tutkimuspäi-

väkirja 14.1.2016). Yhdistys on paikallinen, luotettava ja tuttu lähipalvelu.  

”Tämä on vähän niin kuin semmoinen vanha kaveri.” (Perhetyö) 

Saman työntekijän voi tavata monen eri palvelun kautta, joten kynnys muihin palveluihin 

madaltuu. Yhdistyksen perhetyöntekijään voi tutustua Lapsiparkissa ja Perhemiitissä. 

Siellä äiti voi arvioida, luottaako Yhdistyksen työntekijään perheensä huolenpitäjänä (ks. 

Tronto 1994)8. Monille pitkään apua tarvinneille äideille Yhdistys on ensimmäinen ja 

ainoa palveluntarjoaja, jonka apua he ottavat vastaan.  

”Minun mielestä tämä tarjoaa nimenomaan matalankynnyksen apua, että ihmisen on 
helppo lähestyä tämmöistä niin sanottua kolmannen sektorin palvelua, ainakin mikä 
viesti rivien välistä, niin se on jotenkin helpompaa soittaa tänne tai tulla tämän kautta 
järjestettävään Miittiin tai ryhmään, kun sitten tuolta jostakin sosiaali- tai terveydenhuol-
lon kautta.”(Työntekijät) 

Paikallisuus on myös auttamissuhteen rasite. Sievi on erään haastateltavan sanoin ”isojen 

sukujen kunta” ja pieni paikkakunta. Toisille kasvojen säilyttäminen on tärkeää. Vertais-

tukiryhmään osa ei tullut tuttujen pelossa. Jos on arkaluonteisia asioita tai tarpeita, pai-

kallisuus ja pienuus voivat estää avun vastaanottamista. 

                                                            
8Tronto, Joan 1994: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Rout-
ledge: London. Teoksessa: Juhila, Kirsi 2006: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosi-
aalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Tampere. 
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6.3 Vertaisuuden voimasta 
 

Kolmannen sektorin toiminnalle on tyypillistä, että saman asian tärkeäksi kokevat ihmiset 

liittyvät yhteen (Hokkanen 2003). Äidit ja Yhdistyksen työntekijät jakavat samoja koke-

muksia ja elämäntilanteita. Yhdistyksen työntekijöiksi on hakeutunut ja valikoitunut ison 

perheen äitejä.  Työntekijät kertoivat äitien auttamisen olevan heille henkilökohtaisesti 

tärkeää ja luontevaa. Yhdistyksen toiminta tuo äitejä yhteen myös palveluiden käyttäjinä. 

Käsitteellistän tällaiset suhteet vertaisuudeksi, jossa arjen tilanteiden ymmärrys syntyy 

yhteisesti jaettavien kokemusten kautta (mt., 266–269). Kokemustieto perustuu henkilö-

kohtaiseen kokemukseen ja sen merkityksellisyyden tunnustamiseen riippumatta koke-

muksen totuudellisuudesta (Borkman 1976). Tarkastelen vertaisuutta Yhdistyksen työn-

tekijän ja äitien välisessä suhteessa, Vertaistukiryhmän työntekijän ja äitien välisessä suh-

teessa ja äitien keskinäisessä suhteessa toteutuvana.  

Yhdistyksen nykyinen työntekijä ei ole paikkakuntalainen eikä tunne äitejä henkilökoh-

taisesti, mutta jakaa äitien kanssa samoja elämäntilanteita.  Hän on myös ison perheen äiti, 

jonka mies tekee reissutyötä (Tutkimuspäiväkirja 2.3.16). Työntekijän omakohtaiset ko-

kemukset tuottavat samaistumista, empatiaa ja auttavat löytämään äitien arjesta lähteviä 

ratkaisuja. Yhdistyksen työntekijän toimintatavat ovat runsaasta kokemuksesta johtuen 

tarkoituksenmukaisia. (Hokkanen 2003, 258.) Äidit pitivät Yhdistyksen työntekijää osaa-

vana ja luottivat häneen. Kun toiminnan kohteena on hoiva, auttaminen edellyttää hoivan 

antajan pätevyyttä tekemässään työssä (Tronto 1994, 114–115)9. 

”Se on tehnyt sitä hommaa koko elämänsä niin kuin, niin kuin koko elämän kun on ollut 
äiti [nauraa] niin niin ei niin kuin yhtään tarvitse miettiä sitä etteikö se osaa sitä tai 
kriisitilanteita perheessä tai lasten välillä ja sillä lailla että, ihan varmasti pärjää parem-
min kuin itse [nauraa].” (Perhetyö) 

Auttamissuhteen asetelma vaikuttaa avun pyytämiseen ja saamiseen (Raitakari 2002; 

Vidén 2007, 126).  Vertaisuus on auttamissuhteen voimavara. Yhdistyksen työntekijä 

suhtautuu äiteihin tasa-arvoisesti ja suhdetta värittää vahva kumppanuus. (Juhila 2006.) 

Yhdistyksen työntekijä on samaa arjen kehystä jakava äiti-ihminen, joka tuo arkeen uusia 

näkökulmia. Samuus luo auttamissuhteeseen molemminpuolista luottamusta, sanatonta 

ymmärrystä ja kunnioitusta. (Borkman 1976.) Joillekin äideille suhde Yhdistyksen työn-

tekijään on ainutlaatuinen kipeiden asioiden esiintuomiseksi. 

                                                            
9 Tronto, Joan 1994: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Rout-
ledge: London. Teoksessa: Juhila, Kirsi 2006: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosi-
aalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Tampere. 
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”Monesti vanhemmat kertovat minulle [Yhdistyksen työntekijälle] semmoisia asioita, 
mitä ne eivät ole puhuneet jossakin neuvolassa tai, minut koetaan jotenkin semmoiseksi, 
ei tule niin mistään virastosta tai toimistosta.” (Työntekijät) 

Yhdistyksen sivuilla kotiin tehtävän Perhetyön muodoksi mainitaan lasten- ja kodinhoi-

don lisäksi ohjaus, neuvonta ja keskustelu. Juuri tätähän äidit kritisoivat ja hyljeksivät 

voimakkaasti! Julkiselta puolelta saatu ennaltaehkäisevä perhetyö koettiin turhauttavaksi. 

Yhdistyksen työtekijän keskusteluapua ei kuitenkaan nimetty samalla tavalla negatiivi-

seen sävyyn ”ohjaavaksi” ja ”kontrolloivaksi”. Äidit hyväksyvät toisen äiti-ihmisen oh-

jauksen helpommin kuin äitien kokemusmaailmasta osattoman (ks. Borkman 1976). Am-

mattilaisen antama tuki tuntuu kontrollilta ja edelleen vertaisen kriittinenkin palaute voi 

olla rohkaisevaa (Korkiamäki 2013). Tasa-arvoisessa suhteessa Yhdistyksen työntekijä 

sekä oppii että neuvoo. 

”Hirveästi minä [Yhdistyksen perhetyöntekijä] voin antaa vertaistukea tuolla perheessä-
kin, että se ei ole, että itsekin niistä saan, että se ei ole vain sitä, että minä vain menen 
sinne ja teen.”  

”Katsot päältä.”(Työntekijät) 

Tasa-arvoisen suhteen lisäksi merkitsee, miten äitien ohjaaminen ja neuvominen tapah-

tuvat (Raitakari 2002: Vidén 2007, 126). Yhdistyksen perhetyössä ohjaus, neuvonta ja 

keskustelu sulautuvat osaksi äidin konkreettista auttamista.  Arkea auttavat muutokset 

syntyvät toisinaan sanattomasta yhdessä tekemisestä. 

”Jos on äidin kanssa jotakin näitä kotitöitä tehty, niin sitten kun seuraavan kerran, niin 
on ne tehty paremmin [nauraa] tai sillä tavalla, että se ei ole jättänyt enää välistä jotakin, 
että kyllä se niin kuin on hoksannut niin kuin itsekin, että ei niitä pysty jättämään.” (Työn-
tekijät) 
 
Vertaisuus auttamisen kontekstina näkyy myös Vertaistukiryhmän toiminnassa. Vertais-

tukiryhmällä on lähes yhteneväiset tavoitteet kuin julkisten palveluiden ennaltaehkäise-

vällä perhetyöllä (ks. kpl 5.2). Molemmissa palveluissa perheen vanhempia autetaan 

muun muassa raskausajan ongelmissa, lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, 

haastavassa elämäntilanteessa ja perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden vahvistami-

sessa. Ennaltaehkäisevä perhetyö oli aiheuttanut äideissä turhautumisen kokemusta, 

mutta Vertaistukiryhmässä arjen sujuvuuden ja lastenkasvatuksen kysymysten pohtimi-

nen oli ollut motivoivaa, mikä oli tuottanut muutoksia arkeen.  

”Sitten itsessä on niin kuin eniten muuttunut se, että minä niin kuin mietin, että miten 
minä puhun niille lapsille.” (Vertaistukiryhmä) 
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Eri palveluiden lähtökohdat poikkeavat. Äidit eivät odota ohjeita elämäänsä julkisten pal-

veluiden ennaltaehkäisevältä perhetyöltä. Ammattilaisen tuleminen omaan kotiin keskus-

telemaan äidin arjen hallinnasta ei ole luonteva auttamisen konteksti. Äidit kokivat, että 

heillä on usein enemmän kokemusta arkeensa liittyvistä asioista kuin ammattilaisilla ja 

he korostivat, että tietoa on saatavilla. Internetin ”ihmeellinen valtakunta” tarjoaa jatku-

vasti yhä enemmän ohjeita esimerkiksi lasten kasvattamiseen.  Neuvoja saadaan myös 

neuvolassa. Tiedontulvan vuoksi äidit pystyvät asettumaan ammattilaisten tarjoaman tie-

don yläpuolelle. Ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän keskusteluapu koettiin normitta-

vana. (Ks. Munnukka ym. 2005, 243–244.) Lähtökohtana on äitiin liittyvän ongelman 

ratkaiseminen. Ammattilaisen velvollisuutena on löytää tavoite, jonka tavoittelemiseen 

äitiä kannustetaan. 

 

Vertaistukiryhmän suosio kertoo, että äideillä on tarvetta puhua, jakaa elämäänsä ja oppia. 

Asetelma poikkeaa kuitenkin ennaltaehkäisevän perhetyön auttamisen käytännöstä (ks. 

Vidén 2007, 127). Vertaistukiryhmässä äidit valitsivat itse, minkä teeman mukaiseen ryh-

mään osallistuvat. Lähtökohtana oli äidin halu osallistua ryhmätoimintaan. Vertaistuki-

ryhmässä huomio ei kiinnittynyt yksittäisen äidin ongelmiin. Keskusteluiden kohteena 

olivat yleiset aiheet, joihin osallistujat toivat sekä yksilöllisiä että samanlaisia arjen ko-

kemuksia. (Mönkkönen 2005, 288–292; Raitakari 2002.)  Vertaistukiryhmässä tietoa ky-

seenalaistettiin, pohdiskeltiin ja siitä opittiin. Toisinaan pelkkä empatian kokemus oli an-

tanut voimia arkeen (Munnukka ym. 2005, 250–251).  

 

Keskusteluissa oli korostunut tietojen tasa-arvoisuus. Vertaistukiryhmässä käyneet äidit 

kuvasivat, miten heidän kokemuksensa oli konstruoitu eri tavoilla terapiassa ja Vertais-

tukiryhmässä. Äitien kokemukset olivat saaneet erilaisia ilmiasuja riippuen kontekstista 

(Borkman 1976). Terapiassa auttaja oli asettunut oikein tietävän positioon ja määritellyt 

hyvän elämän päämäärän. Terapeutti ei ollut antanut tilaa äitien näkemyksille. Yksi äi-

deistä kertoi, kuinka hän jäi ideologiansa vuoksi kokonaan vaille keskusteluapua. (Mun-

nukka ym. 2005, 244–245; Raitakari 2002, 44–62.) 

”Niin ja siinä [terapiassa] on hirveen semmoinen pyrkimys semmoiseen normiin koko-
ajan ja tulee se paha, että minä olen niin epäonnistunut. Mutta siellä vertaistukiryhmässä 
tuli enemmänkin semmoinen, että huojennus, että en minä vissiin ole ainoa, joka väsyy.” 
(Vertaistukiryhmä) 

”Niin ja se terapeuttiasetelma on semmoinen, että se on tuolla ylhäällä ja sinä olet täällä 
[alhaalla].” (Vertaistukiryhmä) 
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”Tänä päivänä, että kyllä sitten painostetaan yhteiskunnan tasolta siihen, että ei saisi 
lisääntyä liikaa. Minullekin [paikka] terapiassa kävin, niin sille oli este sille terapeutille 
se, että kun me ei ehkäistä [lasten syntyvyyttä]. Minä en voinut tavallaan sitten käydä 
siellä [--] ei sillä [terapeutilla] ollut ollenkaan sellaista näkemystä, että joku muu asia 
voisi kuormittaa kuin se, että kun on niitä lapsia.” (Vertaistukiryhmä)  

Vertaisuus oli voimavara äitien ja työntekijän välillä myös vertaistukiryhmätoiminnassa. 

Erotuksena Yhdistyksen työntekijään on, että vertaistukiryhmän vetäjä oli paikallinen ja 

ammattilainen. Vertaistukiryhmän vetäjä tarkasteli maailmaa myös äiti-näkökulmasta. 

Hän ei ollut ryhmäläisten yläpuolella.  

”Vaan se oli ihan vaan niin kuin siinä ryhmäläinen ryhmäläisten joukossa, se oli niin 
kuin tavallaan, varmaan itsekin sai siitä, avoin ja sillä oli samoja perhetilanteita ja sillä 
lailla.” 

”Se [työntekijä] ei todellakaan ollut semmoinen ohjaava.” (Vertaistukiryhmä) 

Äidit korostivat vertaistukiryhmän vetäjän ammatillista roolia. Vetäjä oli tuonut ryhmiin 

selkeää rakennetta, tulevaisuuden uskoa, ratkaisukeskeisyyttä ja uusia näkökulmia (ks. 

Hokkanen 2003, 259–260). Ryhmissä oli käyty läpi tieteellistä tietoa ja asioita oli poh-

dittu syvällisemmin. Vertaistukiryhmät koettiin merkittävästi erilaisena kuin arkipäiväi-

set keskustelut muiden äitien kanssa. Uuden oppiminen ja positiivisuus olivat antaneet 

voimia arkeen.  

”Siellä on se aihe mitä käsitellään ja ollaan tässä pöydän ääressä ja käydään läpi niitä 
juttuja ja jaetaan kokemuksia ja opitaan uutta että se on semmoista asiaa minun mielestä 
toisin kuin kahvipöydässä [naurua]” (Lapsiparkki ja perhemiitti) 

”Siinä oli just ne tietynlaiset aiheet tavallaan, et sinä välttämättä keskustele semmoisista 
asioista sinun kavereitten kanssa, että sitten siinä mentiin tavallaan syvemmälle, annet-
tiin se joku juttu, tai joku näkökulma.” (Vertaistukiryhmä) 

”Niin ja sitten kuitenkin just siinä oli se asiantuntija mukana, niin sekin tuo erilaisen 
semmoisen, se ei mene välttämättä siihen, jauhetaan vain jotakin huonoa asiaa, miten 
huonosti on ollut asiat niin kuin monesti kavereitten kanssa tai jonkun siskojen kanssa tai 
että se asiantuntija tuo kuitenkin semmoista.” (Vertaistukiryhmä) 

”Me yritetään noissa ryhmissä pitää yllä, semmoinen toivon näköalojen ylläpitäminen, 
että oikeasti se, ei kaaduta sinne epätoivoon ja katsotaan eteenpäin, vaikka mennäänkin 
välillä hitaasti, niin mennään sinne eteenpäin kuitenkin niitten asioitten kanssa.” (Työn-
tekijät) 

Ammattilainen oli tehnyt tilan asioiden tietoiselle työskentelylle. Äidit olivat peilanneet 

arkisia toimintatapojaan ammattilaisen ja muiden äitien tarjoamaan tietoon. Ammattilai-

sen tuoman tiedon tarkoituksena oli ollut saada äidit ajattelemaan. Vetäjän tuomat inter-

ventiot olivat avanneet mahdollisuuksia toisinnäkemiselle. Vetäjä oli nostanut esiin poh-

timisen aiheita ja antanut konkreettisia harjoitteita. (Ks. Hokkanen 2003, 259–260.) (Ko-

kemus)tietojen jakaminen ja reflektoiminen olivat näyttäneet äitien arjen uudessa valossa, 
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asettaneet asioita mittasuhteisiinsa ja antaneet aineksia arjessa tapahtuville muutoksille. 

(Munnukka ym. 2005, 250–251.)  

Asiantuntijaneuvot eivät itsessään ole ongelma. Äitien kokemukset vertaistukiryhmän 

merkityksestä kehottavat Vidénin (2007, 126) tavoin kuitenkin pohtimaan, millä tavalla 

äidin kokemustietoon suhtaudutaan. Miten ja millaisena asiantuntijaneuvot tarjotaan? 

Kyseenalaistetaanko äidin tieto ja kokemukset (Munnukka ym. 2005, 244)? Oman elä-

mänhallinnan kehittäminen ja äitinä kehittyminen ponnistavat paremmin pohdiskelevasta 

kuin yksisuuntaisesta ja päämäärähakuisesta ratkaisuista. 10 Vertaistukiryhmä oli äideille 

ammattilaisen järjestämä paikka puhumiselle ja oman elämänsä pohtimiselle, mikä on 

konkreettisesti vaikeaa lapsikatraan keskellä.  

Vertaisuuden voima auttamissuhteena pohjautuu paitsi keskusteluille myös konkreetti-

sille teoille. Vertaissuhteisiin antautuneille toinen äiti oli ollut korvaamaton voimavara. 

Syvästä ymmärryksestä oli syntynyt Yhdistyksen ulkopuolelle kantavia ystävyyssuhteita 

ja konkreettisia tekoja (ks. Hokkanen 2003, 89–90).  

”Ryhmässä yksi äiti avautui, että heillä on niin huonosti menee niin kuin parisuhde, että 
he eivät pysty niin kuin puhumaan, juurikaan mistään. Niin sen ryhmän aikana yksi äiti 
sanoi, että hän tulee tämän ryhmän jälkeen suoraan teille, laittaa lapset nukkumaan ja te 
lähdette sinun miehen kanssa heti, kun hän tulee. Niin ne lähtivät yhdessä sieltä ryhmästä 
ja se meni se äiti, toinen äiti katsomaan sen toisen perheen lapsia, että ne pääsivät yh-
dessä. Ja se oli jotain niin kuin kaksi ja puoli tuntia ollut siellä hoitamassa niitä ja se 
toinen äiti, joka siellä ajelulla oli sen miehensä kanssa, niin sano, että heillä aukesi joku 
ihmeen puhumattomuuslukko, silloin, niin minä ajattelen, että se vaatii ensinnäkin roh-
keutta kertoa ryhmässä tuommoinen asia, mutta siis ihan mieletön se ryhmän voima, mikä 
se parhaimmillaan voi olla, kun joku lähtee oikeasti auttamaan semmoisesta tilanteesta. 
Siihen ei tarvitse mitään ammattihenkilöä.”  (Työntekijät) 

Vertaisuus on paitsi yhteisistä kokemuksista voimaa-ammentavaa, myös ulossulkevaa 

(Hokkanen 2003, 259–260). Äidit luovat keskinäisiä suhteita Vertaistukiryhmän lisäksi 

vapaamuotoisessa Perhemiitissä. Eräs äiti totesi, että Perhemiittissä eivät käy kaikenlaiset 

äidit. 

”Ei siellä koskaan ole näkynyt semmoisia niinkö, niin kuin joitakin, sielläkin on just niin 
kuin tämmöisiä isojen perheitten äitejä tai sitten jo kasvavien, joitten tavallaan niinkö 
kohta on iso perhe [nauraa].” (Vertaistukiryhmä) 

                                                            
10Kaarina Mönkkönen (2005, 288–289) suhtautuu tavoitteellisuuteen kriittisesti. Liika 
ohjelmallisuus voi tukahduttaa itse toiminnan, sillä haasteellisissa tilanteissa emme tiedä 
mihin olemme menossa tai mihin pyrimme. Tiettyyn menetelmään nojautuminen tai ta-
voitteeseen pyrkiminen voi tukahduttaa tärkeitä tilanteeseen liittyviä asioita.  
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Paikallistietoon nojautuen tulkitsen äidin puheenvuoron niin, että Perhemiittiin on äidin 

havainnon perusteella tullut enimmäkseen vanhoillislestadiolaisen kulttuurin omaksu-

neita äitejä, joilla perhe on tyypillisesti joko iso tai kasvava. Vanhoillislestadiolainen kris-

tillisyys on Sievissä vahvaa ja liikkeen ideologia tuottaa isoja lapsiperheitä. Perhemiitti 

voi hiljaisesti homogenisoitua valikoitujen toiminnan ja puheenaiheiden kautta. Erilai-

suutta aistiva äiti ei koe tarvitsevansa kyseistä vertaisuutta, vaan jättäytyy toiminnon ul-

kopuolelle. Samuus mahdollistaa positiivisen vertaistuen yksille rakentaen samalla ulos-

sulkevaa todellisuutta. Perhemiitin homogeenista vertaisuutta voidaan heikentää ulkoa 

käsin tehdyillä interventioilla. Erityiset tapahtumat vetävät Perhemiittiin äitejä, jotka ei-

vät käy siellä säännöllisesti. (Ks. Hokkanen 2003, 266.)  

Yhdistykseen on aineiston perusteella hakeutunut töihin isojen perheiden äitejä ja lisäksi 

suurimmalla osalla palveluiden käyttäjistä on iso perhe. Äitien vahva vertaisuus voi olla 

osoitus muunlaisessa perhetilanteessa tai kulttuurissa elävien äitien ulos jäämisestä Yh-

distykseen ylläpitämässä yhteisössä. Esimerkiksi Vertaistukiryhmässä oli vain kaksi ih-

mistä, joita ryhmän vetäjä ei tuntenut. Tiiviisiin vertaissuhteisiin perustuva toiminta voi 

sulkea ulkopuolelleen erilaisuutta kokevia äitejä. Sieviin on muuttanut tehtaiden tulon 

myötä paljon uusia perheitä, minkä vuoksi toimintamuotojen sensitiivisyys erilaisuudelle 

on tärkeää.  

 

 
6.4 Kumppanuussuhteesta ammattilaisiin 
 

Yhdistyksen tekemä yhteistyö ammattilaisten kanssa (neuvola, perheohjaaja, seurakunta) 

vaikuttaa äitien avun saamiseen. Suhde on molemminpuolinen: Yhtäällä äidit saavat am-

mattilaisten kautta Yhdistyksen apua, toisaalla Yhdistys on väylä ammattiapuun. Neuvola 

ja perheohjaaja ovat äideille usein ensimmäisiä ammattilaisia, joiden kanssa pohditaan 

väsymistä helpottavia palveluita. Ammattilaisten kanssa etsitään keinoja tilanteiden rat-

kaisemiseksi. (Niiranen 2002, 72; Uggerhøj 2014, 201.) Asiantuntijat totesivat, että Yh-

distyksen käytännöt vastaavat useiden sieviläisten äitien avuntarpeeseen. Neuvolan työn-

tekijät kertovat äideille Yhdistyksen toiminnasta ja rohkaisevat äitejä käyttämään Yhdis-

tyksen palveluita. 

”Keskustellaan tilanteesta ja yleensä tai siis poikkeuksetta aina sitten sitten niin kuin 
päädytään siihen, että todellakin Perhepalvelukeskus olisi se hyvä ja oikea palvelu tässä 
vaiheessa.” (Asiantuntijat) 
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Neuvolassa olevat ammattilaiset ovat tavanneet äitejä useita kertoja ja pystyvät hyödyn-

tämään asiakaskäynneillä saatua tietoa. Ammattilaiset arvioivat, tarvitseeko äiti Yhdis-

tyksen kotiin tehtävää Perhetyötä. Neuvolan ja perheohjaajan käyttämä harkinta puolus-

taa eniten Yhdistyksen perhetyötä tarvitsevien äitien oikeuksia saada palvelua. (Evers 

2006, 261; Raitakari 2002, 54–55.) Ammattilaisia hyödyntävässä käytännössä tarkastel-

laan äidin auttamisverkostoa markkinaorientaation tai järjestelmälähtöisten kriteerien si-

jaan. 

”Se lähtee neuvolan kautta niinkö palvelu [perhetyö]. Me ei niinkö ohjata täältä sitä, 
koska neuvola tietää parhaiten sen kipeän tarpeen.” (Hallitus) 

”Perheillä on kyllä itsellä aika hyvin se käsitys siitä että, mutta että esimerkiksi mulla on 
verkostot niin hyvät, että ei minun tarvitse käyttää Perhepalvelukeskusta, että mulla on 
isovanhemmat apuna [imitoi] ja näin niin minun mielestä semmoista, niin sanottua niin 
sanotusti turhaa palvelunkäyttöä ei kyllä, en ole törmännyt yhteenkään.” (Asiantuntijat) 

Ammattilaisilla on tietoa äitien avun tarpeesta ja avun saamisesta eri palveluissa ja he 

tietävät, kenellä ei ole varaa Yhdistyksen palveluihin. Ammattilaiset eivät kuitenkaan aja 

Yhdistyksen kotiin tehtävän Perhetyön ulkopuolelle jäävien äitien asioita. Ammattilaisten 

toiminta ei ole rakenteellista ja se ei ulotu Yhdistyksen kanssa tehtävän yhteistyön ulko-

puolelle.  (Vrt. Evers 2006, 261; Pohjola 2010; Tritter & McCallum 2006, 162–163; Ug-

gerhøj 2014; Valkama 2012.) Yhdistyksen toiminta on vailla ammattilaisia, joilla on tie-

don lisäksi halua ja kykyä toimia avun saamisen rajojen poistamiseksi (Stepney & Popple 

2008, 114–116). 

Kun suhdetta ammattilaisiin tarkastelee toisin päin, Yhdistys tarjoaa ammattilaisille uu-

denlaisia käytäntöjä toimia äitien kanssa (Juhila 2006, 124–125). Yhdistys on ammatti-

laisille konkreettinen paikka, jossa he voivat tavata äitejä heidän luonnollisessa yhteisös-

sään (Evers 2006, 262).  Äitien on helpompi kohdata ammatillinen apu Perhemiitissä kuin 

kahden kesken ammattilaisen kanssa. Perhemiitissä tapahtuva auttaminen ei kohdistu yk-

sittäiseen äitiin. Yhdistyksen tilat luovat mielikuvan auttamisen kontekstista kaikille. He, 

jotka eivät uskalla pyytää apua esimerkiksi neuvolassa, voivat Perhemiitin kautta saada 

ammattiapua. 

”Ja siitäkin oli justiin puhetta, että se sano se kyseinen äiti, että ei olisi ikinä ikinä tullut 
soitettua niinkö neuvolaan, mutta kun [viranomainen] oli tuolla, näki kasvotusten, näki 
sen henkilön ja se tilanne oli niin vapaamuotoinen, niin se laski sen kynnyksen niin ma-
talaksi.” (Työntekijät) 

”Mutta se, että kun kävi tuolla [Perhe]miitissä esimerkiksi se [ammattilainen tuli] kerto-
maan siitä unikoulusta, niin minä silloin tartuin siihen ja se on ensimmäinen kerta, kun 
meillä on kotona kukaan käynyt sitten neuvolan tätien jälkeen, kun vauvaa on käyty pun-
nitsemassa.” (Lapsiparkki ja Perhemiitti) 
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Ammattilaisten kohtaaminen tapahtuu myös Yhdistyksen työntekijän ja Vertaistukiryh-

män vetäjän aloitteesta. Kun vertaissuhteet eivät riitä, työntekijät ovat tarjonneet amma-

tillista apua (Raitakari 2002). Äidit avautuvat kipeistä asioista helpommin Yhdistyksen 

työntekijöille. Tarpeen mukaan työntekijät rohkaisevat äitejä hakemaan ammattiapua tai 

ottavat itse yhteyttä ammattilaiseen.  

”On ollut muutama tilanne semmoinen, että näkee, että on oikeasti niinkö hätä sillä van-
hemmalla jo, niin niin sitten olen kysynyt, että voinko minä soittaa sinun puolesta [am-
mattilaiselle]. Niin on ne kyllä antaneet kumpikin luvan siihen.” (Työntekijät)  
Yhdistyksen ja viranomaisten yhteistyö auttaa sekä ammattilaisia että äitejä luomaan kes-

kinäistä kumppanuutta (Juhila 2006). Yhdistys on auttamisen konteksti, jossa äitien ko-

kemustieto tulee helpommin esiin ja jossa ammattilaiset voivat muodostaa suhteita äitei-

hin muuten kuin virallisissa auttamisen paikoissa. Yhdistyksen kanssa yhteistyössä toi-

mivilla ammattilaisilla on resursseja, jotka täydentävät Yhdistyksen tarjoamaa apua (Rai-

takari 2002). Kokemuksellisen ja ammatillisen tiedon horisontaalinen kohtaaminen luo-

vat uusia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaiselle ja oikea-aikaiselle avun saamiselle 

(Valkama 2012, 14–15; Videmśek 2014, 63–76). Kumppanuutta hyödyntävä auttaminen 

on laaja-alaisempaa, sillä erilaiset tiedot ja resurssit täydentävät toisiaan. Ammattilaisten 

ja Yhdistyksen yhteistyö on tiivistä, mutta sitä ohjaavat rakenteet ovat vasta muotoutu-

massa.  
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7 Osallisuutta haastaa 
7.1 Äitien toimijuus 
 

Kysyn nyt, miten äidit osallistuvat Yhdistyksen toimintaan. Lähtökohtani on, että osalli-

suus hyvinvointipalveluissa vahvistuu, mitä enemmän palveluiden käyttäjät osallistuvat 

omien palveluiden suunnitteluun, päätöksentekoon, kontrollointiin ja toteutukseen (Arn-

stein 1969; Cronwall & Gaventa 2001; Evers 2006, 268–270; Matthies 2010, 181; Pestoff 

2014, 383–401). Ideaalitilanteessa palveluiden käyttäjät ovat tasa-arvoisia muutostoimi-

joita, joiden kanssa käydään säännöllisesti syvällistä, perusteellista ja jatkuvaa dialogia. 

Vastaavasti osattomuus lisääntyy, kun palveluiden käyttäjät jäävät sivuun itseään koske-

vasta päätöksen tekemisestä. (Beresford 2010; Cohen 2003; Houston 2010; Raisio & Var-

tiainen 2011.) 

Tutkimushaastatteluuni osallistui suurimmaksi osaksi aktiivisia ja silloisella hetkellä voi-

mavaraisia äitejä. Yhdistyksen nykyinen työntekijä mainitsi, että äidit käyttävät vain yhtä 

palvelua, mutta haastateltavat käyttivät useita palveluita. Lähes jokainen oli osallistunut 

Vertaistukiryhmään, mikä on poikkeuksellista, sillä noin kolmasosa Yhdistyksen palve-

luiden käyttäjistä ovat olleet Vertaistukiryhmässä. Lisäksi haastateltavat toimivat tai oli-

vat toimineet hallituksessa ja työntekijöinä, mikä on Yhdistyksessä marginaalia palvelui-

den käyttäjien toimintaa. Ryhmähaastatteluissa olleet äidit edustivat Yhdistyksen toimin-

taan monipuolisesti osallistuvia äitejä.  

Äidit tukevat Yhdistyksen toimintaa rahallisesti ja materiaalisesti. He maksavat jäsen-

maksut, ostavat Yhdistyksen tuotteita esimerkiksi Muttimarkkinoilla, lahjoittavat tava-

roita ja muutama äiti oli leiponut kakun Yhdistyksen järjestämiin myyjäisiin. Tiedon saa-

minen Yhdistyksen toiminnasta on sujuvaa. Äidit saavat herkästi informaatiota Faceboo-

kissa, neuvolassa, WhatsApissa ja puskaradion kautta. Useat äidit seuraavat Yhdistyksen 

toimintaa, vaikka eivät käytä palveluita. Tällaiset osallistumisen tavat ovat osallisuutta 

Yhdistykseen tavoilla, jotka eivät muuta sen käytäntöjä (ks. Arnstein 1969).   

Vuorovaikutteisempaa osallistumista edustavat palveluiden käyttäminen ja palautteen an-

taminen. Äidit ja työntekijät kokevat, että palveluiden käyttäminen on osoitus toiminnan 

tarpeellisuudesta. Tyytyväisyys palveluihin osoitetaan niitä käyttämällä tai niiden piiristä 

poistumalla (Evers 2006, 263). Tällaiseen positioon asettuessaan äidit mieltävät palvelut 

käytettäviksi, ei muutettavaksi (Arnstein 1969). Palveluita käytettäessä muutoksen mah-

dollisuus kuitenkin kasvaa, sillä Yhdistyksen toimijat saavat signaaleja palveluiden mer-

kityksestä äideille.  
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”Minä ajattelisin että se, että käytetään palveluita, niin se on vahva osa sitä [vaikutta-
mista].” (Vertaistukiryhmä) 

Palautteen antaminen on askel vahvempaan vaikuttamiseen (Arnstein 1969). Äidit anta-

vat palautetta vastaamalla työntekijöiden jakamiin kyselyihin. Perhemiittiin oli haastatte-

luhetkellä suunnitteilla palautelaatikko. Kyselylomakkeiden toimivuutta palautteen anta-

jana kuitenkin kyseenalaistettiin. Aineisto vahvistaa tutkimustuloksia, joiden mukaan vä-

lineellistetty vaikuttaminen etäännyttää asianosaisia todellisesta päätöksenteosta (Bran-

field & Beresford 2006b, 443; Raisio & Vartiainen 2011). Yhdistyksen työntekijä oli ha-

vainnut, että äitien ääni tulee kyselylomakkeiden kautta heikosti esille.  

”Nytkin, kun minä annoin niitä kyselyjä, niin osa [äideistä] oletti, että minä luen ne itse, 
että siihen saatettiin sitten vähän kaunistella sitä, että, en tiedä minkälainen systeemi se 
pitäisi olla.” (Työntekijät) 

”Kyllä minä kuoren annoin aina, mutta sitten se, että kuka sen avaa sen kuoren.” (Työn-
tekijät) 

Virallisiin palautesysteemeihin suhtaudutaan varauksella, mutta vapaamuotoinen palaut-

teen antaminen on äideille luontevaa ja helppoa. Vapaissa vuorovaikutustilanteissa äitien 

ääni tulee esille vahvemmin kuin palautekyselyissä. Yhdistyksen ”väki” on usealle äidille 

tuttua, joten heillä on matala kynnys vaikuttaa. He voivat esimerkiksi soittaa suoraan Yh-

distyksen hallituksen puheenjohtajalle tai muille päätöksentekoon osallistuville. Äidit 

luottivat, että toimijat tuottavat heidän tarvitsemiaan palveluita. Työntekijöiden ja päät-

tävien henkilöiden vaihtuminen voi kuitenkin muuttaa ymmärretyksi ja kuulluksi tulemi-

sen tunteita, sillä Yhdistyksen toimijat vaihtuvat ajan kuluessa.  

”Meillä voi olla niin kuin tavallaan se [vaikuttaminen] helppoa, että kun me tunnetaan 
aika paljon niin kuin tätä perhepalvelukeskuksen väkeä, niin sillä tavalla helppo lähestyä, 
mutta sitten semmoinen, joka ei tunne, niin sitä minä en osaa sanoa.” (Vertaistukiryhmä) 

Äidit antavat palautetta myös neuvolassa ja silloin, kun neuvolan perheohjaaja käy koti-

käynnillä. Lisäksi palveluiden käyttäminen lisää Yhdistyksen toimijoiden välistä vuoro-

vaikutusta, joten toiveet palveluiden kehittämiseksi ja kertomukset perheiden tilanteista 

tulevat helpommin tietoisuuteen. Työntekijä kehitti esimerkiksi Iltaperhekerhon Väentu-

valle Vertaistukiryhmäläisiltä saadun tiedon perusteella. Myös Perhemiitti toimintana 

mahdollistaa eri tahojen vuorovaikutuksen. Haastattelut antoivat kuvan ”olohuoneesta”, 

jossa Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, muut päätöksentekoon osallistuvat, ammat-

tilaiset ja äidit tapaavat toisiaan. Perhemiitti on paikka, jossa toiminta elää ja kehittyy (ks. 

Matthies 2002, 248–249).  

”Se [puheenjohtaja] kävi kyselemässä noita ehdotuksia ja, onhan se pari kertaa jo tuolla 
käynyt, vieraillut ja kysynyt, mitä me halutaan sinne.” (Lapsiparkki ja Perhemiitti) 
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Perhemiitin kaltaiset avoimet kokoontumispaikat ovat parhaimmillaan yhteisöllisyyttä, 

aktiivisuutta ja uusia ideoita kehittelevää toimintaa, jossa opitaan demokraattista päätök-

sentekoa ja täysivaltaisen kansalaisen roolia (Matthies 2008, 74–75). Perhemiitissä on 

viitteitä dialogiin tukeutuvasta osallisuudesta. Siellä ei kuitenkaan tehdä päätöksiä, vaan 

äitien ääni on neuvoa-antava. (Arnstein 1969; Branfield & Beresford 2006a.)  

Yhdistys ei tarjoa äideille palautekyselyiden lisäksi muita formaaleja vaikuttamisen ta-

poja. Vahvempi ja suora vaikuttaminen on vaikeampaa heille, jotka eivät tunne päättäjiä 

henkilökohtaisesti. Lisäksi ujous, väsymys ja raskaat elämänvaiheet vähentävät vapaa-

muotoisiin tilaisuuksiin osallistumista ja suoraa vaikuttamista (Hokkanen 2013). Suurin 

osa Yhdistyksen kotiin tehtävää Perhetyötä saavista äideistä eivät käy Perhemiitissä ja 

Vertaistukiryhmässä (myös Sauvola 2005, 20; Rantalaiho 2006). Eniten apua ja ääntä 

tarvitsevat jäävät ulkopuolelle vuorovaikutustilanteista, joissa tietoa tuottamalla vaikute-

taan Yhdistyksen toimintaan (Hokkanen 2013; Röpelinen 2008; Toivonen 2008, 149; 

Valkama 2012, 78). Eräs äiti kertoi, miten väsyneen äidin aktiivisuus vähenee. 

”Minä kävin siellä [perhekerhossa] siihen asti, kun minä loppuunpaloin. Sen jälkeen 
minä en ole käynyt.” (Vertaistukiryhmä) 

Vapaamuotoisen palautteen antamisen ulkopuolelle jäävät äidit ovat riippuvaisempia 

muodollisista palautesysteemeistä, mikä rakentaa äideille erilaisia valtapositioita. Näky-

mättömät äidit tarvitsevat ammattilaisten tietoista tukea (Johansson & Hvinden 2007; 

Matthies 2010, 181; Raitakari 2002, 54–55). 

Osallistumisen vaikuttavin tapa on päätöksen tekemiseen osallistuminen ja omien palve-

luiden tuottaminen (Arnstein 1969; Branfield & Beresford 2006a; 2006b; Matthies ym. 

2011). Yhdistyksen hallituksessa ja työntekijöinä on ollut palveluiden käyttäjiä. Heidän 

kaltainen toimijuus on kuitenkin marginaalia. Yhdistyksen hallituksen työ on vaativaa. 

Siellä toimivalle äidille se on ainoa asia, mihin hänellä riittää aikaa perheensä lisäksi. 

Hänellä on usein lapsia mukana kokouksissa.  Äidit antavat ajan mieluummin perheelleen. 

Koetaan, että oma arki on jo itsessään voimia kuluttavaa.  

”Tosi harmi, että että muutenkin niin kuin perheelliset ovat niin kuin tosi kuormittuneita. 
Muutenkin on niin hektistä se elämä, että ei ole niin kuin mahdollisuutta lähteä sillä lailla 
niin kuin sillä lailla mukaan. Tuntuu, että siihen tarvitsisi niin kuin enemmän sellaisia 
esimerkiksi vanhempia ihmisiä, joilla on vähän enemmän aikaa.” (Vertaistukiryhmä) 

Äidit ovat tyytyväisiä palveluiden käyttäjän rooliinsa. Muutama äiti on kiinnostunut ak-

tiivisemmasta toiminnasta Yhdistyksessä, mutta suurimmalle osalle osallistuminen ei ole 
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mahdollista. Sen sijaan äidit toivoivat, että Yhdistyksen toiminta perustuisi ulkopuoliselle 

rahoitukselle ja palkatuille työntekijöille.  

”Kunta voisi tehdä enemmän sen eteen, että tämä niin kuin pystyisi palvelemaan vielä 
enemmän ihmisiä.” (Perhetyö) 

Rahoittajilla on yhä enemmän odotuksia vapaaehtoistyölle ja yhteisöllisyydelle. Äitien 

voimavaroista huolimatta vaateet aktiiviselle osallistumiselle tulevat kasvamaan. Äitien 

aktiivisuuden lisääminen on äitejä välineellistävää, jos osallistumisen tarkoituksena on 

äitilähtöisyyden sijaan muut intressit (Arnstein 1969). Haastateltavat kertoivat esimerk-

kejä, kuinka Yhdistys oli tarjonnut äideille toimintaan osallistumista huonoin tuloksin. 

Victor Pestoff (2014, 391) kyseenalaistaa yksittäistä ja ylhäältä-alas –tavalla tarjottua 

osallistumista, jos osallistuminen ei ole käyttäjälähtöistä ja toiminnan keskeinen periaate.  

”Ja kun esitin, että voisitteko te lapsille järjestää jotakin ohjelmaa [Perhemiitissä], 
vaikka viisitoista minuuttia vuorollaan ja jotakin, niin ei siihen oikein halukkaita löytynyt.” 
(Asiantuntijat) 

”Valitettavan huono esimerkki joulumyyjäisistä. Ilmoitettiin, että osallistuisivatko per-
heet, toisivat kakkua tai pullaa tai jotakin, niin yksi kakku tuli, vaikka käyttäjäkunta on 
iso.” (Työntekijät) 

Kolmannen sektorin toimintaan liitetään mielikuvia aktiivisista ihmisistä, joihin kytkey-

tyvät asiat saavat vain vahvan toimijan ulottuvuuksia. Yhdistys on esimerkki siitä, kuinka 

sen piirissä olevat ihmiset voivat olla myös riippuvaisia, passiivisia ja pyytäviä palvelui-

den käyttäjiä. (Pohjola 1999, 66–68.) He eroavat merkittävästi sellaisista kolmannen sek-

torin muutostoimijoista, jotka ajavat aktiivisesti omia asioitaan (vrt. Branfield & Beres-

ford 2006a; Siisiäinen 2014, 31). Yhdistyksen toimintaa kuvastaa diskurssi, jossa palve-

luiden käyttäjät ovat vastaanottajia ja tuottajat aktiivisia toimijoita. Äitien voimavarat ei-

vät riitä aktiiviseen osallistumiseen (Vrt. Arnstein 1969; Evers 2006, 268–269).  

Äitien toimijuudessa on kysymys paitsi käsillä olevista voimavaroista myös kulttuurista. 

Toimijan rooliin asettuminen voi olla vaikeaa, sillä äidit ovat olleet palveluiden käyttäjinä 

aikaisemmin toiminnan objekteja (Branfield & Beresford 2006b, 443). Myös Yhdistyk-

sen hallitus, työntekijät ja asiantuntijat osallistuvat palveluiden tuottajien ja palveluiden 

käyttäjien eroa ylläpitävään käytäntöön. 

”Minä olen miettinyt sitäkin, että ollaanko me niin kuin tavallaan itse tehty niin kuin 
itsemme niin sitoutuneeksi tähän, että me ei niin kuin enää osata pyytää sitä apua [äi-
deiltä].” (Hallitus) 
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Ei ole yhtä oikeaa tapaa vahvistaa äitien toimijuutta (Pestoff 2014). Kestävät käytännöt 

syntyvät luottamuksesta, aidosta kiinnostuksesta äitien elämään, tiiviistä vuorovaikutuk-

sesta ja äitien resursseihin nojautuvasta ajattelusta (Matthies 2008, 78–79). Suurin osa 

äideistä tarvitsee vaikuttamisen tapoja, jotka eivät rasita lisää heidän arkeaan, mutta mah-

dollistavat kuitenkin äänen esille tuomisen. Sen lisäksi Yhdistyksen toimintaan osallistuu 

voimavaraisia äitejä, joiden kapasiteetti, kyvyt, innostuneisuus ja kokemustieto jäävät 

vielä konkretisoitumatta. Esimerkiksi Vertaistukiryhmän haastattelussa syntyi intoa kup-

livaa keskustelua Yhdistyksen arvoista, joita ei Yhdistyksen hallituksen mukaan ollut 

vielä saatu kirjoitettua ylös.  

”Niin siis minäkin, kun siis tykkään kirjottaa ja kun olen joskus kirjottanutkin lehteen 
juttuja, niin minua tavallaan niinkö tuo lehtipuoli niinkö kiinnostaa.” (Vertaistukiryhmä) 

Vaikka suurin osa äideistä ei ole valmiita aktiivisen toimijan rooliin asettumiseen, yhä 

useamman rohkaiseminen päättämään ja toimimaan Yhdistyksessä muuttavat heidän ase-

maansa palveluiden käyttäjistä sekä toimijoiksi että käyttäjiksi (Evers 2006). Äitien kes-

kinäinen verkostoituminen ja yhdessä toimiminen lisäävät heidän näkyvyyttään ja vah-

vistavat yhteistä toimijuutta (Branfield & Beresford 2006b, 442). Vertaiset tuovat Yhdis-

tyksen toimintaan erilaista tietoa äitien maailmasta kuin hallituksen väki tai ammattilaiset 

(ks. Hokkanen 2013, 80–82). Yhdistyksellä on mahdollisuus luoda uusia kokemuksia toi-

mintaan osallistumisen aidoista seurauksista. Tämä voisi kirvoittaa yhä useammalle äi-

dille halun toimia heille tärkeiden asioiden parissa. 

 

 

7.2 Äitien tiedon ohittaminen 
 

Tässä kappaleessa tuon esille, miten äitien äänen ohittaminen Yhdistyksen toiminnassa 

tuottaa osattomuutta. Myös kansalaislähtöisyys voi institutionalisoitua ja etääntyä alku-

peräisestä tarkoituksestaan. Yhdistyksen toiminnan sisältöjä määrittävät äitien lisäksi Yh-

distyksen hallitus, työntekijät ja asiantuntijat. (Siisiäinen 2014.) Palvelut elävät; niihin 

tehdään muutoksia eri toimijoiden käymien keskusteluiden pohjalta.  Kotona tehtävä Per-

hetyö nimettiin aluksi ”perinteisen kodinhoitajan” työksi. Työntekijät olivat kokeneet 

työn raskaana, minkä vuoksi Perhetyölle asetettiin uusia kriteereitä. Perhetyössä on siir-

rytty enemmän lasten hoitamiseen. 

”Siinä sitten käytiin monta keskustelua että se [työntekijä] niin kuin kiinnittäisi huomiota 
enemmän tähän keittiöpuoleen.” (Hallitus) 
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”Silloin aluksi tosiaan, nyt huomaa, että semmoisissa perheissä, missä on käyty silloin [] 
ensimmäisen vuoden aikana, [--] nyt menee, niin he [äidit] odottavat, että siellä tehdään 
semmoinen hirveä suursiivous. ” (Työntekijät) 

Siivousta rajataan mielellään, sillä se on fyysisesti raskasta ja likaista työtä (Anttonen & 

Zechner 2009, 28–29). Yhdistyksen työntekijä kertoi, että kaikki ihmiset eivät pystyisi 

eivätkä jaksaisi tehdä Perhetyötä. Toisaalla todettiin, että siivous on erottamaton osa 

usean äidin tarvitsemaa apua.  

”Ennen ne kodinhoitajat kykenivät siihen [raskaaseen työhön], mutta minusta tuntuu, että 
nykyihmiselle se [työmäärä]on liian suuri.” (Asiantuntijat) 

”Kuka sen [raskaan ja likaisen työn] sitten tekee? Että kyllähän siis peruskodinhoitoapua, 
sitä vaan tarvitaan ja vanhanajan kotipalvelua, siis oikein perus apua.” (Työntekijät) 

Yhden äidin tapaus osoittaa, kuinka siivouksen rajaaminen asettaa avun saamisen esteitä.  

Äiti toivoi vaikeassa elämäntilanteessa saavansa kotiin siivousapua Yhdistykseltä. Kysy-

myksessä oli äidin kriteerien mukaan perus viikkosiivous. Uudet kriteerit jättivät äidin 

vaille apua. Äidin avun pyyntöön vastattiin kieltävästi. 

”Sano ne [henkilöt, joilta hän kysyi] silloin, että ei me olla mikään siivouspalvelu.” (Lap-
siparkki ja Perhemiitti) 

Yhdistys ilmaisee kriteereillään äidin ja Yhdistyksen vastuun rajat. Uudet käytännöt 

etääntyvät Yhdistyksen alkuperäisiä tavoitteita. Käytännöt rajaavat joidenkin äitien avun-

tarpeita pois, sillä äidit eivät ole osallistuneet Perhetyön muutoksesta käytyihin keskuste-

luihin. Kuten edellä mainitsemani äidin esimerkki osoittaa, pienetkin muutokset ja kri-

teerit jättävät helposti jonkun vaille apua. Kokemuksensa seurauksena kyseinen äiti ei 

enää pyydä Yhdistykseltä siivousapua. Yhdistys on perustettu äitilähtöiseksi sen vuoksi, 

että äitien tarpeet eivät vastaa julkisten palveluiden asettamia kriteereitä. Myös Yhdistyk-

sen kriteerit ovat lisääntyneet ja vahvat toimijat ovat alkaneet käyttää äitien ”ääntä” (ks. 

Matthies 2002, 234). Äitien oletettua mielipidettä edustava ääni on erilainen kuin heiltä 

suoraan tuleva tieto (Seim 2014).  

Kotiin tehtävän Perhetyön muutokset kertovat Yhdistyksen valtapositioista, niistä seuraa-

vista määrittelyistä ja vastaan asettumisista. Perheiden valikointi Perhetyöhön ja työnte-

kijän työnohjaus ovat annettu asiantuntijoiden vastuulle. He vastaavat Perhetyön toimi-

vuudesta ja työntekijän jaksamisesta. Kriteerit muodostettiin hallituksen, työntekijöiden 

ja asiantuntijoiden käymien keskusteluiden pohjalta. Huolen kohteena oli työntekijän jak-

saminen. Seuraavassa otteessa olevat ilmaisut kertovat omaksutusta määrittelyvallasta. 
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”Joka kerta kun tulee uusi perhe tänne yhdistyksen palveluihin, minä aina muistan sen 
ensimmäisenä mainita, jos sinulla on tarve lapsenvahtipalvelulle, että sää sieltä itse läh-
det pois ja työntekijälle jää lapset, silloin, vaatimus on ainoastaan huolehtia lapsista. Ja 
sitten taas jos sinä tarvitset sitä käsiparia niihin kotihommiin, niin silloin sen työntekijän 
vastuulla ei ole yksikään lapsi ja mielestäni olen ollut siinä siinä ihan äärettömän ehdo-
ton ja minun mielestä kellään vanhemmalla, sitä en tiedä miten hyvin se on sitten toteu-
tunut, kun sen aika on ollut, mutta että olen kyllä koittanut pitää huolen siitä että se olisi 
ihan niinkö selvät pelisäännöt ihan lähtiessä.” (Asiantuntijat) 

Äitien näkökulman huomioiminen olisi tuottanut vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yhdistys 

muuttuu järjestelmälähtöiseksi, jos äitien kanssa ei käydä tiivistä dialogia. Kenen lähtö-

kohdista ja tavoitteista käsin rajoja asetetaan? (Pohjola 2010, 61.) Yhdessä äitien haastat-

telussa keskusteltiin pitkään kysymyksestä, mitä on suursiivous. Tarkkojen rajojen aset-

taminen oli vaikeaa. Äitien käymä keskustelu osoitti, että mitä useampi keskusteluun 

osallistuu, sitä monipuolisempia ulottuvuuksia subjektiivisine käytännön esimerkkeineen 

kriteerit saavat. (Ks. Branfield & Beresford 2006b, 440.)  

Toinen eri näkökulmia sisältävä aihe on Perhemiitti. Yhtäällä asiantuntijat esittivät toi-

veita Perhemiitin toiminnan tavoitteille, toisaalla olivat äitien intressit. Eri toimijat tulivat 

samalla keskustelleeksi äitien elämän tavoitteista. (Helne 2002; Raitakari 2002, 48–51.) 

”Sekin jo, että pääsee kotoa pois ja muitten kanssa, niin se on, toki jo se on tavoitteellista, 
mutta se vielä että, meillä on kuitenkin tässä ajassa niin paljo niitä vaateita, että me jo-
tenkin käsiteltäisiin jotakin asiaa. Mutta että se olisi aina jotenkin oman itsensä kasvua. 
Niin se olisi minun mielestäni ainakin semmoinen yksi ajatus. Se kehittyminen ja sitten se, 
että milloin me mietittäisiin sitä, että jos itsellä ei ole vielä se oma ammatti-identiteetti 
tai koulutusta, niin mitkä ovat ne visiot, mitä kohti voisi kulkea, niin se arki sitten ehkä 
tuntuisi mielekkäämmältä, kun tietäisi, että nyt minä teen tätä ja sitten minä ponnistelen 
tuonne ja tuonne.” (Asiantuntijat) 

”Mutta kiva, että se on semmoista vapaata, ettei mennä vaan ohjelman mukaan, vaan 
oikeasti tarvitsee olla tuommoinen vapaa, mutta ei haittaa vaikka siellä on niitä lyhyitä 
ohjelmajuttuja välillä.” (Lapsiparkki ja Perhemiitti) 

Äidit haluavat lähteä pois kotiympyröistä ja lastenhoitamisesta toisenlaiseen olemiseen 

(Krok 2009; Rantalaiho 2006, 52). On tärkeää saada edullista ruokaa, lapsille leikkikave-

reita ja rytmiä elämään. Perhemiittiin voi mennä oleskelemaan tai vaihtamaan ajatuksia 

muiden äitien kanssa. Joskus saa uusia tuttuja. Yksi asiantuntijoista ehdotti, että Per-

hemiitti voisi olla oman ammatti-identiteetin pohtimisen, kehittymisen ja kasvun paikka. 

Asiantuntijan esittämät tavoitteet määrittivät äitien elämän toissijaiseksi ja väliaikaiseksi 

kohti työelämään kulkemiseksi. Äideillä muutos äidistä työläiseksi tai opiskelijaksi ei ol-

lut palveluilta haettu tavoite. (Krok 2009, 67–68; Helne 2002.)  

Kun ideat eivät lähde äitien maailmasta käsin, auttamisen sijaan – hyvällä tarkoituksella 

– voidaan saada aikaan vain marginaaliin määritettyjä identiteettejä (Törrönen 2006, 15). 
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Tarvitaanko aina muutosta ja interventioita? Onko äideillä oikeus eristäytyä yhteiskunnan 

asettamista päämääristä ja ”meidän” yhteisöllisyyteen nojautuen tuntea olevansa ”onnel-

lisuustaskussa” (Hokkanen 2014, 74–75)? 

”Ja sitten kukaan ei kysele vaikka käyt syömässä vain ruuan. Joku saattaa tehdä, että käy 
syömässä vain sen ruuan. Tavallaan kukaan ei kysele, eikä niin kuin, tämä ei velvoita 
mihinkään ja jos tuntuu joskus, että on huono päivä, niin sinne voi silloinkin tulla.” (Lap-
siparkki ja Perhemiitti) 

Asiantuntijan ja äitien näkemykset ja huolenaiheet äitien arjesta poikkeavat. Asiantuntija 

esitti muutoksia Perhemiittiin, vaikka äidit olivat sen toimintaan tyytyväisiä (Evers 2006, 

261–262). Ammattilaisilla on taipumus määritellä palveluiden normeja omaksumaansa 

ammattidiskursseihin nojautuen ja muuttaa kansalaislähtöistä toimintaa julkisten palve-

luiden kaltaisiksi. Äitien mahdollisuus päättää omista palveluistaan jää helposti vahvojen 

toimijoiden jalkoihin. (Helander 1998, 130; Matthies 2002, 234.)  

Erilaisten yhteistyötahojen mukana oleminen Yhdistyksen toiminnassa on suuri voima-

vara. Hallituksen puheessa korostui diakonia, hoiva ja lähimmäisen auttaminen. Työnte-

kijät ponnistavat vertaisuudesta. Ammattilaiset tuovat Yhdistyksen työhön omat voima-

varansa. Ajan kuluessa toimijat lisääntyvät ja vakiintuvat ja heille määrittyy erilaisia val-

tapositioita. Jokaisessa haastattelussa pohdittiin, miten Yhdistystä voitaisiin kehittää. 

Riippuu äideille tarjotusta ja heidän omaksumastaan positiosta, miten heidän tieto vaikut-

taa jatkuvasti konstruoituvan Yhdistyksen käytännöissä.  

 

 

7.3 Yhdistyksen resurssit 
 

”Minä toivon, että jonakin päivänä Sauli Niinistö soittaa, että tulkaapa käymään presi-
dentin linnassa ja keskustellaan tästä asiasta syvällisesti ja sen jälkeen, kun me syvälli-
sesti keskusteltaisiin, niin se pitäisi puheen, että nyt eduskunnassa on tehtävä päätös, että 
tämmöisen kolomannen sektorin toimijoille pitää antaa budjetit, että ne voivat toimia 
rauhassa.” (Hallitus) 

Yhdistyksen toimintaan on lähdetty mukaan halusta luoda uutta ja vaihtoehtoista äitien 

auttamisen tapaa (Helander 1998, 123–124). Toisaalla myös yhteiskunnassa asetetaan 

odotuksia kansalaisten vapaaehtoiselle ja keskinäiselle auttamiselle (Hokkanen 2014, 

65). Kysyn nyt, miten Yhdistys kollektiivina kykenee vastaamaan äitien avuntarpeeseen 

(Matthies 2010, 174). Millaiset resurssit Yhdistyksellä on suojella ja viljellä välittämisen 

etiikkaa uusliberalismia korostavassa yhteiskunnassa (Julkunen 2006, 18)? Yhdistyksen 

toiminta on radikaalin demokratian käsittein kamppailua; se rakentaa äitien osallisuutta 
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tuoden äitien ääntä kuuluville, tunnustetuksi ja arvostetuksi julkisilla areenoilla (Johans-

son & Hvinden 2007, 48; Siisiäinen 2014, 31). Yhteiskunnallisia olosuhteita luodaan, 

vahvistetaan ja muutetaan (Berger & Luckmann 1994). Yhdistys konstruoituu samassa 

yhteiskunnallisessa kontekstissa kuin muutkin palvelut. Taloudellisten resurssien jako on 

politiikkaa, jolla luodaan Yhdistyksen toiminnan sisältöjä ja toiminnan jatkuvuuden mah-

dollisuuksia (Roivainen 2002; Toivonen 2008, 148). 

”Että se ei riitä vielä se ihmisten innostuneisuus, kun ne tarvitsevat jotenkin ne puitteet 
ja semmoisen jotenkin selän, että kuka maksaa sitten viimekädessä ja minkä verran saa 
sitä rahoitusta, koska rahoitushan määrittää kaiken.” (Asiantuntijat) 

Yhdistyksen alkutaipaleella rahoituksen saaminen on ollut vaikeaa. Vaikka toiminta on 

tullut näkyväksi ja paikalliset rahoittajat ovat yhä vakuuttuneempia toiminnan tärkeydestä, 

Yhdistys käy jatkuvaa keskustelua yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on äi-

tien oikeuksien puolustaja (Habermann ym. 2006, 157; Matthies 2007; Hokkanen 2013), 

joka kohtaa kollektiivina yhteiskunnan eri toimijoita ja ajaa äitien asioita (Hokkanen 2013, 

67–69).  Yhdistys tekee rakenteellista sosiaalityötä tuomalla päätöksentekijöiden tietoi-

suuteen äitejä koskevia asioita. Toimimalla yhteistyössä viranomaisten kanssa, Yhdistys 

lähentää äitejä ja äitien asioista päättäviä tahoja. Yhdistys edustaa äitejä ja heihin liittyvää 

ilmiötä ja haastaa vallitsevia diskursseja. (Branfield & Beresford 2006a.) 

Äitien avun saaminen toteutuu paitsi heidän tietonsa tunnistamisena myös sen tunnusta-

misena yhteiskunnallisia resursseja jaettaessa (Arnstein 1969). Rahoittajat mahdollistavat 

ja rajoittavat Yhdistyksen resursseja tuottaa äitilähtöisiä palveluita (Branfield & Beres-

ford 2006b, 442). Samalla tavalla kuin poliittiset ideologiat, motiivit ja arvonäkökulmat 

ohjaavat julkisia palveluita, ne määrittävät myös kolmatta sektoria. Taloudellisista resurs-

seista riippumatta ryhmät ja ilmiöt saavat yhteiskunnassa erilaisia kannanottoja moraali-

diskursseissa. Pohditaan, ketä autetaan ja tuetaan. (Selkälä 2013, 190.)  

Raha-automaattiyhdistys ei tue Yhdistyksen toimintaa. Ray pohjaa rahoituksensa sosi-

aali- ja terveysministeriön linjauksiin, joiden perusteella Yhdistykselle ei myönnetä avus-

tuksia (Särkelä ym. 2005). Sievin kunta on lisännyt Yhdistyksen tukemista vuosi vuodelta. 

Tällä hetkellä Sievin kunta on Yhdistyksen päärahoittaja yhdessä seurakunnan kanssa. 

Yhdistyksen hallitus arvioi, että heidän toimintansa on avannut kunnan päättäjien silmiä 

lapsiperheiden asioille.  

”Ja kyllä se, että tämmöinen yhdistys tuli Sieviin ja aloitti toimintansa, niin kyllä nuo 
kunnan päättäjät ovat ruvenneet ehkä voisi kuvitella että enemmän ajattelemaan näitä 
lapsiperheitten asioita ja miettimään juuri tätä vaikuttavuutta, että mitä kuntakin tästä 
hyötyy. Ei ne muuten sitä rahaa, jos ei ne olisi oikeasti sitä miettineet.” (Hallitus) 
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Kysymys on siitä, kuinka paljon Yhdistyksen työtä arvostetaan ja mihin sen tukemisella 

osallistutaan. Asiantuntijahaastattelussa mainittiin, että eräässä organisaatiossa Yhdistyk-

sen rahoittaminen on edeltänyt kannanottoja esimerkiksi siitä, että ”niitä lapsia pitäisi 

olla sen verran, että niitä pystyy itse huolta pitämään”. Ennen toiminnan tukemista on 

keskusteltu yhteiskunnan ja perheen vastuun rajoista. Työntekijät taas arvelivat, että yk-

sityisyritykset eivät tue Yhdistystä, koska ne eivät hyödy Yhdistyksen toiminnasta. 

”Tätä ei heilutella pesiskentällä.” (Työntekijät) 

Resurssien saaminen riippuu yhdistysten profiloitumisesta ja ne joutuvat usein kilpaile-

maan muiden organisaatioiden kanssa (Helander 1998, 123). Vanhempana vanhemmaksi 

-Vertaistukiryhmä perustettiin, jotta saataisiin lisää rahaa. 

”Vaikka se suurin [syy] oli se varainhankinta, että miten saadaan taas Liederiltä rahaa 
ja piti perustaa joku hanke ja siitä tulikin sitten aika suuri hanke [naurua].” 

”Ja loppujen lopuksi me joudutaankin vaan keräämään hirveästi enemmän rahaa.”  

”Kävi päinvastoin mitä oli tarkoitus. ” (Hallitus) 

Palveluiden määrittyminen ulkopuolelta ei ole välttämättä tarkoituksenmukaisen palve-

lun tuottamisen este. Vertaistukiryhmä oli onnistunut hanke, joka toi uusia palvelukoke-

muksia äideille ja iseille ja lisäsi vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Kriittisenä pis-

teenä on kuitenkin kysymys, tuottaako Yhdistys äitilähtöisiä palveluita vai mukautuuko 

se yhteiskunnan rakenteisiin. On vaikea muodostaa äitien tiedon mukaisia käytäntöjä, jos 

ne määritellään rahoittajien ehdoilla. (Arnstein 1969; Delanty 2000, 36–39.) 

Äitilähtöisyys edellyttää Yhdistyksen kykyä vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin ja muut-

taa niitä (Siisiäinen 2002, 109–110). Yhdistyksen hallituksessa työskentelevät korostivat 

maallikkoutensa asettamia rajoja. Yhdistyksen hallitus kertoi, että he odottavat tutkiel-

maltani tieteellistä tietoa, jolla he voivat osoittaa Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuutta. 

”Että oikeasti niin kuin saataisiin sitä faktaa, että meillä olisi niin kuin joku, että meidän 
ei tarvitsisi vain niin kuin puhua, että joku on sanonut.” (Hallitus) 

Matthies (2002, 248) toteaa, että rakenteet muuttuvat harvoin pelkästään kansalaislähtöi-

syyteen tukeutuvalla toiminnalla. Kun palveluiden tuottaminen pelkistetään kansalaisten 

vastuuseen, koetellaan toiminnan kestävyyttä. Kestämättömyyttä syntyy, kun toiminta on 

vallitseviin rakenteisiin sopeutumista ja jatkuvan tulipalon sammuttamista laajempien ja 

tietoisempien muutosten sijaan. (Matthies 2002, 239.) Vaikka asiantuntijat näkivät Yh-

distyksen arvokkaana ja tasa-arvoisena yhteistyökumppanina, he tunnistivat maallikko-

toimijoiden vastuun rajat äitien asioiden ajajina.  
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”Pidän ihan tasavertaisena, niin kuin yhdistystä, tässä työkaverina tai tässä verkostossa, 
kuin esimerkiksi vaikka esimerkiksi terapiakeskuksen psykiatrista sairaanhoitoa.” (Asi-
antuntijat) 

”Kyllä se täytyy olla ihme, jos se [Yhdistys] muutaman vuoden vielä toimii, siis jos ei se 
saa rahoitusta, minä tarkoitan juuri sitä, että ei kukaan jaksa mahdottomia, olkoon se 
sitten niin hyväksi havaittua kuinka tahansa, koska pitää ne olosuhteet olla.” (Asiantun-
tijat) 

Hallituksen toiveet systemaattisen tiedon ja toiminnan vaateesta osoittavat, että Yhdistys 

tarvitsee ammattilaisia kumppanikseen. Matthies (2002) korostaa tiivistä yhteistyötä vi-

ranomaisten ja vallanpitäjien kanssa. Yhdistyksen toiminnassa ei ole mukana sosiaali-

työtä, jonka vahvuutena olisi kyky yhdistää ruohonjuuritason tietämys ja ammatilliset re-

surssit toimia makrotasolla; nähdä ilmiön rakenteellisuus ja varmistaa, että äitien avun 

tarpeiden toteutuminen ei jää pelkästään kansalaisten vastuulle. (Mt., 240–241; Stepney 

& Popple 2008, 114–116.) Yhdistyksen toiminnasta puuttuu ammattilainen, joka yksilöl-

lisen työotteen lisäksi toimii äitejä koskevan tiedon systemaattisena ja kriittisenä tulkkina 

ja heidän asioihinsa vaikuttajana makrotasolla. (Vrt. Hokkanen 2013, 74–77; Korkiamäki 

ym. 2008, 12; Roivainen 2008, 27.) 

Uusliberalismin eetoksessa on siirrytty kohti ”äänestä palveluun” –tyyliä, mikä tarkoittaa 

kolmannen sektorin edun valvojan roolin vähenemistä ja palveluntuotannon vastuun li-

sääntymistä (Helander 1998, 126–127). Yhdistys on esimerkki kansalaisyhteiskunnalle 

tarjotusta vastuusta julkisen sektorin kustannuspaineiden hillitsijänä (Habermann ym. 

2006; Helander 2004; Matthies 2006; Roivainen 2008, 36; Siisiäinen 2014, 41). Yhdistys 

toteuttaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19§ kotipalvelulakia paikallisia tarpeita vastaa-

vasti. Yhdistyksen toiminta ”äänenä” ei ole kuitenkaan toteutunut. Peruskuntayhtymä 

Kallio ei rahoita Yhdistystä,11 vaikka Peruskuntayhtymä Kallion perheiden kanssa työs-

kentelevät työntekijät ovat vakuuttuneita Yhdistyksen tarpeellisuudesta ja puoltavat sa-

manlaista toimintaa Kallion muihinkin kuntiin. Yhdistys on tärkeä osa Peruskuntayhtymä 

Kallion hyvinvointipalveluiden verkostoa. Peruskuntayhtymä Kallio hyötyy Yhdistyksen 

toiminnasta taloudellisesti ja äitien sosiaalisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.  

Yhdistys haluaa hallita toimintaansa itse. Yhdistyksen toimijat tunnustavat kuitenkin yl-

läpitämisen vaikeudet. Taloudellisten resurssien vaje johtaa työntekijäpulaan ja osa äi-

deistä jää vaille riittävää apua. Asiantuntijat kysyivät, kannattaako Yhdistyksen toimintaa 

                                                            
11Yhdistyksen työntekijällä pitäisi olla vähintään lähihoitajan koulutus, jotta Kallio voi 
myöntää palveluseteleitä. 
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markkinoida, jos kaikkia perheitä ei voida tukea tarpeeksi kattavasti. Taloudellinen re-

surssipula aiheuttaa ammattilaisten tiukempaa harkintaa Perhetyössä ja lisääntyneitä kri-

teereitä. Taloudellisen tiukkuuden vuoksi Yhdistys joutuu nostamaan palveluidensa hin-

toja12, mikä johtaa palveluiden käyttäjien epätasa-arvoiseen asemaan. (Branfield & Be-

resford 2006b, 442.)  

Lisäksi, voidaanko kotiin tehtävän Perhetyön kaltaista fyysisesti kuormittavaa työtä jättää 

kolmannen sektorin yhden työntekijän vastuulle? Yhdistyksen työntekijöiden vaihtuvuus 

on ollut suurta työn runsaudesta, raskaudesta, yksinäisyydestä ja heikoista työhön liitty-

vistä oikeuksista johtuen. Hallitustyöskentely on kuormittavaa ja haastavaa, sillä lainsää-

dännölliset asiat ovat maallikkotoimijoille monimutkaisia. Rahoituksen puute tekee toi-

minnasta näköalatonta – loputonta suota (Matthies 2008, 77). Vaikka kehittämisen ja toi-

mimisen intoa löytyy, taloudellisista ja tiedollisista resursseista johtuva epävarmuus vai-

keuttaa äitien osallisuutta rakentavan työn tekemistä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Juuri kun tutkielmani oli valmistumassa ja kävin Yhdistyksen sivuilla, huomasin, että 
kotiin tehtävän Perhetyön hinnat olivat nousseet. 
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8 Johtopäätökset  
8.1 Miksi Yhdistys on perustettu? 
 

Mitä voimme oppia tutkimastani tapauksesta? Mitä tapaus kertoo yhteiskunnasta? (Ala-

suutari 1999, 250–251; Laine ym. 2007, 8; Laine & Peltonen 2007, 93.) Tässä ja seuraa-

vassa kappaleessa vedän yhteen tutkimustulokset ja teen johtopäätöksiä, mitä Yhdistyk-

sen perustaminen kertoo vallitsevista auttamisen käytännöistä. Tutkimustulosten innoit-

tamana ideoin, miten voimme kehittyä sosiaalityössä ja asetan aiheita uusille tutkimuk-

sille.  

Analyysin aluksi avasin Yhdistyksen perustamisen kontekstia. Tarkastelin Yhdistyksen 

piiriin hakeutuneiden äitien arkea, avuntarpeita ja lähtökohtia hyvinvointipalveluiden 

saamiselle. Suurimmalla osalla Yhdistyksen palveluita käyttävistä äideistä on suuri perhe. 

Arki kuormittaa äitejä henkisesti ja fyysisesti, sillä he kantavat vastuun perheensä huo-

lenpidosta lähes yksin. Äidit ovat hakeneet apua, joka vähentäisi heidän vastuuta arjen 

töistä ja tarjoaisi lepohetkiä. Äideillä ei ole varaa yksityisen ja kolmannen sektorin pal-

veluihin ja lähiverkoston apua ei ole saatavilla. Heidän tukiverkostoissa korostuvat oma 

vastuu ja julkisen sektorin palvelut. Avun vastaanottamista estää tarvittavan avun sensi-

tiivinen, kodin ja perheen yksityisyyttä koskeva luonne, pärjäämisen kulttuuri ja ennak-

koluulot ammattiapua kohtaan. Edelleen korostui avun tuottajan herkkyys havaita väsy-

neen äidin heikko toimijuus avun hakemisen tilanteessa. 

Jatkoin analyysia kysymällä, miten hyvinvointipalvelut huomioivat äitien subjektiuden ja 

vastasivat äitien avuntarpeisiin ennen Yhdistyksen perustamista. Tarjolla olevien palve-

luiden ja äitien osallisuuteen vaikuttavien tekijöiden suhteen tarkastelu osoitti, että äidit 

eivät olleet saaneet tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista apua. Muodostui kuva hädän 

kontekstista. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni on: Yhdistys on perustettu, 

koska tarjolla olevat hyvinvointipalvelut eivät tuottaneet äideille osallisuutta. Taulukossa 

2 näkyy, millaiseen osattomuutta tuottavaan hyvinvointipalveluiden kontekstiin Yhdistys 

on perustettu. 
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Taulukko 2 Osattomuutta aiheuttavat tekijät hegemonisissa hyvinvointipalveluissa 

 
Miksi tuottaa osattomuutta? Kenelle osallisuus mahdollistuu? 

Sosiaalihuolto-
lain mukainen 
perhetyö 

– Työntekijän objektivoivat 
käytännöt, jotka perustuvat äi-
din ohjaukseen, neuvontaan ja 
yhdessä tekemiseen 
– Äitien avun tarpeen lähtö-
kohtana ei ollut elämänhallin-
nan kehittäminen 
– Äidit eivät koe tarvitsevansa 
elämänhallinnan apua kotona 
tapahtuvassa äiti-ammattilais-
suhteessa 
 

– Äideille, joiden avun tarpeen 
lähtökohtana on saada ammattilai-
sen neuvontaa ja tukea arjenhallin-
nassa 
 
 
 

Lastensuojelun 
perhetyö 

– Ainoa perhetyön muoto, 
josta saa ilmaista kotipalvelua 
– Avun saaminen edellyttää 
ongelmien kärjistymistä ja 
vahvaa toimijuutta 

– Äideille, joiden tilanne on krii-
siytynyt 
– Äidit, jotka osaavat ja jaksavat 
vaatia lastensuojelun apua 

Palvelusetelin 
kautta toteutettu 
kotipalvelu  

– Tiukat kriteerit 
– Avun saaminen on hidasta  
– Joillekin liian kallista kilo-
metrikorvausten vuoksi 
– Monimutkainen: Edellyttää 
kykyä valita palveluidentuot-
tajista ja selvittää lopullisia 
hintoja 
– Kaikki eivät luota palvelui-
den tarjoajiin ja jättävät pal-
veluseteleitä käyttämättä 

– Äideille, jotka osaavat ja jaksa-
vat vaatia apua 
– Äideille, jotka kykenevät selvit-
tämään palveluiden tuottajien 
taustoja ja (lopullisia) hintoja 
– Kun tilanne vastaa kriteerejä 
– Äideille, jotka luottavat palvelun 
tuottajaan 

Omakustanteiset 
yksityisen ja kol-
mannen sektorin 
palvelut 

– 4H-Yhdistyksen palvelut tu-
levat liian kalliiksi, sillä hin-
nat lasketaan lapsikohtai-
sesti/tunti 
– Äideillä ei ole varaa ostaa 
yksityisen sektorin palveluita 
– MLL toiminta ”kuollutta” 

– Äideille, joilla on varaa ostaa 
hintaviakin palveluita 
– Pienille perheille 

 

Osattomuutta tuottavat käytännöt ovat hegemonisissa hyvinvointipalveluissa järjestelmä-

lähtöisiä ja uusliberalistisia. Järjestelmälähtöisyydessä äitien tilanteet sovitetaan järjestel-

män määrittämään auttamiseen. Äitejä ei kohdata subjekteina. Järjestelmälähtöiset käy-

tännöt ovat uusliberalistisia. Äitien tilanteet eivät sovi uusliberalistiseen kansalaisen vas-

tuuta, elämänhallintaa ja aktiivista markkinakansalaista korostavaan diskurssiin. Sosiaa-

lihuoltolain mukaisessa ennaltaehkäisevässä perhetyössä äideille tarjotaan elämänhallin-

nan tukemista keskusteluavun, yhdessä tekemisen ja ohjauksen menetelmin. Toisaalla 
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uusliberalistiset diskurssit näkyvät palvelusetelissä ja auttamisen ulkoistamisena yksityis-

ten ja kolmannen sektorin palveluille. Palvelusetelin tuottamaan apuun äideiltä odotetaan 

kuluttaja-asiakkaan piirteitä, vahvaa toimijuutta ja luottamusta järjestelmän valitsemiin 

palveluiden tuottajiin. Tilanteiden huonontuessa osa äideistä sai vaativaa kansalaisuutta 

käyttäen apua lastensuojelusta ja osa pitkän odottamisen jälkeen palvelusetelillä. Muut 

äidit olivat osattomia tarvittavasta avusta.  

Sosiaalihuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä perhetyö on ilmaista ja helposti saatavaa 

apua. Sitä tarjotaan äideille ”matalan kynnyksen” palveluna, johon Peruskuntayhtymä 

Kallion taloudelliset resurssit riittävät hyvin. Paradoksaalisesti, hoivan ja huolenpidon 

saamiseksi äideiltä odotetaan vaativaa ja aktiivista toimijuutta – myös viimesijaisessa las-

tensuojelussa. Hoivaan on varattu vain niukasti taloudellisia resursseja. Toimijuudeltaan 

heikot, huolenpitoa ja hoivaa odottavat äidit, jäävät ilman tarvittavaa apua julkisissa pal-

veluissa. Peruskuntayhtymä Kallion perheiden ennaltaehkäisevät palvelut eivät ole en-

naltaehkäiseviä, sillä ne ohittavat suuren määrän äitejä, eivätkä kohtaa apua tarvitsevaa 

subjektina. Ennaltaehkäisevät palvelut tuottavat lastensuojelun asiakkaita ja palveluiden 

ulkopuolelle jääviä äitejä. Peruskuntayhtymä Kallion palveluiden tuottaminen perustuu 

yhdenmukaisuudelle huolimatta yksittäisten ihmisten, ihmisryhmien ja yhteisöjen uniik-

kiudesta.  

Tutkimustulosteni perusteella suomalainen välittämisen etiikka on muuttunut vastuun 

etiikaksi (Roivainen 2006). Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19§ mukaan kotipalvelua 

saa ”alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, 

vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella”, jotta perheen vanhempi kykenee 

pitämään huolta 12§ ja 13§ mukaisesti itsestään ja perheestään. Perheiden auttamisen 

käytännöt edellyttävät kriittistä reflektiota, sillä äitien sosiaaliset oikeudet eivät ole toteu-

tuneet alentuneesta toimintakyvystä huolimatta. Peruskuntayhtymä Kallio myöntää, että 

sosiaalihuoltolakia noudatetaan vain, jos resurssit riittävät. Tiukat kriteerit ja vahvan toi-

mijuuden vaateet rajaavat hoivan saamista. Vaikka ihmisten elämisen perustarpeet eivät 

ole kadonneet, vallitsevassa etiikassa ihmisen oikeus huolenpitoon on alisteinen huolelle 

ihmisten elämänhallinnasta. Tarvitaan vaihtoehtoja uusliberalistiselle etiikalle ja lisää vi-

rallista tietoa täydentävää toista tietoa perheille suunnatuista ”matalan kynnyksen” ennal-

taehkäisevistä palveluista. 

Toinen vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni on: Yhdistys on perustettu, koska 

ammatilliset toimijat eivät ole ajaneet äitien asioita. Yhdistyksen perustaminen kertoo 

rakenteellisen sosiaalityön puutteesta. Kun ammattilaiset havaitsevat asiakastyössään, 
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että tarjolla olevat auttamisen muodot eivät tuota osallisuutta, on rakenteellisen sosiaali-

työn mukaista toimia asiakkaan kanssa ja ajaa hänen oikeuksiaan palveluiden uudista-

miseksi. (Hepworth ym. 2010, 439; Pohjola 2015, 26–31; Roivainen 2008, 27.) Ammat-

tilaiset ovat olleet tietoisia äitien osattomuudesta, joten edellytykset muutosorientoitu-

neelle työlle ovat olleet olemassa (Stepney & Popple 2008, 114–116). Äitejä on kuitenkin 

autettu sopeuttamalla heitä vallitsevien palveluiden rakenteisiin. Ammattilaiset ovat äi-

deille merkittävänä osallisuuden väylänä jättäneet toimimatta rakenteellisesti ja vahvista-

neet äitien marginaalisuutta. (Kokkonen ym. 2014, 224–227; Uggerhøj 2014, 201; Poh-

jola ym. 2015, 10–11.)  

Heikot toimijat eivät jaksa puolustaa itseään, minkä vuoksi osallisuus edellyttää ammat-

tilaisen herkkyyttä ja tahtoa toimia myös rakenteellisella tasolla. Täytyy olla kuitenkin 

organisaatio, jossa työntekijää tuetaan ajamaan kansalaisten ja asiakkaiden oikeuksia.  

(Hepworth ym. 2010, 438; Kokkonen ym. 2014, 224–227.)  Tutkimukseeni osallistuvat 

julkisen alan työntekijät kokivat, että julkisella puolella on vaikea toteuttaa asiakasläh-

töistä työtä. Organisaation asettamat päämäärät ovat etusijalla. Osattomuutta tuottavat 

käytännöt eivät ole paikannettavissa pelkästään asiakassuhteeseen. Kuinka vapauttaa 

työntekijät vapauttamaan asiakkaitaan? (Hepworth ym. 2010; Kokkonen ym. 2014.)  

Kolmas vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni on: Yhdistys on osoitus kansalais-

vastuun lisääntymisestä (Korkiamäki ym. 2008, 12; Roivainen 2008, 36; Roivainen 2016, 

63; Koskinen 2003, 228). Yhdistyksen perustaminen kuvastaa nykyistä hyvinvointipal-

veluiden tuottamista erilaisten toimijoiden yhteenliittymisenä (Evers 2006, 257; Roivai-

nen 2016, 63; Koskinen 2003, 228). Äitien osallisuus on edellyttänyt Yhdistyksen perus-

tajien sinnikästä toimintaa äitien äänen kantajana ja resurssien hakijana. Ammattilaiset 

ovat olleet prosessissa voimavara, mutta päävastuu on ollut kansalaisilla. Yhdistyksen 

perustaminen kertoo siitä, kuinka kansalaislähtöisellä ja eettiseen paloon pohjautuvalla 

toiminnalla voidaan haastaa rakenteita.  Kansalaisvastuuseen perustuva rakenteiden 

muuttaminen on kuitenkin hidasta, eikä kansalaisilla ole resursseja saada aikaan kestäviä 

muutoksia. Tarvitaan vastuiden uudelleen jakautumista. Kun yhdistetään heikossa ase-

massa olevien ääni, kansalaisten eettinen palo sekä ruohonjuuritason tieto ja professio-

naalien resurssit toimia yhteiskunnan eri tasoilla, hätään vastataan aikaisemmin ja kestä-

vämmin. Voidaanko kansalaisten vastuulle jättää se, mikä kuuluu sosiaalityön ytimeen 

(IFSW 2014; Hepworth ym. 2010, 415–416)?  
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8.2 Yhdistyksen osallisuutta tuottavat käytännöt ja kriittiset pisteet 
 

Tässä kappaleessa tiivistän toista ja kolmatta tutkimuskysymystäni koskevat tutkimustu-

lokset. Taulukossa 3 näkyy, miten Yhdistyksen perustaminen muutti äitien auttamista. 

Yhdistys on rakentanut vaihtoehtoja hegemonisille äitien auttamisen käytännöille. Kriit-

tiset pisteet kertovat, että äitien osallisuus on myös Yhdistyksen käytännöissä jatkuvasti 

konstruoituvaa ja altis osattomuudelle.  

Taulukko 3 Yhdistyksen osallisuutta tukevat käytännöt ja kriittiset pisteet 

 Osallisuutta tukevat tekijät Kriittiset pisteet 

Äitilähtöisyys 

– Yhdistyksen perustamisen 
lähtökohtana äitien määri-
telmä arkea auttavista asi-
oista, minkä perusteella pal-
veluiden käytännöt ovat 
muodostettu  
 
 

– Äitilähtöisyys heikentyy, jos äi-
dit ovat alisteisia vahvoille toimi-
joille 
– Kaikkien äitien ääni ei tule 
esille nykyisissä käytännöissä. 
Tarvitaan formaalien vaikutta-
miskanavien vahvistumista ja äi-
tejä mukaan ottavan kulttuurin 
luomista 
– Yhdistyksen toimijoiden mah-
dollisuudet ajaa äitien asioita yh-
teiskunnassa 

Matala kynnys 

– Edulliset palvelut 
– Väljät kriteerit 
– Palveluiden saamisen yk-
sinkertaisuus, tuttuus ja 
konkreettinen läheisyys 
– Vastakohta palveluviida-
kolle 
– Matala henkinen kynnys, 
koska edustaa luonnol-
lista ”meidän” lähipalvelua 

– Palveluiden hinnat nousevat, 
jos Yhdistyksen taloudelliset re-
surssit vähenevät, mikä johtaa 
palveluiden käyttäjien eriarvoi-
suuteen 
– Kriteerien lisääntyminen ei 
huomioi uniikkeja avuntarpeita 
– Ovatko äidit mukana määrittä-
mässä kriteereitä? 
– Paikallisuus este, jos ha-
luaa ”kasvotonta” auttamista 

Vertaisuus 

– Vertaisen työntekijä taitoi-
hin luotetaan 
– Vertaiselle työntekijälle 
avaudutaan kipeistä asioista 
– Oman elämän reflektoimi-
nen ja arjessa oppiminen on 
luonnollista vertaissuhteessa 
– Vertaissuhteiden muodos-
tuminen kasvattaa auttamis-
verkostoa Yhdistyksen ulko-
puolella 

– Suurperheiden äitien vahva ver-
taisuus voi sulkea muita ulos 
– Vahvistaa jaettua maailmanku-
vaa, mihin voidaan vaikuttaa ul-
koisilla interventioilla – Onko 
aina tarpeellista puuttua ho-
mogeeniseen vertaisuuteen? 
– Kotiin jäävät äidit riippuvaisia 
Yhdistyksen perhetyöstä ja am-
mattilaisista, sillä eivät osallistu 
muihin toimintamuotoihin 

Ammatillisuus 
– Neuvolassa äideille kerro-
taan Yhdistyksen palveluista  

– Ammattilaisten toimijuus ka-
ventaa äitien osallisuutta, jos äi-
tien tieto on alisteinen asiantunti-
jatiedolle 
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– Neuvolan harkinta puolus-
taa eniten tarvitsevien oi-
keuksia saada perhetyötä 
– Yhdistys on äitien ja am-
mattilaisten luonnollinen 
kohtaamispaikka ja avun 
saamisen väylä 

– Ammattilaisten merkitys äitien 
demokratian tietoisena ylläpitä-
jänä Yhdistyksessä 
– Ammattilaisia tarvitaan aja-
maan äitien asioita makrotasolla 

 

Ensimmäinen vastaus toiseen osakysymykseeni on: Yhdistyksen osallisuutta tuottavat 

käytännöt perustuvat äitien tietoon.  Äitien tieto on käytännöllistynyt karkeasti kolmen 

vaiheen kautta. Arkisessa kohtaamisessa äitien kokema hätä koskettaa nykyistä Yhdis-

tyksen hallituksen puheenjohtajaa, joka alkaa etsiä äideille kotiapua. Seuraavassa vai-

heessa äitien kokemukset kuullaan kunnallisella tasolla. Aloitetaan resurssien hakeminen 

äitien auttamiseksi. Kahden vuoden kuluttua hädän kuulemisesta perustetaan Yhdistys. 

Seuraa vaihe, jossa äidit otetaan mukaan suunnittelemaan Yhdistyksen toimintaa. Yhdis-

tyksen työntekijöiksi ja hallitukseen saadaan paikallisia äiti-ihmisiä. Äidit kertovat avun 

ja tuen tarpeista kyselyihin vastaamalla ja vapaamuotoisesti. Selviää, että äidit kaipaavat 

myös Lapsiparkin ja Perhemiitin kaltaista toimintaa. Yhdistyksen perustaminen tarkoittaa 

äitien subjektiivisuuden arvostamista. Yhdistyksen rakentama vaihtoehtoinen käytäntö 

on äitien kuuleminen eli äitilähtöisyys järjestelmälähtöisyyden sijaan.  

Kirjoitin, kuinka elämänhallinnan diskurssi vaihtui huolenpidon ja hoivan diskurssiksi. 

Yhdistyksen käytännöt tunnustavat äitien tarvitseman hoivan ja nostavat esille välittämi-

sen etiikan. Toisin kuin julkisissa palveluissa, Yhdistyksessä äitejä autetaan riippumatta 

avuntarpeen syystä. Lisäksi, Yhdistyksen käytännöissä äitien kotiavun tarve ei ole yksit-

täinen standardisoitu palvelu, vaan sen auttamisen tavat arvostavat hoivan erityisyyttä. 

Hoiva on yksityistä, uniikkia ja sensitiivistä. Hoivaa tarvitseva odottaa työntekijältä pä-

tevyyttä, turvallisuutta ja luottamusta.  

Toinen vastaus toiseen osakysymykseeni on: Matalan kynnyksen käytännöt tuottavat 

osallisuutta. Matalan kynnyksen käytännöissä huomioidaan palveluiden saamiseen vai-

kuttavat arkiset ja uniikit tekijät. Yhdistyksen tuottamat palvelut ovat yksinkertaisia, edul-

lisia, paikallisia, käytännöllisiä ja ne sisältävät väljiä kriteereitä. Osallisuuteen vaikuttavat 

tekijät on helpompi nähdä, kuulla ja tunnistaa läheltä. Matalan kynnyksen käytännöt, pai-

kallisuus ja pienuus kulkevat käsi kädessä. Alhaalta-ylöspäin lähtevä palveluiden suun-

nittelu, paikallisten resurssien hyödyntäminen ja konkreettinen läheisyys tuottavat tarkoi-

tuksenmukaista apua. Lisäksi paikallisuus ja kansalaislähtöisyys madaltavat avun vas-

taanottamisen henkistä kynnystä.  
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Heikot toimijat hyötyvät matalan kynnyksen palveluista. Tutkimustulokseni kyseenalais-

tavat käytäntöjä, joissa ohitetaan paikalliset ja ainutlaatuiset osallisuuteen vaikuttavat te-

kijät. Esimerkiksi Sote-uudistuksessa suunnitteilla oleva valinnanvapauden idea luo ku-

van aktiivisista ja valinnanvapaudesta riemuitsevista palveluiden tarvitsijoista. Tällai-

sessa kuvassa heikot toimijat tarvitsevat ammattilaisia, jotka auttavat heitä valinnoissa ja 

varmistavat, että he saavat tarkoituksenmukaisen avun. Tutkimustulokseni kertovat, että 

runsaan tarjonnan sijaan heikot toimijat toivovat, että heillä on yksi luotettava ja tuttu 

auttaja. Valinnanvapauden lisääntymisestä huolimatta palvelut tuottavat osattomuutta, jos 

ne ovat standardisoitu erityisiin tilanteisiin ja tarpeisiin tai jos ne saavutetaan vain vah-

valla toimijuudella. Palveluiden keskittämisen sijaan tutkimustulokseni puoltavat resurs-

sien paikallista ja yhteisöllistä hallintaa. Tämä tuottaisi palveluita, joissa avun tarvitsijoi-

den uniikkius havaitaan helpommin. Parhaimmat tulokset syntyvät, kun ammattilaiset ja 

päättäjät ovat kansalaisten vahvana tukena.  

Kolmas vastaus toiseen osakysymykseeni on: Vertaisuus rakentaa osallisuutta. Yhdis-

tyksen toiminta on tuonut yhteen samuutta jakavia työntekijöitä ja palveluiden käyttäjiä. 

Vertaisuus tuo auttamiseen uusia ulottuvuuksia ja se on vaihtoehtoinen käytäntö amma-

tilliselle auttamiselle. Vertaisuuden voima on auttamisen luontevuudessa. Vertainen aut-

taja koetaan turvallisena ja pätevänä, koska hänellä on kokemuksia samoista asioista. 

Auttamisen valta-asetelma on horisontaalinen. Vertaisuus edustaa tasa-arvoista luotta-

mussuhdetta, jossa auttajan ja autettavan roolit limittyvät ja vaihtelevat. Vertaiselle ihmi-

selle avaudutaan asioista, joista ei uskalleta puhua ammattilaisille.  

Vertaissuhteeseen sisältyy myös yhteisesti jakamattomia asioita, mikä synnyttää omien 

kokemusten reflektoimista ja toisen kokemuksista oppimista. Vertaisuudella on taipumus 

vahvistaa samuutta ja sulkea ulos erilaisuutta. Kun halutaan tietoista oppimista, muutosta 

tai heterogeenisuutta kutsuvaa yhteisöä, ulkoa päin tulevat (ammattilaisen) interventiot 

ovat tarpeellisia. Yhdistyksen vahvuutena on juuri suurperheiden äitien tarpeisiin vastaa-

minen. Kääntöpuolena on sellaisen yhteisön rakentuminen, mikä vahvistaa suurperheiden 

äitien osallisuutta ja tiedostamattaan tai tietoisesti ohittaa paikallisesti marginaalissa ole-

via äitejä.  

Viimeinen vastaus toiseen osakysymykseeni on: Osallisuus syntyy kumppanuussuhteesta 

ammattilaisiin. Ammattilaisten ja Yhdistyksen tiivis yhteistyö osoittaa, kuinka erilaiset 

tiedot ja resurssit täydentävät toisiaan. Yhdistys tarvitsee ammattilaisia tavoittaakseen 

eniten apua tarvitsevia äitejä. Ammattilaisten resursseja tarvitaan, kun maallikko- ja ver-

tainen auttaminen kohtaavat rajansa. On tärkeää, että vertaisauttajalla on mahdollisuus 
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tukeutua tarvittaessa ammattiapuun. Edelleen ammattiapu on tarkoituksenmukaista, kun 

paikallisuuden sijaan halutaan ”kasvotonta” auttajaa. Myös ammattilaiset hyötyvät Yh-

distyksen resursseista. Yhdistyksen kaltainen kansalaisten luonnollinen kohtaamispaikka 

on hedelmällinen äitien kohtaamisen ja auttamisen konteksti. Suhde ammattilaiseen miel-

letään tasa-arvoisemmaksi, kun se luodaan ihmisen arkisessa yhteisössä. Äitien kokemus-

tieto tulee esiin helpommin Yhdistyksessä, jonka työntekijät voivat toimia äidin puolesta 

tai hänen kanssaan ammattiavun saamiseksi. 

 

Eri tavoilla tuotettua auttamista ei tarvitse pitää vastakohtaisina ja erillisinä, vaan niiden 

luonteva rinnakkain oleminen ja tilanteittain vaihtuminen tuottavat vaikeassa tilanteessa 

laajempaa tukea. Osallisuus on kontekstuaalista. Auttaminen rakentuu kontekstista riip-

puen erilaisille tilanteen tulkinnoille, tuen tuottamisen tavoille ja ihmissuhteille. Ammat-

tilaisten, luonnollisten auttamissuhteiden ja vertaisuuteen perustuvien resurssien yhdes-

säelo ovat voimavara: Vertaisauttaminen helpottaa ammattiauttamisen vastaanottamista, 

ammattiauttaja voi olla vertainen ja ammattilaisen luomat vertaissuhteet rakentavat uniik-

keja auttamisen tapoja. Tilanteiden paranemiseen voidaan tarvita useita erilaisia lähesty-

mistapoja. Ammattilaisilla on resursseja rakenteelliseen sosiaalityöhön, kun taas vertais-

suhteiden voima on empatiassa ja kokemustietoa esiin tuovassa auttamisessa. Rohkaisen 

hyödyntämään erilaisia auttamisen suhteita, konkreettisia paikkoja ja väyliä. Perinteinen 

virallisessa tilassa tapahtuva tai ammattilais-asiakas suhteeseen perustuva auttaminen ei 

ole aina toimivin ratkaisu (myös Matthies 2008, 68; Vinnurva 2008, 91–94).  

Tarkastelin analyysissani myös tekijöitä, jotka asettavat äitejä alttiiksi osattomuudelle. 

Ensimmäinen vastaus kolmanteen osakysymykseeni on: Äitien toimijuus haastaa äitiläh-

töisyyttä. Äidit eivät hakeudu Yhdistyksessä oma-aloitteisesti valtapositioihin, mutta 

heille ei myöskään tarjota vaikuttavia äänen esille tuomisen tapoja. Muodolliset palau-

tesysteemit ovat alisteisia vapaalle palautteen antamiselle, mikä asettaa toimijuudeltaan 

heikot ja vahvat sekä Yhdistyksen päätöksentekijät tuntevat äidit eriarvoiseen asemaan. 

Yhdistyksen kehittymispisteitä ovat formaalien vaikuttamisen tapojen vahvistaminen ja 

äitilähtöisiä voimavaroja arvostavan osallistumisen kulttuurin vaaliminen.    

Analyysivaiheessa pysähdyin toistuvasti kysymään, miten heikko toimijuus ja vahva 

osallisuus yhdistyvät. Esimerkiksi Arnsteinin (1969) teoriassa osallisuuden toteutuminen 

erotetaan toimimisen edellytyksiä tuottavasta kontekstista. Yhdistyksen tapaus osoittaa, 

kuinka osallisuuden retoriikan käytännöllistäminen on vaikeaa eniten ääntä tarvitseville. 

Tutkimustulokseni korostavat ammattilaisten merkitystä. Mitä heikommat edellytykset 
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kansalaisilla on puolustaa oikeuksiaan, sitä enemmän ammattilaisilta odotetaan eettistä 

herkkyyttä, sensitiivistä kuuntelemista ja toisinaan puolesta toimimista.  Ammattilaisia 

tarvitaan ylläpitämään heikkojen toimijoiden ääntä sekä kansalaisvastuisissa hyvinvoin-

tipalveluissa että yhteiskunnassa.  

Vahvat toimijat vaikuttavat Yhdistyksen konstruoitumiseen. Toinen vastaukseni kolman-

teen osakysymykseeni on: Yhteiskunnassa olevat valtahierarkiat vaikuttavat myös Yhdis-

tyksen toiminnassa. Yksi kriittinen piste on kysymyksessä, mihin ammattilaiset käyttävät 

valtaansa. Millaiseen tekemiseen ammattilaisen tietoa ja resursseja hyödynnetään?  

Ovatko ammattilaiset tietäjiä vai toiminnan mahdollistajia? Asiantuntijatiedon yhteiskun-

nallisesti legitimoitu arvo näkyy Yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen äitilähtöisyys 

haurastuu, jos äitien avun tarpeet, ideaalin elämän tavoitteet ja palveluiden kriteerit mää-

ritellään ilman äitejä. Äitilähtöisyyden säilyttäminen edellyttää tietojen tasa-arvoisuutta. 

Se tarkoittaa (ammattilaisten) halua kunnioittaa silloinkin, kun he eivät ymmärrä. Apua 

ja tukea tarvitsevalla voi olla valtavirrasta poikkeavia tavoitteita elämälleen. (Ryynänen 

2016, 41–42.)  

Viimeinen kriittinen piste on: Millaiset resurssit Yhdistyksellä on suojella ja säilyttää 

Yhdistyksen äitilähtöisyys? Äitejä voidaan auttaa tarpeeksi kattavasti ja tarkoituksenmu-

kaisesti vain vakaiden ja riittävien taloudellisten resurssien myötä. Kun haetaan taloudel-

lisia resursseja, tarvitaan äitien asioiden ajamista yhteiskunnallisella tasolla. Äitien hätään 

on vastattu kansalaistoiminnalla tuomalla äitien tilanteet tietoisuuteen julkisille areenoille. 

Rakenteet eivät ole muuttuneet ja Yhdistyksen toiminta on taloudellisesti kestämätöntä. 

Riippuu ihmisten positiosta, miten he voivat muuttaa rakenteita. Maallikkotoimijoiden 

resurssit eivät riitä puolustamaan kansalaisten osallisuutta yhteiskunnallisella tasolla. 

Ammattilaisia tarvitaan kumppaniksi tiedottamaan, vaikuttamaan ja toimimaan, jotta kol-

mannen sektorin toiminta säilyy ja on kestävää.   

Viimeiseksi pohdin haastattelussa runsaasti esiin tulleita aiheita, joita en voinut analy-

soida teoriallani. Kysyin tutkielmassani, millaiset käytännöt asettavat äitejä epäsuotuisiin 

asemiin ja toisaalta millaiset tekijät vapauttavat sellaisista. Haastatteluissa puhuttiin suur-

perheisyyden käsitettä käyttäen, miten vanhoillislestadiolaisen ideologian sovittaminen 

nyky-yhteiskuntaan aiheuttaa useille äideille henkistä ja fyysistä väsymistä. Pohdittiin 

esimerkiksi isien roolia perheessä, isoja talolainoja, työttömyyttä ja suurperheen äitinä 

kohdattuja ennakkoluuloja. Menestymisen kulttuurin lisääntyminen tuottaa lisää paineita 

äideille esimerkiksi ”blogikulttuurin” muodossa (ks. Julkunen 2006, 19). Haastatteluissa 
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puhuttiin, miten suurperheen äitinä oleminen on muuttunut aikaisempiin sukupolviin ver-

rattuna. 

”Suurin osa suurperheiden äideistä on niin kuin kovasti terapian tarpeessa tai ovat jo 
pitkäaikaisesti käyttäneet terapiapalveluita ja minusta se on niin kuin jotenkin semmoi-
nen, herättää minulla semmoisen, semmoisen niin kuin, se on aika yllättävääkin. Jotenkin 
nyt sen on niin kuin tajunnut, että siellä on jotakin semmoista, mitä ehkä nyt käydään, 
käydään läpi, murrosvaihe, joku, mitä ne tällä hetkellä ne nuoret niin kuin vanhemmat, 
joku siis semmoinen myllerrys pään sisällä, mikä tarvitsee sitten sitä terapiaa.” 
 

”Ja yksi äiti, tähän liittyen, tähän terapiantarpeeseen, niin kerto minun mielestäni tosi 
hyvin kuvasi sitä että, että hän niin kuin vertaa itseään aina omaan äitiin. Hänellä ei ole 
kuin [lukumäärä] lasta, omalla äidillä on ollut tuplasti enemmän ja se on aina pärjännyt 
ja hän ei pärjää näiden [lukumäärä] kanssa niin se se koki niin niin kuin itsensä epäon-
nistuneeksi, että se oli niin kuin se mikä, mikä aiheutti, että meni niin kuin todella huo-
noon kuntoon psyykkisesti.” (Asiantuntijat) 
 
 
Suurperheiden arkea koskevat ratkaisut tehdään yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja hal-

litseviin diskursseihin nojautuen (Anttonen & Zechner 2009, 7–15). Se, mikä on yhteis-

kunnallisesti tärkeää, kerää voimavaroja ympärilleen (ks. Laitinen 2004, 28, 216). Naisia 

koskevassa hoivakeskustelussa pohditaan, miten naiset voivat yhdistää työn ja perheen 

(Julkunen 2006, 19). Haastateltavat äidit tähdensivät erilaista hoivakeskustelua. He poh-

tivat, kuinka selvitä tavallisesta arjesta. Suurin osa vanhoillislestadiolaisista äideistä ei 

edusta perhemallia, jossa muutaman kotiäitivuoden jälkeen palataan työelämään (vrt. Jul-

kunen 2006, 19). Vanhoillislestadiolaisten äitien elämänkulku ja arki poikkeavat vallitse-

vasta, minkä vuoksi poliittiset ratkaisut eivät tavoita heidän elämäänsä. Yhdistyksen pe-

rustamisen tarina oli yksi esimerkki äitien jäämisestä marginaaliin. 

Marginaaliin jääminen näkyi myös äitien terapiakokemuksissa. Erään vanhoillislestadio-

laisen äidin oli pitänyt lopettaa terapiassa käyminen, koska terapeutti oli nähnyt ehkäise-

mättömyyden ongelmana. Erään haastateltavan äidin tuttavalla oli ollut samanlainen koh-

taaminen lastensuojelussa. Kun auttajan ja autettavan ideologiat eivät olleet kohdanneet, 

ratkaisujen löytyminen oli ollut mahdotonta. Ammattilaiset olivat tulkinneet tilanteet ka-

peasti ideologiasta johtuvaksi. He olivat jättäneet äidit yksin ”valintojensa” kanssa. 

On kertomuksia vanhoillislestadiolaisesta äitiydestä (esim. Rauhala 2015), mutta vähem-

män tieteellistä tietoa avun hakemisesta ja sen saamisesta. Miten vanhoillislestadiolainen 

äiti tulee autetuksi? Kun asiaa koskevan ihmisen ääni ei kuulu, ilmiötä ei ole olemassa 

(ks. Laitinen 2004, 28, 216). Äidit eivät pidä ääntä omasta elämästään heillä olevien voi-

mavarojensa vuoksi. Vaikka äidit kokivat, että yhteiskunta on jättänyt heidät yksin suur-

perheisyyden ”valinnan” kanssa, he eivät kokeneet tarvetta tuoda ääntään esille myöskään 
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ja juuri siksi, että kysymyksessä on ”valinta”. Tutkielmani oli yksi äänen esiin tuomisen 

areena sekä ammattilaisten että äitien kohtaamille kysymyksille. Haastateltavat puhuivat 

etnisyydestä, vaikka en kysynyt. Heillä on puhumisen tarvetta, kunhan joku on kiinnos-

tunut ja kuuntelee.  

 

 

8.3 Tutkimusprosessin arvioiminen 
 

Tässä kappaleessa arvioin tutkimusprosessiani; luotettavuutta, yleistettävyyttä ja asetet-

tuja tavoitteita. Kysymykset ovat eettisiä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuudelle löy-

tyy erilaisia kriteerejä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189–190; Tuomi & Sarajärvi 2012, 138–

139). Tutkielmaani ohjannut metodologinen katse vaikuttaa myös luotettavuuden tarkas-

teluun (Tuomi & Sarajärvi 2012, 134–135).  En oleta tutkielmani olevan objektiivinen. 

Sitä ei voida toistaa täysin samanlaisena. Tutkijana tehdyt valinnat ja tutkijan positio ovat 

vaikuttaneet prosessin aikana. Koska tutkimuksen teko on näkökulmaista, läpinäkyvyys 

auttaa arvioimaan luotettavuutta. Luotettava tieto syntyy aineiston keräämisen, analysoin-

nin ja tulosten tulkinnan prosessissa (Kvale 1996, 111; Pietarinen 2002, 59). Avasin tut-

kimusprosessin vaiheet ja pyrin seurattavuuteen (Pohjola 2000, 99). Kirjoitin myös tutki-

japositiostani (Ronkainen ym. 2011). 

Objektiivisuuden sijaan painotan argumenttien uskottavuutta (Pohjola 2000, 98–99). Tu-

losluvuissa luettu kirjallisuus, aineiston tulkinta ja sitaatit kulkivat rintarinnan. Argumen-

tit pohjautuivat subjektiivisiin havaintoihini, aineiston jäsentelyyn, sen jatkuvaan uudel-

leen lukemiseen ja vertailemiseen lähdekirjallisuuden kanssa. Vastaavat tutkimukset aut-

toivat omien tulkintojen arvioimisessa (Tuomi ja Sarajärvi 2012, 138–139). Tapaustutki-

muksella tuotetun tiedon luotettavuutta lisätään käyttämällä useita eri menetelmiä (Yin 

2003). Vaikka keräämäni aineisto oli suuri, esimerkiksi havainnointi olisi täydentänyt 

haastattelulla saatua tietoa.  

Kun analysoi tutkittavana olevien ihmisten tuottamia kokemuksia ja merkityksiä, on tär-

keää, että tutkijan omat käsitykset eivät ohita tutkittavien merkitystenantoja (Ronkainen 

ym. 2011, 131). Tuomi ja Sarajärvi (2012, 138–139) käyttävät käsitteitä uskottavuus ja 

vastaavuus. Yksi tapa lisätä aineiston tulkinnan luotettavuutta on analyysin tekeminen 

yhdessä haastateltavien kanssa (Wiles 2012, 51–52). Ääritapauksessa tutkimusta tehdään 

yhdessä ja tutkittavat ovat esimerkiksi vertaisarvioijina. Justin Rogers (2012) rohkaisee 
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käyttämään menetelmiä, jotka tuovat tutkittavan autenttisen äänen esille mahdollisimman 

hyvin. Teoreettis-metodologinen viitekehykseni olisi puoltanut tutkittavien vahvempaa 

tutkimuksellista osallistumista. Olisin voinut esimerkiksi antaa haastateltaville mahdolli-

suuden kommentoida tutkimusraporttia ennen sen julkaisemista. En tehnyt niin käytän-

nöllisistä syistä. Runsaat sitaatit lisäävät tutkittavien tutkimuksellista osallisuutta ja tul-

kintojeni läpinäkyvyyttä (Kuparinen 2005, 364–365).    

Haastateltavien merkityksenantojen tuominen näkyväksi tarkoitti eettistä tasapainoilua: 

Miten ilmaista asiat tutkimukseen osallistuvien yksityisyyttä loukkaamatta, mutta mah-

dollisimman autenttisesti? Pientä paikkakuntaa koskevassa tapaustutkimuksessa Yhdis-

tyksen keskeiset – kaikkien tietämät – toimijat tunnistetaan helposti. Keskustelin haasta-

teltavien kanssa, millaisia riskejä luottamuksen ja anonymiteetin suhteen voi olla. Tavoit-

telin avoimuutta ja rehellisyyttä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 18–20; Wiles 2012, 41–

42.)  

Tapaustutkimuksen yleistettävyyttä on kritisoitu (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 194). 

Mitä yleistä yksittäinen tapaus voi kertoa? Tutkielmani muistuttaa sosiaalityön juurista. 

Jotta poliittisuuden arkisuus ei unohdu, virallisen tiedon rinnalle tarvitaan tapaustutki-

muksellista, toista tietoa esiin nostavaa metodologiaa. Lähdin liikkeelle sosiaalityön käy-

tännölle ominaisesta pahoinvoinnin ja marginaalisuuden havaitsemisesta. Olemme sosi-

aalityössä kiinnostuneita löytämään ratkaisuja pahoinvointiin ja sen vuoksi tarkaste-

lemme ihmisiä sortavia rakenteita. Tutkimalla toista tietoa toin esille, millaiset käytännöt 

tuottavat äideille pahoinvointia ja kuinka sosiaalityötä tarvitaan edelleen rakentamaan 

vaihtoehtoisia auttamisen tapoja. Tutkittava tapaukseni ja äitien osallisuuden ja osatto-

muuden tekijät ovat uniikkeja. Tutkielmani suuri kuva kertoo, miten tapaustutkimuksel-

lista metodologia on edelleen ajankohtainen sosiaalityön käytännössä ja tutkimuksessa. 

Se tuo esiin marginaalisia ääniä ja auttaa tarkastelemaan yhteiskuntaa yhden tapauksen 

katseella.  

Miten alussa asettamani tavoitteet toteutuivat? Tutkielmani tarkoituksena oli tuoda esiin 

marginaalisia ääniä, lisätä tietoa ja luoda uusia näkökulmia. Miten tutkielmani edisti tai 

etäännytti marginaalien äänien kuulumista? Millaiset todellisuuden tulkinnat saivat sijaa? 

Millaiset äänet jäivät kuulumattomiin? Tutkimusprosessin aikana opin, että marginaalien 

ääntä ei pelkästään kuunnella, vaan se pitää löytää.  Lähdin liikkeelle ajatuksesta tehdä 

näkyväksi osattomuutta kokevien äitien auttamista. Havahduin, kuinka suuri merkitys ai-

neiston keruuta edeltävillä vaiheilla on tiedon tuottamiselle. Asiantuntijoiden, työnteki-

jöiden ja hallituksen positiot olivat otollisia tiedon tuottamiselle. Sain kertoa kullekin 
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henkilökohtaisesti puhelimessa tai kasvotusten tutkielmani tavoitteista. Koska he vaikut-

tavat muutenkin näkyvästi Yhdistyksen toimintaan, myös tutkimukseen osallistuminen 

oli heille luontevaa. Heidän tiedon merkitystä korostettiin. 

Äitien positio oli alisteinen Yhdistyksen muille toimijoille. Erityisen vaikeaa oli saada 

mukaan Yhdistyksen Perhetyön palveluiden käyttäjiä. Vedottiin salassapito- ja vaitiolo-

velvollisuuteen. Puolustelin Yhdistyksen toimijoille äitien tiedon tärkeyttä. Ennakkoluu-

lot pitivät yllä heidän marginaalisuutta tiedon tuottajana. Haluavatko äidit kertoa oudolle 

ihmiselle yksityisasioistaan? Uskaltavatko he tulla ryhmähaastatteluun puhumaan omasta 

elämästään? Miten he pääsevät haastatteluihin kiireisen arjen keskeltä? Äitien tietoa ei 

pidetty yhtä otollisena kuin ammattilaisten ja työntekijöiden tietoa. Oli vaikea tavoittaa 

Perhetyötä saavia äitejä, sillä heidät verhottiin kiireiseen arkeen, yksityisyyteen ja väsy-

mykseen. Nämä minulle mainitut tekijät eivät tuntuneet sopivan ryhmähaastattelun me-

netelmään. Perhetyötä saavien äitien tutkimuksellista marginaalisuutta ilmaisi myös se, 

että en voinut olla heihin yhteydessä henkilökohtaisesti.  

Marginaalissa olevat ovat marginaalissa, koska heidät on vaikea tavoittaa. Yksi tekijä on 

inhimillisyys; väsymys, ei saa lapsille hoitajaa tai pelottaa. Tutkimukseen osallistuminen 

oli äideille uutta, mikä kertoo heidän roolistaan tiedon tuottajina.  Joskus kysymys voi 

olla rohkaisemisesta tai ennakko-oletusten purkamisesta. Minulle sanottiin aluksi, että 

kukaan Yhdistyksen Perhetyötä saavista äideistä ei halua osallistua ryhmähaastatteluun, 

vaan he haluaisivat yksilöhaastattelun. Kun otin äiteihin yhteyttä puhelimitse ja kerroin 

ryhmähaastattelun ja teemojen sisällöistä (yllätyksekseni!), jokainen oli innostunut tule-

maan ryhmähaastatteluun.  

Se, kuinka yksilö osallistuu konstruktioiden muuttamiseen, riippuu hänen positiostaan.  

Ryhmähaastattelu kutsui luokseen enimmäkseen Yhdistyksen aktiivisia toimijoita. Väsy-

neet ja sosiaalisesti arat äidit jäivät tiedon tuottajana ulkopuolelle. Tavoittelin toista tietoa. 

Vaikka äitien ääntä esille tuova aineisto on runsas, metodologiani osaltaan vahvisti näky-

mättömien näkymättömyyttä. Tutkielmani tulokset ja tutkimusprosessini havainnot ovat 

yhtäpitäviä. Ryhmähaastattelu oli tiedon tuottamisen struktuuri, joka ylläpiti joidenkin 

äitien marginaalista asemaa yhteiskunnassa (ks. Beresford 2010). Tarvitaan metodologi-

oita, joissa tiedon tuottamisen käytännöt ovat kansalaislähtöisiä ja inhimillisyyttä huo-

mioivia. Jos tekisin jotakin toisin, käyttäisin enemmän aikaa ”kentällä” löytääkseni äiti-

lähtöisemmän menetelmän.  
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Miten äitien arki muuttuu tutkielmani myötä? Miten tuotettu tieto vaikuttaa käytännössä? 

(Kvale 1996, 111; Pietarinen 2002.) Koin, että haastattelut jo itsessään antoivat yhdistyk-

sen toimijoille uusia näköaloja ja ideoita. Asetin tutkielmani analyyttisen ja kriittisen kon-

struktionismin välimaastoon. Toimintatutkimuksella olisi ollut oma paikkansa tutkiel-

mani metodologiana. Tutkimustulosteni perusteella tiedon tuottamisen lisäksi tarvitaan 

tietoista toimintaa. Korostui, kuinka vahvaa toimijuutta tarvitaan, jotta rakenteet muuttu-

vat. Tuottamani tiedon juurtuminen käytäntöihin edellyttää paitsi tiedon yleistä julkista-

mista, myös sellaisia tiedon vastaanottajia, jotka ovat lähellä käytäntöjä. On ongelmal-

lista, jos sosiaalityön tieto ja käytäntö ovat toisilleen etäiset (IFSW 2014; esim. Pekkari-

nen 2011). Lisätäkseni tutkielmani toiminnallisuutta, kutsun äitien hyvinvointiin vaikut-

tavia toimijoita kuulemaan tutkimustuloksia yhdessä Yhdistyksen toimijoiden kanssa. 

Odotan tilaisuuden synnyttävän keskustelua. Toivon, että tutkielmani antaa tietoa ja luo 

tahtoa kehittää yhä kansalaislähtöisempiä auttamisen käytäntöjä. 
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Liitteet 
 

Liite 1 Perhetyötä saavien kutsukirje tutkimukseen  
 

Hei! 
 
Olen sieviläissyntyinen sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistossa ja teen sosiaalityön pro 
gradu –tutkielmaa koskien Sievin Perhepalvelukeskus ry:n toimintaa. Tutkimuksessani 
haastatellaan yhdistyksen eri osapuolia; myös sinun kokemuksesi lapsiperheen arjesta ja 
näkökulmasi yhdistyksen toimintaan ovat tärkeitä. Tutkimuksellani pyrin lisäämään tie-
toa sieviläisten lapsiperheiden tilanteesta sekä yhdistyksen merkityksestä osana heidän 
palveluiden tarpeitaan. Tavoitteeni on tuottaa tieteellistä tietoa, jota voidaan käyttää lap-
siperheiden palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämiseen. 
 
Aineiston kerään ryhmähaastatteluilla, jotka muodostetaan kutakin palvelua vastaaviksi. 
Pyydän sinua (perheen isä tai äiti) osallistumaan perhetyötä koskevaan ryhmähaastatte-
luun. Yhdessä ryhmässä tulee olemaan 4-6 henkilöä. Ryhmähaastattelu toteutetaan kah-
vikupposten kera avoimella vuorovaikutteisella keskustelulla Sievin Perhepalvelukeskus 
ry:n tiloissa. Haastatteluun tulee varata aikaa 2-3 tuntia ryhmästä riippuen. Viikko ennen 
haastattelua sinulle lähetetään info-kirje, jossa kerrotaan käytännön asioista sekä haastat-
teluun liittyvistä teemoista.  
 
Jos olet halukas osallistumaan haastatteluun, mutta et ryhmähaastatteluun, jätäthän yh-
teystietosi. Vaihtoehtoisesti haastatteluna voidaan käyttää yksilöhaastattelua. Tärkeintä 
on, että kokemuksesi ja ainutkertainen tietosi tulevat kuulluksi. 
 
Haastattelut nauhoitetaan. Ennen haastattelua allekirjoitetaan tutkimuslupa, jossa sitou-
dun kaikissa tutkielman tekemisen vaiheissa noudattamaan tutkimuksen tekemisen eetti-
siä periaatteita; luotettavuutta, puolueettomuutta ja anonymiteettiä sekä salassa pidon vel-
voitteita. Tutkimuksestani henkilötiedot häivytetään niin, että yksittäistä henkilöä ei 
voida tunnistaa. Haastattelut litteroidaan kirjalliseen muotoon. Aineistoa käytetään vain 
tutkimustarkoitukseen.  

Tutkimukseni on tarkoitus valmistua syksyllä 2016. Tutkimus on valmistumisen jälkeen 
saatavilla Lapin yliopiston kirjastossa. Lisäksi se toimitetaan Sievin Perhepalvelukeskus 
ry:lle sekä mahdollisuuksien mukaan kaikille tutkimukseen osallistuville. 

Sinun osallistumisesi on tärkeä osa tutkimukseni tekemistä. Haluathan osaltasi edistää 
lapsiperheitä koskevaa tieteellisen tiedon tuottamista! 

Lisätietoa tutkimuksesta ja haastattelusta saat minulta tai halutessasi perhetyöntekijän 
kautta. 

Opiskelijan yhteystiedot: 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
Ystävällisin terveisin Aliisa Lepistö 
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Liite 2 Vertaistukiryhmän haastattelurunko 
 
 
 

 Kuvailkaa oman perheenne tilannetta 
o subjek-

tius 
 Miten kuulitte vertaistukiryhmästä? Millaisia ajatuksia heräsi, kun kuuli tällai-

sesta toiminnasta? =osallisuuden käytännöt/kokemus 
 Onko kokenut tarvetta tällaiselle ennen kuin kuuli toiminnasta? Mistä sai tukea? 

Jos ei saanut, millainen kokemus se oli?=osallisuuden kokemus 
 Oman perheen asioihin vaikuttaminen; omien tarpeiden kuuleminen sievissä/yh-

teiskunnassa yleensä= oma ääni 
 Miksi lähditte mukaan vertaistukiryhmään? =merkitys 
 Pääsittekö heti mukaan? Oliko jotakin esteitä? (omakohtaiset, ulkoiset) Mitä 

luulette, pääsevätkö kaikki mukaan tai millaiset perheet lähtevät mukaan?=osal-
lisuuden esteet/rajoitteet 

 Kuvailkaa vertaistukiryhmää, miksi tällainen toimintamuoto on kehitetty? 
 Millain

kiryhmällä on ollut perheen tilanteeseen? Merkitys omassa elämässä?.Saatteko 
tällaista tukea jostakin muualta, esim. kaverit, sukulaiset, yksityiset, muut järjes-
töt, kalliopp jne.? Mikä merkitys ammattilaisen tuella on?=toiminnan merkitys 

 Onko vertaistukiryhmän kaltaista toimintaa ollut tarjolla muualla? Onko ollut 
mukana aikaisemmin? (Lähtisikö mukaan, jos tällaista järjestettäisiin esimer-
kiksi Kallion toimesta?) Mikä merkitys sillä, että tämä on sievin perhepalvelu-
keskuksen järjestämää?=yhdistyksen merkitys 

 Millaisena koette/olette kokeneet tällaisen yhdistyksen tulemisen paikkakun-
nalle? Paikallisuuden merkitys? Millaisia seurauksia Sieviin/sieviläisille lapsi-
perheille?(Vaikuttaako se teidän elämäänne muuten kuin vertaistukiryhmän 
muodossa?)  

 Mitä te tiedätte Sievin perhepalvelukeskuksesta? Oletteko mukana muuten kuin 
vertaistukiryhmässä?=oma rooli/vaikuttaminen 

 Miten toimintaan voi vaikuttaa? Oletteko vaikuttaneet, esim. alussa? Haluaisit-
teko olla mukana vaikuttamassa yhdistyksen toimintaan, millä tavalla? Onko 
teitä pyydetty mukaan? Millä tavalla perheet voisivat olla mukana? Pitäisikö olla 
mukana?= toimijuus ja vaikuttaminen 

 Yhdistyksen toiminnan parhaat puolet? Entä ”huonot” puolet? Miten kehittäi-
sit tai muuttaisit yhdistyksen toimintaa? (Jotakin lisää? Jotakin pois? Esimer-
kiksi uusia palveluita?)= osallisuuden haasteet/mahdollisuudet 
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Liite 3 Analyysirunko 

1. Millaiseen kontekstiin Yhdistys on perustettu? 
a. Perheet ja avun tarpeet 

i. Miten Yhdistyksen piirissä olevia perheitä kuvaillaan? 
ii. Mitä apua he tarvitsevat? 

b. Kohtaamiset palvelujärjestelmässä: Miksi ovat jääneet ulos? 
i. Perheiden puolelta tulevat tekijät 

ii. Palveluiden puolelta tulevat tekijät 
2. Yhdistyksen perustamisen kuvaaminen ajallisesti 

a. Mistä kaikki lähti liikkeelle? 
b. Miten prosessi eteni toiminnan alkuun asti? 
c. Mikä äitien rooli oli prosessissa? 

3. Yhdistyksen palveluiden ja toimijoiden kuvaileminen 
a. Palveluiden kuvaileminen 
b. Miten haastateltavat toimijat osallistuvat yhdistyksen toimintaan? 

4. Miten äidit osallistuvat yhdistyksen toimintaan? 
5. Osallisuus Yhdistyksen palveluissa 

a. Mitkä tekijät palveluissa tukevat/estävät avun saamista? 
i. Perhetyö 

ii. Perhemiitti 
iii. Lapsiparkki 
iv. Vertaistukiryhmä 

6. Yhdistys yhteiskunnassa: toiminnan ylläpitämisen ja säilymisen haasteet 
a. Voimavarat 
b. Resurssivajeet 

 

 

 

 

 

 

 


