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Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimus ”Kuka käy leipäjonossa?” pohjautuu vuonna 2012
Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta kerättyyn, 905 vastausta sisältäneeseen, aineistoon. Tämän
lisäksi Vantaan aineistonkeruun yhteydessä toteutettiin seitsemän fokusryhmähaastattelua ruokaavun toimipaikoissa asioivien lapsiperheiden kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin ruoka-apua
hakevien kokemuksia hyvinvoinnistaan, eri palvelujen ja tulonsiirtojen käyttöä sekä viranomaisiin
kohdistuvia asenteita. Tutkimus muodostaa oman ruuhka-Suomen hyvinvointia ja toisaalta
eriarvoistumista kuvaavan kokonaisuutensa osana kansallista keväällä 2012 Kuopiossa
käynnistettyä ruoanjakotutkimusta. Esityksemme koostuu pääkaupunkiseudun
ruoanjakotutkimuksen keskeisistä tuloksista. Tarkastelemme esityksessämme erityisesti
pääkaupunkiseudulla ruokajonoissa käyvien yhteyttä sosiaalitoimeen ja toisaalta sitä, keitä
sosiaalitoimen palvelut eivät tavoita: tutkimuksen julkistamistilaisuudessa käyty keskustelu nosti
esiin muun muassa sen, kuinka harkinnanvaraisen toimeentulotuen saaminen jää usein kiinni
sosiaalitoimen tiukoista ajallisista resursseista. Pohdimme myös millaisia haasteita, mutta myös
yhteistyön paikkoja, ruoka-apuun turvautumisen jatkuvasti kasvava tarve sosiaalityölle luo.
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Hyväksytäänkö köyhyys?

Köyhyydestä selviytymisen strategiat voidaan jakaa neljään luokkaan. Kahteen luokaan voidaan
jakaa sen mukaan pyritäänkö köyhyydestä selviytymään niillä keinoilla, joilla on selvitty
aikaisemmin vai pyritäänkö muuttamaan olosuhteita. Toiseen kahteen luokaan voidaan jakaa sen
mukaan pyritäänkö selviytymään yksilöllisin keinoin vai kollektiivisesti köyhien joukkona.
Tarkastellessani sosiaalityön keinoja tai köyhien ihmisten keinoja selviytyä köyhyydestä näyttää
siltä, että täysin varjoon on jäänyt ajatus siitä, että kollektiivisesti pyrittäisi parantamaan köyhien
asemaa.
Tutkiessani köyhiä yksinhuoltajaäitejä yllätykseksi heidän köyhyydestä selviytymisen strategiat oli
pyrkiä pitämään olosuhteet samanlaisina joko yksiöllisin tai kollektiivisin keinoin. Tämä tarkoitti
aktiivista ja kulttuurista sopeutumista köyhyyteen, joka merkitsi eriarvoisen yhteiskunnan
hyväksymistä. Olosuhteiden pitäminen samanlaisina ei tarkoita kuitenkaan passiivista olemista ja
vaipumista köyhyyden häpeään. Vanhempina heidän piti tarjota lapsilleen välttämättömät asiat,
kuten ruuan ja vaatetuksen. Selvitäkseen välttämättömistä menoista naiset kehittivät
säästäväisyyden strategian. Kehittyminen taitavaksi säästäjäksi toi heille myös hyveellisen
vanhemman arvon.
Jos taas ajattelee sosiaalityön tavoitetta köyhyydestä selviytymisen strategiassa, niin se pyrkii
muutokseen. Tällä hetkellä sosiaalityön tavoite on auttaa köyhiä omaksumaan yksiöllinen
muutosstrategia; työllistyminen. Tarkoittaako tämä, että kollektiivisella tasolla köyhyys
hyväksytään? Köyhät itse eivät pyri kollektiivisesti muuttamaan köyhien asemaa. Samoin
sosiaalityössä pyritään yksiöllisin muutostyönkeinoin auttamaan köyhiä. Harvinaista on
rakenteellinen sosiaalityö, jossa tavoitteena on kollektiivisesti muuttaa köyhien asemaan.
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Viime vuosina Suomessa on alettu ratkaista pitkäaikaisasunnottomuutta ns. asunto ensin periaatteen
mukaisesti siten, että asunnon saamisen edellytyksenä ei enää pidetä sitoutumista päihde- tai
mielenterveyshoitoihin. Tämä merkitsee mm. sitä, että asumisyksiköissä asuvat henkilöt voivat
käyttää päihteitä asunnoissaan. Tämä sekä erilaiset mielenterveyden ongelmat näkyvät yhteisöjen
arjessa. Tällä on vaikutusta sekä yhteisöihin, asukkaisiin yksilöinä että työntekijöiden työhön.
Tutkin yhdessä tuetun asumisen yksikössä elävien entisten pitkäaikaisasunnottomien kokemusta
asunnottomuudesta, asumisesta, kodista ja heidän mm. narratiivisissa haastatteluissa
paikkakokemuksille antamiaan merkityksiä identiteetin rakentumisen näkökulmasta.
Paikkakokemusta on tutkittu sosiaalityön tutkimuksessa vähän ja tutkimukseni tavoitteena on
laajentaa ihmisen elämän ja olemisen fyysisen ulottuvuuden parempaa huomioimista yksilön
identiteetin osa-alueena myös sosiaalityössä. Aineistoni koostuu sekä näistä narratiiveista ja ns.
kävelyhaastattelujen aikana syntyneestä puheesta ja valokuvista että workshopissa tehdyistä elämän
merkittävintä paikkaa esittävistä kuvista ja kerronnasta.
Aineistonkeruun prosessissa olen kohdannut ja joutunut pohtimaan monia itseäni tutkijana
askarruttaneita kysymyksiä, joista yksi on ollut päihtyneen tai mielen problematiikkaa omaavan
henkilön osallisuus tutkimuksessani. Identiteettiä tutkivana pohdin myös kysymystä siitä, onko
sosiaalityön tavoitteena aina oltava asiakkaan ns. selviytyminen ja hänen identiteettinsä
eheytyminen. Onko yhteiskunnassamme tilaa naisille ja miehille jotka eivät halua selviytyä tai
eheytyä tai eivät siihen kykene? Olisiko mahdollista elää kohtuullisen hyvää elämää olemalla
rikkinäinen ja hyväksyä tällainen särkynyt identiteetti? Esityksessäni pohdin näitä kysymyksiä
metodologiani eli narratiivisen tutkimuksen ja aineistoesimerkkien kautta.

Nuorten aikuisten asunnottomuus
Veera Viitanen, Turun yliopisto, veeevi@utu.fi

Tutkin väitöskirjassani nuorten aikuisten asunnottomuutta. Ilmiötä on selitetty aiemmissa
tutkimuksissa yksilölähtöisten ja rakenteellisten selitysmallien avulla. Nuorten asunnottomien
tiedetään kärsivän muuta väestöä enemmän sosiaalisista ongelmista, kuten päihdeongelmista ja
taloudenhallinnan vaikeuksista. Ongelmien on esitetty voivan aiheuttaa asunnottomuutta, mutta
näyttöä siitä, johtuvatko ongelmat asunnottomuudesta vai aiheuttavatko tai ylläpitävätkö ne sitä, ei
ole.
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asumismarkkinoilla esiintyvän syrjinnän on tulkittu lisäävän asunnottomuutta. Asunnottomien
tarkkaa määrää ei tiedetä missään maassa, mutta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
suuntaa-antavan selvityksen mukaan Suomessa oli vuoden 2011 marraskuussa 8000 asunnotonta,
joista 1400 oli alle 25-vuotiaita.
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terveydenhuollon työntekijöiden haastatteluja sekä Helsingin toimeentulotukipäätöksiä kuvaavaa
määrällistä aineistoa. Laadullisten aineistojen avulla analysoin nuorten aikuisten asunnottomien ja
työntekijöiden näkemyksiä ilmiön syistä, sitä ylläpitävistä tekijöistä ja sen ratkaisemisen
mahdollisuuksista.
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sosiodemografisia piirteitä ja vertaan nuoria asunnottomia muihin toimeentulotuen saajiin.
Väitöskirjani osatutkimukset muodostavat kokonaisuuden, joka lähestyy tutkimuskohdetta kolmesta
keskeisestä näkökulmasta; nuorten oman kokemuksen, ammattilaisten näkemysten ja tilastojen
näkökulmista.

Jouko Karjalainen
Toimeentulotuen merkitys selviytymistä käsittelevissä haastatteluissa
Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa - tutkimushanke rakentuu kahden erityisellä tavalla
kertyneen tilannekuvausaineiston varaan. Yhtäältä on 136 kirjoitusta, jotka Arkipäivän kokemuksia
köyhyydestä -kirjoituskilpailun osanottajat lähettivät viime vuoden kesä-syyskuussa. Kilpailu
järjestettiin vuonna 2006. Toisaalta hankkeessa haastateltiin viime syksynä noin 40 Kirkon
diakoniarahastolta vuosina 2006 - 2007 avustuksen saaneita. Haastattelujen litterointi on edelleen
menossa, joten käytettävissäni on toistaiseksi ollut 15 haastattelua.
Kyse on siis seuranta-aineistosta, jossa köyhyyttä tai muita vaikeita elämäntilanteita kokeneet
ihmiset arvioivat noin viiden vuoden kuluttua tilannettaan. Kirjoituksen lähettäneet saivat
muutaman rivin mittaisen "ohjeen", jossa esimerkkien avulla kuvattiin kirjoituspyyntöämme.

Diakoniarahaston hakijoiden kanssa tehdyt haastattelu perustuivat tiettyjen teemojen läpikäyntiin,
mutta itse haastattelutilanne kulki haastateltavan ehdoilla. Haastattelija teki lisäkysymyksiä ja
varmisti, että suunnilleen samat asiat käytiin joka kerta. Molemmat aineistot ovat siten varsin
pitkälle haastateltavien itse sanoittamia ja heidän tärkeinä pitämiensä selviytymiskeinojen varassa.
Toimeentulonmerkitys on luonnollisesti erittäin keskeinen ja sitä käsitellään jokaisessa
haastattelussa. Riittävän toimeentulon puute liittyy yleensä palkkatyön puuttumiseen, mutta
toisaalta taloudellisten vaikeuksien taustalla on joku tai useampi epätavallisen suuri menoerä:
sairastuminen, hometalo, vilpillinen puoliso ja joskus myös ilmiselvästi julkisen sosiaali- tai
palvelujärjestelmän kyvyttömyys vastata ahdinkotilanteisiin. Kirjoittajat ja myöskään haastateltavat
eivät ole toimeentulotuen pidempiaikaisia asiakkaita. Niinpä se tai siihen viittaavat kiertoilmaukset,
kuten "sossusta sanottiin" tai " lakki kouras anelemas" on verrattain vähän esillä
selviytymiskertomuksissa. Tämän voi tehdä ymmärrettäväksi monikin asia, kuten haastateltavien
valikoituminen, asian aiheuttama häpeä tai huonouden tunne. Lisäksi on mahdollista vaikeuksista
selviytymisessä toimeentulotuella ja siihen mahdollisesti liittyvällä sosiaalityöllä on ollut vain
hyvin rajallinen merkitys.

Näkökulmia työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten käsityksiin työstä ja
yhteiskunnasta
Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Kati Närhi, Tuomo Kokkonen Ja Aila-Leena Matthies
Esitys perustuu Suomen Akatemian rahoittaman PalKO (Hyvinvointipalvelut ja
marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen) –tutkimushankkeen valmisteilla olevaan
artikkeliin jossa tutkitaan työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten suhdetta
työelämään. Artikkelin aineisto on kerätty 2011-2012 aikana Jyväskylässä ja Kokkolassa
tehtyjen fokusryhmähaastattelujen avulla.
Analyysimme lähtökohta on ajatus yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen
vastavuoroisuudesta. Sosiologiassa ja antropologissa tätä on usein lähestytty lahjan käsitteen
avulla. Muun muassa lahjasuhteita antropologian näkökulmasta tutkinut Marcell Mauss
mieltää työnteon modernia yhteiskuntaa rakenteistavien lahjasuhteiden ytimeksi. Hänen
mukaansa työhön osallistuminen on samaan aikaan sekä vapaaehtoista, että yhteiskunnan
yksilöön suuntaamien odotusten keskipiste. Näin ollen työn tekeminen tuottaa elannon, mutta
myös integroi hänet yhteiskunnan jäsenyyteen tavalla, jonka ansiosta hän voi myös olettaa
oikeutetusti olevansa yhteiskunnan tarjoaman kollektiivisen turvan, esimerkiksi työttömyysturvan
tai eläke-etuuksien piirissä.
Haastatteluissa ilmenee, että tutkimiemme miesten elämäntilannetta sävyttää tunne siitä, että
vastavuoroisuus ja sosiaalinen side yksilön ja yhteiskunnan välillä on heikkenemässä.
Haastattelemamme miehet kertovat siitä, että heidän mahdollisuutensa vaikuttaa
yhteiskunnallisiin asioihin ovat vähäisiä, vaikka kiinnostusta niitä kohtaa olisikin. Lisäksi
suomalainen yhteiskunta on heidän mielestään muuttumassa eriarvoisemmaksi ja arvoiltaan
kovemmaksi. Nuorten miesten omassa elämässä tämä konkretisoituu työmarkkinoiden
vaatimusten kiristymisen ja työelämään osallistumista kannustavan aktivointipolitiikan
väliseen jännitteeseen. Myös köyhyys ja sosiaaliturvaetuuksien hakemiseen ja maksamiseen
liittyvät ongelmat ovat heille arkipäivää.
Työnteon varaan rakentuneen yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen lujuutta kuvastaa
kuitenkin se, että vaikka haastattelemamme nuoret miehet joutuvatkin rakentamaan
elämäänsä kovenevan työmarkkinakilpailun oloissa, ja usein toistuvien epäonnistumisten ja
huono-osaisuuden kokemusten kautta, he eivät ole menettäneet haluaan osallistua
yhteiskuntaan myös palkkatyön tekemisen kautta. Toisaalta heillä on kuitenkin suuri huoli
siitä, että tehokkuutta korostavan kilpailuyhteiskunnan mitat täyttävän kansalaisen mittoja
on lähes mahdotonta täyttää. Tämän vuoksi haastattelemamme miehet joutuvat
epäonnistumisten pelossa harkitsemaan päätöksiään. On muodostettava mielekäs
kompromissi joka ottaa huomioon paitsi aktivointipolitiikan asettamat ehdot niin myös oman
elämäntilanteen ja oman sen hetkisen työkyvyn.

