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Työryhmän kieli: suomi 

 

Hoiva on yksi keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Me kaikki tarvitsemme intensiivistä 

hoivaa elämänkulkumme alku- ja usein myös loppupäässä, ja monet meistä myös hoivaavat 

sekä tulevat hoivatuiksi läpi elämämme. Vähemmän intensiivisessä muodossaan hoiva on osa 

jokapäiväistä arkeamme, kun autamme läheisiämme ja huolehdimme niin itsestämme kuin 

toisistamme. 

 

Hoivaa, hoivaamista ja hoivaavuutta arvostetaan niin yksityisesti kuin yhteiskunnallisesti. 

Lasten, iäkkäiden, vammaisten, mielenterveyden häiriöistä kärsivien, päihderiippuvaisten ja 

pitkäaikaissairaiden saama laadukas hoito ja hoiva ovat pohjoismaisen 

hyvinvointivaltioajattelun keskiössä. Poliittiset toimijat puoluekentän laidalta toiselle 

korostavat laadukkaiden hoito- ja hoivapalveluiden sekä lapsiperheiden ja omaishoitajien 

yhteiskunnallisen aseman parantamisen tärkeyttä. Hoivaavampi yhteiskunta nähdään 

keskeisenä tasa-arvotavoitteiden saavuttamiselle sekä ansiotyö- ja kulutuskeskeisen 

elämäntavan kyseenalaistamiselle. Hoiva on nähty myös mahdolliseksi reitiksi kohti 

oikeudenmukaisempaa sekä ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa. 

 

Hoiva nähdään usein huolenpitona, apuna ja tukemisena. Se voidaan ymmärtää kiintymyksen 

ja sukulaisuuden luontaisena jatkumona, ammatillisena hoivana tai vastavuoroisena 

vaihtosuhteena, mutta myös eräänlaisena altruistisena tai kristillisyyteen liittyvänä hyvän 

tekemisenä. Käytännössä hoivan tilanteet ovat aina erilaisia, ja pahimmillaan hoiva on 

velvoittavaa ja raskasta, aikaavievää työtä, joka voi viedä tekijänsä psyykkisesti, fyysisesti ja 

emotionaalisesti äärirajoilleen. Niin hoivaamiseen kuin hoivatuksi tulemiseen liittyy myös 

vaikeaksi koettuja tunteita, niin ammattilaisten kuin maallikoiden kokemana ja tuottamana. 

Hoivan poikkeuksellisesta kuormittavuudesta kertoo esimerkiksi se, miten hoivatyön 

ammattilaiset ovat vuodesta toiseen työhyvinvointimittausten jumbosijoilla, ja miten mediassa 

puhutaan yhä enemmän esimerkiksi pienten lasten vanhempien sekä omaistaan hoivaavien 

loppuunpalamisesta. 

 

Tässä työryhmässä olemme kiinnostuneita altruistiseksi hyvän tekemiseksi mielletyn hoivan 

kääntöpuolesta, jota nimitämme hoivan pimeäksi puoleksi. Pimeällä puolella viittaamme 

hoivaan liittyviin rakenteisiin, käytäntöihin, tekoihin, ajatuksiin ja tunteisiin, joista on vaikea 

puhua ja joihin liittyy tabuluonteisuutta tai stigmaa. Ymmärrämme hoivan käsitteen sen 

laajassa merkityksessä; se sisältää “kaiken, mitä teemme ylläpitääksemme, jatkaaksemme ja 

mailto:paula.vasara@jyu.fi
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korjataksemme ‘maailmaamme’” (Tronto 1993). Olemme kiinnostuneita niin perhe- ja 

läheissuhteissa (esim. vanhempi–lapsi-suhteessa, pari- ja ystävyyssuhteissa) tapahtuvasta 

hoivasta kuin ammatillisesta hoivasta sekä siihen liittyvistä järjestelyistä. Päivien teeman 

mukaisesti kysymme myös, millaista epäoikeudenmukaisuutta hoivaan liittyy, ja miltä näyttäisi 

oikeudenmukainen hoiva? 

 

 

 

Henriikka Laurola, Maria Akatemia ry 

Päivikki Inkerinniemi, Miina Sillanpään Säätiö 

Elina Koponen, Omaishoitajaliitto ry 

 

Kaltoinkohtelu ja väkivalta omaishoitoperheissä on aihe, jonka havaitseminen ja puheeksi 

ottaminen on haastavaa. Erityisesti naisen väkivalta on herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö, 

sillä hoivaaminen ja syvä empatiakyky ovat kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset 

saattavat herkästi luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi ja torjua itsessään hankaliksi 

koetut tunteet kuten vihan ja aggression. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa usein 

väkivallan muodon, kun kuormitus ylittää ihmisen voimavarat. 

 

Kaltoinkohtelun taustalla ovat usein inhimilliset, mutta niin yksilö- kuin yhteiskuntatasollekin 

ulottuvat syyt. Omaishoitaja voi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista 

tarpeistaan. Palvelujen ja sosiaalisen tuen puute sekä omaishoitajan ja hoidettavan suhteessa 

ilmenevät haasteet altistavat kaltoinkohtelulle. Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, 

esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Omaishoitajien jaksamisen 

tukeminen ja tunnetaitojen lisääminen ovat tärkeä tapa ehkäistä kaltoinkohtelua. 

 

Tunne voimavarasi -hankkeessa (2020–2022) kehitettiin psykoedukatiivinen viiden 

tapaamiskerran vertaisryhmämalli ikääntyville omaishoitajanaisille, joita huolestuttavat omat 

tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen. Mallin keskiössä ovat omien tarpeiden ja 

tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely, rajojen asettaminen sekä voimavarojen 

vahvistaminen. Vertaisryhmämalli vastaa omaishoitajien kokemaan psykososiaalisen tuen 

puutteeseen. Vertaisuus synnyttää ymmärretyksi tulemisen kokemusta ja lievittää 

yksinäisyyden, riittämättömyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka usein ovat avun 

hakemisen esteinä. 

 

Tunne voimavarasi -hankkeen asiakastyö ja sen puitteissa kehitetty ryhmämalli pohjautuvat 

Maria Akatemiassa vuodesta 2003 toteutettuun naiserityiseen ehkäisevään väkivaltatyöhön. 

Vertaisryhmämalli julkaistaan lokakuussa 2022 kenen tahansa omaishoitajia kohtaavan 

ammattilaisen tai vapaaehtoisen hyödynnettäväksi. 

 

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 11 lähi- ja verkkoryhmää, joihin osallistui 47 omaishoitajaa. 

Ryhmistä kerättiin palautetta TunneVaaka®-mittarilla, palautekyselyllä sekä 
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seurantahaastatteluilla ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen. Omaishoitajat kokivat 

hyötyneensä vertaisryhmätoimintaan osallistumisesta erittäin paljon. Heidän 

itsetuntemuksensa ja tunnetaitonsa lisääntyivät ja pelko käyttäytyä väkivaltaisesti itseä tai 

muita kohtaan vähentyi. Hankkeen asiakastyö tuotti myös arvokasta tietoa ikääntyvien 

omaishoitosuhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ilmiöstä ja sen ehkäisyn haastekohdista 

Suomessa. Kyseinen tieto hyödyttää niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, tutkijoita kuin 

poliittisia päättäjiäkin. 

 

Tunne voimavarasi -hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja 

Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. 

 

 

Liina Sointu, Tampereen yliopisto 

 

Väkivalta hoivan yhteydessä on tabu, josta on pitkään vaiettu niin hoivapolitiikassa kuin 

hoivan tutkimuksessa. Väkivallan voi ajatella olevan hoivan pimeä puoli, sillä hoiva ja väkivalta 

asettuvat kuin luonnostaan toistensa vastakohdiksi: siinä missä hoivaaminen on välittämistä, 

huolenpitoa ja auttamista, on väkivalta satuttamista, alistamista ja laiminlyömistä. Kuitenkin 

eletyssä elämässä hoiva ja väkivalta voivat joskus risteytyä keskenään. Viime vuosina hoivan 

tutkijat ovatkin tehneet niin empiirisiä kuin käsitteellisiä avauksia hoivaan kietoutuvan 

väkivallan tunnistamiseksi.  

 

Tätä työtä jatkan pohtimalla, millä tavoin hoivaa – ja erityisesti hoivaajan hoivattavaan 

kohdistamaa väkivaltaa - tulisi käsitteellistää ja tutkia, jotta olisi mahdollista tunnistaa 

väkivaltaa hoivan pimeänä puolena. Käyn läpi sitä, millaisin käsittein väkivaltaa on lähestytty 

omaishoitajan hoivattavaan kohdistaman kaltoinkohtelun tutkimusten yhteydessä. Käsittelen 

myös hoivatutkimuksen väkivaltaan avaamia nyt jo melko runsaita näkökulmia, joissa 

kuitenkin vielä pitkälti sivuutetaan hoivaajan hoivattavaan kohdistama väkivalta. Päädyn 

lopuksi esittelemään oman hoivaajan väkivaltaan keskittyvän käsitteellisen ja tutkimuksellisen 

lähestymistapani. Esitys pohjautuu meneillään olevaan tutkimukseeni väkivallan affektiivisesta 

hallinnasta omaishoitotilanteissa. 

 

Vaikka esityksessäni päähuomio on käsitteissä, kommentoin samalla myös 

oikeudenmukaisuuden teemaa. Hoivaan kytkeytyvä väkivalta tulisi kyetä tunnistamaan, sitä 

tulisi pystyä ehkäisemään ja siihen tulisi kyetä puuttumaan, jotta hoivaajan ja hoivan 

tarvitsijoiden oikeus turvalliseen ja hyvään elämään toteutuisi. Samalla oikeudenmukaisuuden 

vaatimus velvoittaa myös tutkijaa käsittelemään sensitiivistä aihetta niin, ettei tutkimuksesta 

aiheudu haittaa vaativassa elämäntilanteessa eläville ihmisille. 

 

 

Mia Rosenström, Tampereen yliopisto 
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Vanhustyössä työskentelevät kokevat eettistä kuormitusta työssään kaksi kertaa enemmän 

kuin muut kunta-alalla työskentelevät. Päivittäiset eettisesti koskettavat ja kuormittavat 

tilanteet syntyvät mm. vanhusten ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden kohtaamisissa, 

omien ja työyhteisön intressien ristiriitatilanteissa sekä yhteiskunnan ja omien eettisten 

arvojen yhteentörmäyksissä. Jatkuva eettinen kuormitus aiheuttaa työntekijöille niin fyysisiä 

kuin psyykkisiäkin oireita. 

 

Tutkimus jäsentää eettisen kuormituksen ilmenemistä ja sen merkitystä ikääntyvien 

hoivatyössä työskentelevien jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. Tarkoituksena on löytää 

työntekijöiden kuvaamia eettisesti kuormittavia tilanteita ja mahdollisesti myös niistä 

selviytymisen keinoja. Näin voidaan luoda syvempää ymmärrystä eettistä kuormitusta 

aiheuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä kokonaistyöhyvinvoinnille. Ymmärtämällä 

paremmin kuormittavien tekijöiden syntymekanismeja ja merkitystä voidaan ennaltaehkäistä 

eettisen kuormituksen syntyä. Tutkimusaineistoa on kerätty vuosina 2021-2022 

haastattelemalla 20 vanhustyössä eri ammattiryhmissä työskentelevää työntekijää. Aineistoa 

täydentää Tilastokeskuksen työolotutkimuksen tulokset henkisestä stressistä ja tunnetyöstä.  

Tutkimusaineiston pohjalta haetaan vastauksia tutkimuskysymyksiin: Miten vanhustyössä 

työskentelevät kuvaavat eettistä kuormitusta ja minkälaisissa tilanteissa he kokevat sitä? Mitä 

eettinen kuormitus merkitsee heidän työssä jaksamiselleen ja työhyvinvointiinsa? Miten 

eettinen kuormitus vaikuttaa työntekijöiden toimijuuteen? 

 

Tavoitteena on saada laajempaa näkökulmaa eettisen kuormituksen yleisyydestä. 

Teemahaastattelujen perusteella selvitetään, millaisissa tilanteissa työntekijät kokevat 

eettisesti kuormittavia tilanteita ja miten usein. Haastateltavilta on kysytty myös, onko heillä 

itsellään selviytymiskeinoja eettisesti kuormittavista tilanteista selviytymiseksi ja ovatko he 

saaneet tukea ja keneltä kuormittavista tilanteista selviytymisessä. 

 

 

Armi Mustosmäki, Jyväskylän yliopisto 

 

“You regret not having children, but not that you had them” is a common response to those 

pondering upon whether or not to have children. The experiences and feelings of mothers 

who do regret becoming mothers, has long remained hidden in public discourse and 

untouched even in feminist research. 

 

The aim of this paper is to employ queer theories to better understand the in/visibility of 

regretting motherhood in public discourse as well as in intimate relations. More in detail, the 

aim is to capture and understand how mothers decide if and when to disclose regret and how 

and why they manage the in/visibility of their experiences, struggles and feelings. The 

empirical analysis is based on written descriptions on mothers experiences of regret collected 

in collaboration with Helsingin Sanomat (N=151). 
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Theoretically the paper seeks to build links and contribute to anti-social family and intimacy 

studies as well as to so-called antisocial turn in affect studies. According to the preliminary 

analysis, when thinking of whether or not to disclose regret, mothers attune to atmospheres, 

the sense values and moods of the people present in interaction, as well as think their relation 

to the norms, moral codes, best interest of themselves, their child/ren and their families. Thus 

in/visibilities of regret in public as well as in private spheres are a result of affective, 

situational and vulnerable processes of sensing atmospheres, attitudes and norms. The paper 

argues that mother’s in/actions carry double potential their choices of (not) to share regret, 

might simultaneously strengthen the normative landscape maternal emotions and the 

heteronormative social order, while also leave small ruptures. 

 

 

Paula Vasara, Tampereen yliopisto 

 

Jokainen ihminen on tarvitseva ja haavoittuva. Hoivassa on kyse tähän inhimilliseen 

perustarpeeseen vastaamisesta. Siinä on kyse ihmisten välisestä suhteesta, joka ei tapahdu 

tyhjiössä vaan yhteiskunnan rakenteilla, käytänteillä ja ymmärryksillä on merkittävä 

vaikutuksensa siihen, miten nämä suhteet muovautuvat ja toteutuvat. Hoivaan liittyvät jaetut 

ymmärrykset, vakiintuneet käytännöt ja tekemisen tavat voivat olla hyvää tarkoittavia mutta 

myös sellaisia, että ne johtavat parhaimmistakin pyrkimyksistä huolimatta lopputulemiin, joita 

kukaan ei ole tarkoittanut eikä toivonut. Pahimmillaan ne johtavat tilanteisiin, missä omaa 

kokemusta ei kyetä enää sanoittamaan ja vaientavat näin keskustelun mahdollisuudenkin. 

Paikoillaan vanhenemisen politiikka ja ikääntyvien oman vastuun korostuminen elämän 

jälkipuoliskon järjestelyissä ovat hoivan tarpeeseen vastaamiseen liittyviä politiikkoja. Nämä 

kaksi painotusta kääntyvät helposti arvokeskusteluksi oman kodin ja valinnan mahdollisuuden 

tärkeästä merkityksestä. Nykyisessä vahvassa tulkinnassaan ne ovat osaltaan määrittämässä 

sitä, millaisista järjestelyistä, toiveista ja lopputulemista koetaan mahdolliseksi puhua. Samalla 

ne myös ovat rajaamassa niitä konkreettisia vaihtoehtoja, joita yhteiskunta tarjoaa tai joita 

yksilö voi kokea itsellään ja läheisillään olevan. 

 

Pahimmillaan hoivapolitiikan yksipuoliset linjaukset johdattavat hoivan pimeälle puolelle, 

sellaisiin rakenteisiin, käytäntöihin, tekoihin ja lopputulemiin, joihin liittyvien kokemusten 

sanoittaminen voi olla lähes mahdotonta. Tässä esityksessä asumisen järjestelyihin liittyviä 

pohdintoja tarkastellaan sekä etsivän vanhustyön asiakkaiden että senioritaloon 

muuttaneiden ikääntyvien haastattelukertomusten kautta. Millaisena hoivan politiikkana 

paikoillaan vanheneminen ja ikääntyvän oman vastuun korostaminen näyttäytyvät elämän 

loppupuoliskolla ja millaisia varjoja tai valonpilkahduksia niihin kenties liitetään? 

 

 

Tiina Sihto & Minna Zechner, Helsingin yliopisto, SustAgeable-projekti 
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Viime vuosina julkinen keskustelu hoivan ja talouden välisistä kytköksistä on vilkastunut. 

Yhtäältä esillä on pidetty hoivapalveluiden kasvavia kustannuksia julkiselle taloudelle väestön 

ikääntyessä. Toisaalta erityisesti feministinen taloustiede on korostanut niin ammatillisen kuin 

epävirallisen hoivan arvoa kansantaloudelle. Keskustelua hoivan ja talouden yhteydestä on 

käyty erityisesti makrotasoon keskittyen, mutta vähäisemmälle huomiolle on jäänyt hoivan ja 

talouden välisen suhteen arkisempi puoli – millaisia kustannuksia hoivasta syntyy, mitä hoiva 

konkreettisesti maksaa niin hoivaa tarvitseville kuin heidän läheisilleen, miten näitä kuluja 

katetaan ja mitä tehdään, jos niitä ei saada katettua. Näitä kysymyksiä selvitämme 

SustAgeable-projektissa, jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto. 

 

Työryhmäesityksessämme esittelemme alustavia havaintoja vuonna 2022 tekemiemme 

tutkimushaastattelujen pohjalta. Olemme haastatelleet tutkimustamme varten niin hoivaa 

tarvitsevia iäkkäitä kuin heidän läheisiään hoivan tarpeesta aiheutuneista kuluista, ja lokakuun 

lopussa 2022 haastattelut ovat yhä kesken sekä analyysi vasta aluillaan. Pohdimme 

esityksessämme, miten analyyttisesti lähestyä hoivan kustannusten tematiikkaa. Ovatko 

hoivan kustannukset arkisia välttämättömyyksiä, paremman arjen mahdollistajia vai 

sijoittuvatko ne hoivan pimeälle puolelle – hoivan alueelle, josta on vaikea puhua ja joka pysyy 

niin kokijalleen kuin ympäröivälle yhteisölle piilossa. 

 

 

 

Koordinaattorit: 

• Jenny Säilävaara, Jyväskylän yliopisto (jenny.w.sailavaara@jyu.fi) 

• Hanna-Mari Ikonen, Jyväskylän yliopisto (hanna-mari.p.ikonen@jyu.fi) 

• Mikko Jakonen, Turun yliopisto / Jyväskylän yliopisto (mikko.p.jakonen@jyu.fi) 

 

2020-luvun jälkiteollisessa hyvinvointivaltiossa myös työssäkäyvä voi olla köyhä. 

Työssäkäyvien köyhien osuus työvoimasta on kasvanut länsimaissa trendinomaisesti 2000-

luvulla. Ilmiön syyt ovat moninaiset. Osa työntekijöistä saa kokoaikatyöstä niin pieniä ansioita, 

että etenkään kalliiden asuinkustannusten alueilla ne eivät riitä elämiseen. Toisaalta erilaisten 

epätyypillisten työsuhteissa - kuten osa- ja määräaikatyössä, mukaan lukien 

nollatuntisopimukset ja vuokratyöt - kohtuullisetkaan tuntipalkat eivät riitä, kun tunteja ei ole 

tarpeeksi. Erilaiset yksinyrittämisen muodot, kuten alustatyö ja työskentely toiminimellä 

lisääntyvät: osalle ne tarjoavat hyvää lisäätienestiä, osalle epävarmoja tuloja ja pitkiä 

työpäiviä. Työssäkäyvien köyhyyteen vaikuttaa aina myös kotitalouden tilanne. Ilmiö 

koskettaa erityisesti yksinhuoltajien kotitalouksia. 

 

Työssäkäyviksi köyhiksi tilastoituu hyvinvointivaltioissa osuuttaan vähemmän henkilöitä, sillä 

työttömyys- ja sosiaaliturva vaikuttavat kotitalouden ansioihin. Suomessa tilastoidaan noin 60 

000 työssäkäyvää köyhää. Kansainvälisten tutkimusten mukaan sosiaaliturva nostaa 

mailto:mikko.p.jakonen@jyu.fi
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vähintään saman verran työssäkäyviä köyhyysrajan yli kuin sen alle jää. Ennen korona-aikaa 

Suomessa vuosittain 170 000 sai soviteltua päivärahaa, 63 000 kotitaloutta nosti ansiotulojen 

ohella asumistukea ja 10 000 toimeentulotukea. Vajaatyöllisiä oli 370 000 vuonna 2020. 

Moni yksinyrittäjä saattaa elää köyhyysrajalla, sillä heistä noin 43 prosenttia (80 000 ihmistä) 

ansaitsee erittäin pieniä tuloja. Kun otetaan huomioon tukien ja työmarkkinapositioiden 

limittyminen, Suomessa arviolta noin 200 000 ihmistä elää tilanteessa, jossa ansiotulot yksin 

eivät riitä köyhyysrajan ylittämiseen. 

 

Kutsumme tähän työryhmään niin teoreettisia kuin empiirisiä papereita koskien työssäkäyviä 

köyhiä ja palkkatyöyhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Olemme kiinnostuneita erityisesti 

työssäkäynnin sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan rajapinnoista. Millaiselta ilmiö vaikuttaa eri 

työntekijäryhmissä, entä miten sosiaaliturvaa voi yhdistetään yrittäjämäiseen työhön? 

Sukupuolittuuko työssäkäyvien köyhyys ja millaisia vaikutuksia tällä on kotitalouksiin? 

Millaisia kokemuksia oikeudenmukaisuudesta työssäkäyvillä köyhillä itsellään on, ja millaisia 

parannuksia he itse esittävät tilanteeseensa? Entä millaisia yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja 

tämä hitaasti kasvava ilmiö vaatisi sosiaaliturvajärjestelmässä? Lyhyesti: millaisen ongelman 

hyvinvointivaltion oikeudenmukaisuuskäsitykselle luo se tosiasia, että palkalla ei aina tulekaan 

toimeen? 

 

Vilja Männistö-Inkinen, Peppi Saikku, Sanna Blomgren & Jussi Partanen, THL 

 

Julkiselle vallalle on asetettu velvollisuus edistää työllisyyttä ja kaikkien oikeutta työhön. 

Pysyvästi työtä vailla olevien ryhmän muodostuminen on haluttu estää – siinä kuitenkaan 

täysin onnistumatta. Laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna 

osallistuminen työelämään voidaan nähdä yksilön oikeutena osallistua työelämään 

yhteiskunnan jäsenenä sekä ansaita toimeentulonsa. Rinnalla kulkevat myös julkistaloudelliset 

pyrkimykset korkeasta työllisyysasteesta ja kilpailukyvystä. Nykyistä työelämää on kuvattu 

tutkimuskirjallisuudessa epävarmaksi, missä pärjätäkseen yksilön on oltava mukautuva, valmis 

oppimaan ja innostunut. Kaikilla ei ole kuitenkaan samanlaisia mahdollisuuksia vastata näihin 

vaateisiin, eikä työllistyminen avoimille työmarkkinoille ole ongelmatonta. Tämä voi ajaa 

yksilöitä palkkatyöelämän marginaaliin: ei täysin ulkopuolelle, muttei täysin sisällekään. Näissä 

tilanteissa vuorottelevat niin työttömyys kuin lyhyet työsuhteet. Samalla sosiaaliturvan 

merkitys kasvaa osana yksilön toimeentuloa ja tuen tarvetta. Palkkatyöyhteiskunta ei 

näyttäydy kaikkien kannalta oikeudenmukaisena ja palkkatyötä tulisi sovittaa vastaamaan 

paremmin työntekijän osaamisia ja kyvykkyyksiä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua 

työelämään ja ansaita riittävä toimeentulo. Yhteiskuntamme perustuu palkkatyön normiin, 

mutta miten hyvin työelämä joustaa ja ottaa vastaan työelämän marginaalissa olevia ihmisiä? 

Millaista työtä ja millä ehdoin työtä tarjotaan heille? 

 

Tuetun työllistymisen palvelut pyrkivät edistämään työelämän marginaaleissa olevien 

henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen 
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Työkykyohjelman (2019–2023) tavoitteena on edistää tuetun työllistymisen menetelmin 

käyttöä Suomessa. Ohjelmassa kehitetään laatuperustaista tuettua työhönvalmennusta, jolla 

pyritään edistämään työmarkkinoista kaukana olevien henkilöiden työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille. 

 

Esityksessä kuvataan, millaisia ongelmia työhönvalmentajat tunnistavat työelämän 

marginaalissa olevien asiakkaidensa siirtymissä avoimille työmarkkinoille. Aineistona 

käytetään Työkykyohjelmassa mukana olevilta työhönvalmentajilta loppuvuonna 2021 

kerättyä kyselyaineistoa (N=24) sekä syksyllä 2022 kertyvää kyselyaineistoa. Aineistoa 

analysoidaan laadullisin / kuvailevin menetelmin muun muassa teemoittelemalla vastauksia. 

Tuloksia peilataan laajemminpalkkatyöyhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta käytävään 

keskusteluun sekä keskusteluun nykyisestä työelämästä ja sen vaateista suhteessa työelämän 

marginaalissa oleviin ihmisiin. 

 

 

Eeva Heikkinen 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi marraskuussa 2021 lyhyen aikavälin 

työmarkkinaennusteen, jonka mukaan työllisyys on kasvanut, mutta työllisyyden kasvu on 

aiempaa useammin ollut osaaikatyötä. Osa-aikaista, määräaikaista ja yrittäjätyötä oli syksyllä 

2021 selvästi enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019 ennen koronapandemian alkua. 

Vaikka koronakriisin aiheuttama taantuma voidaan nähdä poikkeuksellisena edellisiin 

taantumiin verrattuna, on sen aikainen työmarkkinakehitys linjassa viime vuosikymmeninä 

tapahtuneen työelämän kehityksen kanssa. Epätyypilliset työsuhteet, kuten osa- ja 

määräaikaiset työsuhteet, vuokratyö, freelancer-työ ja yksinyrittäjyys sekä erilaiset 

alustalouden työn muodot ovat viimeisen kolmenkymmen vuoden aikana lisääntyneet. 

Tilastokeskuksen mukaan epätyyppilisissä työsuhteissa työskenteli Suomessa vuonna 2019 

noin joka kolmas työntekijä. Samalla kun epätyypillisten työsuhteiden määrä on kasvanut, on 

niiden luonne myös muuttunut. Epätyypilliset työsuhteet ja työelämän epävarmuus eivät 

Suomessa keskity enää pelkästään matalan palkkatason ja vähäisten koulutusvaatimusten 

töihin, vaan ne ovat alkaneet yhä enenevissä määrin koskettamaan korkeakoulutettuja, joilla 

on aiemmin ollut suhteellisen turvattu asema työmarkkinoilla. 

 

Tekeillä oleva yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmani tarkastelee epätyypillisissä 

työsuhteissa työskentelevien pienituloisten korkeakoulutettujen naisten työelämän tuottamia 

kokemuksia laajan prekarisaatioteesin viitekehyksessä. Laadullinen analyysi pohjautuu 

Jyväskylän yliopiston Työssäkäyvät köyhät jälkiteollisessa hyvinvointivaltiossa- 

tutkimushankkeen kirjoituspyynnöllä kerättyyn Töissä ja köyhä 2.0! -aineistoon. Tutkielman 

kiinnostuksen kohteena on tutkittavien jakamat muiden armoilla olemisen subjektiiviset 

kokemukset, jotka läpäisevät normatiivisen palkansaajamallin ulkoreunoilla elävien 

tutkittavien koko ihmiselämää. Lisäksi tutkielma tarkastelee, kuinka korkeakoulutetut naiset 

pyrkivät vastaamaan prekaarin työelämän tuottamaan epävarmuuteen ja epäjatkuvuuden 
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kokemuksiin, ja kuinka epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleminen vaikuttaa tutkittavien 

tulevaisuuden suunnitelmiin ja toiveisiin. 

 

Tutkielmassa prekaarin työn tuottamat muiden armoilla olemisen subjektiiviset kokemukset 

nousevat esiin työn ja toimeentulon epäjatkuvuuteen ja epävarmuuteen sekä työsuojeluun ja 

-hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa, epätyypillisen työelämän ja sosiaalietuuksien 

yhteensovittamisen haasteissa, perhe- ja parisuhteissa sekä elämän odottamattomissa 

käännekohdissa kuten oman tai läheisen sairastumisen yhteydessä. Vaikka korkeakoulutetut 

naiset ovat aineiston perusteella pettyneet ns. koulutuksen antamaan lupaukseen, pyrkivät he 

silti julman optimismin keinoin parantamaan työmarkkina-asemaansa kouluttautumalla 

pidemmälle, kokonaan uudelle alalle tai ryhtymällä yrittäjiksi. Tämä tapahtuu usein omalla 

riskillä, joka tutkittavien kokemuksissa näyttää altistavan heidät yhä uudelleen 

pienituloisuudelle ja epävarmalle työelämälle. Tulevaisuuteen liittyvissä toiveissa aineistossa 

korostuu taloudellisen turvallisuuden kaipuu. 

 

 

Lotta Haikkola, akatemiatutkija, Nuorisotutkimusverkosto lotta.haikkola@nuorisotutkimus.fi 

Lotta Junnilainen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto lotta.junnilainen@helsinki.fi 

 

Esitys käsittelee ravintola-alan pienituloisten työntekijöiden taloudellista selviytymistä 

koronapandemian aiheuttamien lomautusten ja työn vähenemisen aikana. Ravintola-alan 

työntekijät kuuluvat pienituloisiin ja alalla on merkittävästi enemmän epätyypillisiä 

työsuhteita kuin Suomessa kokonaisuudessaan. Toisaalta työvoimapulan takia työtä on 

useimmiten saatavilla. Esitys perustuu ravintola-alan työntekijöiden haastatteluihin (N=40). 

Koronapandemiarajoitukset loivat alalle äkillisen kriisin. Suuri oas työntekijöistä lomautettiin 

tai jäi vaille työtunteja. Haastatteluissa toistuu näkemys, että työttömyysetuudesta huolimatta 

sosiaaliturva ei riitä elämiseen. Tällöin työntekijät loivat nopeasti erilaisia ratkaisuja 

heikentyneen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Näitä olivat esim. muutto kaverin tai 

puolison luo, uusi työ, hanttihommat ja säästöihin turvautuminen. Kukaan ei kertonut 

hakeneensa esim. asumistukea tai toimeentulotukea. Nopeissa ratkaisuissaan työntekijät 

käyttivät työelämässä kertynyttä pääomaa. Haastattelujen perusteella ravintola-alalla työ on 

epätyypillistä, alimiehitettyä ja sisältää paljon odottamattomia tilanteita. Selvitäkseen tästä 

työntekijät ovat joustavia, ratkaisukeskeisiä ja sitkeitä. Ei ole tilannetta, jota ei voi ratkaista. 

Koronapandemian koittaessa työntekijät ottivat käyttöön nämä ominaisuudet senhetkisen 

odottamattoman kriisin ratkaisussa. Sosiaaliturvaa täydennetään monin keinoin, mutta ne 

vaativat paljon sekä itseen että verkostoihin liittyviä resursseja 

 

 

Hanna-Mari Ikonen 

mailto:lotta.junnilainen@helsinki.fi
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Taloudellisessa varautumisessa on kyse rahasta ja ajasta: varautuminen on tulevaisuuden 

ennakointiin ja hallintaan liittyvää toimintaa. Siinä korostuu viisaana pidetty rahakäyttö, kuten 

varojensa mukaan eläminen, mutta myös säästäminen, sijoittaminen ja vakuuttaminen. 

Ihmisten mahdollisuudet kerätä taloudellisia puskureita itselleen ja läheisilleen ovat kuitenkin 

jakautuneet. Siinä missä jotkut sijoittavat opintolainansa, säästävät säännöllisesti palkastaan ja 

asuvat velattomissa asunnoissa tai vähintään kerryttävät tuota varallisuutta itselleen 

lainanlyhennyksin, toisille varautuminen tarkoittaa seuraavan päivän eväiden tekoa illalla 

kotona, kirpputorilta tai alennusmyynneistä talvivaatteiden metsästystä heti edellisen talven 

jälkeen tai punalaputetun päiväysruuan ostamista pakastimen täydeltä. Kuten suuremman 

mittakaavan taloudellisen varautumisen kohdalla, tällöinkin varautumisen päämääränä on 

estää tulevaisuuden katastrofien toteutuminen. Toisilla nämä toteutuneet riskit olisivat 

sellaisia kuin ravintolahintaisen lounaan ostaminen tai työpäivänaikainen nälässä oleminen, 

normaalihintaisen talvivaatteen ostaminen tai paleleminen, palkkapäivää edeltävän makaronin 

syöminen tai tyhjän ruokakaapin kohtaaminen. 

 

Työssäkäyvät köyhät ovat tällaisia ihmisiä, joiden mahdollisuudet kerryttää taloudellisia 

puskureita tulevaisuuden riskeiltä suojaamaan ovat rajatut. He käyvät työssä vähintään jonkin 

verran, toisinaan kokopäiväisestikin ja jopa montaa työtä samanaikaisesti tehden, ja pyrkivät 

elättämään itsensä ja perheensä. Kuitenkaan tulot eivät riitä tämänhetkisten normien 

mukaiseen elämiseen tai välttämättömyyksiinkään, eivät aina edes sosiaalitukiin yhdistettynä. 

Työssäkäyvät köyhät jälkiteollisessa hyvinvointivaltiossa -hankkeessa kerätyssä 

kirjoitusaineistossa tulee kuitenkin esille paljon tulevaisuuteen varautumiseen kehitettyjä 

keinoja. Kutsun näitä ”pieneksi varautumiseksi”, sillä kuten esikuvakäsitteellään ”pienellä 

toimijuudella”, sillä on merkittävä maailmassa kiinni pitävä ja toimijuutta tuottava rooli. Silti 

toimijuuden mahdollisuudet ovat kiistatta rajatummat kuin paremmin toimeentulevilla, ja ne 

uhkaavat yhä polarisoitua. Esityksessäni keskustelen pienestä varautumisesta ja 

(epä)oikeudenmukaisuudesta aineistoesimerkein. 

 

 

YTT, Dosentti Mikko Jakonen. Vanhempi tutkija, Taidetyö ja talouden uudet muodot -

tutkimushanke Turun yliopisto / Koneen säätiö 

 

Taiteilijat ovat heterogeeninen työntekijäryhmä, joiden työmarkkina-asema on 

poikkeuksellisen prekaari. Taiteilijat tekevät tyypillisesti useaa erilaista työtä ja projektia 

yhtäaikaisesti, ja heidän työtään onkin luonnehdittu hybridityöksi (Ansio et al. 2018). 

Taitelijoiden ansiot muodostuvat useista lähteistä: palkkatuloista, yrittäjätuloista, palkkioista, 

apurahoista, sekä työttömyys- ja sosiaaliturvasta. Cuporen vuonna 2019 tekemän barometrin 

mukaan vain 1/3 taitelijoista oli vuoden aikana vain yksi työmarkkina-asema. Noin 1/3 

taitelijoista toimii barometrin mukaan yrittäjänä, ja vain 8% vastaajista oli pysyvä, 

kokopäiväinen työsuhde. (Hirvi-ijäs et al. 2020.) Yrittäjyys on taiteilijoille kuitenkin monin 

tavoin vaikea työmarkkinapositio (Pyykkönen et al. 2021). 
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Muiden muassa edellisistä syistä johtuen taitelijoiden tulotaso on usein pieni. Monet taitelijat 

saavatkin ansiotulojen lisäksi erilaisia työttömyys- ja sosiaaliturvan muotoja – silloin kun heitä 

ei tulkita kokopäiväisiksi yrittäjiksi, mikä estää mahdollisuuden saada työttömyysturvaa. 

Erilaisten tulovirtojen yhteensovittaminen ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan se 

vaikuttaa myös taidetyöhön (Jakonen et al. 2021), perhe-elämään ja muihin sosiaalisiin 

suhteisiin. Katkonaiset työmahdollisuudet jäsentävät taitelijoiden ajankäyttöä ja vaikuttavat 

myös siihen, kuinka paljon itse taiteelliseen työskentelyyn on ylipäätä mahdollista panostaa. 

Tässä paperissa tarkastellaan taiteilijoiden työtä erilaisten ansiotulojen ja sosiaaliturvan 

rajapinnalla. Keväällä 2022 kerätyn laadullisen Taitelijoiden työ ja arki -aineiston analyysin 

kautta hahmotetaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan kaikkein hankalimpia leikkauskohtia, sekä 

niiden vaikutusta taitelijan työhön ja prekaariin työmarkkina-asemaan. 

 

 

 

Jenny Säilävaara, YTT, Jyväskylän yliopisto. 

 

Vuoden 20222 Sosiaalipolitiikan päivien teemana on oikeudenmukaisuus. Tässä esitelmässä 

pohditaan työssäkäyvien köyhien elämäntilanteen nostattamia kielteisiä tunteita ja 

köyhyyden kokonaisvaltaista vaikutusta elämään. Esitelmä perustuu Työssäkäyvät köyhät 

jälkiteollisessa hyvinvointivaltiossa -hankeen vuonna 2021 Töissä ja Köyhä 2.0! -

kirjoituskutsulla keräämään aineistoon, jossa 247 itsensä työssäkäyväksi köyhäksi kokevaa 

kertoo elämästään ja työurastaan. Teemoittelen kirjotukset tarinatyyppeihin ja pohdin 

esimerkiksi häpeää ja epäoikeudenmukaisuutta, vihaa, katkeruutta, yksinäisyyttä sekä 

epävarmuutta ja pelkoa. 

 

Negatiiviset tunteen kietoutuvat kirjoituksissa odotuksiin ja toiveiden täyttymättömyyteen: 

Häpeän köyhyyttä ja sitä, etten tienaa työlläni niin paljon, että elintasomme olisi parempi (nainen, 

yksi kotona huollettava lapsi, eronnut). Kirjoituksissa toistuu tilanne, jossa kirjoittaja on 

uskonut (ja olettanutkin) opiskelun ja kouluttautumisen turvaavan riittävän toimeentulon. Kun 

näin ei ole käynyt, tuntemuksia kuvataan esimerkiksi näin: Ärsyttää tehdä täyttä työviikkoa 

raskaassa 

"kutsumusammatissa" jonka palkalla hädin tuskin selviää. Olo on aliarvostettu ja jokseenkin 

huijattu. (nainen, kaksi lasta, avioliitossa). 

 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset liittyvät myös elämänvalintoihin, joita 

hyvinvointivaltion tulkitaan odottavan sen jäseniltä. Aineistonkeruuseen osallistunut kahden 

lapsen yksinhuoltajaäiti kertoo, miten on antanut osansa yhteiskunnalle; opiskellut, 

synnyttänyt uusia veronmaksajia, elättänyt perhettään ja tehnyt töitä oman hyvinvointinsa 

kustannuksella: Pitää olla reipas ja paskaa sataa päälle yhteiskunnasta, vaikka luulee tekevänsä 

juuri ”oikein”. 

 

Esitelmässä pohditaan kielteisiä tunteita suhteessa suomalaiseen eetokseen, jota seuraten 

kouluttautuminen ja työssäkäynti on turvannut pärjäämisen sekä siihen, että hyvinvointivaltio 
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pitää huolta omistaan. Lisäksi pohdin kielteisten tunteiden vaikutusta työssäkäyvien köyhien 

osallisuudenkokemuksiin: mitä tarkoittaa, kun työ ei tuo oikeudenmukaista turvaa ja 

varmuutta? 

 

 

Jere Immonen (Jyväskylän yliopisto/Työterveyslaitos) 

 

Digitaalisten alustojen kautta välitettävät keikkatyöt ovat levittäytyneet laajasti eri toimialoille 

viime vuosina. Tähän niin kutsuttuun alustatyöhön liittyy useita epävarmuuksia työtä tekevien 

kannalta. Siinä missä toisille alustatyö näyttäytyy mahdollisuutena lisätuloihin eri 

elämäntilanteissa, ovat monet riippuvaisia alustoilta saatavista tuloista1. Tuloriippuvuus 

vaikuttaakin vahvasti kokemuksiin alustojen reiluudesta2. 

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuvat kiistat alustatyöntekijöiden oikeudellisesta 

asemasta3. Keskusteluun liittyy vahvasti se, että alustat kuten Uber ja Foodora käyttävät 

toiminnassaan erinäisiä algoritmisen hallinnan muotoja, joilla ohjataan niin työn välittämistä 

kuin myös sen tekemistä4 5. Keskeisenä kysymyksenä on se, missä määrin alustatyöntekijät 

voivat vaikuttaa työhönsä ja tuloihinsa näissä ympäristöissä. 

 

On kuitenkin hyvin moninaista, kuinka työtä alustoilla hallitaan. Toiset alustat hallitsevat työtä 

laajemmin, kun taas toiset toimivat vapaampina markkinapaikkoina itsensätyöllistäjille6. 

Vaikka alustatyötä on tutkittu viime vuosina paljon juuri prekaariuden ja reiluuden kehyksissä 
7 8, puuttuu tutkimuksesta laajempi katsaus siihen, eroavatko alustatyötä tekevien 

kokemukset eri tavoin hallituilla alustoilla. 

 

Tutkimuksessani olen luokitellut alustoja niiden työn hallinnan tapojen perusteella kuuteen 

hallinnan malliin, joista kolme on otettu lähempään tarkasteluun. 37 alustatyöläisen 

 
1

 Eurofound (2018). Employment and Working Conditions of Selected Types of Platform Work. Publications Office of the European Union. Luxembourg. doi: 10.2806/929950 

2
 Schor, J., Attwood-Charles, W., Cansoy, M., Ladegaard, I. and Wengronowitz, R. (2020) Dependence and Precarity in the Platform Economy. Theory and society 49: 833 – 861. 

3
 Mattila, M. (2020) Platform workers' rights in Finland: Good intentions, too little progress. Mutual Learning Programme DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Peer Country 

Comments Paper – Finland. European Commission. 

4
 Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., and Degner, A. (2018) Foodora and Deliveroo: The App as a Boss? Control and autonomy in app-based management - the case of food 

delivery riders. Working Paper Forschungsförderung 107. Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf. 

5
 Bucher, E. L., Schou, P. K. and Waldkirch, M. (2021) Pacifying the algorithm – Anticipatory compliance in the face of algorithmic management in the gig economy. Organization 

28(1): 44–67. 

6
 Maffie, M. D. (2020) Are we ‘sharing’ or ‘gig-ing’? A classification system for online platforms. Industrial Relations Journal 51(6): 536–555. 

7
 Peticca-Harris, A., deGama, N., and Ravishankar M. N. (2020). Postcapitalist precarious work and those in the ‘drivers’ seat: Exploring the motivations and lived experiences of 

Uber drivers in Canada. Organization. 27:1, 36–59. doi: 10.1177/1350508418757332 

8
 Kahancová, M., Meszmann, T.T., and Sedlakova, M. (2020). Precarization via Digitalization? Work Arrangements in the On-Demand Platform Economy in Hungary and Slovakia. Front. 

Sociol. 5:3. doi: 10.3389/fsoc.2020.00003 

 

https://www.frontiersin.org/people/u/603849
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haastattelun pohjalta olen vertaillut näitä kolmea mallia sekä sitä, mikä motivoi 

työskentelemään eri alustoilla ja millaisiin asioihin työtä tekevien näkemykset alustojen 

reiluudesta tai epäreiluudesta kohdistuvat. 

 

Hyvin alustavat tulokset osoittavat, että laajemmin algoritmisesti hallituille alustoille 

hakeudutaan pääasiassa elämäntilanteen ja sen vaatiman täydentävän tai pääasiallisen 

tulotarpeen vuoksi. 

 

Alustatyö tarjoaa monille rahallista turvaverkkoa. Useissa kokemuksissa korostuvat vaikeudet 

pärjätä perinteisillä työmarkkinoilla. 

 

Vapaammille alustoille ohjaavat niin ikään elämäntilanteet ja niiden vaatima joustavuus työltä. 

Suurin ero on siinä, että näille alustoille päätyvät kokevat useammin alustojen edistävän 

heidän omaa yritystoimintaansa. Monille alustat ovat asiakashankintaväyliä muiden 

vastaavien joukossa. 

 

Reiluusnäkemysten kohdentumisessa näkyy paljon samankaltaisuuksia eri alustoja käyttävien 

välillä. Samalla vapaampia alustoja käyttävät arvioivat reiluutta enemmän markkinavapauden 

ja alustan ottaman komission kautta, kun taas hallitumpia alustoja käyttävät kiinnittävät 

enemmän huomiota alustojen tarjoamaan tukeen ja apuun sekä siihen, kuinka algoritminen 

hallinta vaikuttaa heidän työhönsä ja tuloihinsa. 

 

 

Koordinaattorit: 

• Antti Halmetoja, Tampereen yliopisto 

• Paula Saikkonen, THL 

 

Sosiaaliturvaa tulkitaan usein vastauksena sosiaalisiin riskeihin (esim. vanhuus, sairaus, 

työkyvyttömyys, työttömyys) eli niiden realisoituessa ihmisten toimeentuloa turvataan 

etuuksin. Julkiset palvelut täydentävät toimeentuloturvaa ja niiden tehtävänä on myös 

myötävaikuttaa yksilön työllistymiseen. 

 

Sosiaaliturvajärjestelmän taustalta löytyy työyhteiskunnan eetos. Järjestelmälle luotiin viime 

vuosituhannella palkkatyöhön nojaava perusta, jota nykyisin murentaa mm. työelämän 

muutokset, ympäristökriisi ja väestökehitys. 

 

Työryhmässä kiinnostus kohdistuu siihen, mitä oikeudenmukaisuus sosiaaliturvajärjestelmässä 

tarkoittaa, ja miten käsitys oikeudenmukaisuudesta muuttuu ajassa? Miten 

oikeudenmukaisuus tulisi huomioida, kun sosiaaliturvaa uudistetaan? Sosiaaliturvajärjestelmän 

oikeudenmukaisuutta voi tarkastella esimerkiksi väestöryhmien välillä, rahoituksen, etuuksien, 

palvelujen tai yhteiskuntaan osallistumismahdollisuuksien näkökulmista. 

Työryhmäesitelmissä voi käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
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• Miten sosiaaliturvan oikeudenmukaisuus toteutuu (esim. sukupolvien tai sukupuolten 

välillä)? 

• Minkälaisia kokemuksia järjestelmän (epä)oikeudenmukaisuudesta on? 

• Miten oikeudenmukaisesti nykyisenkaltainen sosiaaliturvajärjestelmä turvaa 

sosiaalisilta riskeiltä yhteiskunnan kriiseissä kuten koronaepidemian aikana? Voiko se 

edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista tai ilmastonmuutoksen hillintää? Onko 

(sosiaali)vakuutukseen perustuva järjestelmä tiensä päässä vai voisiko 

sosiaalivakuutusta kehittää pehmentämään myös ympäristökriisin iskuja? 

• Miten oikeudenmukaisuus toteutuu etuuksien ja palveluiden jaossa ansiosidonnaiseen 

turvaan ja perusturvaan? 

• Miten sosiaaliturvan oikeudenmukaisuus toteutuu käytännöissä, esimerkiksi 

yksittäisissä etuuksissa tai palveluissa, alueellisesti, eri ryhmien välillä tai 

viimesijaisessa turvassa? 

 

Työryhmässä voi esitellä tutkimussuunnitelmia, empiirisiä tai teoreettisia tutkimuksia sekä 

niiden aihioita. 

 

 

Teppo Eskelinen, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos. 

Joonas Pennanen, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

 

Analysoimme esitelmässä normatiivisen analyysin merkitystä sosiaaliturvajärjestelmän 

muodolle ja perustelulle. Keskustelut sosiaaliturvan oikeudenmukaisuudesta ja etuuksien 

sopivista tasoista nojaavat aina joihinkin normatiivisiin oikeudenmukaisuusteorioihin, mutta 

näiden teorioiden vaikutus ei välttämättä ole tietoista. Taustalla vaikuttavilla ajatusmalleilla on 

kuitenkin suuri vaikutus siihen, minkälaiset järjestelmät ja etuuksien tasot katsotaan 

perustelluiksi.  Normatiivisten lähtökohtien aukikirjoittaminen voikin selventää 

sosiaaliturvasta käytäviä kiistoja. 

 

Esitelmässä nostamme esiin joukon huomioitavia seikkoja, jotka koskevat 

sosiaaliturvajärjestelmien ja niiden suunnittelun normatiivista analyysia: 

-Normatiivisen analyysin merkitys yleisesti, eli miten yksittäisistä etuuksia koskevista 

kiistoista voidaan osoittaa normatiivisia lähtökohtia, ja mitä niiden osoittamisella voidaan 

saavuttaa. 

-Normatiivisen analyysin erityinen merkitys sosiaaliturvajärjestelmiä uudistettaessa ja suurten 

yhteiskunnallisten mullistusten aikoina. 

-Niin sanottu non-ideal-theory -ongelma, eli kuinka paljon vallitsevan todellisuuden 

epätäydellisyyttä on siedettävä, jotta oikeudenmukaisuusteoria olisi relevanttia ja 

transformatiivista.  

Esitelmän taustana on suunnittelemamme kirja perusturvan normatiivisista lähtökohdista, 

jossa myös hyödynnämme normatiivista analyysia. Kirjassa tutkitaan perusturvan oikeutusta 

erityisesti resurssiteorian, oikeutusteorian, toimintakykyteorian ja tunnustussuhdeteorian 



22 
 

näkökulmista. Perusturvassa on kyse elämän minimin tai kenelle tahansa kuuluvan 

vähimmäistason määrittelystä, jolloin normatiivisia lähtökohtia tulee pohtia erityisen tarkasti. 

Toivomme keskustelua filosofian ja sosiaalipolitiikan suhteista, normatiivisen analyysin 

”jalkauttamisesta” sekä kommentteja kirjasuunnitelmaan. 

 

 

Heidimaria Systä 

 

Esitykseni käsittelee seuraavia kysymyksiä: 

Miten hyvinvointivaltion muutos näkyy osatyökykyisyyden käsitteen käyttöönotossa, 

työllisyyspolitiikassa ja mitä vaikutusta sillä voi olla yksilöiden yhdenvertaiseen ja 

oikeudenmukaiseen kohteluun sosiaaliturvaa ajatellen? Miten sosiaaliturvan 

oikeudenmukaisuus toteutuu osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien välillä? 

Tarkastelen hyvinvointivaltion muutoksen suuntaa kohti ”työkansalaisuutta” ja 

työyhteiskuntaa. Hyvinvointivaltion muutosta tarkastelen muun muassa asiaa tutkineiden 

Raija Julkusen ja Neil Gilbertin teoretisointien pohjalta. 

 

Työnteon ja työntekijyyden merkitys näkyy mielenkiintoisesti siinä, kuinka 

vajaakuntoisuudesta tai työkyvyttömyydestä ollaan siirrytty osatyökykyisyyteen muun 

muassa erilaisten työllistymistä edistävien julkisten hankkeiden kautta, mutta toisaalta myös 

etuuksia ja yksilöiden tilanteita tarkasteltaessa katse kiinnittyy usein ensisijaisesti ihmisen 

työkykyyn. Etuuksien ollessa sidottuja aktiiviseen työllistymistä edistävään toimintaan, 

voidaan ihmisen arvostuksen jopa nähdä tai ainakin varmasti kokea riippuvan yksilön 

”työntekijyydestä”. 

 

Osatyökykyisyyden käsite ei ole täysin selkeä niin julkishallinnon toimijoille kuin 

tutkijoillekaan. Osatyökykyisyys määrittyy suhteessa yksilön olemassa olevaan työpaikkaan ja 

työnkuvaan. Kuitenkin osatyökykyisistä puhutaan ryhmänä, vaikka osatyökykyisyys 

määritellään muodostuvan yksilön kokemasta sekä työnantajan ja lääkärin määrittelemästä 

työkyvystä suhteessa työtehtävään. Kiinnostavaa onkin, miten mahdollistetaan 

yhdenvertainen kohtelu yksilöiden välillä ja miten päätökset konkretisoituvat juuri 

toimeentuloturvan kautta, kun ei ole täysin varmaa, keitä osatyökykyisten 

työllistämishankkeiden tai päätösten tulisi tosiasiallisesti koko laajuudessaan koskea. 

Osatyökykyisiä eivät voi siis olla pitkäaikaistyöttömät, joilla ei ole voimassa olevaa 

työsuhdetta toisin sanoen ”toinen jalka vielä työelämän oven välissä”, niin kuin 

osatyökykyisillä.  Pitkäaikaistyöttömien asema on muun muassa OECD:n vuonna 

2010 tekemän raportin kehotuksen myötä heikentynyt ja työvoimapolitiikan 

aktiivisuusaspekti kasvanut. Aktiivisena voi kuitenkin olla helpompi olla olemassaolevan 

työpaikan suhteen kuin pitkäaikaistyöttömänä, jos sopivaa työpaikkaa suhteutettuna yksilön 

tilanteeseen ei löydy. Voi olla melko vaikeaa saada työnantaja suostumaan työolojen 

mukautuksiin, ennen kuin minkäänlaista sidettä työntekijään on muodostunut. Niinpä myös 
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osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät saattavat olla eriarvoisessa asemassa, hakiessaan 

samaa toimeentuloturvaetuutta ja esimerkiksi kärsiessään tosiasiallisesti samasta vaikkapa 

fyysisestä vaivasta. Tarkastelen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä ja toiminnan 

mahdollisuuksia Amartya Senin toimintakykyteorian valossa. 

Erikoistutkija Elina Ikävalko, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 

Erikoistutkija Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö 

Tutkija Johanna Korkeamäki, Kuntoutussäätiö 

 

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea toimintakykyä ja osallisuutta. Kuntoutuksen oikea-

aikaisuudessa ja ohjautumisessa on kuitenkin haasteita, jotka pahimmillaan voivat johtaa 

syrjäytymiseen ja eriarvoisuuden vahvistumiseen. Palvelujärjestelmäämme voi joiltain osin 

pitää puutteellisena ja epätasa-arvoa ylläpitävänä ja järjestelmässä luoviminen edellyttääkin 

monenlaista kyvykkyyttä ja osaamista. Aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että korkea-

asteen koulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt ja hyvätuloiset ovat huomattavasti 

terveempiä ja toimintakykyisempiä ja elävät pitempään kuin perusasteen koulutuksen 

saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja pienituloiset. Kuntoutuksen hakemisen ja 

myöntämisen on niin ikään havaittu olevan yhteydessä ikään, sukupuoleen, koulutukseen, 

tuloihin, perheasemaan ja työvoima-asemaan. 

 

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa -hankkeessa tarkastellaan, 

mitkä asiat hankaloittavat ja helpottavat Kelan tukemaan kuntoutukseen pääsemistä. Tätä 

pohditaan sekä kuntoutusta hakeneiden että kuntoutuksen ammattilaisten näkökulmasta ja 

erilaisten kuntoutusmuotojen kohdalla. Tarkastelemme esityksessämme kuntoutukseen 

hakeutumista erityisesti toimijuuden näkökulmasta. Lähtökohtana ei ole kontekstista irrallinen 

yksilö, vaan toimija, jonka mahdollisuuksia ympäröivä yhteiskunta ja yhteisö rajaavat tai 

tukevat. Ymmärrämme toimijuuden ihmisten ja instituutioiden välisissä suhteissa 

muodostuvina toiminnan mahdollisuuksina, emme niinkään yksilöllisenä pystyvyytenä. 

Olemme kiinnostuneita siitä, miten yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat yksilöiden toimintaan 

ja miten yksilöt pyrkivät mukauttamaan toimintaansa rakenteellisten tekijöiden seurauksena. 

Esityksessämme tarkastelemme toimijuuden paradokseja kuntoutukseen hakeutumisen 

vaiheessa. Pohdimme toimijuuden paradoksien merkitystä kuntoutuksen prosessissa 

kuntoutuksen tavoitteiden sekä yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja 

sosioekonomisten erojen näkökulmasta. Tunnistamiamme toimijuuden paradokseja ovat mm. 

nämä: 1) kuntoutusta hakeva joutuu ponnistelemaan juuri silloin kun hänen voimavaransa 

ovat vähissä, 2) hakuvaihe ”pakottaa” tuottamaan itsestä tai lapsesta ”heikon version”, 3) 

kuntoutusta kipeimmin tarvitsevat saavat sitä heikoimmin. Analyysimme pohjautuu 

tutkimushankkeemme tuoreeseen haastattelu- ja kyselyaineistoon. Olemme kevään ja kesän 

2022 aikana haastatelleet kuntoutuksen ammattilaisia ja asiantuntijoita (30 henk.) sekä eri-

ikäisiä kuntoutusta hakeneita henkilöitä (22 henk.) sekä toteuttaneet verkkokyselyn 

kuntoutusta hakeneille henkilöille (N=128). 
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Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa –tutkimushanketta koordinoi 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas, joka toteuttaa sen yhdessä 

Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen rahoittaa Kela. 

 

 

Hanna Rättö (Kela), Terhi Kurko (Kela), Katri Aaltonen (Turun yliopisto) 

 

Kaikki Suomen julkisen sairasvakuutuskorvausjärjestelmän piiriin kuuluvat ovat oikeutettuja 

lääkekorvauksiin. Lääkekorvausta voi Suomessa saada sairauden hoitoon määrätystä 

reseptilääkkeestä, joka on hyväksytty korvausjärjestelmään. Kaikissa tapauksissa potilaiden 

maksettavaksi kuitenkin jää osa lääkkeen hinnasta (’omavastuu’). Universaalissakin 

järjestelmässä potilaiden maksama omavastuu vaikuttaa lääkkeiden taloudelliseen 

saavutettavuuteen (esim. OECD 2021). Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että hoitoon 

liittymättömät tekijät, kuten potilaan sosioekonominen asema, voivat vaikuttaa lääkehoitoihin 

(esim. Hajjaj ym. 2010). 

 

Sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluva lääke voi olla peruskorvattava (omavastuu 60% 

lääkkeen hinnasta) tai erityiskorvattava (omavastuu alemmassa erityiskorvausluokassa 35% 

lääkkeen hinnasta ja ylemmässä erityiskorvausluokassa 4,50 euroa/ostokerta). Viime vuosina 

tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden valikoima on kasvanut merkittävästi, 

kun perinteisten lääkkeiden rinnalle korvausjärjestelmään on tullut uusia lääkkeitä (esim. 

Niskanen ja Laine 2020). Uudet lääkkeet ovat usein vanhempia lääkkeitä kalliimpia ja 

potilaiden niistä itse maksama määrä on suurempi kuin vanhemmissa lääkkeissä. 

Diabeteslääkkeiden kustannukset ja korvausmenot ovatkin kasvaneet viime vuosina, ja 

vuonna 2017 tyypin 2 diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuden tasoa alennettiin 

säästötoimenpiteenä ylemmästä alempaan erityiskorvausluokkaan (Soppi ym. 2018, Kurko 

ym. 2018, Kurko ja Rättö 2021). 

 

Tarkastelemme tässä tutkimuksessa, miten potilaiden tulotaso on yhteydessä uusien, 

hinnaltaan kalliiden tyypin 2 diabeteslääkkeiden käytön aloittamiseen. Aineistona käytämme 

kattavaa rekisteriaineistoa uusia, kalliimpia tyypin 2 diabeteslääkkeitä vuosina 2010-2019 

ostaneista potilaista, heidän lääkeostoistaan sekä verotettavista tuloistaan. Tarkastelemme 

aluksi kuvailevin menetelmin uusien lääkkeiden aloittavien potilaiden keskituloja vuosina 

2010-2019 ja sitä, poikkeavatko aloittajien keskitulot sen mukaan, minkälainen lääkkeen 

omavastuuosuus on kunakin vuonna ollut. Omavastuuosuus voi laskea, kun aiemmin 

peruskorvattu lääkkeiden tulee erityiskorvattavaksi.  Vuoden 2017 erityiskorvausluokan 

laskun yhteydessä omavastuuosuus taas nousi. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten suomalainen sairausperusteinen 

lääkekorvausjärjestelmä heijastuu erilaisessa asemassa oleviin potilaisiin. Tilanteessa, jossa 

uusien lääkkeiden käyttöönottoon liittyviin lääkekorvauskustannusten kasvuun reagoidaan 

https://vamlas.fi/kuha/
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säästötoimenpitein, on tärkeää myös lisätä ymmärrystä siitä, kenelle kohdistuvat uusiin 

lääkkeisiin liittyvät hyödyt ja kenelle kohdistuvat säästötoimenpiteiden vaikutukset. 

 

Viitteet: 

Hajjaj FM, Salek MS, Basra MK, Finlay AY. Non-clinical influences on clinical decision-making: 

a major challenge to evidence-based practice. J R Soc Med. 2010 May;103(5):178-87. 

Kurko, T ja Rättö, H. Tyypin 2 diabeteslääkkeiden kustannukset kasvoivat, insuliinin laskivat 

vuosina 20142020. Kelan tutkimusblogi 8.4.2021. Tyypin 2 diabeteslääkkeiden kustannukset 

kasvoivat, insuliinien laskivat vuosina 2014–2020 - Tutkimusblogi (kela.fi) 

Kurko, T, Heino, P, Martikainen, JE, Aaltonen K. Diabeteksen lääkehoidot ja korvaustason 

laskun vaikutus omavastuisiin. Suomalainen Lääkärilehti, 73 (24–31) (2018), pp. 1584-1590 

Niskanen, L ja Laine MK.Tyypin 2 diabeteksen nykyhoito Suomen Lääkärilehti 

2020;75(35):1680-1684 Yleiskatsaus 

OECD, 2021. OECD Health at a glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing, Paris 

(2021). 

Soppi, A, Heino P, Kurko T, Maljanen T, Saastamoinen L, and Katri Aaltonen. 2018. "Growth 

of Diabetes Drug Expenditure decomposed—A Nationwide Analysis." Health Policy 122 (12): 

1326-1332. 

 

Saija Iivonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Suomen keskeiset sosiaalietuudet jaotellaan usein kolmeen tasoon: vähimmäis-, perus- ja 

ansioturvaan. Vähimmäisturvalla viitataan Suomessa yleensä toimeentulotukeen, jota voi 

saada vasta, kun muut etuudet eivät takaa riittävää toimeentuloa. Perusturvaetuudet ovat 

etuuksia, joita maksetaan esimerkiksi, jos henkilöllä ei ole riittävästi työhistoriaa, jotta olisi 

oikeutettu ansiosidonnaiseen turvaan. Näitä ovat mm. työmarkkinatuki, vähimmäismääräiset 

sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä takuu- ja kansaneläke. Jaottelun ulkopuolelle jäävät 

erilaiset kustannusten korvaukset kuten asumistuet, lapsilisät ja vammaistuet. 

Selvityksessämme kartoitettiin, löytyykö vastaavia perus- ja vähimmäisturvaetuuksia muista 

maista ja miten ne eroavat Suomen etuuksista. Perus- ja vähimmäisturvan lisäksi tarkasteltiin 

asumisen tukia. Selvitykseen valittiin viisi vertailumaata: Alankomaat, Iso-Britannia, Ruotsi, 

Tanska ja Viro. Selvitys osoitti, että kaikissa vertailumaissa on vähimmäisturvaetuuksia, mutta 

toisin kuin Suomessa, erillisiä perusturvaetuuksia löytyy kattavasti eri maista vain 

työkyvyttömille ja ikääntyneille. Työttömyyden, lapsen syntymän ja sairauden 

elämäntilanteissa maksettavia perusturvaetuuksia löydettiin vertailumaista vain vähän. 

Esimerkiksi työmarkkinatuen kaltainen työttömyysetuus, joka ei edellytä aiempaa 

työhistoriaa, on käytössä ainoastaan Ruotsissa ja sitäkin maksetaan vain 

aktivointitoimenpiteisiin osallistumisen ajalta. Muissa maissa työttömät ovat usein pääasiassa 

vähimmäisturvaetuuden piirissä. 

 

Kattavasta perusturvasta huolimatta myös Suomessa toimeentulotuen saaminen on yleistä. 

Perus- ja vähimmäisturvan päällekkäisyyden laajuudesta kertoo esimerkiksi se, että yli 

kolmannes työmarkkinatuen saajista saa toimeentulotukea. Selvityksessä tehdyt 

https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5922
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pitkäaikaistyöttömiä koskevat esimerkkilaskelmat tuovatkin esiin, että toimeentulotuen rooli 

on Suomessa erilainen kuin vertailumaissa: toimeentulotukea saadaan verrattain pieniä määriä 

perusturvaetuuden päälle, kun vertailumaissa se on pitkäaikaistyöttömälle pääasiallinen 

toimeentulon lähde. Esimerkkilaskelmat osoittavat eroja maiden välillä myös vähimmäisturvan 

tasossa sekä samanaikaisesti maksettavien etuuksien lukumäärässä. 

 

Esitelmässä tarkastellaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen poikkeavuutta 

suhteessa vertailumaihin ja eri etuuksien ominaisuuksissa esiintyviä keskeisiä eroja. 

Perusturva-, vähimmäisturva- ja asumisetuuksien ominaisuuksien vertailussa huomio 

kiinnitetään muun muassa saamisehtoihin, velvoittavuuteen, sanktioihin, yksilö- ja 

perhekohtaisuuteen, tarveharkintaan, tulovähenteisyyteen ja varallisuuden vaikutukseen. 

 

 

Jyri Liukko, Aaron Doyle, Turo-Kimmo Lehtonen 

 

This paper contributes to debate on the consequences of certain kind of financing for 

collective risk sharing and social justice in pension systems. This is done by examining two 

statutory pension systems, those of Canada and Finland, which diverge interestingly from 

current international trends. The paper asks, what kind of consequences the trend towards 

increasing utilization of financial markets, often called ‘pension financialization’, in these 

countries has for risk sharing and equity between different groups. 

 

In several countries, pension financialization has resulted in a transfer of risk from 

contributors (current employers and employees) to beneficiaries (pensioners), and second, a 

shift of risk from the collective to the individual. However, in Canada and Finland the 

increasing reliance on financial markets in financing pensions has not resulted in increasing 

individual risks in pension security by shifting from collective defined-benefit (DB) pensions 

to individual defined-contribution (DC) arrangements. 

 

By exploring these two countries, the paper shows how increasing reliance of pensioners’ 

income on financial markets is not necessarily connected to privatization or individualization 

of risks; instead, the paper argues that ‘financializing’ public pension systems can be 

combined with, and may even help to consolidate, comprehensive statutory risk sharing and 

nationwide insurance solidarity. At the same time however, collective risks might increase or 

change. The main contribution of the paper is that it makes it possible to understand better 

the relationship between pension financialization and the scope of possibilities that exists for 

statutory collective risk sharing and equity within and between generations. The analysis is 

based on academic, governmental, and actuarial literature on Canadian and Finnish public 

pension schemes. 
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• Yliopistotutkija, dos. Tomi Oinas, JYU, tomi.s.oinas@jyu.fi 

 

Työryhmässä pohditaan yhteiskunnan teknologisoitumisen, digitalisoitumisen ja ikääntymisen 

jännitteistä suhdetta. Uudet teknologiat ja digitaalisuus voivat edistää aktiivista ja osallistuvaa 

ikääntymistä. Eläköityvät sukupolvet ovat yhä tottuneempia ja valmiimpia hyödyntämään 

uusia teknologioita. Toisaalta digitaalisuus ja teknologisoituminen on valjastettu talouden 

työkaluiksi, joilla terveys- ja hoivapalveluja pyritään entisestään tehostamaan. Tässä 

puristuksessa digitaalisuudesta, teknologioiden ja sähköisten palveluiden käytöstä on 

kehkeytynyt mittareita, joiden kautta arvioidaan hyvää ja onnistunutta vanhenemista. Samalla 

vaikeudet uusien teknologioiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä tuottavat uudenlaisia 

eriarvoisuuden muotoja. 

 

Kutsumme työryhmään esityksiä, jotka lähestyvät ikääntymistä, uusia teknologioita, 

digitalisaatiota, hoivaa ja hoivatyötä empiirisistä, teoreettisista tai käytännön lähtökohdista 

käsin. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi ikääntyneiden teknologian käyttöä ja terveyden 

omaseurantaa, hoivatyön digitalisaatiota, älykkäitä asumisratkaisuja ikäihmisille, hoivan 

robotisaatiota, kuntouttavia teknologioita tai sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien 

digitalisoimista. Työryhmän järjestää Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE 

AgeCare) Technologies, ageing and care –tutkimusryhmä, DigiIN STN-hanke ja kansainvälinen 

Aging in Data -projekti.  

 

 

Hilla Kiuru, Jyväskylän yliopisto 

Marjo Outila, Lapin yliopisto 

Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto 

 

Tässä paperissa tarkastelemme kotona asuvien vanhojen ihmisten, kotihoidon asiakkaiden, 

kokemuksia kotiin tuodusta hoivateknologiasta. Kysymme, mitä tapahtuu vanhan ihmisen 

hoivalle ja haavoittuvuudelle, kun teknologia tulee kotiin osana kotihoidon työntekijöiden 

hoivatyötä. Näkökulmamme hoivan teknologisoitumiseen on sen sosiaalisissa, ruumiillisissa ja 

organisatorisissa seurauksissa, joita lähestymme hoivan digitaalisen maiseman käsitteen 

kautta (digital landscapes of care). Hoivan maiseman käsitteen avulla avataan 

hoivateknologian merkityksiä laajasti osana arkea, niin että otetaan huomioon 

“ruumiillistuneet ja organisatoriset tilat, jotka syntyvät hoivasuhteissa ja niiden kautta”. 

Tarkastelun kohteena on hoivaan liittyvät sosiokulttuuriset rakenteet ja prosessit sekä 

käytännöt ja kokemukset, mikä sisältää erilaisia näkökulmia, kuten tuki, palvelut, etiikka ja 

moraali, velvollisuudet ja hoivan paikalliset politiikat. (Milligan & Wiles 2010.) Hoivan 

mailto:tomi.s.oinas@jyu.fi
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digitaalisella käsitteellä viitataan siihen, millaisia seurauksia kotiin tuoduilla teknologioilla on 

vanhojen ihmisten elämään ja hoivaan (Lindberg & Carlsson 2018). 

 

Tarkastelun kohteena olevat hoivateknologiat ovat etäseurantajärjestelmä “Kukkatolppa”, 

videoneuvottelupuhelinjärjestelmä “Kuvapuhelin” ja siihen kytketty sisältöpalvelu 

”Sävelsirkku”, joka sisältää muun muassa erilaisia liikunta-, musiikki- ja muisteluohjelmia. 

Tutkimuksen aineistona on pohjoissuomalaisten yksityiskodeissa asuvien vanhojen, 

hoivateknologian käytön aloittaneiden ihmisten haastattelut. Aineistoa analysoidaan 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tarkastelemme yksilön, sosiaalisten verkostojen ja 

palvelujärjestelmän näkökulmista sitä, miten hoivateknologia on vaikuttanut tutkimukseen 

osallistuneiden vanhojen ihmisten haavoittuvuuteen. 

 

Analyysin tulosten yhteenvetona määritämme vanhan ihmisen kotiin tuotavan 

hoivateknologian läpileikkaaviksi teemoiksi turvallisuuden, käytettävyyden, hoivateknologian 

tarpeen ja merkityksen vanhojen ihmisen digitaalisen hoivan maisemassa. Näiden teemojen 

suhteen haavoittuvuus voi joko vähentyä tai lisääntyä. Kodissa haavoittuvuudelta suojaavat ja 

sille altistavat tekijät kietoutuvat yhteen hoivan maisemassa. 

 

 

Päivi Rasi-Heikkinen, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Media Education Hub 

Ella Airola, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Media Education Hub 

 

Digitaalisten terveyspalveluiden kehittämisen tavoitteena on erityisesti palveluiden 

saatavuuden ja laadun parantaminen. eTerveyspalvelut mahdollistavat esimerkiksi pääsyn 

henkilökohtaisiin terveystietoihin ja terveyspalvelujen piiriin, oman terveyden mittaamisen ja 

seuraamisen, viestinnän ja tiedonjakamisen potilaiden, ammattilaisten ja vertaisten välillä sekä 

itsenäistä asumista tukevien digitaalisten palvelujen saamisen. Harvaan asutuilla alueilla, 

kuten Lapissa, eTerveyspalveluihin kohdistetaan pitkien välimatkojen takia erityisen 

voimakkaita odotuksia. Odotuksia ei vielä ole täysin lunastettu, sillä suuri osa ikääntyneistä ei 

hyödynnä eTerveyspalveluja. Yli 65-vuotiaiden lappilaisten halukkuus ja taidot käyttää 

palveluja, sekä asenteet niitä kohtaan vaihtelevat suuresti. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lappilaisten ikääntyneiden suhteesta 

terveyspalveluihin ja aivan erityisesti eTerveyspalveluihin. Tutkimuksen lähtökohtana on 

näkemys ikääntyneiden moninaisuudesta, johon heidän sosiaaliset, kulttuuriset, paikalliset ja 

taloudelliset todellisuutensa kytkeytyvät. Tutkimusaineiston ensimmäisen lukukierroksen 

myötä toiseksi keskeiseksi lähtökohdaksi nousi ikääntyneiden käsitysten ja kokemusten 

tulkinta osana heidän elämänkulkuaan. Erityishuomio kohdistetaan heidän temporaalisen eli 

ajallisen minäkäsityksensä (temporal self) ilmenemiseen heidän suhteessaan 

eTerveyspalveluihin. 

 

Tutkimuksessa kysytään: Millaisia käsityksiä ikääntyneillä on eTerveyspalveluista? Miten he 

kertovat käyttävänsä eTerveyspalveluja? Miten heidän elämänkokemuksensa ja 
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kokemuksensa terveyspalveluista ilmenevät kertomuksissa? Tutkimusaineisto kerättiin 

vuonna 2019 julkaisemalla kirjoituspyyntö lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Pyysimme yli 

60-vuotiaita kirjoittamaan elämästään mm. seuraavien kysymysten avulla: Aiheuttaako 

asuminen harvaan asutulla alueella Sinulle haasteita terveyspalveluiden käytölle? Käykö 

kotihoito luonasi? Onko kotihoidon kautta järjestetty terveyttä tukevia teknologioita kotiisi? 

Käytätkö tai olisitko halukas käyttämään terveyspalveluita internetin kautta? 

Tutkimusaineisto sisältää kertomukset 27 vastaajalta, jotka olivat iältään 62–87-vuotiaita. 

Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin yhdistäen teoria- ja aineistolähtöistä 

analyysia. Lähes kaikki vastaajat kirjoittivat terveyspalvelujen saatavuuteen, laatuun ja 

kustannuksiin liittyvistä haasteista, mutta myös hyvin toimivista terveyspalveluista 

kirjoitettiin. Vain muutama vastaava kertoi käyttävänsä eTerveyspalveluja. Digitaalisia 

terveyspalveluja kuvattiin sekä hyvin myönteisesti että kielteisesti, ja osasta kirjoituksia 

kuvastui vastaajan puutteellinen käsitys palveluista. Suuri osa vastaajista kuvasi ja arvioi 

terveyspalveluja – sekä perinteisiä että digitaalisia – suhteessa elämän aikana kokemiinsa 

terveydellisiin ja muihin vastoinkäymisiin sekä niistä selviytymiseen. Näin terveyspalvelut 

tulivat arvioiduksi osana vastaajien ajallista minäkäsitystä, suhteessa heidän elämänkulkuunsa. 

 

 

Riikka Lämsä, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

 

Kotisairaala- ja kotidialyysitoiminta ovat osa yhteiskunnassa parhaillaan tapahtuvaa 

kotikäännettä, jossa ammatillinen työ, asiakkuus ja palvelut siirtyvät laitoksista ja 

instituutioista koteihin. Kotikäänne tuo koteihin lisääntyvässä määrin myös lääketieteellistä 

teknologiaa. Tässä tutkimuksessa kysyn, miten lääketieteellinen teknologia muuttaa 

kotiympäristöä. Muuttuuko koti sairaalaksi? Teoreettisesti tutkimus pohjaa tieteen- ja 

teknologiantutkimuksen traditioon. 

 

Tutkimuksen aineistona on vuonna 2019 toteutettu etnografia, joka sisälsi 230 tuntia 

kotisairaala ja -dialyysitoiminnan havainnointia, 37 potilaan, omaisen tai henkilökunnan 

haastattelua sekä kirjallista materiaalia kuten toimintakertomuksia ja potilasasiakirjoja. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lääketieteellinen teknologia muuttaa kodin 

sisustuksellista, tilallista ja toiminnallista järjestystä. Samalla kodin tilat asettavat rajoja, kuinka 

pitkälle sairaalasta lähtöisin olevia toimintatapoja on mahdollista noudattaa. Työntekijöiden ja 

potilaiden lisäksi myös omaiset saavat roolin ja vastuuta lääketietieteellisen teknologian 

käytössä. Kotona sairaalan tuntu muodostuu visuaalisista elementeistä, ei toiminnasta tai 

työntekijöistä. 

 

 

Charlotta Niemistö, Hanken Svenska handelshögskolan 

Hanna Sjögren, Hanken Svenska handelshögskolan 
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Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan 

 

This paper explores methodological questions like whose knowledge and whose agenda are 

present and steering the research process in a participatory action research process. The 

present project, Alone but connected? Digital (in)equalities in care work and generational 

relationships among older people living alone (EQualCare), utilises the participatory action 

research (PAR) design. In EQualCare project, the aim was to find older people wanting to 

interview other older people living alone, for example, in their own networks, around the 

themes of later life, care, digitalisation and living alone. 

 

A basic idea of participatory action research (PAR) is to shift the balance of knowledge, 

knowledge agenda, knowledge production and indeed power away from (professional) 

researchers and towards (“layperson”) ”co-researchers”, who may be more or less clearly 

defined and demarcated. In this relation, there is some kind of balance between, on one hand, 

the researchers preparing, assisting and facilitating the co-researchers, and, on the other 

hand, co-researchers developing their own knowledge, knowledge production and power. 

Paradoxically, the more researchers prepare, assist and facilitate the co-researchers, the less 

co-researchers develop their own knowledge, knowledge agenda (“research questions”), 

knowledge production and power, and vice versa. 

 

So far, one group has begun the PAR process in the EQualCare project. Involving co-

researchers, one can further identify other groups that more directly and indirectly take part 

in the project, as co-researchers have their own interests, previous knowledge and networks. 

All of these can represent dimensions or arenas of relative marginalisation (and/or relative 

privilege), especially in association with older age, and sources of (intersectional) polarisation 

in fortune in older age. Co-researchers can in effect act as representatives and even 

gatekeepers in relation to these arenas and dimensions. 

 

 

Sonja Iltanen, Ikäinstituutti 

 

Tausta ja tavoitteet. Etäjumppa on yksi tapa järjestää iäkkäiden terveysliikuntaa ja osallistua 

siihen (Voimaa etäjumpasta -hankkeet, 2017–2023). Tutkimuksemme tavoitteena on luoda 

kokonaiskuva siitä, miten rakenteelliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat iäkkäiden etäjumpan 

implementaatioon kunnissa. Tutkimus on osa DigiIN-tutkimushanketta. 

 

Menetelmä. Tutkimuksessa seurataan seitsemää kuntaa, jotka pilotoivat etäjumppaa 

kehittämishankkeessa 2018–2019. Elisitaatiohaastattelut tehtiin videopuheluissa etäjumppaa 

toteuttaneiden ammattilaisten kanssa (1. haastattelu 9-10/2020, n=12; 2. haastattelu 5-

6/2022, n=9). Haastattelun aikana työstettiin diaesitys kunnan prosessista.  Analyysissä 

etsittiin etäjumpan toteutukseen vaikuttavia tekijöitä, näkökulmina politiikka ja linjaukset, 

organisaatioiden toiminta, etäjumpan toteuttajien toiminta, etäjumppaajien toiminta, 
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teknologian ja toimintakyvyn suhde, kulttuurinen kuva iäkkäistä sekä arviointi ja tieto (vrt. 

Wanka ja Gallistl 2018). Implementaatiota tarkasteltiin hyväksyttävyyden, käyttöönoton, 

soveltuvuuden, käytettävyyden, pysyvyyden, kustannusten, leviämisen ja juurtumisen 

näkökulmista (ks. Peters ym. 2013). 

 

Tulokset. Analyysi koronapandemian vaikutuksista on valmistunut (Iltanen & Topo 2022) ja 

laajempaa analyysiä työstetään. Pandemia aiheutti merkittävän riskin iäkkäiden etäjumpan 

jatkumiselle, koska kunnissa priorisoitiin muita toimintoja ja työnkuvat muuttuivat. Etäjumppa 

vaarantui erityisesti, jos lähettävässä tai vastaanottavassa päässä oli aiemmin ollut fyysisesti 

kokoontuva ryhmä, jonka kokoontumisen koronarajoitukset estivät. Toisaalta etäjumppa 

koettiin terveysturvallisena keinona järjestää liikunnanohjausta ja pandemia vahvisti 

toteuttajien motivaatiota, osaamista ja laitekantaa.  Etäjumppa jatkui kriisivaiheen jälkeen 

parhaiten kunnissa, joissa se oli vakiintunut ennen pandemiaa. Etäjumpan jatkumista 

perusteltiin osallistujamäärillä ja osallistujien myönteisillä kokemuksilla. Osalle iäkkäistä 

koronan tuoma poikkeustila antoi rohkeutta ja motivaatiota opetella teknologiaa ja 

etäjumppaan sopivaa teknologiaa, ja heidän asenteensa kotona jumppaamista ja etäryhmiä 

kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi. Tuttu ohjaaja ja mahdollisuus vuorovaikutukseen olivat 

paikallisen etäjumpan etuja. Haastateltavien mukaan kaikki iäkkäät eivät halua jatkossakaan 

osallistua etätoimintoihin tai ole motivoituneita opettelemaan digitaitoja. 

 

Johtopäätökset. Implementaatio on moniulotteinen ja jatkuvasti muuttuva prosessi. 

Tutkimuksen ja kehittämistyön näkökulmasta on tärkeää saada tietoa siitä, miten 

implementaatiota voidaan tukea reaalimaailmassa. Viemme tuloksia osaksi viestintä- ja 

koulutusmateriaaleja, joilla tuetaan iäkkäiden etäjumpan käynnistämistä kunnissa ja 

järjestöissä. 

 

 

Teppo Leppälahti, Laurea-ammattikorkeakoulu 

Sari Heikkinen, Laurea-ammattikorkeakoulu 

 

Etäläsnäolorobottien käyttö yhteydenpidon välineenä on lisääntymässä ikäihmisten 

palveluissa ja ikäihmisten ja läheisten välisessä kanssakäymisessä (Hung ym. 2022, 2). 

Teknologian käyttöönotto vaatii soveltuvuuden ja käyttäjien valmiuksien arviointia 

(Lähteenmäki ym. 2020, 11, 54) erilaisissa yhteydenpidon tilanteissa, jotka puolestaan 

vaativat eettisten näkökohtien ottamista huomioon (Niemelä ym. 2021, 433). Tämä tutkimus 

tarkastelee ikäihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia yhteydenpidosta 

etäläsnäololaitteella. 

 

Tutkimusjaksot toteutettiin palvelukodissa (5 kk) ja yksityiskodissa (4 kk), joita ennen ja 

jälkeen haastateltiin yksityiskodissa asuneet kaksi ikäihmistä sekä yksityis- ja palvelukodissa 

asuneiden ikäihmisten etäyhteyttä käyttävät läheiset (1 + 3). Palvelukodissa asuneen 

ikäihmisen terveystilan ja koronarajoitusten takia ei haastateltu häntä, vaan robotin 
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käytettävyydestä hoitokodissa huolehtinut hoitohenkilö. Haastatteluaineisto analysoitiin 

sisällönanalyysillä. 

 

Tutkimusjaksot toteutettiin Double 3 -etäläsnäololaitteella. Yksityiskodin tutkimusjaksolla oli 

käytössä laitteen Fleet Management -hallintaohjelma, joka keräsi lokitietoina ajankohdat ja 

kestot käyttäjien yhteydenotoista laitteeseen sekä yhteyden tekniset tiedot. 

Etäläsnäololaitteen vaikutus nähtiin aktivoivana, virkistävänä ja vaihteluna. Palvelukodissa 

asuneen ikäihmisen läheisen sanoin: ”Perinteisiin yhteydenpitovälineisiin verrattuna se ero on 

juurikin tässä (etäläsnäolossa), että siinä on astetta enemmän läsnä. Sen näki ja tunsi siitä, 

miten äiti nousi aina pystyyn istumaan yhteyden ajaksi toisin kuin puhelimella soitettaessa.” 

Tuloksissa korostuu arjen rikastaminen ja yhteisten kokemusten luominen yhteisenä 

tekemisenä. Laitetta käytettiin yhteisiin ruokailuhetkiin ja kirjoja luettiin suuntaan ja toiseen. 

Elämyksiä välitettiin ikäihmisille sekä etäkäyttäjien kotoa että esimerkiksi luonnosta 

leirinuotion ääreltä. Isovanhemmat myös loivat suhdetta uuteen vauvaikäiseen 

perheenjäseneensä ja aikuinen lapsi saattoi seurata palvelukodissa asuvan vanhempansa 

vointia koronasulunkin aikana, mikä vähensi huolta ja ylläpiti turvallisuuden tunnetta. 

Tutkimuksen mukaan etäläsnäololaite antaa puhelimeen ja tietokoneeseen verrattuna 

mahdollisuuden olla enemmän läsnä. Vastaanottajan ei laitetta käyttääkseen tarvitse tehdä 

eikä osata mitään. Etäläsnäololaite vaikuttaa teknisesti valmiilta ratkaisulta ikäihmisten ja 

läheisten yhteydenpitoon. Etäkäyttäjälle laitteen käyttäminen on mutkatonta eikä vaadi 

erityistä tietoteknistä osaamista, vain aikaa ja halua pitää yhteyttä ja olla läsnä. 
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Joonas Karhinen, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto 

Tomi Oinas, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmien yhteyttä kotihoidon 

työoloihin (kiire, hallinta, tyytyväisyys) sekä teknologian käytön vaikutuksiin työssä 

https://doi.org/10.1007/s12369-019-00529-8
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tarkastelemalla ja vertailemalla järjestelmiä käyttäviä ja ei-käyttäviä ryhminä. Tutkimusaineisto 

koostuu vuonna 2019 kerätystä Jyväskylän yliopiston Vanhustyö ja teknologia -

kyselytutkimuksen kotihoidon vastaajista (n=1385), jotka ovat vastanneet 

toiminnanohjausjärjestelmiä koskevaan kysymykseen. Kyselyssä kartoitettiin laajaalaisesti 

erilaisten teknologioiden käyttöä ja niiden vaikutusta vanhus- ja hoivatyöhön. Tämä 

tutkimuspaperi perustuu väitöskirjatyön toiseen artikkeliluonnokseen. 

Iäkkäiden hoivapalveluita koskevassa politiikassa painotetaan yhä enemmän digitalisaatiota 

yhtenä ratkaisukeinona palveluiden kehittämisessä sekä tehostamisessa. Tämän lisäksi 

iäkkäiden asiakkaiden kotona asumista korostetaan hoivapolitiikassa, mikä on johtanut 

kotihoidon osuuden kasvuun palveluiden tuottamisessa ja lisännyt painetta erilaisten 

teknologioiden, kuten toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämiseen. Näiden 

tuotantotalouden toimialoilta peräisin olevien logististen työnsuunnittelujärjestelmien käyttö 

on lisääntynyt vähitellen. niin kotihoidon kuin muun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan piirissä ja 

niiden arvioidaan edelleen yleistyvän tulevaisuudessa. 

 

Kotihoidon työ on luonteeltaan liikkuvaa ja asiakkaan kotona tapahtuvaa, jossa 

mobiililaitteiden sekä erinäisten tietojärjestelmien käyttö on jatkuvaa ja niillä on keskeinen 

merkitys työtehtävien suorittamiselle. Kotihoidon työtehtäviä ja asiakaslistoja ohjataan sekä 

optimoidaan toiminnanohjausjärjestelmien kautta mukaan lukien aikataulutuksen sekä 

reitityksen suunnittelu. Järjestelmien kautta pyritään ennen kaikkea tehostamaan ja 

standardisoimaan kotihoidon työtä sekä reagoimaan reaaliaikaisesti tarvittaviin muutoksiin ja 

päivittämään työtehtäviä. Järjestelmillä on siten yhä keskeisempi rooli päivittäisen työn 

organisoinnissa työntekijän näkökulmasta, ja sitä kautta ne vaikuttavat myös työoloihin. 

Analyysi tukeutuu työn vaatimuksia, hallintaa ja resursseja käsitteleviin teorioihin sekä 

aikaisempiin tutkimuksiin teknologian vaikutuksista kotihoitoon. Lisäksi hyödynnetään 

aikaisempia tutkimuksia työntekijän ja työorganisaation välisestä vuorovaikutuksesta 

managerialismin ja työn standardoinnin näkökulmista. Alustavien havaintojen perusteella 

toiminnanohjausjärjestelmän käytöllä ei ole selkeää yhteyttä työoloihin tai 

työtyytyväisyyteen, joskin järjestelmää käyttävät ilmoittavat voivansa pitää vähemmän 

taukoja. Sen sijaan järjestelmää käyttävät kokevat enemmän työn keskeytymistä tai 

hidastumista teknologisten toimintahäiriöiden vuoksi, mutta toisaalta he myös arvioivat 

digiosaamisensa korkeammalle tasolle. 

 

 

 

Koordinaattori 

• Yrjö Mattila, yrjo.mattila@helsinki.fi 

 

Suomi on saanut maali-huhtikuussa 2021 huomautuksia sosiaaliturvan liian alhaisesta tasosta 

YK:n sosiaalisten oikeuksien komitealta (TSS-komitea), Euroopan neuvoston sosiaalisten 

oikeuksien komitealta ja Amnesty Internationalilta. (YK: Concluding observations on the 
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seventh periodic report Finland, E7C.12/FIN/CO/) 

https://digitallibrary.un.org/record/830216?ln=en 

EN Follow-up to decisions on the merits of collective complaints Findings 2020, s. 34-45), 

https://rm.coe.int/findings-ecrs-2020/1680a1d ja Amnesty International (Amnesty 

International Report 2020-21 ”The state of the world´s human rights” s. 162) 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/ 

Nämä sosiaalisia ihmisoikeuksia valvovat elimet katsovat, että Suomen heikko perusturva on 

johtamassa yhteiskunnan polarisoitumiseen ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Minimiturvan 

alhaisuudesta on myös tehty kanteluita Euroopan neuvoston sosiaalioikeuksien komitealle ja 

komitea on hyväksynyt kantelut (Merits 88/2012 ja 108/2014). Jälkimmäisessä päätöksessä 

komitea jopa totesi, että työmarkkinatuen taso on selvästi liian alhainen. 

 

Tilastokeskuksen mukaan 900 000 suomalaista, eli joka viides, elää köyhyys- ja 

syrjäytymisriskin piirissä. Näistä 660 000 ei ole kyennyt maksamaan käyttämiensä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen maksuja, jolloin ne on peritty ulosoton kautta. Joka kymmenes suomalainen 

aikuinen ei ole selviytynyt laskuistaan, vaan päätynyt maksuhäiriölistalle. Lapsiköyhyys on 

kolminkertaistunut 2000-luvulla ja 150 000 lasta elää nyt köyhyydessä. Varattomuus 

aiheuttaa lapsille osattomuuden kokemuksia vaikeuttaen koulutyöhön keskittymistä. 

Opintojen jatkaminen koulun jälkeen on vaikeaa ja ylisukupolvinen toimeentuloriippuvuus, 

joka alkoi 1990-luvun lamasta, jatkuu ja laajenee. Kirkko, jonka diakoniatyö on leipäjonon 

ohella muodostunut ”viimeiseksi luukuksi”, on pitkään vedonnut perusturvan korottamisen 

puolesta. Saadessaan hieman yli viisisataa euroa kuukaudessa edunsaaja voi kattaa vain aivan 

välttämättömät menonsa. Minkäänlaista osallisuutta ei tällaisilla tuloilla ole mahdollisuutta 

toteuttaa. Suomessa tehdyt viitebudjettilaskelmat osoittavat kohtuullisen toimeentulon 

alarajan eri perhetyypeissä. Minimietuuksien taso jää alarajan alapuolelle. 

 

Suomen perusturvan heikkous näkyy monella tavoin yhteiskunnassamme. 

Lapsiperhetutkimukset kertovat, että monessa perheessä nähdään jopa nälkää. Moni lapsi 

odottaa viikonloppuna maanantaita, jolloin koulussa saa ruokaa. Taloudelliset vaikeudet 

johtavat perheiden hajoamisiin ja niiden myötä lasten huostaanottoihin. Kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen lasten määrä on lähes kaksikertaistunut vuosituhannen alusta. Yhä useampi 

perhe joutuu hakemaan ruokansa leipäjonosta. Silti vähätuloisten etuuksien leikkaukset 

jatkuvat. Vähätuloisilla ei ole etujärjestöjä vastustamaan kehitystä ja siksi valtiontaloutta 

tasapainotetaan ja kestävyysvajetta korjataan huonontamalla vähätuloisten asemaa. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on poikkeuksetta hyväksynyt hallituksen 

leikkausesitykset. Suomen perustuslaista ei suojaa vähätuloisia. Työryhmässä pyritään 

käsittelemään suomalaista dilemmaa. 

 

Miksi Suomi esiintyy kansainvälisillä foorumeilla ihmisoikeuksien puolustajana, kun samaan 

aikaan vähätuloisten asema Suomen sisällä on heikko. Työryhmässä tarkastellaan vähätuloisiin 

ja heidän asemaansa liittyviä asenteisiin liittyviä tutkimuksia sekä Suomen heikon 

sosiaaliturvan erilaisia ilmentymiä ja seurauksia. Kuinka laajaa lasten nälkä on? Onko vaarassa, 

että leipäjonoihin ei riitä enää elintarvikkeita jaettavaksi? Millaisia vaikutuksia köyhyydellä ja 

osattomuudella on lapsiin ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa? Kohteleeko Suomi 

oikeudenmukaisesti vähävaraisia kansalaisiaan? mikä on EU:n merkitys vähätuloisten 
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auttajana? Miksi media ei kerro köyhyydestä ja sen seurauksista? Työryhmään ovat 

tervetulleita esiteltäväksi sosiaalisia ihmisoikeuksia, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja 

Suomen köyhyyttä sen seurauksia käsittelevät tutkimukset. 

 

 

Miika Kataja, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto  

 

Tutkin yhteiskuntapolitiikan väitöskirjassani käsitehistoriallisella otteella hyvinvointivaltion 

käsitteen tuloa suomen kieleen vuosien 1949-59 välisenä aikana, sekä niitä ideologia 

kehystyksiä ja poliittisia premissejä, joita käsitteen käyttöön suomalaisessa politiikassa tuona 

aikana tuotiin.  

 

Käsitteeseen jo tuolloin kytkeytynyt monimerkityksellisyys liittää sitä osaksi montaa eri 

valtiota, taloutta, kansalaisen asemaa sekä yksilön ja julkisen vallan välistä suhdetta 

käsittelevää debattia. Seminaariesityksessä keskityn yhteen aineistossani keskeiseen 

juonteeseen, jossa pohditaan yksilön vastuun ja julkisen vastuun rajojen muutoksia 

modernisoituvissa, teollistuvissa hyvinvointivaltioissa. Esimerkiksi puheissa, jossa lasten 

kasvatusvastuuta jaetaan uudella tavalla perheen (äitien) ja valtion (valtioapparaatin) välille, 

kun taas vanhuksien ja muun koko yhteiskunnalle "tehottoman" aineksen kuvaillaan jäävän 

valtion kylmään hoivaan. Myös yksilöiden "toimeliaisuus" ja "kiihokkeiden" puute usein 

lamauttavaksi kuvatussa hyvinvointivaltiossa tulee pohdituksi useista eri näkökulmista. 

Keskustelut, jossa tuona aikana törmäävät liberaaleista yksilönoikeuksista kumpuavat 

premissit ja usein erityisesti revisionista sosialidemokratiaa ilmentävä ajatus alati 

vahvistuvasta "sosiaalisesta turvallisuudesta", tuovat esille monia nykyisinkin politiikan 

keskipisteessä esiintyviä kiistoja. Monet kiistat kohtaavat erityisesti yksilön toimijuudessa, 

jossa yhtenemiskohtana eri puolilla ideologista kenttää tuodaan esille ideaa työn 

merkityksestä ja työhön pohjautuvista (sosiaalisista) oikeuksista.  

 

Seminaariesitykseni tavoitteena on virittää keskustelua, ovatko mahdollisesti nykyisin 

polarisoivat käytännöt vähintään osittain perua poliittisista kiistoista niiltä vuosilta, jolloin 

erilaisia malleja ja niihin liittyviä ideologisia kehystyksiä tuotiin Suomeen sosiaaliturvan 

instituutioita suunnitellessa.  

 

 

Anja Karvonen-Kälkäjä, OTT, VT, vanhuusoikeuden asiantuntija, tietokirjailija 

anja.karvonen-kalkaja@lexly.fi 
 

Iäkkään henkilön oikeus riittäviin ja oikea-aikaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on turvattu 

perustuslailla. Oikeutta palveluihin ja niiden toteutumista voidaan pohtia sosiaalihuoltolain, 

mailto:anja.karvonen-kalkaja@lexly.fi
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terveydenhuoltolain ja vanhuspalvelulain valossa sekä arvioida hyvinvointialueiden vastuuta 

näiden oikeuksien toteuttajana. 

 

Kun hyvinvointialueiden luottamushenkilöt päättävät viime kädessä hyvinvointialueiden 

vanhuspalveluista, hyvinvointialueiden talous voi käytännössä ohjata liiaksi ratkaisuja eikä 

palveluja tarvitseva ikäihminen pääse perustuslain turvaamiin oikeuksiinsa. 

Ellei palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti 

tarvittavat palvelut toteudu asiakas voi tehdä muistutuksen tai kantelun, mutta harvoin 

näistäkään on hyötyä. Perustuslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki ovat jo pitkään lainsäädännön 

tasolla turvanneet vanhuksille oikeuden hyvään hoitoon, sosiaalihuoltoon ja kohteluun. 

Vanhuspalvelulain 14 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään 

henkilön arvokasta elämää tukeva hoito ja huolenpito niin, että henkilö voi kokea elämänsä 

turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista 

vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 

edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Peruspalvelujen toteutumattomuuden syy ei ole niiden 

järjestämistä ja itse palvelujen sisältöä koskevassa säädöspohjassa, vaan pikemminkin siinä, 

että säädöksiä ei käytännössä noudateta. Kun laissa säädetyt oikeudet eivät aina toteudu 

käytännössä, herää kysymys, tarvitaanko täsmällisempää määrittelyä siitä, minkä laatuiset ja 

laatuiset palvelut hyvinvointialueiden tulisi asukkailleen järjestää. 

 

Peruspalvelut tulee toteuttaa palveluja tarvitsevat henkilöt edellä ja tätä näkökulmaa tulee 

vahvistaa uusilla hyvinvointialueilla. Palveluja tulee kehittää asiakasystävällisemmiksi eikä 

päähuomiota tulisi kohdistaa liiaksi alueen taloudellisiin voimavaroihin. Määräaika- ja 

enimmäisaikasäännökset sosiaalihuoltolaissa, terveydenhuoltolaissa ja vanhuspalvelulaissa 

palvelujen järjestämiseen ovat oikeasuuntaisia, mutta niidenkin toteuttamisessa on ollut 

suuria ongelmia. Esimerkiksi vanhuspalvelulain 18 §:n mukaan kiireettömät palvelutkin on 

järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 

päätöksen teosta. Vanhusten oikeuksien turvaamista koskevien säännösten 

toteutumattomuus saattaa johtua myös vanhusten riittämästä arvostuksesta 

 

 

Yrjö Mattila, tohtorikouluttava Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 

yrjo.mattila@helsinki.fi 

 

Suomi on saanut hyvät arvosanat kansainvälisiltä arvioitsijoilta oikeusvaltion toteutumisessa. 

Tällöin on kysymys ns. vapausoikeuksista, joiden, toteuttaminen kuuluu oikeusvaltiolle. 

Sosiaalisten ihmisoikeuksien toteuttamista ei pidetä Suomessa yhtä tärkeänä kuin 

vapausoikeuksia, mistä Suomi joutunut silmätikuksi kansainvälisiä sopimuksia valvottaessa. 

Erityisesti kaikkein vähätuloisimpia koskevien etuuksien ylläpidossa sosiaalisia ihmisoikeuksia 

valvovat elimet ovat havainneet Suomessa pahoja puutteita. Sairaus- äitiys- vanhempain- ja 

kuntoutusraha sekä työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki eivät tasoltaan 

vastaa Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan ja YK:n TSS-sopimuksen vaatimuksia. 

Suomi on kuitenkin ratifioinut molemmat sopimukset, uudistetun Euroopan sosiaalisen 
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peruskirjan jopa eduskunnan säätämällä lailla. Suomen sosiaaliturvan tason ja kansainvälisten 

velvoitteiden välinen ristiriita on johtanut useihin järjestökanteluihin Euroopan neuvoston 

sosiaalioikeuksien komitealle. Vastauksissaan komitea on hyväksynyt kantelut, mutta Suomi ei 

ole ryhtynyt toimenpiteisiin sopimusten rikkomisen korjaamiseksi. Minimietuuksien 

leikkauksia on jopa jatkettu komitean moitteista välittämättä. 

 

Suomen tilanne herättää monia kysymyksiä. Ovatko Suomen ratifioimat sosiaalisia 

ihmisoikeuksia koskevat sopimukset vain jonkinlaisia suosituksia, joista Suomen ei tarvitse 

välittää? Vai toteutuvatko sopimuksen määräykset, mutta kansainväliset valvontaelimet eivät 

vain ymmärrä Suomen järjestelmää? Molempia mielipiteitä on esitetty, kun on pohdittu 

Suomen tilannetta. Antaako etuuksien minimitaso sittenkin mahdollisuutta kohtuullisen 

toimeentuloon ja osallisuutteen? Suhtautuminen sosiaaliturvaan ja Suomen kansainvälisiin 

velvoitteisiin tulee esiin erityisen selvänä taloudellisen laskusuhdanteen aikana. Tuolloin 

vaadittavat säätötoimet valtiontalouden säästötoimet on usein toteutettu leikkaamalla 

minimietuuksia leikkauksiin, jolloin vähävaraiset ovat joutuneet entistä heikompaan asemaan. 

Tilastot osoittavat, että minimietuuksien varassa elävä kansalainen joutuu usein hakemaan 

toimeentulotukea, vaikka syyperusteisen etuuden, kuten työttömyysturvan tulisi taata 

kohtuullinen toimeentulo ilman sosiaaliavustusta. Perusturvauudistusta toteutettaessa 1990 -

luvulla korostettiin sitä, että yksilökohtaisten, riskeihin liittyvien etuuksien tulee olla selvästi 

toimeentulotukea korkeampi. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. 

 

Nollasopimuslaisia koskevassa väitöskirjahankkeessani yhtenä tarkastelukulmana on 

nollasopimuslaisten toimeentulo. Siinä keskeistä on työn ja sosiaaliturvan yhteensovitus, 

johon vaikuttaa myös perusturvan taso. Tällöin nousee esille myös kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten asema ja vaikuttavuus. Tutin näitä ongelmia osana 

väitöskirjatutkimustani. 

 

 

 

Coordinators:  

• Mikael Nygård, Mikael.Nygard@abo.fi 

• Mikko Niemelä, mikko.niemela@utu.fi 

• Mia Hakovirta, miahak@utu.fi 

• Anna-Maria Isola, anna-maria.isola@utu.fi 

• Marja Lindberg,, marja.lindberg@abo.fi 

 

Families with children in Finland enjoy a relatively high overall level of wellbeing and face low 

poverty risks in an international comparison. However, during the 2010s, fluctuations in the 

Finnish economy as well as recurrent social expenditure cuts have undermined the economic 

resources available for a share of these families, notably single-parent households, families 

affected by long-term unemployment and families with migrant background. The recent 

mailto:marja.lindberg@abo.fi
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Covid-19 pandemic and the economic turmoil following in the wake of the Ukrainian war has 

done little to change this trend, and has rather exacerbated the situation for those already 

vulnerable while simultaneously increasing challenges to the wellbeing and health among 

children and youth more generally. The aim of this working group is to gather inputs from 

ongoing research conducted on the wellbeing of families with children in Finland, both in a 

national and cross-national setting. We use a wide and multidimensional approach to the 

conceptual and empirical inquiry of family and child wellbeing, including for example material 

and immaterial aspects of wellbeing. We also encourage presentations that address such 

phenomena in a societal or political context, for example in relation to a family policy or a 

social work context. We welcome both quantitative and qualitative research relating to these 

phenomena, with a special focus on the child and family perspective. Abstracts and 

presentations can be made in Finnish, Swedish or English. 

 

 

Toni Rajala, Turun yliopisto ja Anna-Maria Isola, Turun yliopisto, THL 

 

Suomessa elää noin 150 000 lasta pienituloisessa perheessä. Tilastojen mukaan 

lapsiperheköyhyys on lisääntynyt viime vuosina. Köyhyys on yleisintä yksinhuoltajaperheissä. 

Lasten ja nuorten köyhyyttä ja huono-osaisuutta on tutkittu runsaasti kysely- ja 

rekisteriaineistojen avulla. Tiedetään, että lapsuuden perheessä koettu taloudellinen niukkuus 

heikentää subjektiivista hyvinvointia, kutistaa sosiaalisia suhteita, supistaa tulevaisuuden 

suunnitelmia ja vähentää osallisuutta esimerkiksi luokkayhteisössä ja harrastuksissa. 

Aikaisempaa laadullista tutkimustietoa lasten ja nuorten köyhyyskokemuksista on olemassa 

vähäisesti verrattuna määrälliseen tutkimustietoon. Harva tutkimus kertoo, miten nuoret 

kokevat köyhyyden. Kokemuksellista tietoa nuorten köyhyydestä tarvitaan, koska tähän 

mennessä köyhyyskokemuksiaan ovat Suomessa valtaosin kertoneet keski-ikäiset ja sitä 

vanhemmat ihmiset. 

 

Pohjoismaissa lapsi- ja nuorilähtöistä köyhyystutkimusta on tehty pääosin lapsia ja nuoria 

haastattelemalla. Ruotsissa toteutetuissa haastatteluissa nuoret kertovat köyhyyden 

ilmenevän taloudellisten resurssien vähäisyytenä, sosiaalisena stigmana ja eristäytymisenä 

muista nuorista. Nuoret eivät kuitenkaan jää passiivisiksi, vaan pyrkivät aktiivisesti 

minimoimaan köyhyyden kielteisiä seurauksia. Nuoret sopeutuvat, ottavat vastuuta tinkimällä 

omista tarpeistaan. 

 

Keskieurooppalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että lasten selviytymisstrategioina on 

tukeutuminen perhesuhteisiin, vanhempien suojeleminen ja oman rahan ansaitseminen. 

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimuksella valotetaan, millaista köyhyys on 

15–21 -vuotiaiden kokemana, miten nuoret määrittelevät köyhyyden ja millaisia merkityksiä 

köyhyydellä on heidän arkipäiväisessä elämässään. Aineisto kerätään syksyllä 2022 

yhteistyössä Tietoarkiston kanssa kirjoituskutsulla, jossa pyydetään vapaamuotoisia 

kirjoituksia köyhyyskokemuksista. Aineistonkeruu noudattelee aikaisempia Arkipäivän 

kokemuksia köyhyydestä -aineistonkeruiden käytäntöjä. 
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Aineistosta tutkitaan nuorten köyhyyskokemuksia ja keinoja, mitä nuoret käyttävät koetusta 

köyhyydestä selviytymiseen. Tavoitteena on muodostaa uusi teoreettinen jäsennys 

köyhyydestä selviytymisen käsitteestä ja vahvistaa laadullista köyhyystutkimusperinnettä. 

Aineiston löydöksiä vertaillaan vuosien 2006 ja 2019 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -

aineistojen löydöksiin, erityisesti yhdenvertaisuuden kokemuksen ja ekologisen toimijuuden 

näkökulmista.  Aineistoa vertaillaan myös historiallisiin aineistoihin liittyen lasten ja nuorten 

köyhyyskokemuksiin.  

 

Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimus kuuluu Turun yliopiston historia- ja 

sosiaalitieteiden yhteiseen ja Koneen säätiön rahoittamaan tutkimuskokonaisuuteen “Lasten 

ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä 

Suomessa 1800luvulta nykypäivään”. 

 

 

Emily Vuorenlinna, Sanni Välimäki, Mia Hakovirta, Marja Lindberg, Mikael Nygård, Aino Sarkia 

 

Stigma is a social problem that can have severe outcomes on wellbeing and health of children 

and adolescents. Previous research shows that feelings of stigmatization are related to both 

material resources and immaterial aspects. For instance, experiences of poverty are linked to 

feelings and experiences of being stigmatized, also among children (e.g. O’Connell et al. 

2019). However, stigma is a multidimensional and elusive phenomenon that has been 

investigated mainly among adults using qualitative methods. This study contributes to this 

literature by focusing directly on children and adolescents using survey data from Finland 

studying the links between stigmatization and poverty. More specifically, the aim is to 

investigate how children living in poverty experience stigma, their feelings about their 

poverty (internalized stigma), and their perception of being stigmatized by others 

(experienced stigma). The study is based on data from the Children’s Voice Report 2021 

conducted by Save the Children Finland, which included the prevalence of stigmatization 

among Finnish children and adolescents during the second year of the Covid-19 pandemic. 

The Covid-19 pandemic brought with it unemployment and increasing economic strain 

among many families in Finland, which in turn is likely to have increased income poverty and 

material deprivation for some families. Therefore, we seek to answer the following research 

questions. Firstly, what was the prevalence of stigmatization among Finnish children and 

adolescents during the second year of the Covid-19 pandemic? Secondly, how are different 

aspects of poverty and material deprivation related to feelings of stigmatization when 

controlling for socio-economic and demographic background factors? We used unique survey 

data collected through a nationwide online Webropol survey between April 12 and May 2, 

2021. The survey was available in Finnish and Swedish and targeted 12-17-year-olds by using 

social media channels as well as the Save the Children Finland’s Netari service. 

The results show that there is a positive association between perceptions of subjective 

poverty as well as material deprivation on one hand, and both internalized and experienced 

stigmatization on the other. However, these associations are more conspicuous for girls than 

http://sites.utu.fi/lapko
http://sites.utu.fi/lapko
http://sites.utu.fi/lapko
http://sites.utu.fi/lapko
http://sites.utu.fi/lapko
http://sites.utu.fi/lapko
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boys, and we can also see that the availability of social networks have a moderating role for 

these associations. 

 

 

Johanna Lammi-Taskula, Merita Mesiäislehto, Johanna Närvi, Sanni Välimäki 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Early childhood education and care (ECEC) is one of the most important services for children 

and their parents. It is often seen as social investment that promotes children’s development 

and learning, as well as mitigates inequalities between families and children, and promotes 

gender equality by supporting the reconciliation of paid employment and care responsibilities 

of parents of young children (Alasuutari et al 2022). Parental and child wellbeing are 

interrelated: the challenges in parental wellbeing such as risk of poverty often mean lower 

wellbeing of their children (e.g. Paananen et al 2012; Karhula et al 2017; Toikka & Haanpää 

2020). 

 

Due to public provision of high quality and affordable ECEC in the Nordic countries, a 

majority of children under school age are attending ECEC after the parental leave period 

ends. There are however differences between the countries: the participation rate of children 

in ECEC has during the past decades been lower in Finland than in the other Nordic countries 

(nordicstatistics.org). 

 

In this paper, we analyse whether children’s participation in ECEC is associated with higher 

parental wellbeing in the Nordic countries. We use the EU-Silc 2018 data that includes a 

module on subjective wellbeing. Parental wellbeing is measured by subjective health, coping 

in everyday life, and material deprivation. The socioeconomic background variables include 

parental age, family structure, education, occupation, immigrant status, and place of residence 

 

  

   

Koordinaattori: 

• Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johanna.jarvinen-

tassopoulos@thl.fi 

  

Erving Goffmanin (1963) klassikkoteos stigmasta ja poikkeavuudesta on edelleen 

ajankohtainen. Yhteiskunnallisista arvoista, normeista ja säännöistä huolimatta monet ihmiset 

kokevat leimautuvansa esimerkiksi sukupuolensa, ikänsä, yhteiskuntaluokkansa, ihonvärinsä, 

seksuaalisuutensa, kulttuurinsa tai elämäntyylinsä vuoksi. Vaikka suomalaisessa 

yhteiskuntaelämässä pyritään tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen 

poliittisten päätösten ja linjausten tasolla, monet yksilöt ja erilaiset yhteisöt syrjäytyvät 
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kokemansa eriarvoisuuden ja osattomuuden takia. Pelko erilaisuudesta, häpeä ongelmasta tai 

ikävä kohtelu arjessa estävät ihmisiä elämästä täysipainoisesti. 

 

Yksilöiden ja yhteisöjen leimautumista edesauttavat ja ylläpitävät erilaiset sanastot ja 

kuvastot, joita käytetään jatkuvasti arkielämässä, kotona, työpaikoilla, politiikassa sekä valta- 

ja sosiaalisessa mediassa. Sanojen käyttäjien ja kuvien levittäjien on ehkä vaikea ymmärtää, 

että erilaisten ilmiöiden (kuten lihavuus, riippuvuus, mielenterveyshäiriö, rikollisuus, 

seksuaalisuus, etnisyys, asunnottomuus) takana on todellisia ihmisiä ja heidän läheisiään, jotka 

ovat identiteetiltään paljon muutakin. Sanastot, kuvastot ja stereotypiat voivat seurata ihmisiä 

myös silloin, kun he haluaisivat hakea apua ja saada tukea esimerkiksi terveys- tai 

sosiaalipalveluista. 

 

Työryhmään toivotaan esityksiä tutkijoilta, asiantuntijoilta ja opiskelijoilta siitä, minkälaisia 

muotoja stigma voi saada nyky-yhteiskunnassa, mitkä yhteiskunnalliset mekanismit ja 

rakenteet ylläpitävät yksilöiden ja yhteisöjen leimautumista, ja mitkä tekijät edistävät 

yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa 

tarvitaan stigman vähentämiseksi? 

 

 

Ulla Salovaara (JYU), Hanna Pirttilahti & Lindström, Janika (Laurea/UEF)  

 

Esityksemme perustuu artikkeliin, jonka kirjoitimme Rikosseuraamusalan etiikka: Käsitteistä 

käytäntöön -teokseen. Artikkeli perustuu Hannan omakohtaisiin kokemuksiin vankilasta 

vapautuvana naisena ja äitinä. Artikkelissa käytimme aineistona Hannan omakohtaisia 

päiväkirjamerkintöjä, joiden avulla toimme esille vapautumisen ja desistanssiprosessin eri 

vaiheissa esiintyviä häpeän kokemusta tuottavia elementtejä. 

Leima näyttäytyi artikkelissamme monitahoisena: se oli vallankäytön keino, peruspalveluihin 

pääsyn vaikeuttajana, ja toisaalta myös vääriin palveluihin kategorisoivana tekijänä. 

Vankeusaikana ”vangiksi tulemisen” prosessissa vankilan henkilökunta myötävaikuttaa siihen, 

että vankeuteen tuomitut kokevat olevansa ja tulevansa kohdelluksi alempi- ja 

vähempiarvoisina. Vapautumisen kynnyksellä vankilasta vapautuminen synnytti 

viranomaistahoissa oletuksen heikoista asumisen taidoista ja tiedoista, vaikka asuminen olisi 

sujunut tavanomaisesti ennen vankeutta. Samoin päihdetausta ja etenkin huumeidenkäyttö 

tulkitaan herkästi itseään toteuttavana ennusteena ja palveluissa leimaavana ja niitä 

kategorisoivana. 

 

Vapautumisen hetkellä usealla päihteidenkäytön ja rikokset taakseen jättäneellä yksilöllä on 

toiveena tulla ”normaaliksi kansalaiseksi”, mutta viranomaistyöskentelyssä rikos- ja 

päihdetausta saattaa leimata joko oikeutta saada palveluita tai määrittää yksilön kuuluvaksi 

päihde- ja rikostaustaisille tarkoitettuihin palveluihin sen sijaan, että heidät integroitaisiin 

peruspalveluihin. 
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Paula Rautoja 

 

Esityksessäni lähestyn stigmaa ja eriarvoisuutta päihdetyön näkökulmasta. Keskeisiä 

teemojani ovat huumeiden käytön rangaistavuuteen liittyvät kysymykset, päihdehuollon 

asiakkaiden kokemukset sekä käytetyn kielen merkitykset stigman ja eriarvoisuuden 

ylläpitäjänä. Millä tavalla mediassa ylläpidetään narkofobista suhtautumista huumeisiin ja 

niiden käyttäjiin? Entä eduskunnassa käydyissä keskusteluissa; miten päätöksenteon 

arvoperustaisuus näyttäytyy huumepolitiikassa? Miten asiantuntijatietoa hyödynnetään ja 

huomioidaan? Huumekuolemat lisääntyvät vuosi vuodelta hälyttävällä tavalla, mutta 

konkreettisia toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi on nähty valitettavan vähän. 

Päihderiippuvuus kehystetään yhtäältä hoitoa vaativaksi sairaudeksi, mutta toisaalta sen 

oireet rangaistaviksi rikoksiksi.  

 

Konkretisoin teemaa päihdetyöstä nostamillani esimerkeillä. Kerron, millaista kohtelua 

asiakkaani ovat saaneet osakseen niin palvelujärjestelmässä kuin tavallisessa arjessakin. 

Päihderiippuvuuden ylisukupolvisuus ja ympäristön asenteet tuottavat kokemuksen 

ulkopuolisuudesta, josta on kuitenkin mahdollista toipua ja kasvaa yhteiskunnan 

tasavertaiseksi jäseneksi. Pitkäjänteisessä kuntouttavassa päihdetyössä tavoitteet eivät liity 

vain päihteidenkäytön lopettamiseen, vaan identiteetin muutokseen. Vuosienkin raittiuden 

jälkeen stigman jäljet kuitenkin näkyvät sitkeästi ja vaikuttavat kohtaamiseen ja 

mahdollisuuksiin esimerkiksi opiskelu- tai työelämässä, terveydenhuollossa ja ihmissuhteissa.  

Päihteisiin ja niiden käyttämisen syihin liittyvät ilmiöt ovat varsin monitahoisia, ja osaa niistä 

voinee kutsua viheliäisiksi ongelmiksi. Pidän kuitenkin avointa huumepoliittista keskustelua 

ensiarvoisen tärkeänä myös stigman vähentämisen kannalta.  Salailun ja tabujen ylläpitäminen 

vaikeuttaa päihteisiin liittyvän tiedon saamista ja avun piiriin hakeutumista. Monet 

vaikutusvaltaiset asiantuntijat ovatkin viime aikoina ottaneet ilahduttavasti kantaa esimerkiksi 

päihteiden käytön rangaistavuudesta luopumisen tai valvottujen käyttötilojen kokeilemisen 

puolesta. Ammatillisen asiantuntijuuden ja julkisesti käytävän keskustelun lisäksi avaimet 

stigman vähentämiseen ovat myös jokaisen yksityishenkilön käsissä. Kiinnittämällä huomiota 

omiin päivittäisiin kohtaamisiin ja käytettyyn kieleen voi saada aikaan merkittäviä mikrotason 

muutoksia.   

 

Ainetunnistuksen kaltaiset, potentiaalisesti ihmishenkiä säästävät toimintamallit näyttäytyvät 

kuitenkin nykyisessä ilmapiirissä vielä jokseenkin kaukaisina ratkaisuvaihtoehtoina. 

Uudenlaisia haittoja vähentäviä toimintatapoja vastustetaan tänä päivänä lähes tismalleen 

samoilla argumenteilla, joita käyettiin aikanaan 25 vuotta sitten terveysneuvontapisteitä 

perustettaessa. Tässä mielessä historia siis toistaa itseään.  

 

 

Maria Heiskanen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
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Rahapeliongelmaan liittyy häpeän ja stigman tunteita ja kokemuksia samalla tapaa kuin muihin 

päihde- ja mielenterveysongelmiin. Nämä voivat estää palveluihin hakeutumista ja palvelujen 

piirissä pysymistä. Palveluissa voidaan vähentää rahapeliongelmaan liittyvää stigmaa – ja 

toisaalta palvelut voivat sitä lisätä. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä ja erityisesti 

perus- ja erikoissairaanhoidossa voi olla stigmatisoivia asenteita asiakkaita kohtaan päihde-, 

riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kohdalla. Rahapeliongelmaan liittyy usein 

talousongelmia ja velkaantumista, jolloin stigmatisoivat asenteet voivat liittyä myös rahaan ja 

esimerkiksi velkaantumiseen. 

 

Tässä esityksessä kuvataan 16 rahapeliongelmia kokeneen kokemusasiantuntijan haastattelun 

kautta stigmaa lisääviä ja vähentäviä kohtaamisia ja kokemuksia eri palveluissa. Haastattelut 

käsittelivät palvelujenkäyttöä, vertaistukea ja kokemusasiantuntijana toimimista. Tuloksissa 

nostetaan esille rahapeliongelmaan liittyviä palvelukohtaamisia, jotka vähentäneet häpeän 

tunteita ja toisaalta kokemuksia, jotka ovat saattaneet sitä lisätä. Esityksessä esitetään myös 

kokemusasiantuntijoiden ajatuksia siitä, miten palvelujärjestelmää voisi kehittää stigmaa 

vähentäväksi ja kynnyksiä madaltavaksi rahapeliongelman kohdalla. 

 

 

Emmi Kauppila, Jouni Tourunen & Sari Jurvansuu (A-klinikkasäätiö) 

 

Käynnissä on historiallisen suuri hallinnollinen uudistus, kun vuoden 2023 alusta sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 

hyvinvointialueille. Uudistus ravistelee kunnan eri toimialojen, sote-palveluiden ja kolmannen 

sektorin yhteistyötä. Kuntien ja hyvinvointialueiden välille syntyy uudenlaisia yhteistyön 

paikkoja, yhdyspintoja, joilla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä 

toiminnallista liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. 

 

Työryhmäesityksemme perustuu hyvinvointialueiden ja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

yhdyspintoja koskevan hankkeen alustaviin tuloksiin. Tutkimus on osa päihde- ja 

mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (2019-2023), joka on yhdentoista päihde- ja 

mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön 

tutkinto-ohjelman hanke. Hankkeessa on kerätty alkuvuoden 2022 aikana haastatteluaineisto 

kolmen hyvinvointialueen valmistelijoilta sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

työntekijöiltä (N=26). Tässä tutkimuksessa kysymme, miten järjestöjen nähdään voivan 

vahvistaa päihde- ja mielenterveyspalveluita tulevilla hyvinvointialueilla. 

 

Keskeinen aineistossa mainittu julkisia päihde- ja mielenterveyspalveluita tukeva järjestöjen 

tehtävä oli päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysongelmia koskevan stigman vähentäminen 

sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Haastatellut pohtivat stigman vähentämistä järjestöjen 

ydintoimintoihin kuuluvissa matalan kynnyksen palveluissa, kokemus- ja vertaistoiminnassa 

sekä vaikuttamistyössä. Lisäksi haastatellut käsittelivät päihde- ja mielenterveysongelmiin 
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liittyvää stigmaa julkisen sektorin työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien näkökulmista ja 

pohtivat, millaisia vaikutuksia siirtymä hyvinvointialueille saa aikaan. Muita haastattelujen 

esiin nostamia julkisia päihde- ja mielenterveyspalveluita tukevia järjestöjen tehtäviä olivat 

ketterä palveluiden kehittäminen, ennaltaehkäisy ja toivon tuominen. 

 

 

Inari Viskari & Sanna Kailanto (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 

Päihdeongelmiin, päihdepalveluiden ja päihdeongelmista kärsiviin ihmisiin liittyy edelleen 

paljon kielteisiä ja virheellisiä ennakkokäsityksiä. Ne vaikuttavat kielteisesti päihteiden 

käyttöön liittyvistä ongelmista kärsivien ihmisten itsetuntoon sekä heidän asemaansa 

yhteiskunnassa. Esitys käsittelee vaihtoehtoisia tapoja kuvata päihderiippuvuutta erityisesti 

huumekuolemien ehkäisyn näkökulmasta. 

 

Tutkimukset osoittavat, että stigma – kielteiset asenteet päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaan – 

huonontavat monin tavoin sairastuneen ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä verrattuna 

niihin, joilla yhteiskunnallinen asema on parempi. Tämän vuoksi stigman purkaminen on 

tunnistettu tutkimuksen ja interventioiden keskeiseksi painopisteeksi. Päihderiippuvuus on 

maailmanlaajuisesti yksi voimakkaammin leimautuneimmista sairauksista. 

 

Termit, joita käytämme päihderiippuvuudesta ja päihteitä käyttävistä ihmisistä viestinnän 

osana tai epävirallisissa keskusteluissa esimerkiksi työntekijöiden ja sidosryhmien välillä voivat 

lisätä tai ehkäistä stigmaa. Kieli muuttuu jatkuvasti, eivätkä kaikki välttämättä ole yhtä mieltä 

siitä millaisia termejä tulisi käyttää. Tästä huolimatta tutkijoita, kliinistä hoitotyötä tekeviä 

ihmisiä, toimittajia sekä niitä ihmisiä, jotka kohtaavat mielenterveys- ja päihdeongelmista 

kärsiviä henkilöitä, tai kommunikoivat näihin liittyvistä aiheista, rohkaistaan korvaamaan 

mahdollisesti leimaavat termit neutraalilla, henkilökeskeisellä terminologialla. 

 

Haavoittuvassa asemassa olevia ihmisistä tulisi puhua ja heitä tulisi valokuvata inhimillisesti, 

oikeudenmukaisesti ja kohderyhmää kunnioittaen, osana yhteisöä. Pelottavien, moralisoivien 

tai muulla tavalla shokeeraavien kuvien ja tarinoiden avulla luodaan yksipuolinen kuva 

huumeita käyttävistä ihmisistä korostamalla heidän erilaisuuttaan. 

 

Tarvitsemme lisää sellaisia tarinoita ja kuvia, jotka vähentävät ennakkoluuloja ja kielteisiä 

asenteita ja joiden avulla lisätään myötätuntoa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä 

kohtaan. Huumeita käyttäviä ihmisiä tulisi kuvata tasavertaisesti arkisissa tilanteissa, 

tekemässä arkisia asioita. Inhimillisen kuvituksen ja neutraalien termien avulla on mahdollista 

lisätä myötätuntoa ja ymmärrystä päihteitä käyttävistä ihmisistä ja heidän tarvitsemistaan 

palveluista. Stigman vähentäminen on tärkeää myös yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi sillä 

tutkimusten mukaan negatiiviset asenteet estävät tai hidastavat esimerkiksi korvaushoitoon 

hakeutumista ja hoidossa pysymistä. 
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Johanna Järvinen-Tassopoulos & Minna Kesänen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 

Monessa perheessä kipuillaan rahapeliongelman kanssa. Rahapeliongelmasta kuitenkin tietää 

harva perheen ulkopuolella, sillä ongelmaa hävetään ja siitä vaietaan. Usein voi mennä 

pitkään, ennen kuin rahapelaaja kertoo läheisilleen pelaavansa. Rahapeliongelma paljastuu 

viimeistään esimerkiksi silloin, kun perhe on jo taloudellisissa vaikeuksissa rahapelaajan 

velkaannuttua. Paljastuminen asettaa koko perheen uuden kysymyksen eteen: mistä hakea 

apua rahapeliongelmaan? Aiempien tutkimusten mukaan avun hakeminen rahapeliongelmaan 

voi olla hankalaa. 

 

Ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyvä stigma voi estää rahapelaajaa hakeutumasta avun 

piiriin ja toipumasta. Tällaisella stigmalla tarkoitetaan yleisiä stereotypioita, kielteisiä 

mielikuvia ja syyttäviä mielipiteitä. Rahapelaaja voi myös leimata itseään ajattelemalla 

olevansa syyllinen, häpeän kohde ja huono puoliso tai vanhempi. Stigmatisoitumisen pelkoa 

voi lisätä myös se, että rahapelaaja on esimerkiksi maahanmuuttajataustainen, kuuluu 

etniseen vähemmistöön tai on ikääntynyt. 

 

Rahapelaajia ja heidän läheisiään neuvovat ja auttavat rahapeliongelmiin erikoistuneet 

palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 

avainasemassa rahapeliongelman varhaisessa tunnistamisessa ja ongelman hoidossa. Työ 

edellyttää kuitenkin stigmasensitiivisyyttä palvelujen kehittämisessä ja asiakkaan/ potilaan 

kohtaamisessa. Stigmasensitiivisyys tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa ensinnäkin 

pyrkimystä vähentää rahapeliongelmaan liittyvän stigman mahdollisia negatiivisia vaikutuksia 

organisaation halukkuuteen resursoida ja panostaa riippuvuuksiin liittyvään tukeen ja hoitoon, 

hoidon järjestämisen käytäntöihin ja työntekijöiden asenteisiin. Toiseksi 

stigmasensitiivisyyteen sisältyy tietoisuus stigman negatiivisesta vaikutuksesta asiakkaan/ 

potilaan halukkuuteen ottaa puheeksi pelaamista, tunnistaa rahapeliongelmaa ja hakeutua 

hoitoon. Sisäistettynä negatiivisena kuvana itsestä stigma voi vaikuttaa myös hoidon 

onnistumiseen. Kolmanneksi stigmasensitiivisyys on työntekijän ammattitaitoa 1) huomioida 

stigman vaikutus vuorovaikutustilanteisiin 2) toimia kunnioittavasti ja myötätuntoisesti, 

lievittäen syyllisyyttä ja häpeää sekä 3) tarvittaessa purkaa sisäistettyä stigmaa 

psykoedukaation, voimaantumisen ja terapian keinoin. 

 

 

Erika Mäntylä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 

Tarkastelen tässä esityksessä, mitkä tekijät irrottavat kokemusasiantuntijoita stigman ja 

häpeän kokemuksista. Esitys on osa Kokemusasiantuntijapankki-hankkeen vaikutusten 

arviointia. 



46 
 

Haastattelin kahdeksaa koulutettua kokemusasiantuntijaa. Neljälle heistä 

kokemusasiantuntijakoulutus ja keikat edustivat toipumisen alkulähdettä. Heillä oli ollut pitkä, 

useita vuosia kestänyt jakso työelämän ja opiskelujen ulkopuolella sairauden takia. He kokivat 

olevansa yhteiskunnasta irrallaan. Omanarvontunto ja luottamus omaan pärjäämiseen olivat 

olemattomia. 

 

Häpeän lievittyminen ja toimijuuden suuntautuminen asiantuntijuuteen mahdollistivat 

toipumisen alkamisen. Häpeää lievittivät asiantuntijarooli ja tasavertaisuuden kokemus 

työryhmissä, joissa ammattilaiset pitivät kokemusasiantuntijoita vertaisenaan. Ammattilaisten 

kanssa työskentely rakensi uudenlaista suhdetta itseen ja toimijuus suuntautui passiivisesta 

potilaan roolista kohti pystyvää asiantuntijaa. 

 

Aktiivista toimijuutta vahvisti oma missio – hoitojärjestelmää asiakaslähtöisemmäksi. 

Järjestölähtöinen kokemusasiantuntijapankki mahdollisti kokemusasiantuntijoiden oman 

agendan ajamisen. Haastatellut kokivat mahdollisuuden osallistua vaikuttavampien 

palveluiden suunnitteluun erittäin merkityksellisenä. 

 

Kokemusasiantuntijoilla oli taustalla paljon sosiaalista jännittämistä. Yhtenä muutostekijänä 

voidaankin pitää mahdollisuutta itsensä ylittämisen kokemuksiin kannustavassa ympäristössä. 

Halu olla mukana rakentamassa asiakaslähtöisempiä palveluja oli riittävä motivaatio haastaa 

omia pelkojaan ja ylittää itsensä. 
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Koordinaattorit: 

• Marja Alastalo marja.alastalo@uef.fi Itä-Suomen yliopisto 

• Katri-Maria Järvinen Itä-Suomen yliopisto 

• Iiris Lehto, Itä-Suomen yliopisto 

• Minna van Gerven, Tampereen yliopisto 

• Ulla Buchert, Helsingin yliopisto 

 

Sosiaali-, terveys- ja muiden hyvinvointipalvelujen digitalisointi ja automatisointi ovat olleet 

keskeinen osa hyvinvointivaltioiden muutosta viime vuosikymmeninä. Digitaalisten ja 

datapohjaisten ratkaisujen tavoite on tehostaa kansalaisille tarjottavia palveluja ja julkista 

hallintoa. Tulevaisuuden digitalisointistrategiat menevät kuitenkin vielä paljon pidemmälle. 

Suunnitelmissa on lisätä esimerkiksi tekoälyn ja automaattisen päätöksenteon käyttöä 

julkishallinnon palveluissa. Hyvinvointivaltion digitalisointihankkeisiin liittyy paljon 

mahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä ratkaistavia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi 

järjestelmien turvallisuusriskeihin ja vaikutuksiin eriarvoisuuteen. Kaikkien asiakkaiden ja 

ammattilaisten digiosaaminen ei välttämättä ole muutoksen edellyttämällä tasolla. 

Digitaalisten ja datapohjaisten järjestelmien rakentaminen ja juurruttaminen julkisiin 

palveluihin voivat johtaa myös monenlaisiin jännitteisiin ja hankauksiin, kun eri 

asiantuntijatoimijoiden ja kansalaisten visiot tai intressit eivät kohtaa. 

Suomalaista tutkimusta ja julkista keskustelua näistä aiheista on edelleen yllättävän vähän. 

Kutsumme työryhmään esityksiä, jotka edistävät akateemista ymmärrystä uusien digitaalisten 

ja datapohjaisten teknologioiden käyttöönotosta ja niiden käytön seurauksista julkisissa 

hyvinvointivaltion palveluissa. Työryhmään voi tarjota empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia 

esityksiä, joissa käsitellään sosiaalietuuksien, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden 

hyvinvointipalvelujen (esim. työllisyyspalveluiden ja koulutuksen) digitalisoinnin, 

automatisoinnin ja datafikoitumisen käytäntöjä, prosesseja ja seurauksia. Esitykset voivat 

myös pohtia konkreettisia keinoja digitaalisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja 

yhteiskunnallisesti kestävien datapohjaisten ratkaisujen löytämiseksi. Työkielenä voi olla 

suomi tai englanti. 

 

Anu-Marja Kaihlanen, Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland 

Lotta Virtanen, Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland 

Ulla Buchert, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland 

Nuriiar Safarov, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland 

Paula Valkonen, Department of Computer Science, Aalto University, Helsinki, Finland 



48 
 

Laura Hietapakka, Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland 

Iiris Hörhammer, Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University, 

Helsinki, Finland 

Sari Kujala, Department of Computer Science, Aalto University, Helsinki, Finland 

Anne Kouvonen, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland, Centre for Public 

Health, Queen’s University Belfast, Northern Ireland 

 

Background: The COVID-19 pandemic has given an unprecedented boost to already 

increased digital health services, which can place many vulnerable groups at risk of digital 

exclusion. This study examined the challenges experienced by vulnerable groups in using 

digital health services during the COVID-19 pandemic.  

Methods: Semi-structured interviews were conducted in 2020-2021. The participants (N=74) 

were older adults, migrants, mental health service users, high users of health 

services, and the unemployed. Content analysis was used to analyze the data. Challenges 

related to the use of digital health services were interpreted through digital determinants of 

health from the Digital Health Equity Framework. 

Results: For most participants the access to digital health services was hampered by 

insufficient digital, and/or local language skills. The lack of support and training, poor health, 

as well as the lack of strong e-identification or suitable devices also prevented the access. 

Digital services were not perceived to be applicable for all situations or capable of replacing 

face-to-face services due to the poor communication in the digital environment. Fears and 

the lack of trust regarding digital platforms were expressed, as well as concerns related to the 

security of the services. Contacts with health care professionals were also considered less 

personal and more prone to misunderstandings in the digital environment. Finally, digital 

alternatives were not always available as desired by participants, or participants were 

unaware of existing digital services and their value. 

Conclusion: Several development needs in the implementation of digital health services were 

identified that could improve equal access to digital services. While digital health services are 

increasing, traditional face-to-face services will still need to be offered alongside the digital 

ones to ensure equal access to services. 

 

 

Ulla Buchert, Sirpa Wrede, Anne Kouvonen, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki 

 

Digitalization of everyday life calls for enhancing our understanding of domestication. Our 

study examines everyday domestication of digital services from the perspective of people 

that find it difficult. We examine, why the migrant women are in everyday domestication of 

digital services where they are now. Our two-staged analysis asks: What are the women’s life 

histories and current everyday lives like? How do they influence domestication of digital 

services present in the women’s everyday lives? Our theory-oriented analysis draws from 

concepts of everyday life and agency and uses cross-sectional interview data (N=22). 
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Our analysis shows that the migrant women struggling with digital service use have diverse 

life histories, but they all face several intersecting disadvantages in their current everyday 

lives in Finland. The women’s life histories and current everyday lives were found to influence 

domestication very differently between and within four service types: social media and video 

services; information, translation and media services; private customer services and public 

health and social welfare services.  

 

The study demonstrates that digital service domestication stands for multiple diverse 

practices, outcome of which depend on situational agency, i.e. the way in which the users’ 

specific resources, skills, knowledge and understanding happen to fit together with 

complexity and language of a service technology, type and language of shared information, 

and context of information sharing.   

 

The results highlight need to examine further everyday domestication of digital services by 

taking seriously physical and social particularity of people’s everyday lives and paying 

attention to diversity of digital services, voluntariness of the service use and the ways in 

which the services relate to wider societal powers and processes.  

 

 

Shrwan Kumar Khanal, University of Helsinki 

 

This study examines the barriers faced by Nepali immigrants while utilizing healthcare 

services. It also explores how the digitalization of health services is related to their utilization. 

It further investigates how they combine western healthcare services with complementary 

and alternative ways of care they usually practice. 

  

The use of modern medication or allopathic treatment is a recent practice in Nepal where 

traditional methods of healing had been the common practice.  In modern health settings, 

healthcare service is sought face-to-face, and the digital infrastructure remains 

underdeveloped in Nepal. On the contrary, Finland is striving to be a forerunner in digital 

technologies and service provision by offering basic services including health services 

digitally. These different healthcare systems and medical cultures of the countries of origin 

and destination create an interesting study setting. 

  

According to Statistics Finland (2021), approximately 4600 people of Nepalese background 

live in Finland- the majority being under 50 years.  Young people use digital technologies for 

social media and communication, but to what extent they utilize these tools for healthcare 

services is largely unknown. Most Nepalese immigrants in Finland have received their 

residence permits based on either family ties or studies. Another group is constituted by the 

workers in Nepalese restaurants run by their family members and relatives. Thus, many of 

them might rely on their close relatives and networks and have weaker connections with 
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Finnish institutions. Furthermore, many Nepali living in Finland seek health services outside 

Finland- particularly while visiting Nepal and India. This may be due to limited communication 

with Finnish healthcare professionals and digital literacy in using the digital tools used in 

Finnish healthcare systems.  

  

The qualitative research will be done through semi-structured interviews with 30-40 

Nepalese living in the capital region. Collected data will be transcribed and analyzed by 

content analysis techniques using Atlas. ti software. 

 

 

 

Minna van Gerven, Tampere University (minna.vangerven@tuni.fi) & Minna Ruckenstein, 

University of Helsinki  

 

 

Euroopan hyvinvointivaltiot ovat jatkuvan rationalisoinnin tiellä kohti muutosta "digitaalisiksi  

hyvinvointivaltioiksi". Tämä näkyy usein siinä, esimerkiksi, kuinka hyvinvointihallinnoissa  

tehdään huomattavia, joskus äkillisiäkin, muutoksia etuus- ja palveluprosesseissa. Usein sillä  

seurauksella, että kasvokkain tapahtuvat palvelut siirtyvät verkkopohjaisille alustoille. Näin  

kävi myös Suomen toimeentulotukiuudistuksessa vuonna 2017. Uudistuksen myötä Suomen  

toimeentulotuen hallinto siirtyi Kansaneläkelaitokselle (ns. KELA-siirto). Uudistuksessa  

etuuksien käsittely erotettiin kunnan sosiaalityöstä ja muista julkisista palveluista. Tämä  

”digitaalisen hyvinvointiuudistuksen” tapaustutkimus antaa ainutlaatuisen näköalapaikan sille  

millaisia näkemyksiä uuteen (oletusarvoisesti digitaaliseen) toimeentulotukijärjestelmään  

toteuttajilla oli.  

 

Analysoimme Kela-siirtoa hyödyntämällä Annemarie Molin (2008) esittämää käsiteparia – 

valinnan ja hoivan logiikkaa – jotka selittävät hyvinvointiuudistuksen erilaisia reaktioita. 

Esityksessä osoitamme, että hoivan logiikka näkyi kela-siirrossa positiivisena  

yhteiskunnallisena voimana – mutta myös kuinka vaikeaa sitä on löytää nykyisistä  

digitaalisista järjestelmistä. Tutkimuksessa analysoimme, kuinka toimeentulotuen eri  

toimeenpanijat, (alueelliset) hyvinvointijohtajat, KELA-johtajat ja -etuuskäsittelijät sekä  

kuntien sosiaalityöntekijät näkivät siirtymän uuteen digitaaliseen toimeentulotukeen ja miten  

he arvioivat sen vaikutuksia toimeentulotuen järjestämiseen ja sen asiakkaille. Työtä ohjaava  

tutkimuskysymys on: miten digitaalisen hyvinvointiuudistuksen toteuttajien erilaiset  

logiikat vaikuttivat heidän käsityksiinsä toimeentulotuen toimittamisesta Suomessa.  

Aineistona on käytetty SOSTEn sosiaalibarometri-tutkimusta vuosina 2018 (N=984) ja 2019  

(N=882), joka sisältää sekä kyselykysymyksiä että avoimia kysymyksiä Suomen  

toimeentulotuen uudistuksesta, digitalisaatiosta ja vaikutuksista hyvinvointihallinnon ja - 

toimituksiin. 
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Essi Iisakka, University of Eastern Finland 

 

Finland is facing a major public sector reform as healthcare, social welfare and rescue services 

transfer from municipalities to wellbeing counties in 2023. The responsibility for organising 

the services passes on from hundreds of municipalities-founded healthcare organizations to 

the 21 state-founded wellbeing counties. This has increased the pressure to produce more 

data to support, direct and legitimize different functions in the wellbeing counties.  

Data production and information management are prominent features in the wellbeing 

counties’ strategy papers. I am interested in the ways in which the strategies address ‘data’, 

‘knowledge’ and the labour needed to produce them. Previous research literature shows that 

different kinds of data work are often overlooked or totally invisible (e.g., D’Ignazio & Klein 

2020; Choroszewicz & Alastalo 2021; Choroszewicz 2022). What kind of resources or work 

are associated with producing, maintaining and using healthcare information systems? What 

sort of ethical considerations concerning data production are expressed? 

I will discuss previous literacy on invisible data work and my preliminary observations about 

the wellbeing counties strategy papers. I suggest that to build more equitable data-driven 

systems we must be able to recognize data work better. 

 

Literature 

Choroszewicz, M., & Alastalo, M. (2021). Organisational and professional hierarchies in a data 

management system: public–private collaborative building of public healthcare and social 

services in Finland. Information, Communication & Society, 1–19. 

Choroszewicz, M. (2022). Emotional labour in the collaborative data practices of repurposing 

healthcare data and building data technologies. Big Data & Society, 9(1), 

20539517221098413. 

D’Ignazio, C., & Klein, L. F. (2020). Data feminism. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

Gray, J., Gerlitz, C., & Bounegru, L. (2018). Data infrastructure literacy. Big Data & Society, 

5(2). https://doi.org/10.1177/2053951718786316 

 

 

Katri-Maria Järvinen & Iiris Lehto, Itä-Suomen yliopisto 

 

Mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen päätöksenteossa yhteiskunnan eri osa-alueilla on yhä 

enemmän. Datapohjaisia käytäntöjä ja työkaluja kehitetään monilla yhteiskunnan osa-alueilla, 

kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutuksessa ja julkisessa hallinnossa sekä yrityksissä. 

Datan hyödyntäminen päätöksenteossa kestävällä tavalla edellyttää datan lähtökohtien ja 

muodostumisen sekä esimerkiksi datan kanssa työskentelyn käytäntöjen ymmärtämistä.  

Tässä esityksessä kartoitetaan sitä, miten datapohjaisen päätöksenteon vastuullisuutta on 

käsitelty tutkimuskirjallisuudessa. Kartoitamme, millä aloilla ja mistä näkökulmista 

datapohjaisen päätöksenteon vastuullisuutta (ml. sosiaalinen kestävyys ja 
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oikeudenmukaisuus) on käsitelty ja mitä tutkimuksissa tarkoitetaan vastuullisuudella 

datapohjaisen päätöksenteon yhteydessä. Kartoittava kirjallisuuskatsaus pohjautuu 

kansainvälisiin yhteiskunta- ja monitieteellisiin tietokantoihin (Scopus, Web of Science, 

ProQuest ja Ebsco) toukokuussa 2022 tehtyihin rajattuihin hakuihin, joilla etsittiin keskeisiä 

aihetta käsitteleviä tutkimuksia.   

 

Katsaus taustoittaa Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DataLit) -STN-hankkeessa 

tehtävää tutkimusta. DataLit:n yhtenä tavoitteena on tutkia datan ja tekoälymallien käyttöä 

sosiaali- ja terveysalan päätöksenteossa julkisella sektorilla. Kiinnostuksen kohteena ovat 

muun muassa datapohjaiset mallit, jotka eivät perustu yksilön profilointiin. Huomiota 

kiinnitetään niin ikään datan vastuulliseen hyödyntämiseen päätöksenteossa. 

 

 

Koordinaattorit 

• Mia Tammelin, Tampereen yliopisto, mia.tammelin@tuni.fi 

• Mari Anttila, Turun yliopisto, mari.k.anttila@utu.fi 

• Milla Salin, Turun yliopisto, milla.salin@utu.fi 

 

Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset ovat ajankohtaistuneet niin 

perheen kuin työn alueella tapahtuneiden muutosten myötä. Työn, perheen ja muun elämän 

yhteensovittamisesta onkin tullut yksi ns. uusista sosiaalisista riskeistä, joihin 

hyvinvointivaltioiden on tavalla tai toisella vastattava. Työn, perheen ja muun elämän välisiin 

suhteisiin voidaan vaikuttaa muun muassa institutionaalisin keinoin. Institutionaalisia keinoja 

ja arjen käytäntöjä tulee tarkastella eri tasoille paikantuviksi oikeudenmukaisuutta koskeviksi 

kysymyksiksi. Vaikka työelämän ajatellaan olevan yksi kokonaisuus, ja se arkikielessäkin 

kääntyy ’yhdeksi’, tulisi sitä tarkastella moninaisina käytäntöinä ja erilaisina todellisuuksina. 

Työ merkitsee esimerkiksi erilaisia sopimuksellisia järjestelyjä ja työmarkkina-asemaa, erilaisia 

työoloja ja –aikoja sekä tulotasoa. Myös perheiden käytännöt esimerkiksi lasten hoivasta 

vaihtelevat. 

 

Työryhmässä haluamme keskustella muun muassa siitä, miten oikeudenmukaisuutta 

lähestytään työn, perheen ja muun elämän tutkimuksessa? Millainen on kuva työstä ja 

perheestä tällä hetkellä? Miten perhe ja muu elämä näkyy työpaikoilla, eri ammattiasemissa ja 

työntekijäryhmissä ja miten työ vaikuttaa perheeseen ja muuhun elämään? Missä määrin 

perhe- ja työkäytäntöjen moninaisuus näkyy politiikassa tai käytännöissä – kuka tai mitkä 

ryhmät jäävät tarkastelujen ulkopuolelle? Mielenkiintoista on myös se, onko 

palvelujärjestelmä kyennyt vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin? Tuleeko tutkimuksen 

uudistua, että se tavoittaisi paremmin monenlaisia työ- ja perhe-elämän käytäntöjä? 

Työryhmään toivotaan sekä empiirisiä että teoreettisia papereita, joissa käsitellään työn, 

perheen ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmässä voi esittää 

valmiiden tutkimusten ohella myös tutkimusten tai projektien suunnitelmia. Työryhmän 

mailto:milla.salin@utu.fi
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pääasiallinen kieli on suomi, mutta esityksen voi halutessaan pitää myös ruotsiksi tai 

englanniksi. 

 

 

Anu Kinnunen, Kela, Johanna Lammi-Taskula, THL,  Anneli Miettinen, Kela, Johanna Närvi, 

THL, Miia Saarikallio-Torp, Kela 

 

Perhevapaiden tehtävä on turvata pienen lapsen hoiva sekä vanhempien mahdollisuus 

yhdistää työura ja lapsenhoitovastuu. Suomessa lapsen hoitoa tuetaan ansiosidonnaisella 

päivärahalla korvattujen vanhempainvapaiden jälkeen kotihoidon tuella, jota perhe voi saada 

vaihtoehtona alle 3-vuotiaan lapsen osallistumiselle varhaiskasvatukseen. Kotihoidon tuki on 

ollut kiistelty tukimuoto, ja sillä on ollut poliittisia vastustajia ja puolustajia. Tukea on 

perusteltu perheiden välisellä oikeudenmukaisuudella ja mahdollisuudella valita lapselleen 

sopiva hoitomuoto. Kritiikki puolestaan on nostanut esiin sukupuolten välisen tasa-arvon sekä 

lasten oikeuden varhaiskasvatukseen. Elokuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus 

uudisti vanhempainvapaat mutta jätti kotihoidon tuen entiselleen. Keskustelu kiistellystä 

tukimuodosta jatkuu siis myös tulevaisuudessa. 

 

Suomalaisten vanhempien, etenkin äitien, keskuudessa kotihoidon tuki on ollut suosittu: sitä 

käytetään valtaosassa perheistä ainakin joitakin kuukausia, joskin pitkät tukikaudet ovat 

2000-luvulla vähentyneet. Aiemman tutkimuksen mukaan kotihoidon tukea käyttävät muita 

pidempään äidit, joilla on vain vähän koulutusta ja heikko työmarkkina-asema. Lapsen hoito 

kotihoidon tuella saattaakin olla vanhemmalle vaihtoehto työttömyydelle. Toisaalta myös 

muun muassa äitiyttä ja lapsen etua koskevien ihanteiden, varhaiskasvatuksen laadun epäilyn 

tai työelämän työntötekijöiden on todettu heijastuvan perheiden lastenhoidon ratkaisuihin. 

Esityksessä kysymme, millaisia syitä pienten lasten vanhemmat kertovat kotihoidon tuen 

käytölle 2020-luvulla. Näkyykö lapsen kotihoidon perusteluissa muutosta? Miten vanhempien 

työmarkkinaasema heijastuu ratkaisuun hoitaa lasta kotona? Aineistona on Kelan ja THL:n 

keräämä Perhevapaakysely 2022, jossa vastaajina on yli 1800 äitiä ja 1500 isää. Kyselyn 

tuloksia voidaan verrata myös aiempiin vastaaviin kyselyihin. Tarkastelu on osa THL:n ja Kelan 

Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen -

tutkimushanketta (2022–2024), jota rahoittaa toteuttajatahojen lisäksi Työsuojelurahasto. 

Tutkimuksessa selvitetään äitien ja isien perhevapaiden käytön esteitä ja edellytyksiä sekä 

muuttuvan työelämän luomia ehtoja vanhempien lastenhoidon ratkaisuille. 

Työryhmässä esittelemme tutkimushanketta ja aineistoa sekä alustavia tuloksia vanhempien 

erilaisista syistä hoitaa lasta kotona (esim. työmarkkina-asema, lapsenhoidon ihanteet tai 

perheenjäsenten elämäntilanteet kuten terveydelliset tekijät). 

 

 

Miia Saarikallio-Torp, Anneli Miettinen, Kelan tutkimus 
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Kotihoidon tuki osana suomalaista julkisista lastenhoitojärjestelmää on ajoittain kiivaankin 

keskustelun kohteena. Vanhempien keskuudessa tuki on suosittu etuus, jonka käyttöä 

perustellaan usein korostamalla perheiden valinnanvapautta. Järjestelmään kriittisesti 

suhtautuvat korostavat taas ennen muuta sen haitallista vaikutusta naisten työllisyyteen. 

Keskustelua värittävät usein melko pitkälle menevät olettamat kotihoidon tuen käytön 

yleisyydestä ja pitkistä tukijaksoista, ja huoli tuen käytön keskittymisestä matalasti 

koulutetuille tai heikossa työmarkkina-asemassa oleville äideille. Tuoretta tutkimustietoa 

kotihoidon tuen trendeistä tai sen väestöryhmittäisistä eroista ei kuitenkaan ole ollut 

saatavilla. Viime vuosina kotihoidon tukea käyttävien äitien määrä on hienoisesti vähentynyt, 

mutta kiinnostavaa on se, näkyykö laskusuunta samalla tavoin eri väestöryhmissä. 

Kotihoidon tuen käytön taustalla vaikuttavat sekä erilaiset asenteelliset (näkemykset 

sukupuolten rooleista, lapsen sopivasta hoitomuodosta, identiteetistä) että rakenteelliset 

tekijät, yhtenä keskeisimpänä vanhempien työmarkkina-asema ja työtilanne. Sukupuolten 

epätasa-arvo työelämässä heijastuu myös vanhempien lastenhoitovalintoihin: äidin kotiin 

jäämistä on usein perusteltu isän paremmilla tuloilla tai vaativammalla työllä. Myös 

tukijärjestelmään sisältyy piirteitä, jotka ohjaavat perheiden valintoja. Kotihoidon tuen matala 

taso tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kotiin jääminen voi olla mahdollista vain, jos perheen 

toimeentulo on muuten turvattu tai puolison tulot ovat riittävän suuret. Näennäinen 

sukupuolineutraalius – kumpi tahansa vanhemmista voi käyttää etuutta – voi piilottaa 

mekanismeja, jotka vahvistavat sukupuolten epätasa-arvoa. 

 

Tarkastelemme esityksessä rekisteritietojen valossa kotihoidon tuen käytön trendejä pienten 

lasten äideillä, sen yleisyyttä ja tuen kestossa tapahtunutta kehitystä viimeksi kuluneen 

vuosikymmenen aikana. Selvitämme väestöryhmittäisiä eroja äitien kotihoidon tuen käytössä, 

erityisenä mielenkiinnon kohteena on  äidin sosioekonomisen aseman yhteys kotihoidon tuen 

käyttöön. Aineistona käytämme Kelan rekisteritietoja vuosina 2006–2018 syntyneiden lasten 

vanhempien kotihoidon tuen käytöstä. Demografisten taustatietojen lisäksi tarkastelemme 

kotihoidon tuen käyttöä sosioekonomisen aseman eri osoittimien, kuten koulutuksen ja 

tulojen mukaan. Lisäksi tarkastelemme, miten vanhempien välinen tuloero on yhteydessä 

äitien kotihoidon tuen käyttöön. 

 

 

Mari Anttila, UTU 

 

Työn ja muun elämän yhdistäminen ja siihen liittyvät haasteet koskettavaa kaikkia 

työssäkäyviä. Työ ja muu elämä saattavat tukea toisiaan, mutta toisaalta niihin liittyvät 

kuormitustekijät voivat olla myös eri elämänpiirien välisen konfliktin lähteenä. Työn ja muun 

elämän konflikti vaikuttaa esimerkiksi työntekijän työtyytyväisyyteen, työuupumukseen, 

terveydellisiin ongelmiin sekä parisuhteeseen liittyvään tyytyväisyyteen. Tasapainossa oleva 

työ ja muu elämä ei ole ainoastaan työntekijän vaan myös työnantajan etu, sillä se vaikuttaa 

positiivisesti muun muassa työntekijöiden sitoutumiseen työorganisaatioon sekä 

työmotivaatioon (Amstad ym. 2011; Mihelic & Tekavcic 2013.) 
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2000-luvulla julkisessa keskustelussa esiin on noussut huolia siitä, kuinka työn vaatimukset 

ovat kasvaneet ja työ on aiempaa kuormittavampaa, mikä on tehnyt työn ja muun elämän 

yhteensovittamisesta aiempaa haastavampaa. Toisaalta viime vuosina on puhuttu paljon siitä, 

kuinka koronapandemian myötä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta on tullut aiempaa 

joustavampaa. Tuoretta tutkimustietoa ei kuitenkaan ole siitä, onko työn ja muun elämän 

konfliktin määrässä tosiasiassa tapahtunut jonkinlaista muutosta 2000-luvulla, keitä 

mahdolliset muutokset oikeastaan koskettavat ja millaiset yksilölliset ja kontekstisidonnaiset 

vaatimukset ja voimavarat selittävät mahdollisia eroja eri työntekijä- ja väestöryhmien välillä. 

Tutkimuksessa tarkastelen työn ja muun elämän välisessä konfliktissa tapahtuneita muutoksia 

2000-luvulla 20 Euroopan maassa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, millaisia eroja eri 

väestö- ja työntekijäryhmien välillä on ja miten eri ryhmien tilanne on muuttunut koetun 

konfliktin suhteen 2000-luvulla. Sosiodemografisten tekijöiden lisäksi tarkastelen perheeseen 

ja työhön liittyvien vaatimusten ja voimavarojen yhteyttä koettuun työn ja muun elämän 

konfliktiin. Aineistona käytän kolmea European Social Survey (ESS) kyselyä, jotka ovat kerätty 

vuosina 2004, 2010 ja 2021. 

 

Lähteet: 

Amstad, F., Meier L., Fasel, U., Elfering A. & Semmer, N. (2011) A Meta-Analysis of 

WorkFamily Conflict and Various Outcomes With a Special Emphasis on Cross-Domain 

Versus Matching-Domain Relations. J ournal of Occupational Health Psychology, 16(2), 151-

169. 

Mihelic K. & Tekavcic M. (2013) Work-Family Conflict: A Review Of Antecedents And 

Outcomes. International J ournal of Management & Information Systems, 18(1), 15-26. 

Sanna Moilanen, JYU 

 

Syntyvyys laski viime vuosikymmenen aikana jyrkästi niin Suomessa kuin monessa muussa 

korkean tulotason maassa. Yhtenä syynä laskulle on esitetty yhden lapsen vanhempia, jotka 

eivät aio hankkia toista lasta, mutta tutkimustietoa siitä, miksi vanhemmat mahdollisesti 

pidättäytyvät hankkimasta toista lasta on vain vähän. Yksi keskeisistä lapsiperhearjen 

haasteista ovat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudet. Vuoden 2015 

Perhebarometrin (Miettinen, 2015) mukaan yhden lapsen vanhemmista noin joka kolmas äiti 

ja joka neljäs isä piti näitä vaikeuksia hyvin tai jokseenkin tärkeänä syynä siirtää toisen lapsen 

hankintaa myöhemmäksi tai luopua siitä kokonaan. 

 

Työryhmässä esittelen tulevaa, Suomen Akatemian rahoittamassa OneChild-projektissa 

toteutettavaa osatutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää, missä määrin suomalaisten, noin 

vuoden ikäisen lapsen vanhempien kokemukset työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta 

selittävät toisen lapsen syntymää neljän tai viiden vuoden kuluessa esikoisen syntymästä. 

Lisäksi tarkoituksena on tutkia, muuntavatko vanhemman sukupuoli tai puolisolta 

vanhemmuuteen saatu tuki edellä mainittuja yhteyksiä. Tutkimuksessa hyödynnetään 
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CHILDCARE-hankkeessa työssäkäyviltä suomalaisilta yhden lapsen vanhemmilta (N = 257) 

vuosina 2016–2020 kerättyä pitkittäiskyselyaineistoa. Tutkimuksessa työn- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista tullaan tarkastelemaan laajasti niin kielteisestä (ristiriita) kuin 

myönteisestä (rikastavuus) näkökulmasta kuin myös sekä työstä perheeseen että perheestä 

työhön suuntautuvana siirräntänä. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan saada käsitys siitä, miten pienen lapsen vanhempien 

työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kokemukset mahdollisesti heijastuvat syntyvyyteen 

maassamme. Tutkimuksesta saatavaa uutta tietoa voidaan myös hyödyntää kehitettäessä niin 

perhepoliittisia kuin työelämää koskevia keinoja siihen, miten yhteensovittamista voitaisiin 

tukea niin vanhempien ja perheiden hyvinvoinnin kuin myös lastenhankinnan edistämiseksi. 

Tutkimus toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

 

 

Katja Laakkonen UEF 

 

Esitykseni pohjautuu väitöskirjatutkimukseeni, jossa tutkin suomalaisten sairaanhoitajien 

monipaikkaisesta arkea. Tutkimukseni sairaanhoitajat asuvat Suomessa, mutta he käyvät 

työssä Norjassa (long-distance commuting). Nämä keski-ikäiset ja korkeasti koulutetut 

suomalaiset sairaanhoitajat ovat aktiivisia toimijoita pohjoismaisilla työ- ja hoivamarkkinoilla, 

jossa työ- ja perhearkea vietetään fyysisesti eri paikoissa. Tutkimuksellani tuotan uutta tietoa 

siitä, miten sairaanhoitajien elämä ja sen kokeminen jäsentyvät tällaisessa kahden maan välillä 

tapahtuvassa liikkuvan hoivatyön ja sen arjen kontekstissa. Tutkimukseni tavoitteena on 

kuvata naisten ylirajaisia työmarkkinoita, sillä pitkän matkan työmatkaliikkuvuus on aiemmin 

ollut tavallisempaa miesvaltaisilla aloilla (kaivos-, rakennus- ja kuljetusala). Tutkimukseni 

pohjautuu etnografiseen tutkimusaineistoon, joka on kerätty temaattisilla haastatteluilla ja 

osallistuvalla havainnoinnilla norjalaisessa sairaalassa. Yksilöllisen ja institutionaalisen 

näkökulman avulla yhdistän nämä kaksi merkityksellistä arjen ulottuvuutta kokemukseksi 

monipaikkaisesta arjesta ja sitä, miten Suomessa ja Norjassa elettävä arki limittyvät toisiinsa. 

Tutkimukseni pendelöivät sairaanhoitajat työskentelevät freelancereina, alustalouden 

kaltaisessa välitilassa. Tällainen liminaalitila ”Not fully or properly either of two things” on heille 

tilana positiivinen ja haluttu, jossa sairaanhoitajat kokevat olevansa vapaita vakituisen työn 

vastuista. Norjassa toimiessaan he työskentelevät pääsääntöisesti väliaikaisina sijaisina, jolloin 

vaatimuksia työyhteisön kehittämiseen tai muihin vastuutehtäviin ei ole. Näin sairaanhoitajat 

myös säilyttävät neuvotteluasemansa norjalaisilla työmarkkinoilla, sillä jokainen työjakso 

neuvotellaan erikseen. 

 

Tutkimukseeni osallistuneet sairaanhoitajat elävät pendelöintijaksojen ajan muusta perheestä 

fyysisesti erillään, joten he ovat joutuneet kehittämään uusia arjen käytäntöjä ylirajaisen arjen 

haasteiden ratkaisemiseksi. Ylirajainen elämäntapa edellyttää neuvotteluja jokapäiväisistä 

käytännöistä, sillä ylirajainen tila ei ole vain pendelöivän sairaanhoitajan henkilökohtainen tila, 
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se koskee myös hänen perhettään ja ystäviään. Tässä esityksessä pohdin työn ja perhe-

elämän yhteensovittamista liikkuvan hoivatyön kontekstissa. 

 

 

 

Koordinaattorit 

• Tuuli Hirvilammi, tuuli.hirvilammi@tuni.fi 

• Antti Wallin, antti.wallin@tuni.fi 

• Lauri Lahikainen, lauri.lahikainen@tuni.fi  

 

Ympäristön kantokyvyn rajojen ylittäminen on kehittyneiden hyvinvointivaltioiden 

kompastuskivi. Se muodostaa hyvinvointivaltioiden keskeisen kriisin, joka asettaa reunaehtoja 

myös sille, miten hyvinvointivaltion muita haasteita, kuten heikkoa huoltosuhdetta tai 

julkistalouden kestävyysvajetta, voidaan ratkaista. Tutkimuskeskustelu sosiaalisen, 

taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteita yhdistävästä ekohyvinvointivaltiosta ja 

ekososiaalipolitiikasta on vilkastunut viime vuosina. Myös Suomessa ilmastonmuutos ja 

luontokato alkavat olla jo vakiintuneita puheenaiheita sosiaalipolitiikan tutkijoiden 

keskuudessa mutta epäselvää on, miten muutos kohti ympäristön kantokyvyn rajoissa 

toimivaa hyvinvointivaltiota toteutetaan. Minkälaiset hyvinvointivaltion ja talouden rakenteet 

mahdollistaisivat kokonaisvaltaisen kestävyysmurroksen? Miten muutamme hyvinvoinnin 

tavoittelun totuttuja muotoja nykyistä kestävämmiksi? Minkälaisia muutoksia 

oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota edellyttää? Muutoksen 

tueksi tarvitaan myös tietoa esimerkiksi siitä, miten ilmastoriskit jakautuvat, miten kansalaiset 

suhtautuvat ekososiaalisiin kysymyksiin ja mitä kestävyysmurros tarkoittaa kuntien tai 

kotitalouksien käytännöissä. 

 

Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka liittyvät laajasti tulkiten hyvinvointivaltioiden 

ekologiseen kestävyyteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Esitykset voivat käsitellä 

esimerkiksi: 

 

• ekososiaalipolitiikan, ekohyvinvointivaltion, kestävän hyvinvoinnin kysymyksiä 

• kestävän työn ja talouden sekä oikeudenmukaisen siirtymän problematiikkaa 

• kestävyysmurroksen uudenlaisia poliittisia tai taloudellisia ohjauskeinoja 

• kestävyyspolitiikan erilaisia alueellisia tai sosiaalisia kompastuskiviä 

• uudenlaisia ekososiaalisia avauksia 

 

Työryhmään ovat tervetulleita myös opiskelijat ja jatko-opiskelijat, ja työryhmässä voi esitellä 

yhtä lailla alustavia tutkimusideoita kuin työn alla olevia tutkimuksiakin. 
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Lauri Lahikainen  

Tampereen yliopisto  

 

Ideaaliteoreettisesta lähtökohdasta hyvinvointivaltiot rakentuvat tietyille kaikkien jakamille 

oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän periaatteille, joita hyvinvointivaltiot sitten kykenevät 

paremmin tai huonommin noudattamaan. Toinen mahdollinen lähestymistapa on tarkastella 

hyvinvointivaltiota periaatteessa sovittamattomien ristiriitojen, kuten työ ja pääoma, työläiset 

ja kapitalistit, tasa-arvo ja yritteliäisyys, huolenpito ja henkilökohtainen vastuu, ja niin 

edelleen, kanssa elämisenä, kamppailuna ja neuvotteluna. Tämän ei-ideaaliteoreettisen 

lähtökohdan kannalta keskeinen poliittinen ja eettinen kysymys on, miten ja millaisia 

kompromisseja tehdään.   

 

Tarkastelen teoreettisessa ja filosofisessa esitelmässäni ensin kompromissien tekemistä 

hyvinvointivaltion perustavana elementtinä. Kompromissien tekemiselle ei ole mitään tiettyä 

aina toimivaa periaatetta, vaan ne rakentuvat kompromissien tekijöiden keskeisten arvojen ja 

intressien sovitteluun, joidenkin kaikkien jakamien, mutta hyvin monella eri tapaa 

ymmärrettyjen periaatteiden soveltamiseen, sekä myös aikaisempien kompromissien 

muodostamassa kontekstissa. Tämän jälkeen ehdotan, että hyvinvointivaltion 

kompromisseihin voidaan soveltaa Avishai Margalitin teoriaa ”mädistä kompromisseista”. 

Margalitin mukaan epätäydellinen ja epäoikeudenmukaisuutta sisältävä sopimuskin on 

parempi kuin sotatila, jossa minkäänlainen ihmisoikeuksien toteutuminen on mahdotonta. 

Samalla on kuitenkin tärkeää tunnistaa mätiä kompromisseja ja kieltäytyä niistä. Mädän 

kompromissista tekee se, jos siihen sisältyy systemaattista ihmisarvon kieltämistä.   

 

Margalitin teoria saattaa sopia sekä deskriptiiviseksi että normatiiviseksi teoriaksi perinteisen 

hyvinvointivaltion kompromisseista. Ympäristöhätätilan aikakaudella se on kuitenkin 

riittämätön. Esitelmäni lopuksi väitän, että mätiä kompromisseja tarkasteltaessa on ihmisarvon 

kieltämisen lisäksi tarkasteltava myös sitä, miten kompromissin teossa suhtaudutaan luonnon 

arvoon. Ehdotukseni mukaan ekohyvinvointivaltiossa mätiä kompromisseja ovat ihmisarvon 

kieltämisen lisäksi ne, joissa systemaattisesti kielletään luonnon arvo (itseisarvo ja välinearvo 

ihmisille ja toislajisille) ja joiden toteuttaminen johtaa planetaaristen rajojen ylittämiseen.  

 

 

 

Johannes Kananen, Turun yliopisto  

    

Ilmaston lämpenemisen, lajikadon ja globaalin eriarvoisuuden myötä tieteellinen keskustelu 

taloudellisen tuotantotavan sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä on tärkeä ja 

ajankohtainen. Tässä esitelmässä esittelen luovuuden sosiaalipolitiikan käsitettä ja pohdin, 

mikäli luovuuden sosiaalipolitiikan avulla voisi muuntaa työn ja pääoman funktioita 
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taloudellisessa tuotannossa, mitä se tarkoittaisi ja miten se käytännössä voisi tapahtua. 

Sosiaalipolitiikalla on ollut ambivalentti suhde talouteen: yhtäältä se on toiminut 

markkinatalouden vastavoimana, toisaalta se on vahvistanut talouteen liittyvää riistoa ja 

pääomien kasautumista. Työn ja pääoman kapitalistisia funktioita tasapainottavalla, 

mahdollisuuksien ja lopputulemien tasa-arvoa lisäävällä sosiaalipolitiikalla on kuitenkin ollut 

emansipoiva, inhimillistä luovaa potentiaalia vapauttava ulottuvuus. Tällaisen luovuuden 

sosiaalipolitiikan käsitteen voi kytkeä tieteellisiin (sosiologisiin, filosofisiin ja taloustieteellisiin) 

keskusteluihin ihmisen sosiaalisesta toiminnasta, aloitteellisuudesta ja etiikasta.   

 

Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävässä taloudessa työn funktiona voisi olla toimia areenana 

ihmisen luovalle toiminnalle. Pääoman funktiona taas voisi olla yritysideoiden toteuttaminen 

yhteistyössä voittojen ja kilpailun sijaan. Kaksi kansalaisyhteiskunnassa esillä ollutta aloitetta 

voisivat muodostaa tulevaisuudessa perustan oikeudenmukaista siirtymää edesauttavalle 

luovuuden sosiaalipolitiikalle: vastikkeeton perustulo ja alkavien, yleishyödyllisten yritysten 

rahoituksen ehtoja uudistava universaali siemenraha.  

 

 

  

Tuija Koivunen  

Yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori  

Itä-Suomen yliopisto  

   

Suomalaisessa työelämän tutkimuksessa kestävän kehityksen teemoja ja 

ympäristönäkökulmia on toistaiseksi nostanut esille vain muutama asiaan paneutunut tutkija, 

joiden määrä on toki kasvussa. Yksi näistä uranuurtajista on sosiologi Antti Kasvio, joka 

tarkastelee kestävää kehitystä globaalina kysymyksenä ja systeemisenä kokonaisuutena. Siinä 

tärkein tehtävä on työn sovittaminen käytettävissä olevien luonnonvarojen ja maapallon 

ekologisen järjestelmän sanelemiin rajoihin. Tätä kestävyyden ulottuvuutta ovat painottaneet 

ympäristötietoiset työelämän toimijat. Sen lisäksi otetaan huomioon taloudellinen kestävyys, 

joka takaa, että työ on taloudellisesti kilpailukykyistä tai sen rahoituspohja on muuten 

turvattu. Tätä näkökulmaa painottavat usein elinkeinoelämän toimijat. Sosiaalisen 

ulottuvuuden avulla huolehditaan siitä, että kaikilla on periaatteessa yhtäläiset mahdollisuudet 

osallistua työelämään. Inhimilliselle ulottuvuudelle oleellista on kansalaisten kyky säilyttää 

terveytensä ja työkykynsä. Työn inhimillisen ja sosiaalisen kestävyyden parantamista 

painottaa usein ammattiyhdistysliike.   

 

 On todettu, että Suomea ei voida pitää ekologisesti kestävän kehityksen edelläkävijänä, 

koska maamme on niin vahvasti riippuvainen energiaintensiivisestä teollisuudesta, jolla on 

vahva edunvalvonta kansallisessa energia- ja ilmastopolitiikassa. Keskeiset työpolitiikan 

toimijat ovat reagoineet melko konservatiivisesti maailmanlaajuisten ympäristökriisien 

syvenemiseen ja sen aiheuttamiin sopeutumispaineisiin. Toistaiseksi on lähinnä yritetty pitää 

työpaikat kannattavina, rakentaa työurat kestäviksi sekä lisätä työn sosiaalista ja inhimillistä 

kestävyyttä.   
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 Eettisen stressin käsitteen avulla on mahdollista siirtää ympäristökriisien tarkastelu 

rakenteiden tasolta yksilöiden tasolle. Eettisellä stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

työntekijä tietää mikä olisi eettisesti oikein, mutta jokin estää häntä toimimasta niin. 

Työpaikkoja ja -tehtäviä, jotka osallistuvat ympäristökriisien ruokkimiseen löytyy esimerkiksi 

fossiilisten polttoaineiden jalostuksesta sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvassa 

teollisuudessa, energiantuotannossa ja maataloudessa. Vaikka siirtymä kohti jälkifossiilista 

työelämää on käynnissä, tällaisia työpaikkoja on silti vielä runsaasti. Työntekijöiden vapaus 

valita oma työpaikkansa on rajallinen ja riippuvainen monenlaisista seikoista. Ei kuitenkaan ole 

tiedossa, miten työntekijät kokevat oman toimintansa työelämässä ja aiheutuuko siitä heille 

eettistä stressiä. Jos aiheutuu, eettinen stressi voi johtaa monenlaisiin selviytymiskeinoihin ja 

parhaassa tapauksessa muutoksen ituihin omassa työssä, poliittisesti tai muilla elämänalueilla. 

 

 

Anni Jäntti, Tampereen yliopisto & Johanna Perkiö, Tampereen yliopisto 

   

Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat pakottaneet kunnat pyrkimään 

kohti kestävää tulevaisuutta ja muotoilemaan ja sovittamaan toimintaansa kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaiseksi. Kunnilla on niiden toiminnan ja päätöksenteon kautta 

merkittävä rooli sekä ympäristökriiseihin vaikuttamisessa että niiden torjunnassa ja niihin 

sopeutumisessa. Kaupunkien arvioidaan olevan vastuussa 70–80 prosentista 

kasvihuonekaasupäästöistä (ks. esim. Hoornweg et al. 2011; IIASA 2012), ja ilmaston 

lämpenemisen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen seuraukset konkretisoituvat 

paikallisesti, kunnissa. Lisäksi kunnilla on erityisesti pohjoismaisessa 

hyvinvointivaltioajattelussa keskeinen rooli niiden laajojen palveluvastuiden vuoksi (ks. esim. 

Jäntti 2016). Tämän vuoksi ne ovat kestävyysmurroksen avaintekijöitä myös 

hyvinvointivaltion uudistuessa ja pyrkimyksissä sovittautua ekologisen kestävyyden rajoihin 

oikeudenmukaisella tavalla.  

 

Tutkimme artikkelissamme kuntien roolia ja toimijuutta kestävyysmurroksessa. Kehystämme 

tarkasteluamme yhdistämällä kuntien hallintaa ja johtamista sekä kestävyystoimijuutta 

käsittelevää kirjallisuutta. Tutkimuksen tapauskuntina ovat Ii ja Lahti, jotka molemmat ovat 

olleet aktiivisia kestävän kehityksen edistämisessä. Tutkimuksen empiirisessä osiossa 

analysoimme induktiivisesti 22 viranhaltijahaastattelusta koostuvaa haastatteluaineistoa.  

Julkishallinnon siirtymä hallinnosta hallintaan korostaa verkostojen, yhteistyön ja keskinäisen 

luottamuksen merkitystä. Kunnat nähdään tässä ajattelussa pääasiassa mahdollistajina ja 

alustoina, jotka luovat ja tarjoavat mahdollisuuksia muille toimijoille. (Katso esim. Osborne 

2006; Stoker 2011; Bao et al. 2013; Dickinson 2016). Rooli mahdollistajana on tärkeä myös 

siitä näkökulmasta, kuinka kestävästi kaupunkeja suunnitellaan, suunnitellaan ja hallitaan 

(Puppim de Oliveira ym. 2010). Tämä vaikuttaa siihen, miten kestäviä valintoja kuntalaiset 

voivat tehdä.   

 

Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä kuntien keskeisestä roolista 

kestävyysmurroksessa. Artikkelin tarkoituksena on käsitteellistää kuntien 
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kestävyystoimijuutta uudella tavalla ja tuoda esiin, että kestävyysmurroksessa uuden 

hallinnan ideaalien mukainen mahdollistajarooli ei riitä, vaan kuntien on myös toimittava 

rajanvetäjinä sovittaakseen toimintansa planetaaristen rajojen sisälle. Kuntien rooli 

kestävyysmurroksessa on siis kaksitahoinen, kun niiden yhtäältä tulee pyrkiä mahdollistamaan 

kestävien valintojen tekeminen ja toisaalta asettaa rajoja kestämättömälle toiminnalle.  

 

  

  

Heta Leinonen, Faculty of Management and Business, Tampere University, Finland,   

Henna Paananen, Faculty of Social Sciences, Tampere University, Finland,   

  

This study identifies and organizes the stakeholder engagement practices of forerunner local   

and regional public organizations in the context of a circular economy in Finland. The study   

first examines stakeholder engagement practices in 2019 and 2021 and then analyzes the   

development of these practices. Examining the stakeholder engagement practices of local and   

regional public organizations in a circular economy is topical because adopting a circular   

economy is crucial to addressing environmental changes caused by humans. In this study, a   

‘circular economy’ refers to reducing the use of natural resources, closing material, energy,   

and nutrition cycles, and retaining the value of products, materials, and resources for as long   

as possible. The stakeholder engagement practices of local and regional public organizations   

anchor a circular economy in a specific context and thus, enhance social progress.    

 

The research data were collected through ten semi-structured interviews with the forerunner   

local and regional public organizations of the circular economy in Finland in 2019 and 2021.   

Braun and Clarke's (2006) phases of thematic analysis were used to identify and analyze   

stakeholder engagement practices within the interview data.    

 

The study contributes to the discussion on stakeholder engagement, regional actors, and a 

circular economy. First, the study extends the theory of stakeholder engagement practices by 

exploring how forerunner local and regional public organizations that operate in a circular 

economy collaborate with their internal and external stakeholders and how collaborative 

practices are advanced through real-world applications. Second, the study increases and 

broadens the practical and theoretical understandings of stakeholder engagement practices 

and   their development in recent years in local and regional public organizations.    

 

 

 

Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto   
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Pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia haastaa uudistamaan niin tarpeet ekologisen, 

taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden yhteensovittamiseen kuin haaste ylläpitää 

hyvinvointijärjestelmän rahoituspohjaa. Uutta suuntaa hyvinvointivaltioiden uudistamiselle on 

etsitty jo pitkään erityisesti uusliberaalista ajatussuunnasta. Samaan aikaan kun on ajettu 

horisontaalista muutosta kohti entistä syvempää hyvinvoinnin sekataloutta, on myös ajettu 

vertikaalista muutosta uudistamalla alueiden ja julkisten palvelujen hallinnollisia rakenteita.    

Hyvinvointimallin viime vuosikymmenten uudistamissuunta on ollut maaseutualueille vaikea. 

Jo toteutuneet rakenteelliset uudistukset ovat konkretisoituneet usein ristiriitaisina 

muutossuuntina. Muutokset on koettu maaseudun arjessa usein palvelujen heikentymisenä 

sekä kysymyksinä sosiaalisesta ja alueellisesta oikeudenmukaisuudesta. Maaseutuyhteisöjä 

koetelleiden muutossuuntien puristuksessa aktiivisissa maaseutuyhteisöissä on lähdetty 

etsimään kansalais- ja yhteisölähtöisten hallintamallien kautta ratkaisuja paikallisiin 

hyvinvointia ja hyvinvointipalveluja koskeviin kysymyksiin.   

 

Tarkastelen esityksessäni maaseudun, kansalaisosallistumisen ja hyvinvointipalvelujen 

suhteita paikantaen, millaisia muutossuuntia kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion 

välisessä suhteessa on tunnistettavissa. Esitykseni pohjautuu väitöskirjatutkimukseeni, jossa 

analysoin kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisen kansalaistoiminnan muutossuuntia 

maaseudun hyvinvointipalveluissa. Yhtäältä sitä, millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia 

kansalaisosallistumiselle maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi tunnistetaan, sekä 

toisaalta sitä, millaisia yhteisöllisen palvelutuotannon muotoja maaseudun paikallisyhteisöissä 

on luotu lähipalvelujen paikalliseen hallintaan. Tutkimuksessa myös kehitetään maaseudun 

paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoriaa niin paikallisen hyvinvoinnin kuin paikallisen ja 

kansallisen välisen suhteen analyysiin, ja viime kädessä kansallisen hyvinvointimallin 

kehittämiseen. Italialaisten sosiologien kehittämää teoriaa täydennetään ja laajennetaan 

neljällä ulottuvuudella, joista yksi on kestävän hyvinvoinnin kokonaisvaltainen lähestymistapa.    

Pohdin ja avaan esitykselläni keskustelua siitä, millaisia näköaloja kansalaisosallistuminen ja 

paikallinen lähestymistapa avaavat kansallisen hyvinvointimallin sosiaalisesti kestävään ja 

oikeudenmukaiseen kehittämiseen.  

  

  

Varpu Wiens, TtT, tutkija, asiantuntija, Sokra-hanke   

Liisa Kytölä FM, TtM, tutkija, Sokra-hanke   

Teemu Leskelä, YTM, aluekordinaattori, Sokra-hanke  

  

Hyvinvoinnin ohella osallisuus kytkeytyy oikeudenmukaisuuteen ja sen erilaisiin siirtymiin. 

Luontoympäristöllä on osallisuutta vahvistavia ja heikentäviä vaikutuksia ja ilmentymiä. 

Tarkastelemme tässä esityksessä, millaisia näkökulmia piirtyy esiin osallisuuden näkökulmasta 

muuttuvassa elinympäristössämme ja yhteiskunnassamme. Puheenvuoro pohjautuu Sokra-

hankkeen koostamaan aineistoon luonnon hyvinvointivaikutuksista osallisuuden 
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näkökulmasta. Vaikka aiheen teemat ovat muutoksessa, pyrimme tuomaan esiin keskeisimpiä 

teemoja ja kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat ihmisten kokemaan luontosuhteeseen.   

Luontoon tai viheralueille pääsyn estymisellä on todennäköisesti vaikutusta osallisuuden 

kokemukseen, sen muodostumiseen ja ylläpitämiseen. Koska luonto näyttää tukevan 

osallisuutta, on merkittävää, miten kukin pääsee elinympäristössään luontoyhteyteen. 

Lähiseudun luontoympäristöt mahdollistavat ihmisten tapaamisia mikä vahvistaa sosiaalisia 

siteitä, rakentaa yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa tilaisuuden eri väestöryhmien kohtaamisiin. 

Toisaalta luonnossa oleskelu ja toimiminen herättää huomaamaan luonnon arvokkuuden ja 

saattaa johdattaa ajattelemaan ja toimimaan luonnon hyväksi. Pääsy tasapuolisesti luontoon 

tai viheralueille on merkityksellistä myös siksi, että terveytensä huonommaksi kokevat 

henkilöt, joilla on esimerkiksi raha- tai työhuolia ja jotka elävät kriisiaikoja, vaikuttaisivat 

hyötyvät emotionaalisesti eniten luonnon mielipaikkakäynneistä.  Tämän vuoksi 

luontoperusteisia menetelmiä tulisi käyttää myös niukkuudessa elävien palveluissa ja arjessa.   

 Vahva luontosuhde todennäköisesti tukee yhteisöllisyyttä, vaikuttamista ja osallistumista 

sekä vahvistaa kokemusta yhteisestä hyvästä. Voidaan ajatella, että luontokadolla ja 

ilmastonmuutoksella on muiden haitallisten vaikutusten lisäksi negatiivinen vaikutus ihmisten 

mielen hyvinvointiin, merkityksellisen paikkayhteyden muodostumiseen ja kokemiseen sekä 

eriarvoisuuden lisääntymiseen. On tärkeää pohtia, onko luontoyhteyden kokeminen 

rajautumassa vain hyväosaisille ja miten tähän kehitykseen voisi vaikuttaa. 

 

Dialogista luontosuhdetta vahvistamaan on asuinalueiden suunnittelussa kiinnitettävä 

huomioita viheralueiden saavutettavuuteen ja saatavuuteen (ympäristöoikeudenmukaisuus), 

kaksisuuntaiseen kehittämiseen ja asukkaiden osallistamiseen. Pohdittavaksi jää, onko 

tarpeen tukea ihmisten retkeilyä luontokohteisiin tai jopa asumista kaupunkialueiden 

ulkopuolella. Esimerkkinä luonnon merkityksestä käytämme analysoimaamme aineistoa 

niukkuudessa elävien kokemuksista. Heille luonnon merkitys muodostui mahdollisuuksista 

palautumiseen ja virkistäytymiseen.  

   

  

  

  

  

  

Sami Mustikkamaa, PhD student/Project researcher, Dept. of Social Research, Faculty of 

Social Sciences, University of Turku, Finland  

Dr Christoph Arndt, Associate Professor in Comparative Politics, Dept. of Politics and 

International Relations, University of Reading, UK  

  

Recent literature on eco-social welfare states suggests that attitudes towards welfare and 

climate policies are interlinked, given that many synergies and trade-offs existing between 

welfare and climate goals. Moreover, such synergies and trade-offs should differ across 

welfare regimes, with people in Nordic countries showing highest simultaneous support for 
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both welfare and climate policies. However, research has not assessed whether welfare and 

environmental preferences affect voting behavior in a systematic way, despite long-standing 

separate literatures on voting on environmental and welfare themes. In this article, we 

combine insights from the eco-social welfare state literature with literature on vote choice 

and party families in Europe. We theorize how both synergies and trade-offs between climate 

and welfare policies differ between welfare regimes, leading to particular voting patterns in 

each regime. We hypothesize that these attitudes affect polarization between voters across 

countries. We use the European Social Survey (2016) data from 22 countries to examine how 

eco-social attitudes are associated with voting for the main European party families. The data 

is analyzed using multilevel logistic regression. Our preliminary results show some support for 

our hypotheses. Overall, welfare and climate policy stances show strongest associations (and 

largest polarization) with vote choice in the Nordic countries, whereas the associations are 

smallest in Eastern Europe. Voters of leftist parties in the Nordics are most likely to support 

both welfare and climate policies, whereas the left  particularly in Central and Eastern Europe 

are closer to “Old Left”, who support welfare but not climate policies, possibly reflecting the 

industrial composition in these countries. The results suggest a limited influence of eco-social 

synergies, given that they tend to appear mostly among leftist voters in certain countries. The 

results also suggest how eco-social preferences may shape European party politics in the 

future.   

 

 

 

 

Koordinaattorit: 

• Päivi Ahosola, paivi.ahosola@oikeus.fi 

• Lina Van Aerschot, lina.vanaerschot@jyu.fi 

• Olli Karsio, olli.vp.karsio@jyu.fi 

 

Vanhuspalvelut ja niiden puutteet ovat olleet viime aikoina kiivaan keskustelun aiheena. Myös 

vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta ja riittävistä palveluista on keskusteltu 

paljon. Riittävien ja tarpeenmukaisten palvelujen ja tuen saamisessa on kyse oikeuksista ja 

niiden puutteellisesta toteutumisesta. Kyse on myös oikeudenmukaisuudesta, koetusta 

epäoikeudenmukaisuudesta, liian niukoista resursseista ja palveluiden saamisen vaikeudesta. 

Yhtäältä tutkimukset ja yleisönosastonkirjoitukset kertovat hoivaköyhyydestä: todella 

huonokuntoiset iäkkäät asuvat kotona liian pienen avun varassa. Toisaalta sekä vanhus- että 

vammaispalveluihin kaivataan pysyvyyttä ja yksilöllisyyttä – olivatpa ne julkisen sektorin 

tuottamia tai kilpailuttamalla ulkoistettuja. Kun palvelut eivät ole riittäviä, omaisten kantama 

vastuu muodostuu joskus kohtuuttoman suureksi. 

 

Millaisia Suomen hoivapolitiikka ja palvelujärjestelmä ovat nyt ja millaisia ne tulevat olemaan 

tulevaisuudessa? Miten vanhuspalvelut ja esimerkiksi omaishoitajien tuki järjestetään uusilla 

mailto:olli.vp.karsio@jyu.fi
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hyvinvointialueilla? Onko Suomi vielä hyvinvointivaltio, joka takaa perustoimeentulon turvan 

ja huolenpidon vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua tarvitseville ihmisille? Mikä on 

omaisten rooli vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivassa ja hoidossa? Pitäisikö 

omaishoitajia pystyä tukemaan nykyistä enemmän? Millaista on avun riittämättömyys tai 

hoivaköyhyys? 

 

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki hoivan kysymyksiä käsittelevät esitykset, niin 

tutkimukset kuin kehittämishankkeet. Ne voivat koskea ikääntyneiden tai vammaisten 

sosiaalista, taloudellista tai terveydellistä hyvinvointia, vertailevaa hoivatutkimusta, 

hoivapolitiikkaa tai –palveluja. Myös hoivan yhdenvertaisuutta tai eriarvoisuutta, avun 

riittämättömyyttä ja hoivaköyhyyttä käsittelevät esitykset ovat tervetulleita. Esityksissä voi 

myös tuoda esille nykyisiä epäkohtia ja aukkoja palveluiden saamisessa. Ikääntyneiden 

syrjäytymisen kysymykset ja sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto sopii myös erinomaisesti 

työryhmään. 

 

Työryhmä järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston/Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen 

huippuyksikön tutkijoiden sekä vanhusasiavaltuutetun toimiston kesken. 

 

 

 

Päivi Ahosola, Marjut Vuorela, Päivi Topo 

Vanhusasiavaltuutetun toimisto 

 

Monien tutkimusten mukaan samoin kuin kansalaisten esittämän huolen perusteella 

ikääntyvien oikeus hoivapalveluihin ei Suomessa aina toteudu. Suomen perustuslain 19 §:n 

mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Vanhusasiavaltuutetun lakisääteinen tehtävä on edistää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien 

toteutumista, ja tätä tehtävää on toteutettu Suomessa tammikuusta 2022 lukien. Yhtenä 

välineenä vanhusasiavaltuutetulla on lausuntojen antaminen valmisteilla olevasta 

lainsäädännöstä ja ohjaavista asiakirjoista. Tässä esityksessä tarkastelemme, millaisena 

ikääntyneiden yhdenvertaisuus ja oikeus palveluihin näyttäytyy lausuttavissa asiakirjoissa 

vanhusasiavaltuutetun niistä antamien lausuntojen kautta, ja millaisia huomioita ja 

parannusehdotuksia vanhusasiavaltuutettu on esittänyt. 

 

Esityksen aineistona ovat vanhusasiavaltuutetun antamat lausunnot hallituksen esityksistä 

eduskunnalle lainsäädännön uudistamiseksi sekä valtakunnallisista ohjaavista asiakirjoista, 

kuten ohjelmista ja viranomaisohjeistuksista. Mukaan on valittu hoivaa, sosiaaliturvaa ja 

palveluita koskevat lausunnot tammikuun ja elokuun 2022 väliseltä ajalta. Yhteensä 

tarkasteltavia lausuntoja on 12. 

 

Hyödynnämme tarkastelussa kansainvälisen ROSEnet-tutkijaverkoston käyttämää 

analyysikehikkoa, joka jaottelee ikäsyrjäytymisen viiteen ulottuvuuteen. Näitä ovat 
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taloudellinen syrjäytyminen, syrjäytyminen sosiaalisista suhteista, syrjäytyminen palveluista, 

paikkaan ja yhteisöihin liittyvä syrjäytyminen sekä kansalaisuuteen liittyvä syrjäytyminen. 

Kaikkiin viiteen syrjäytymisen ulottuvuuteen liittyviä huomiota ja parannusehdotuksia löytyi 

useita. Vanhusasiavaltuutettu on esittänyt esimerkiksi palveluihin liittyvän syrjäytymisen 

estämiseksi lakiin kirjausta teknologian häiriötilanteissa toimimisesta, taloudellisen 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi kotihoidon etäkäyntien maksuttomuuden kirjaamista lakiin ja 

kansalaisuuteen liittyvän syrjäytymisen estämiseksi ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksien parantamista. Esityksessämme käymme läpi lausunnoissa esille nostettuja 

syrjäytymisen muotoja ja keinoja parantaa ikääntyneiden yhdenvertaisuutta. 

Johtopäätöksenä esitämme, että lainsäädännön valmistelutyössä ja muuta ohjeistusta 

valmisteltaessa tulisi aina arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneiden ja erityisesti kaikkein 

ikääntyneimpien ihmisten yhdenvertaisuuden ja oikeuksien toteutumiseen. Tämä vähentäisi 

ikäsyrjintää päätöksenteossa.  

 

 

Ulla Halonen, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto 

 

Omaishoitoa pidetään keskeisenä keinona vastava kasvaviin hoivatarpeisiin. Omaishoidon 

tuki on kehitetty tukemaan kotona tehtävää sitovaa ja vaativaa hoitotyötä. Tuen avulla 

mahdollistetaan myös muistisairaiden ihmisten kotona asumista. Muistisairaudet ovat 

nousseet tärkeimmäksi tuen myöntämisperusteeksi. Kaikki omaishoitajat eivät kuitenkaan hae 

tukea tai eivät saa sitä, vaikka hakisivat. 

 

Tarkastelin tutkimuksessani muistisairasta läheistään hoitavien kokemuksia omaishoidon tuen 

hakemisesta. Tutkimuksessa kysyttiin, mitkä asiat edistivät ja mitkä estivät omaishoitajia 

hakemasta omaishoidon tukea. Lisäksi tarkasteltiin kokemuksia omaishoidon tuen 

hakemisesta ja siihen liittyvästä palvelutarpeen arvioinnista. Aineisto kerättiin 

puhelinhaastatteluilla eri puolilta Suomea asuvilta virallisilta omaishoitajilta ja omaishoidon 

tukea hakeneilta tai hakemista harkitsevilta (n=28). Haastatelluista puolisoista 15 oli 

aviomiehiä, 10 vaimoja ja aikuisista lapsista kaksi oli poikia ja yksi tytär. 

 

Omaishoidon tuen hakeminen voidaan kokea monimutkaisena prosessina, ja sen 

käynnistämisessä ja etenemisessä läheisen tai julkisen tahon edustajan rooli on usein 

merkittävä. Etenkin puolisoaan hoitavat miehet olivat saaneet työntekijöiltä merkittävää apua 

hakuprosessissa. Monet muistisairaiden omaishoitajat kokivat tuen hakemisen vaikeana. 

Omaishoitajilla oli ollut vaikeuksia tukihakemuksen perusteilussa niin, että tuen saamisen 

ehdot täyttyivät. Omaishoitajan kielteinen asenne, epäluottamus palvelujärjestelmää kohtaan 

ja taloudellisesti vakaa tilanne olivat syitä olla hakematta tukea. 

 

Osa osallistuneista koki, että tuen myöntämisen keskeisenä perusteena oleva palvelutarpeen 

arviointi oli virheellinen. Tällöin arviointi kohdistui yksistään sairastuneeseen ja tämän omiin 

kuvauksiin. Omaishoitajan näkemys sivuutettiin joko osittain tai jopa kokonaan 
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kyseenalaistamatta sairastuneen kykyä arvioida omaa toimintakykyään. Osa omaishoitajista 

jäi tämän vuoksi tuen ulkopuolelle. Tämä heikensi entisestään omaishoitajien luottamusta 

järjestelmään ja sitä kautta saatavaan tukeen. 

 

Palvelutarpeen arviointiprosessia ja siinä käytettäviä mittareita tulisi kehittää ja yhtenäistää, 

jotta sairastuneen todellinen toimintakyky ja omaishoitajan näkökulma sekä hänen tuen 

tarpeensa tulevat huomioiduiksi. Omaishoidon tuesta ei saisi muodostua porttia muun tuen 

saamiseen, joten myös tuen ulkopuolella oleville tulisi tarjota tukea ja palveluja. Lisäksi 

omaishoidon tukijärjestelmää on syytä kohdentaa rahallisen tuen sijasta enemmän 

yksilölliseen hoivatilannetta ja hoitajaa tukeviin palveluihin. 

 

 

Katja Ilmarinen, katja.ilmarinen@thl.fi 

Sari Kehusmaa, Sari Jokinen, Sari Kauppinen 

 

Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään omaishoidon tuen yleiset 

myöntämisedellytykset ja omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden vähimmäismäärä. 

Palkkioluokkien lukumäärästä, palkkioiden tasosta ja palkkioiden myöntämiskriteereistä ei ole 

valtakunnallista ohjeistusta, vaan omaishoidon tuesta päätetään kunnissa ja kuntayhtymissä. 

Omaishoidon tuen käytännöissä on suurta vaihtelua kunnittain ja kuntayhtymittäin. 

Omaishoitajat eivät ole tasavertaisessa asemassa omaishoidon tuen käytäntöjen suuren 

alueellisen vaihtelun vuoksi. Yhdenvertaisuuden parantaminen omaishoidossa vaatisi 

muutoksen lakiin omaishoidon tuesta. Lain valmistelu ja toimeenpano edellyttää hyvää 

tilannekuvaa omaishoidon tuen myöntämisen nykytilanteesta sekä arvion siitä, onko tuen 

myöntämisen kriteerejä mahdollista yhdenmukaistaa kansallisesti. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on selvittänyt Sosiaali- ja terveysministeriön 

toimeksiannosta omaishoidon tuen myöntämisperusteiden nykytilanteen ja mahdollisuuksia 

niiden yhdenmukaistamiseen. THL keräsi kunnista ja kuntayhtymistä syksyllä 2021 voimassa 

olevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Samalla kunnilta pyydettiin arvio siitä, millaisia 

ongelmia heidän käyttämiinsä kriteereihin liittyy ja mikä on todettu toimivaksi käytännöksi. 

Ehdotusta varten kartoitettiin myös lasten, vammaisten henkilöiden, 

mielenterveyskuntoutujien ja iäkkäiden henkilöiden näkökulmat omaishoidon 

nykytilanteeseen ja odotukset tuleville myöntämisperusteille sekä arviot yhtenäistämisen 

vaikutuksista. Tämä tehtiin haastattelemalla heitä edustavien järjestöjen edustajia. 

Selvityksen perusteella THL ehdottaa, että omaishoidon tuen kriteerit yhtenäistetään koko 

maassa. Tämä parantaisi omaishoitajien yhdenvertaisuutta, lisäisi omaishoidon tuen 

myöntämisen prosessin läpinäkyvyyttä ja selkeyttäisi toimintakäytäntöjä. Tässä esityksessä 

kuvataan omaishoidon tuen käytäntöjen nykytilannetta, sekä THL:n ehdotus omaishoidon 

tuen myöntämisen prosessiksi ja kansallisiksi myöntämisperusteiksi. Esityksessä kuvataan 

ehdotetut hoidon eri sitovuusluokat ja kerrotan miten ehdotuksen mukaan omaishoidon tuen 

luokka määräytyisi. Esityksessä kerrotaan myös siitä, millaisia vaikutuksia ehdotuksella olisi 

muun muassa sopimusomaishoitajien määrään ja hoitajille maksettuihin palkkioihin. 
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Selvityksen ja ehdotuksen pohjalta Sosiaali- ja terveysministeriö voi arvioida mahdollisia 

jatkotoimia, kuten lainsäädännön muutostarpeita. Selvitys tukee myös parasta aikaa 

hyvinvointialueilla tehtävää omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistämistä. 

 

 

Jenna Hirvonen, Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitos 

 

Ilkeiden ongelmien (wicked problems) käsitteellä kuvataan usein monimutkaisia, vaikeasti 

hahmotettavia ja ratkaistavia tilanteita, joilla ei ole selkeää päättymispistettä. Käsitteen 

suosion kasvamisen on kritisoitu johtaneen sen turhan laveaan käyttöön sekä normatiiviseen 

ajatteluun, jonka mukaan kaikki ilkeiksi ongelmiksi määritellyt yhteiskunnalliset ongelmat 

voidaan ratkaista, kunhan siihen tähtäävää toimintaa tehostetaan ja keskitetään riittävästi. 

Ajatus toiminnan keskittämisestä ja sen myötä parantuvasta ongelmien ratkaisukyvystä on 

ollut läsnä myös ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausyksiköiden kehittämisessä. Niissä 

pyritään palvelujen parempaan kohdentumiseen ja väliinputoajien välttämiseen niin sanottua 

yhden luukun periaatetta noudattaen: yksi yhteydenotto asiakkaalta riittää, jotta kaikki 

hänellä olevat tuen tarpeet selvitetään ja niihin löydetään sopiva ratkaisu. 

 

Esitys perustuu väitöskirjatutkimukseni ensimmäisen artikkelin alustaviin tuloksiin. 

Tarkastelemme artikkelissa kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien asiakas- ja 

palveluohjaajien kokemia haasteita iäkkäiden asiakkaiden tuen tarpeisiin vastaamisessa. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tilanteista, joissa yhden luukun periaate ei 

toteudu, ja ikääntyvällä ihmisellä on riski jäädä ilman tarvitsemaansa tukea ja palveluita. 

Aineistona on viisi Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) -

tutkimushankkeessa toteutettua ryhmäkeskustelua, joihin osallistui 19 asiakas- tai 

palveluohjaajaa eri puolilta Suomea. 

 

Asiakas- ja palveluohjaajien kohtaamat haasteet liittyivät useimmiten tuen tarpeisiin, jotka 

ovat yhteydessä sosiaalisiin ongelmiin tai muistisairauksiin. Työntekijät käyttivät termiä 

”pyörivä kehä” kuvaamaan ilmiötä, jossa asiakkaiden tuen tarpeisiin ei pystytä vastaamaan, 

minkä seurauksena samat ihmiset ilmestyvät toistuvasti asiakas- ja palveluohjauksen 

arvioitaviksi esimerkiksi päivystyksen tai huoli-ilmoitusten kautta. Tulkitsemme artikkelissa 

työntekijöiden kohtaamia haasteita ’ilkeinä ongelmina’, joiden ilkeys muodostuu 

epätasapainosta iäkkäiden asiakkaiden kompleksisten tuen tarpeiden ja palvelujärjestelmässä 

tarjolla olevien ratkaisujen välillä. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää 

ikääntyville suunnattuja palveluita vastaamaan paremmin myös sosiaalisiin ongelmiin ja siten 

ennaltaehkäistä iäkkäiden ihmisten sosiaalista syrjäytymistä. 
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Suvi Ruotsalainen, YTM, projektitutkija, GERIT-hanke, Itä-Suomen yliopisto 

 

Tarpeen käsite on oleellinen hyvinvointivaltiollista sosiaalipolitiikkaa koskevassa 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Väestön ikääntyminen ja vanhenemisen monimuotoisuus 

tekevät yhä ajankohtaisemmaksi kysymyksen siitä, miten palvelujärjestelmämme vastaa 

ikääntyvien erilaisiin tuen tarpeisiin. Etsivä työ perustuu käsitykseen siitä, että on olemassa 

ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka olisivat avun ja tuen tarpeessa, mutta jäävät sen ulottumattomiin. 

Etsivän vanhustyön tarpeen on todettu olevan seurausta hoivaköyhyydestä ja 

palvelukatveista, pirstaleisesta sekä vaikeasti hahmotettavasta palvelujärjestelmästä ja 

kokonaisvaltaisen kohtaamisen puutteesta ikääntyvien palveluissa. Kokonaiskuvan 

muodostaminen avun riittämättömyydestä edellyttää ymmärrystä palvelujen piiriin 

pääsemisessä ongelmia kohtaavien ja järjestelmän ulkopuolelle jäävien ikääntyvien 

elämäntilanteista. 

 

Etsivää vanhustyötä koskeva tieteellinen tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Työtavalla ei 

ole Suomessa vakiintunutta määritelmää, ja työn sisällöt sekä prosessit vaihtelevat. Esitys 

pohjautuu tekeillä olevan väitöskirjatutkimuksen ensimmäiseen osatutkimukseen, jonka 

tavoitteena on lisätä ymmärrystä etsivästä vanhustyöstä kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti 

rakentuvana käsitteenä. Tutkimusaineisto muodostuu etsivää ja löytävää vanhustyötä 

tekevien ja kehittävien toimijoiden ryhmähaastatteluista, jotka toteutettiin vuonna 2021 

osana kolmen yliopiston (UEF, HY, LY) ”Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin 

vastaamassa” (GERIT) -tutkimushanketta. Tämän osatutkimuksen keskiössä on etsivän 

vanhustyön käsite sekä siihen liittyvät määritelmät ja niiden merkitykset etsivää vanhustyötä 

tekevien kerronnassa. Osana käsitteenmäärittelyä tarkastellaan kuvauksia etsivän vanhustyön 

käytännöistä liittyen ikääntyvien tuen tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. 

Tulkinnallisena kehyksenä hyödynnetään kerronnallista toimijuutta, joka liittyy kykyyn 

käyttää, tulkita, uudelleen tulkita, eritellä ja haastaa yhteiskunnassa kulttuurisesti tarjolla 

olevia kertomuksia. Tarkastelu tekee näkyväksi ikääntyvien yksilöllisistä elämäntilanteista 

käsin rakentuvan tiedon merkityksen osana etsivän vanhustyön ydintä. 

 

 

Kari Telaranta 

Tampereen yliopisto 

 

Vuonna 1999 tapahtuneen Maaningan palvelutalo Viljamin tulipalon ja eräiden muiden 

vanhusten palvelutalojen tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskus totesi, että 

vanhusväestön asumisen paloturvallisuus on selvästi heikompi kuin koko väestön 

keskimäärin. Liikunta-, ymmärrys- ja havaintokyvyn alenemisen takia asukkaat tai potilaat 

eivät pysty tulipalotilanteessa huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. Tätä ei huomioitu 
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vanhuksille suunnattujen rakennusten ja niiden toiminnan suunnitteluvaatimuksissa, joka oli 

Onnettomuuskeskuksen arvion mukaan keskeinen järjestelmällinen virhe. 

 

Henkilön toimintakyky tulipalo- ja muissa hätätilanteissa voi olla rajoittunut. Tämän lisäksi 

hänen kykynsä itsenäiseen toimintaan on voitu estää ulkoisin tekijöin. Hän saattaa olla 

liikkumista rajoittavien pakkokeinojen kohteena, jotka estävät häntä toimimasta itsenäisesti 

hätätilanteessa. Kyseessä on esimerkiksi asuinhuoneen, potilashuoneen tai osaston ovien 

lukittuna pitäminen tai liikkumista rajoittavien välineiden ja asusteiden käyttäminen. Tällöin 

keskiössä on oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus poistua vaaran alaisesta tilasta tulipalon tai 

muun onnettomuuden uhatessa. 

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer) toteuttivat vuonna 

2019 kyselytutkimuksen (Ojala 2020),1 jonka kohderyhmänä oli työelämässä mukana olevat 

kotihoidon työntekijät sekä tuetussa asumisessa, palveluasumisessa, tehostetussa 

palveluasumisessa tai laitoshoidossa työskentelevät henkilöt. Havaintojen mukaan sisälle 

lukitseminen tai muu vastaava liikkumisen rajoittamistoimenpide on yleisesti käytössä oleva 

toimintamalli niin kotihoidossa, tuetussa asumisessa, palveluasumisessa kuin tehostetussa 

palveluasumisessakin. Rajoittamista tai lukitsemista käytetään muun muassa muistisairaiden 

henkilöiden karkaamisten, eksymisten, katoamisten tai vaeltelun ennaltaehkäisyyn. 

Rajoitukset eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan muistisairaisiin, vaan myös vanhusten ja 

vammaisten palveluissa lukitseminen tai rajoittaminen on yleisesti käytössä. 

 

Esityksessäni tarkastelen poistumisen estämistä rajoitustoimenpiteenä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Tarkastelen sitä perus- ja ihmisoikeuksiin puuttuvana toimenpiteenä sekä 

rajoitustoimenpiteiden lainsäädäntöä eri palveluissa (kehitysvammaisten erityishuolto, 

vammaispalvelut, lastensuojelu, mielenterveyshuolto, päihdehuolto, vanhuspalvelut sekä 

tartuntatautilain mukaiset toimivaltuudet). Tarkoituksenani on systematisoida poistumisen 

estämisen oikeudellisia normeja, peilata niitä pelastuslain turvallisuusvaatimuksiin sekä tuoda 

esiin epäkohtia eri sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialojen välisessä, liikkumisvapauteen 

puuttuvassa oikeudellisessa sääntelyssä. 

 

 

Lina Van Aerschot, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, JYU Katja Ilmarinen, 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

 

Hoivapalveluja, kuten kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluja, myönnetään tarpeenarvioinnin 

perusteella. Palvelujen järjestämisestä ovat vastuussa kunnat, ja pian uudet hyvinvointialueet. 

 
1

 Ojala Tarja 2020. Toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden asumisturvallisuus, hoivahenkilöstön 

työturvallisuus ja turvallisuuskoulutus lähihoitajien kokemana. SPEK Puheenvuoroja 10. Suomen 

Pelastusalan 

Keskusjärjestö. https://issuu.com/spek_ry/docs/spek_puheenvuoroja_10 
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Kotona asuvien vanhojen ihmisten henkilökohtaisiin hoivan tarpeisiin, kuten peseytymiseen 

tai pukeutumiseen, sekä terveydenhoitoon liittyviin asioihin, esimerkiksi lääkkeiden 

antamiseen ja haavanhoitoon vastaa kotihoito. Tukipalvelut sen sijaan vastaavat 

käytännöllisiin avun tarpeisiin ja niiden kautta järejestetään kauppa- ja ateriapalvelut, 

pyykkihuolto sekä esimerkiksi päiväkeskustoiminta. Hoivapalveluja, muun muassa kotihoitoa 

rahoitetaan verovaroin, mutta palvelujen käyttäjiltä peritään myös asiakasmaksuja. Kotihoidon 

asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia, mutta tukipalvelujen maksut tasasuuruisia. 

Tässä esityksessä tarkastellaan ensinnäkin kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksujen 

suuruutta suomalaisista kunnista vuonna 2018 kerätyn aineiston perusteella ja toiseksi 

vuoden 2021 asiakasmaksulain vaikutuksia. 

 

Osoitamme vuonna 2018 kerätystä aineistosta kuvailevien tilastojen ja esimerkkitapausten 

avulla asiakasmaksujen summia, joita erituloiset ihmiset maksavat. Tulokset osoittavat, että 

asiakasmaksuista voi muodostua summia, jotka nielevät merkittävän osan vanhan ihmisen 

kuukausituloista. Erityisesti pienituloiset kotihoitoa tai tukipalveluja tarvitsevat asiakkaat 

joutuvat taloudellisesti ahtaalle asiakasmaksujen vuoksi – tai heidän pitää valita olla 

käyttämättä tarvitsemiaan palveluja. Asiakasmaksuissa oli vuonna 2018 myös huomattavaa 

vaihtelua kuntien välillä, joten eri puolella Suomea asuvat ihmiset ovat olleet eriarvoisessa 

asemassa käyttäessään kotihoitoa ja sen tukipalveluja. 

 

Asiakasmaksulain uudistuksessa 2021 säännöllisen kotihoidon maksujen alueellista vaihtelua 

pyrittiin vähentämään määrittelemällä asiakasmaksu yksityiskohtaisesti palvelutuntien 

mukaan. Esityksessämme kerromme, miten uudistus onnistui tavoitteessaan. Katsomme, 

miten kuntien väliset erot asiakasmaksujen suuruudessa muuttuivat ja kohdistuivatko 

muutokset eri tavalla pieni- ja suurituloisiin kotihoidon asiakkaisiin. 

 

 

Karsio, Olli; Mathew Puthenparambil, Jiby; Van Aerschot, Lina 

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, Jyväskylän yliopisto 

 

Hoivaköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisellä on avun tarpeita, mutta hän ei saa 

riittävää ja tarpeenmukaista huolenpitoa ja tukea. Hoivaköyhyyttä voidaan pitää yhtenä 

eriarvoisuuden ulottuvuutena1 ja sen taustalla vaikuttaa vanhuspalvelujen riittämättömyys. 

Suomi käyttää muita pohjoismaita merkittävästi vähemmän rahaa vanhuspalveluihin, vaikka 

väestö on keskimäärin iäkkäämpää ja terveydentilaltaan huonokuntoisempaa.2 

Vanhuspalvelujen, kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon, kattavuus on laskenut 

viimeisten 20–30 vuoden aikana. Palvelujen piirissä on aikaisempaa pienempi osa 

 
1

 Kröger, T. (2022) Care Poverty. When Older People’s Needs Remain Unmet. Palgrave McMillan. 

2
 Szebehely, M., & Meagher, G. (2018). Nordic eldercare–weak universalism becoming weaker?. Journal of European Social Policy, 28(3), 

294-308. 
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ikääntyneistä ja niitä kohdennetaan tiukemmin kaikkein huonokuntoisimmille. Vain 

omaishoidon tuen kattavuus on noussut.1Väestötasolla avun ja hoivan tarpeet kasvavat 

merkittävästi lähivuosina ja vuosikymmeninä. Vaikka ihmiset elävät entistä pidempään 

terveinä, avun tarpeet eivät katoa ne siirtyvät myöhempään ikään. 

Tutkimukset osoittavat, että heikko terveydentila, matala tulotaso, yksin asuminen ja 

muistiongelmat ovat yhteydessä hoivaköyhyyteen2. Toisaalta avun tarpeita on eniten niillä, 

joilla on pienet tulot ja matala koulutustaso. Kun keskimäärin noin joka kuudes yli 75-vuotias 

suomalainen tarvitsee kotihoidon palveluja, pienituloisista joka neljäs ja hyvätuloisista vain 

joka kymmenes tarvitsee niitä. Ilman riittäviä kotihoidon palveluja jää erityisesti pienituloisia 

ikääntyneitä.3 

 

On tärkeää tutkia, kasautuvatko huono-osaisuuteen liittyvät taustatekijät ja hoivaköyhyys 

osalle ikääntyneistä. Tässä tutkimuksessa kysymme, mitkä sosioekonomiset taustatekijät 

liittyvät hoivaköyhyyteen: Onko niin, että erilaiset huono-osaisuuden osatekijät ja 

hoivaköyhyys kasautuvat tietylle joukolle ikääntyneitä? 

Käytämme tutkimusaineistona Arki, apu ja palvelut -kyselyä, joka kerättiin yli 75-vuotiailta 

kotona asuvilta suomalaisilta vuonna 2020 (n=3279). Menetelmämme on klusterianalyysi (k-

means cluster analysis) ja valitsimme mukaan analyysiin ne vastaajat, joilla on avun tarpeita 

(n=2049). 

 

Klusterianalyysi toteutettiin siten, että mukana oli vastaajien sosioekonomista tautaa ja 

terveydentilaa kuvaavia, palvelujen käyttöstä kertovia ja avun tarpeiden määrästä kertovia 

tekijöitä 

 

 

Dr. Frode F. Jacobsen    

Professor and Research Director, Centre for Care Research, Western Norway 

Western Norway University of Applied Sciences 

Dr. Malcolm Doupe 

Associate Professor, Departments of Community Health Sciences, Emergency Medicine; Max 

Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences, University of Manitoba 

 

 
1

 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2021, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9 

2
 Aaltonen, M. S., & Van Aerschot, L. H. (2021). Unmet care needs are common among community-dwelling older people with memory 

problems in 

Finland. Scandinavian Journal of Public Health, 49(4), 423-432. 

Kröger, T., Puthenparambil, J. M., & Aerschot, L. V. (2019). Care poverty: unmet care needs in a Nordic welfare state. International Journal 
of Care and Caring, 3(4), 485-500. 

3
 Hannikainen, Katri (2018). Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve ja käyttö eroavat tulotason mukaan. Suomen sosiaalinen tila 

1/2018. 

Tutkimuksesta tiiviisti 3/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-067-9. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-786-9
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In response to growing older adult populations, healthcare stakeholders worldwide have 

adopted ‘aging in place’ initiatives designed to prolong community-based living as one means 

to delay institutional (i.e., nursing home) care. While policy makers in many jurisdictions have 

created more rigid nursing home admission criteria, less attention has been given to the types 

and nature of supports needed to help older adults reside successfully in their community. 

Concomitant, nursing home have become incredibly complex care environments (e.g., 50% of 

residents need weight-bearing help to complete daily tasks, 80% have significant cognitive 

impairment) and as a result, nursing home care approaches and standards have become 

disproportionally medicalized emphasizing less essential psychosocial care. Further, while 

much of the related research generates exciting and rich knowledge (e.g., quantifying care 

transition pathways and gaining people’s perspectives about them), fewer strategies exist to 

successfully implement and sustain innovations designed to enrich the quality of life and care 

of nursing home residents, many of whom cannot advocate for themselves.  

Through a decade of international collaboration, Drs Jacobsen and Doupe have studied 

various aspects of older adult care. This session will provide a three-part overview (each 5-7 

minutes) of their lessons learned.  

 

Part 1: Dr Doupe will provide an overview of lessons learned from (Canadian-based) registry 

data analyses, emphasizing transitions along the older adult care continuum, the ongoing 

need for system re-design, and the importance of conducting national and international 

comparisons (along with the trials and tribulations of doing so).  

Part 2: Dr Jacobsen will provide an overview of lessons learned from the international 

Promising Practices Initiative, as for promising practices for psychosocial and medical care in 

nursing homes and contextual factors influencing their possible realization. 

Part 3: Drs Jacobsen and Doupe will highlight their ongoing international collaborations, 

designed to identify, and using implementation science techniques, pilot test innovations to 

improve nursing home to emergency ward care transitions.   

Discussion: We hope to gain feedback on ongoing international research and identify 

partners for future such initiatives.   

 

 

Coordinators 

• Professor Nathan Lillie, University of Jyväskylä (nathan.a.lillie@jyu.fi) 

• Ilona Bontenbal, University of Jyväskylä (ilona.bontenbal@jyu.fi) 

• Quivine Ndomo, University of Jyväskylä (quivine.a.ndomo@jyu.fi) 

 

The world of work is transforming in ways that make skills and education ever more 

important, but most migrants are either low-skilled, or, if high skilled, are often employed in 

low skill work which does not reflect their education. Advancements in automation, employer 

cost cutting practices, and generational and demographic shifts create new jobs but also 

render many jobs obsolete and workers redundant. Twenty-first century advanced 

technology is set to displace larger numbers of workers from a wider array of occupations in 

mailto:quivine.a.ndomo@jyu.fi
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the service sector, agriculture, and industry. Digitalisation through developments such as 

platform work and virtual work possibilities, as well as machine learning and artificial 

intelligence technology (AI) for businesses and the workplaces are disrupting the world of 

work in unprecedented ways and initiating a complete transition into a new world of work. 

The COVID-19 pandemic has hastened some elements of this transition. The transition 

implies both opportunities and threats to be borne by individual workers, 

companies/institutions, and countries. A successful transition requires massive capital and 

time investment as it calls for new skill sets among the workforce and new and continuously 

developing information technology (IT). Not every company/institution, country or people 

can afford the transition from the old world of work into the new one, even though the 

transition is not a choice they can opt out of. Already existing inequalities between countries 

will inevitably be exacerbated by the transition as periphery companies, countries, and 

populations bear the greater risk of falling behind in the transition. 

 

Labour migration and mobility is not detached from the changes to the world of work. In fact, 

employer and companies’ practices that render labour mobile in very specific ways, e.g., 

temporarily mobile, and precariously mobile influence changes observed in the world of work, 

but also make use of opportunities made available by technological advancement e.g., 

platform work. However, the position of migrant workers in the changing world of work is 

not likely to be unidirectional or rigid – migrants may be able to exploit the opportunities 

created by technological advancement to perhaps change their employability and 

employment outcomes. Similarly, migrants' vulnerabilities and unfavourable position in the 

labour market may be reinforced by challenges brought about by the transition. Therefore, in 

this working group we set out to explore based on prior studies and relevant theories, and to 

forecast what we can expect from the intersection of labour migration and the changing 

world of work. We seek to explore a wide range of issues core to the concept of justice such 

as inclusion, social protection, social security, representation, and power distribution in the 

practices of labour migrants as they negotiate changes in contracts, working conditions, 

benefits and allowance and work-life balance possibilities. 

 

Besides papers related to social justice in the world of work, we also invite contributions that 

look the relationship between migration and social justice from other perspectives, i.e., social 

justice in terms of migration possibilities and paths, integration, education, the reception of 

asylum seekers, and the effects of migration on countries of origin and settlement. 

We invite papers in both English and Finnish. 

 

 

Waseem Haider, University of Turku (Doctoral researcher INVEST) 

 

Background: Many studies in the Nordic countries established that migrants have higher rates 

of disability pension (DP) utilization than natives but such studies are lacking in Finland. 
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Migrants’ precarious jobs and higher labor market marginalization make them susceptible to 

DP. Due to this susceptibility, the transition to DP may differ between natives and migrants. 

This study explores how DP rates differ between natives and migrants and how different 

socioeconomic factors explain their risk of DP. 

 

Methods: Full-population panel data obtained from the administrative registers of Statistics 

Finland were used to study over two million individuals aged 30-62 years between 2010-

2019. Cox proportional hazard models were used to estimate the risk of DP and the 

association of socioeconomic factors with it. The analysis was conducted for the total 

population, natives, and migrants separately. 

 

Results: Migrants had a 33% lower risk of DP than natives after multivariate adjustments. Of 

the occupational classes, manual workers had the highest risk of DP in both groups but upper 

nonmanual work and self-employment were found protective against DP in migrants. The 

North region of the country had the highest risk of DP whereas the South and the East 

regions had the least risk respectively. Adjusting for the length of stay in Finland, migrants 

from the refugeeexporting countries had a 27% higher risk of DP compared with natives and 

migrants from EU countries. Asian migrants had a 25% lower risk of DP related to natives and 

a 49% lower risk than migrants from EU countries. 

 

Conclusion: Contrary to other Nordic countries, the estimated risk of DP was lower for 

migrants compared to the natives in this study. But the risk patterns varied in migrants by 

sociodemographic factors such as occupational class, region of origin, region of residence, 

and length of stay in Finland. 

 

 

Markku Sippola, Matias Osipow 

 

The inclusion into the Finnish 'speech community' is implicitly required as a migrant seeks to 

enter the labour market in Finland. In many white-collar jobs English is a viable option for a 

working language, and in general in many jobs a not-so-perfect Finnish speaker could be 

taken as equal to native Finnish speakers. Still, there is an underlying assumption that 'proper 

Finnish' is needed for communication at the workplace and even for defending one's rights in 

the labour market. 

 

The study draws upon three datasets: 50 biographical interviews made during the Industrial 

Citizenship and Labour Mobility in the EU project, 2014-2016, social media postings of 

Estonian and Russian-speakers in Finland analysed in DIARA project, 2018-2020, and a 

survey and 12 interviews made among Service Union United PAM trade union foreign-

language-speaking members in 2021. 
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The results show that certain low-paid positions in the Finnish labour market can be seen as 

deadlocks, and the inability to speak Finnish at a sufficient level prevents one from advancing 

their career. The interviews and social media analysis show a surprisingly unanimous attitude 

of Estonian and Russian speakers (who are assumed to be dwelling in Finland) towards 

perceiving properlyspoken Finnish as a requirement to settling in the Finnish labour market 

and society. The question of discrimination on the basis of one’s linguistic capacity is avoided, 

whereas examples of the success in the use of language are embraced. The analysis of the 

PAM migrant members shows that the Finnish trade union comprises of a clearly demarcated 

speech community; migrants are in principle welcomed, but their membership remains largely 

instrumental (as recipients of information and services in most common languages) as long as 

they do not belong to the speech community. The analysis also evidences that the employer 

might exploit the inability of the migrant to understand everything correctly or to express 

themselves linguistically, which corroborates the precarious position of the migrant in the 

labour market. 

 

 

Miika Kekki, University of Eastern Finland, miika.kekki@uef.fi 

 

In this paper, we examine career counsellors working with clients with a migration 

background. Career counselling can be seen as an important tool to support transitions, and 

to contribute to social justice. Drawing on Lipsky’s theory of street-level bureaucracy, we are 

specifically interested in the types of discretion that can be identified within counsellors’ 

work. The central analytical tool in our article consists of the three elements of discretion 

identified by Taylor and Kelly (2006): rule, task, and value discretion. In our study, we 

combined data from two sources. One dataset comprised interviews with career counsellors 

working in an integration training programme targeted at adult jobseekers with a migration 

background. The second dataset consisted of interviews with career counsellors working with 

migration-background pupils and students in basic and secondary education. Despite their 

organizational differences, both empirical contexts share not only the same target group but 

also similar integration policy goals. According to our analysis, value discretion, meaning how 

professional ethics or codes influence the sphere of work, appears to be especially 

challenging for counsellors. The counsellors operate between their job ideals, deriving from 

the integration policy, and their diverse client-realities. A central phenomenon in the 

counsellors’ work is the immigrantisation process, which not only frames their work but also 

acts as a coping mechanism for them. Immigrantisation helps the counsellors to keep distance 

to the complexities of counselling and makes their work more tangible. Simultaneously, there 

seems to be a strong assimilative view on integration within counselling, as well as an in-built 

idea of migrants as passive recipients of the counselling practices. 

 

 

mailto:miika.kekki@uef.fi
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Saroj Koirala 

 

Experiences of left-behind family members of transnational migrant workers have been in the 

shadow of academic discourse on migration. To contribute the slowly growing body of 

literature, we explored the impact of male out-migration on left behind wives. We developed 

and applied a novel framework to estimate Women Empowerment Index (WEI) for comparing 

the empowerment level across households with and without men in transnational labor. 

Cross-sectional survey and unstructured interviews were used to collect data from 373 

respondents of 3 selected areas in Nepal. Results indicate that left behind wives experience 

higher degree of decision-making authority, physical mobility and involvement in socio-

political spheres compared to women with husband at home. However, left behind wives 

were found to experience increased unpaid workload, decreased access to information, 

together with emotional and psychological costs in absence of their husband. 

Keywords: Transnational Labor Migration, Left-behind women, Male outmigration, Women 

Empowerment Index, Nepal 

 

 

Ilona Bontenbal & Jarkko Kosonen 

 

As one of the few countries in Europe, Finland has retained mandatory conscript service. 

Besides building Finnish national defence, all-male conscript service is considered to have an 

important role in the maturation of young men as well as integrating them into society and 

strengthening unity within society (Alho & Nikula 2012). The perspective of integration and 

unity becomes especially interesting to consider from the viewpoint of those with a migrant 

background. Conscript service is also compulsory for those men with a migrant or foreign 

background, if they have Finnish nationality. Migration research have tended to focus on the 

labour market inclusion of migrants into host societies, and less attention has for example 

been given to the integration of migrants into specific organizations (Finotelli 2021), or 

through specific organizations, such as the army. According to Browning et al. (2010) military 

service can however have especially beneficial effects for ethnic minorities since it provides 

them with experiences that facilitate their entry into the civilian workforce. On a personal 

level (non-migrants specifically), Finnish military service has for example been found to 

influence future education and career paths as well as income levels (Alho & Nikula 2012). In 

our study, we want to focus on analysing the integrative role that military service has (or does 

not have) from the perspective of individuals who have migrated to Finland or have a foreign 

background. We want to consider how the way that conscript service (both military and 

nonmilitary) is organized and experienced influences social, economic, cultural, and 

psychological integration into Finnish society. 
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Mattia Collini 

 

The general role of civil society organisations (CSOs) in Italy has been the subject of different 

strands of literature, and their crucial role in providing assistance to migrants has been widely 

acknowledged and explored. However, there is little literarture when it comes to the role of 

CSOs in relation to the integration of migrants in the labour market, beyond specific case 

studies. Thus, this paper aims to contribute filling this gap by providing an illustration of the 

role of CSOs in the integration of migrants, refugees and asylum applicants (MRAs) into the 

Italian labour market. Our findings allow us to highlight both the practical implications of the 

legal and institutional framework and enables underpinning the evolution of integration 

measures MRAs since the great migration crisis of 2014. In short, this paper provides 

evidence of how CSOs play an important role in relation to the integration of MRA in the 

Italian labour market, particularly after the 2014 migration crisis, and how their role cannot be 

isolated from the specific national context, spanning from the legal framework and policy 

paradigms to the civic culture and specific territorial socio-economic characteristics. We use 

of data from semi-structured interviews to both CSOs representatives and migrants to assess 

their views on the main barriers and enablers to the integration potential of MRAs in recent 

years. Looking at the issue through the migrants’ lenses also allows to provide a more 

complete picture, underlining the real needs and dynamics for their integration in the labour 

market. Our results highlight how the role of CSOs in Italy is largely service-oriented, and 

how the lack of strong national coordination, can be considered as one of the main reasons 

behind such fragmented and mixed results. In general, much is left to the single CSO to fill in 

the needs of MRAs beyond minimal provisions established by law, with just asylum seekers 

having better opportunities and support. Furthermore, regional contexts have a strong role in 

shaping the successful integration of MRAs in the labour market, particularly with regards to 

the cooperation between CSOs and local social and economic actors. 

 

 

 

Koordinaattorit: 

• Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto), liisa.haikio@tuni.fi 

• Pauliina Lehtonen (Tampereen yliopisto),pauliina.lehtonen@tuni.fi 

• Päivi Kymäläinen (Tampereen yliopisto), paivi.kymalainen@tuni.fi 

 

Oikeudet ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä kysymyksiä tutkittaessa nykyajan 

kaupunkielämää. Moni yhteiskunnallinen kehityskulku – esimerkiksi kestävään 

kaupunkikehitykseen pyrkiminen – vaikuttavat uusilla ja osittain vielä tuntemattomilla tavoilla 

oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kokemuksiin kaupungeissa. Oikeudenmukaisen siirtymän 

mekanismeilla pyritään tasoittamaan eriarvoisuutta, mikä ei ole ainoastaan rakenteellinen 

mailto:paivi.kymalainen@tuni.fi
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ongelma, vaan tulee näkyväksi kaupunkien arkipäivän tiloissa ja yhteisöissä sekä niistä 

käytävissä neuvotteluissa. 

 

Sosiaalisesti kestävän, oikeudenmukaisen kaupungin edistäminen vaatii syvempää 

ymmärrystä oikeuksia ja tasa-arvoa tuottavista tai estävistä prosesseista. Työryhmämme 

keskittyy urbaaniin oikeudenmukaisuuteen teoreettisista, metodologisista ja/tai empiirisistä 

lähtökohdista, avaten keskustelua etenkin kaupunkitilojen ja -yhteisöjen merkityksestä 

oikeudenmukaisessa kaupungissa. 

 

Esitykset voivat keskittyä muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: 

• Miten oikeudet ja oikeudenmukaisuus näyttäytyvät kaupunkitiloissa ja -yhteisöissä? 

• Miten oikeuksista neuvotellaan arkipäivän kaupunkitiloissa, esimerkiksi suhteessa 

julkisten tilojen käyttöihin, tilaan kuulumiseen ja turvallisuuteen? 

• Millaista on mikrotason poliittinen toimijuus kaupungeissa ja miten sillä voidaan 

edistää oikeudenmukaisuutta kaupungeissa? 

• Mitä oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa kaupungin erilaisilla alueille, esim. 

lähiöissä? 

• Miten (heikompiosaisissa) lähiöissä turvataan / tuetaan oikeudenmukaista siirtymää 

kohti kestävyyttä? 

• Millaisia mahdollisuuksia asukkaiden arjen tasolla erilaiset kaupunkitilat, 

asumismuodot tai ylipäätään asuinalueet luovat kestävälle elämäntavalle, tai miten ne 

rajoittavat sitä? 

• Miten oikeudenmukaisuuden käsitteet (esimerkiksi sosiaalinen ja tilallinen 

oikeudenmukaisuus; oikeus kaupunkitilaan) taipuvat nyky-yhteiskunnan analyysiin ja 

miten niitä tulisi uudelleen tulkita? 

• Miten ajatusta oikeudenmukaisesta kaupungista tulisi käsitteellistää uudelleen 

sosiaalipolitiikassa ja yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa? 

 

 

Virve Repo 

Tutkijatohtori 

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimus virve.repo@tuni.fi 

 

Ikääntymisen kokemiseen vaikuttaa vahvasti aiempi elämänkokemus, terveys sekä 

taloudelliset ja sosiaaliset seikat (Robertson 2022). Eläminen urbaanissa ympäristössä voi 

aiheuttaa ikääntyneille erityisiä ongelmia, joita on yritetty ratkaista mm. ikäystävällisten 

yhteisöjen tai ikäystävällisten kaupunkien avulla (Buffel & Phillipson 2018). Ikääntyneiden 

oikeuksien huomioonottaminen asukkaina on yhä relevantimpi aihe demografisten muutosten 

takia. Esimerkiksi lähiöissä ikääntyneiden huomioon ottaminen vaatii panostusta, jotta 

asumisen oikeudenmukaisuus voisi toteutua. 

 

”Ageing in place” eli paikallaan ikääntyminen on nykyään vallalla oleva käytäntö, jossa 

ikääntyneiden kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkälle. Suuntaus on osa 

mailto:virve.repo@tuni.fi
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maailmanlaajuista ja Suomessakin 1980-luvulla alkanutta laitosten alasajoa, jossa 

ikääntyneiden ja erityisesti mielenterveyspotilaiden hoitoa siirrettiin laitoksista muille 

instansseille. Suuntaus voidaan liittää paitsi laitoshoidon kritiikkiin, myös neoliberaaliin 

politiikkaan ja päätöksentekoon. Paikallaan ikääntyminen ei luo pelkästään positiivisia 

mielikuvia, Suomessa onkin käyty viime aikoina paljon keskustelua esimerkiksi kotihoidon 

riittämättömyydestä. Paikallaan ikääntyminen liittyy täten laajempiin poliittisiin kysymyksiin, 

mutta myös kaupunkitilojen ja erityisesti lähiöiden merkitykseen ikääntyneiden 

asuinpaikkoina. Paikallaan ikääntymistä on aiemmin tutkittu erityisesti muistisairaiden osalta 

yleensä liittyen asumiseen ja teknologiaan. 

 

Tämä tutkimus on toteutettu vuonna 2022 Turussa, Varissuon lähiössä yli 65-vuotiaiden 

asukkaiden keskuudessa.  Tutkimuksessa keskitytään niihin seikkoihin, jotka määrittävät 

ikääntyneiden kokemuksia asuinpaikoistaan, sekä tarkastellaan kriittisesti paikallaan 

ikääntymistä ja pohditaan, mitkä asiat rajoittavat kotona asumista.  Aiheeseen paneudutaan 

erityisesti affektien ja ruumiillisuuden käsitteiden kautta. Affektit voivat vaikuttaa vahvasti 

siihen, miten ympäristö koetaan ja miten siellä eletään. Ruumiillisuus liittyy paitsi fyysiseen 

kuntoon ja jaksamiseen, myös aisteihin. Affektit ja ruumiillisuus vaikuttavat ikääntyneiden 

elinpiiriin, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänlaatuun. 

 

 

Tiina Sotkasiira, tiina.sotkasiira@uef.fi 

 

Esitykseni käsittelee kuljeskelu-menetelmää, jota olemme kehittäneet tutkijoista, 

kansalaisaktivisteista sekä turvapaikanhakijataustaisesta taiteilijasta koostuvan Rikkovat rajat 

-kollektiivin voimin. Menetelmälliset kokeilumme ovat saanut innoitusta erityisesti Precarias a 

la derivan kuljeskeluprojektista, jossa tarkasteltiin prekaareissa työmarkkina-asemissa olevien 

naisten kokemuksia. Tutkimuksemme sysäsi liikkeelle kiinnostus siihen, millaiset rajat 

määrittävät turvapaikanhakijoiden toimijuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten näitä 

rajoja voidaan ylittää ja purkaa. Kriittisen rajatutkimuksen näkemykset rajoista 

monikerroksisina, yhteiskuntien sisälle hajautuneina sekä valtaväestöltä piilossa olevina 

rajantekoina ohjasivat meitä etsimään tutkimusmenetelmää, jonka avulla voisimme tarkastella 

turvapaikanhakijoiden arkisia (kaupunki-)ympäristöjä rajankäynnin paikkoina. Precarias a la 

derivan tapa toimia tarjosi meille työkaluja katsoa suomalaista yhteiskuntaa ”toisin” sekä 

koota materiaalia, jota voi hyödyntää sortavien rakenteiden purkamisessa. Vuosien 2018–

2020 aikana olemme kuljeskelleet eri puolilla Suomea sekä kaupungeissa että 

maaseutupaikkakunnilla. Joidenkin kuljeskelujen aikana keskiössä ovat olleet 

turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomeen muuttaneiden eriarvoisuuden kokemukset. 

Toisten aikana olemme keskittyneet kansalaisaktivistien näkemyksiin. Esityksessäni kuvaan 

tiiviisti, millaiseksi kuljeskelu-menetelmä on Rikkovat rajat kollektiivin käytössä muotoutunut 

sekä pohdin menetelmän vahvuuksia ja rajoituksia, kun tavoitteena on tutkia ja ymmärtää 

tilallisia ja kehollisia kokemuksia eriarvoisuudesta ja arjen rajoista. Podin myös sanatonta 
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viestintää mahdollisuutena tavoittaa oman arkisen elämänpiirin ulkopuolelle jääviä 

eriarvoisuuksia. 

 

 

Pauliina Lehtonen Tampereen yliopisto pauliina.lehtonen@tuni.fi 

 

Osallistuva budjetointi on kansalaisosallistumisen menetelmä, jonka yhdeksi vahvuudeksi on 

kuvattu eriarvoisuuden vähentämistä. Latinalaisessa Amerikassa syntyneen menetelmän 

kantavana ideana on antaa kaupunkien asukkaille mahdollisuus päättää yhteisten verovarojen 

käytöstä. Osallistuvaa budjetointia kuvataan demokratiainnovaatioksi, jolla tarkoitetaan sitä, 

että sen avulla voidaan uudistaa hallinnon perinteisiä käytäntöjä. 

 

Osallistuvan budjetoinnin prosessi etenee tyypillisesti siten, että esimerkiksi kaupunki varaa 

ensin tietyn määrärahan osallistuvaan budjetointiin. Sen jälkeen kaupunkilaiset ehdottavat 

ideoita määrärahan käytölle ja lähetetyt ideat etenevät esitarkastukseen, minkä jälkeen 

ideoita jatkojalostetaan täsmällisemmiksi suunnitelmiksi. Näistä suunnitelmista kaupunkilaiset 

äänestävät toteutettavat ehdotukset, jotka kaupunki toteuttaa suunnitelmaa noudattaen. 

Tampereen kaupunki toteutti ensimmäisen koko kaupungin tasoisen osallistuvan budjetoinnin 

prosessin vuosina 2020-2021. Yksi prosessissa äänestykseen edenneistä kaupunkilaisten 

ideoista oli puistoruokailun toteuttaminen Peltolammin ja Multisillan lähiössä. Puistoruokailu 

toteutui kesällä 2021, minkä jälkeen se laajeni myös muutamille muille tamperelaisille alueille 

kesällä 2022. 

 

Pohdin esityksessäni, voidaanko demokratiainnovaatioiden, kuten osallistuvan budjetoinnin 

avulla tukea oikeudenmukaisemman kaupungin kehittymistä. Käsittelen esityksessä 

puistoruokailua yhtenä mahdollisena tapana vaikuttaa paikalliseen eriarvoistumiskehitykseen 

ja tukea heikompiosaisten lähiöiden asukkaiden arkea. 

 

 

 

Koordinaattorit 

• Professori Veli-Matti Ritakallio, Turun yliopisto,vemari@utu.fi 

• Yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija Lauri Mäkinen, Turun yliopisto, ljmaki@utu.fi 

 

Köyhyys, syrjäytyminen ja huono-osaisuus ovat aina olleet sosiaalipoliittisen tutkimuksen 

keskiössä. Näiden ehkäiseminen on keskeistä sosiaalipolitiikassa, niin kansallisella kuin 

kansainvälisellä tasolla. Eurooppalaisella tasolla tämä näkyy muun muassa siten, että köyhyys- 

ja syrjäytymisriskissä olevien määrää on tarkoitus vähentää 15 miljoonalla vuoteen 2030 

mennessä. 

mailto:pauliina.lehtonen@tuni.fi
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Kaikki kolme ilmiötä ovat moniulotteisia ja niitä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. 

Työryhmään toivotaan niin empiirisiä, teoreettisia tai metodologisia esityksiä jotka liittyvät 

köyhyyteen, syrjäytymiseen tai huono-osaisuuteen sekä näitä tuottaviin tai ehkäiseviin 

mekanismeihin. Esitykset voivat liittyä esimerkiksi vähimmäisturvan riittävyyteen, huono-

osaisuuden kasautumiseen, pienituloisuuteen tai sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin ratkoa 

köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmia. Työryhmän esitykset voivat käsitellä teemoja 

suomalaisessa tai kansainvälisessä kontekstissa. Ryhmässä voi esittää valmiiden töiden ohella 

myös tutkimusten ja projektien alustavia tuloksia. 

 

 

Ilpo Airio, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

OECD on merkittävä taloudellisen ja sosiaalisen datan tuottaja. OECD:n tietopankit, 

mikroaineistot ja julkaisutoiminta ovat Suomessa melko vähän käytettyjä. Esityksessä 

kerrotaan OECD:n ELS-osaston (Employment, Labour and Social Affairs) ja kaksi vuotta sitten 

perustetun WISE-keskuksen (Centre on Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal 

Opportunities) keskeisimmistä käytettävissä olevista aineistoista ja mitä erilaisia 

mahdollisuuksia nämä voivat tarjota suomalaiselle hyvinvointitutkimukselle. 

OECD tuottaa lukuisia datapankkeja, joiden vahvuus esim. Eurostatin ylläpitämiin datoihin on, 

että maavariaatio on laajempi kuin vain EU-maat (mukana esim. USA, Japani, Kanada, 

EteläAmerikan maita jne.). OECD:n erilaiset lippulaivajulkaisut (At Glance –julkaisut, Outlook 

– julkaisut ym.) sekä maaraportit sekä räätälöidyt selvitykset tarjoavat myös monipuolista 

kuvaa hyvinvointiin ja köyhyyteen liittyvistä kysymyksistä monesta eri näkökulmasta 

tarkastellen. 

 

OECD on lanseerannut seuraavan sosiaaliministerien huippukokouksen teemaksi ”The Future 

of Social Protection”, joka on Suomen kannalta lukuisiin tämän hetken keskeisiin toimiin (mm. 

EU:n köyhyyden vähentämisen kansallinen toimintaohjelma 2030; Hyvinvointitalous –työ; 

sosiaaliturvauudistus jne.). OECD:n datat voivat siis olla tärkeä työkalu moniin tärkeisiin 

tutkimuskysymyksiin vastauksia haettaessa. 

 

Edellisessä sosiaaliministerien huippukokouksessa vuonna 2018 tehtiin päätös laajasta joka 

toinen vuosi kerättävästä kyselyaineistosta, joka kartoittaisi OECD:n jäsenmaiden asukkaiden 

kokemuksia erilaisista sosiaalisista riskeistä. Tämä niin sanottu ”Risks That Matter” –survey 

toteutetaan kolmannen kerran syksyllä 2022, Suomi on ollut mukana molemmilla 

aikaisemmilla kyselykierroksilla ja myös toteutettavalla kolmannella kierroksella. Datalla on 

kerätty mm. ainutlaatusiat kansainvälistä vertailutietoa koronan vaikutuksista koettuihin 

riskeihin. Uusin kierros tarjoaa mahdollisuuden selvittää esim. Ukrainan sodan vaikutuksia 

ihmisten riskikäsityksiin. 
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Susanna Mukkila (THL), Pasi Moisio (THL), Lauri Mäkinen (Turun yliopisto) & Eeva Nykänen 

(THL) 

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut Suomen perusturvan tason olevan niin 

matala, että se ei täytä Suomea velvoittavia, uudistetussa Euroopan sosiaalisessa 

peruskirjassa asetettuja vaatimuksia. Julkisessa keskustelussa esiintyy ajoittain tähän 

perustuvia väitteitä, joiden mukaan Suomen perusturvan taso on niin matala, että se loukkaa 

ihmisoikeuksia. Komitean käyttämä arviointitapa ei kuitenkaan ole ongelmaton. 

Poliittisissa tavoiteohjelmissa halutaan usein vähentää köyhyyttä. Varsin vähän käydään 

kuitenkin poliittista tai julkista keskustelua siitä, mitä köyhyydellä oikeastaan tarkoitetaan tai 

miten riittävä perusturvan taso tulisi määritellä tai mikä näiden välinen yhteys on. Perusturva 

on eräs keino suojata kansalaisia köyhyydeltä, ja siten perusturvan tason ja sen köyhyydeltä 

suojaavan vaikutuksen välillä on vahva yhteys. 

 

Esittelemme eri tapoja mitata köyhyyttä ja niiden suhdetta toisiinsa ja perusturvan tasoon 

sekä eri mittaustapojen tuottamia tuloksia. Syvennymme tarkemmin kohtuullisen 

vähimmäiskulutuksen viitebudjeteista muodostetun mittarin, ns. 

minimibudjettiköyhyysmittarin, tuloksiin sekä yleisemmin käytetyn, tulojen mediaaniin 

perustuvan pienituloisuusmittarin tuloksiin. Viitebudjetit kuvaavat varsin yksityiskohtaisesti 

sen, mitä materiaalisia tarpeita ihmisen pitäisi saada tyydytettyä voidakseen osallistua 

täysipainoisesti yhteiskuntaan, eli kuinka paljon rahaa tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa 

yleinen elintaso. Tämän vuoksi viitebudjetteja on hyödynnetty myös lakisääteisessä 

perusturvan riittävyyden arvioinnissa. Toisaalta suoraan henkilön käytettävissä olevista 

rahatuloista ja niiden suhteesta tulojen mediaaniin johdettu pienituloisuus on yleisesti 

käytetty ja kansainvälisesti vertailukelpoinen mittari, ja siten hankala sivuuttaa tunnustetuista 

ongelmista huolimatta. Esitämme, miten mittarin valinta vaikuttaa köyhyyden yleisyyteen ja 

kohdentumiseen väestöryhmiin sekä köyhyysasteiden kehitykseen. 

 

Miten köyhyyttä tulee mitata, on vanha keskustelunaihe, mutta tästä huolimatta aihe on 

jälleen ajankohtainen: sosiaaliturvauudistus etenee ja elämme nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Useammalla mittarilla tarkastellen saadaan köyhyydestä kokonaisvaltaisempi 

kuva. Perusturvan riittävyys linkittyy vahvasti köyhyyteen, vaikka sillä on myös poliittisia 

ulottuvuuksia. Toisaalta oikeus riittävään perusturvaan on perus- ja ihmisoikeusjärjestelmään 

kiinnittyvä oikeus. 

 

Köyhyyslaskelmissamme käytämme Tilastokeskuksen ylläpitämää SISUmikrosimulointimallia 

sekä -rekisteriaineistoja. Minimibudjettimittarin pohjana ovat Kuluttajatutkimuskeskuksen 

vuodelle 2021 laatimat kohtuullisen minimin viitebudjetit. 
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Juha Rantala (ETK) & Marja Riihelä (VATT) 

 

Pienituloisuus merkitsee matalaa elintasoa ja sen torjuminen on eläkepolitiikan yksi tärkeä 

tehtävä. Pienituloisuus on myös sidoksissa tuloeroihin, sillä suuret tuloerot merkitsevät 

eriarvoisuutta. Tässä tutkimuksessa eläkeläisten pienituloisuutta ja sen kehitystä vuosina 

1995– 2020 tarkastellaan pienituloisuusasteen avulla. Eläkeläisten pienituloisuusastetta 

tarkastellaan suhteessa koko väestön, työllisten ja ei-työllisten pienituloisuusasteisiin. 

Varsinainen huomio kiinnitetään eläkeläisryhmien välisiin pienituloisuuseroihin ja niissä 

tapahtuneisiin muutoksiin. Eläkeläisten, työllisten, ei-työllisten ja koko väestön sisäisiä 

tuloeroja ja niissä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan puolestaan Gini-kertoimen avulla. 

Gini-kertoimen hajotelman avulla selvitetään lisäksi eri tulolajien vaikutusta eläkeläisten 

välisiin tuloeroihin (käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimen arvoon). 

 

Tutkimuksen mukaan tarkasteluvuosien aikana merkittävin muutos on ollut alle 55-

vuotiaiden, niin yksin asuvien kuin perheellistenkin, pienituloisuusasteen nousu. Huomion 

arvoista on myös ollut miesten pienituloisuuden yleistyminen. Vuosien 1995–2020 aikana 

miesten 60 prosentin pienituloisuusrajaan perustuva pienituloisuusaste on lähes 

kolminkertaistunut ja naisten puolitoistakertaistunut. Tulojen jakautuminen eläkeläisten välillä 

on koko tarkastelujakson ajan ollut samankaltaista kuin koko väestössä tai työllisillä. Gini-

kertoimen hajotelman perusteella oma työeläke, ansiotulot ja omaisuustulot lisäsivät, kun taas 

tulonsiirrot (pl. työeläke) ja verotus puolestaan vähensivät eläkeläisten välisiä tuloeroja. 

Tutkimusaineistona on koko Manner-Suomen väestön sisältämä tulonjakoa kuvaava aineisto 

vuosilta 1995–2020. Aineisto sisältää kattavasti ja yksityiskohtaisesti tietoa asuntokuntien 

kaikkien jäsenten tuloista, tulojen rakenteesta, työmarkkina-asemasta ja muista 

sosioekonomisista taustatekijöistä kyseisiltä vuosilta. 

 

 

Liisa-Maria Palomäki, Kati Kuitto & Aart-Jan Riekhoff, Eläketurvakeskus 

 

A large share of Europeans continues to face a low level of economic wellbeing in retirement 

as pension systems fail to reach their goal in protecting older persons against poverty. Studies 

addressing poverty have typically analysed the (low) level of economic wellbeing with 

incomebased indicators, which do not always satisfactorily reflect diversity in living 

conditions. Little is known how poverty in different countries is related with other dimensions 

of economic deprivation and wellbeing, and why. 

 

This study compares the frequency of hardship in covering usual and unexpected expenses 

among those living under the risk of poverty (aged 65+) and to the situation among those not 

defined as poor across European countries. Analyses are based on the European Union 
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Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) survey data from 2018 with 26,080 

respondents in 30 countries. 

 

The results show that deprivation is more common regarding the ability to cover unusual 

expenses than for usual expenses. Low income coincides very often with both kinds of low 

economic wellbeing in Central Eastern European countries and in some Southern European 

countries, while the negative consequences of low income are relatively rare in Nordic 

countries and for example Switzerland. Much of the cross-country variance relates to 

differences in income levels, but interesting exceptions arise – the economic well-being of 

pensioners living in economically well-off continental European countries is relatively low. 

 

 

Ilari Ilmakunnas (ETK), Joonas Uotinen (THL) & Maria Vaalavuo (THL) 

 

Poverty measures are important policy tools for guiding policymaking. However, there is 

controversy over which poverty measures ought to be used. In particular, not all who are 

poor feel poor and vice versa. We focus on one aspect of this unclarity: people tend to feel 

less poverty in older age despite lower income. This is a mirror image of the well established 

‘satisfaction paradox’ according to which older people with low income are unexpectedly 

satisfied with their finances. We examine the associations between subjective poverty, 

income and age internationally in Europe. We also examine the role of savings and home 

ownership in explaining this bifurcation between objective and subjective poverty. We use 

the 2020 EUSILC survey and its ad-hoc module on over-indebtedness, consumption and 

wealth. Along with a wide literature review, it is shown that, in general, the paradox exists in 

Europe; and that savings largely explain the bifurcation. House ownership and the existence 

of mortgage do not contribute much to the bifurcation beyond savings though old people 

tend to more often own their homes without mortgage. The results are robust to alternative 

spesifications. The results call into question poverty measures focused solely on income; 

imply that poverty has a lot to do with whether one has resources to buffer against 

unexpected shocks instead of home ownership; and suggest that national policies aimed at 

poverty reduction ought to support the existence of personal savings. They also suggest that 

savings play a role in the satisfaction paradox. 

 

 

Tuija Korpela, Kela 

 

Suomalaisen hyvinvointivaltion keskeisiä keinoja köyhyyden ja huono-osaisuuden 

lievittämiseksi ovat sosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuki. Historiallisesti nämä ovat 

olleet kytkeytyneitä toisiinsa. Vuoteen 2017 asti sosiaalityön asiakkuus alkoi usein juuri 
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perustoimeentulotuen tarpeesta, mutta tuen tarpeen taustalla saatettiin hakijan tapaamisen 

yhteydessä tunnistaa myös muita syitä ja kasautunutta huono-osaisuutta, joihin sosiaalityö 

saattoi tarttua (Ahlgren-Leinvuo 2015, 19). 

 

Perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä viimesijaisella tuella ei enää ole vastaavaa yhteyttä 

sosiaalityöhön. Kelasta toki otetaan tarpeen tullen yhteyttä sosiaalitoimeen, ja Kela ja 

useimpien paikkakuntien sosiaalitoimet tekevät monin paikoin ainakin jonkin verran 

yhteistyötä. Kelassa on esimerkiksi kehitetty erilaisia työkaluja, joiden avulla Kelan työntekijät 

voivat yrittää tunnistaa asiakkaiden tarvetta sosiaalityölle. (Eronen ym. 2021.) Sosiaalityön 

tarpeesta kuntiin lähetettyjen ilmoitusten määrää voi seurata tilastoista, mutta tietoa siitä, 

missä määrin ilmoitukset johtavat sosiaalityön asiakkuuteen, on niukasti (ks. kuitenkin Jokela 

ym. 2019). 

 

Perustoimeentulotuen saajat voivat hakeutua ja päätyä sosiaalityön palveluiden piiriin myös 

muita reittejä. Onkin epäselvää, kuinka suuri osuus nykyisistä tuen saajista tarvitsee myös 

muuta kuin rahallista tukea, ja missä määrin he ovat päässeet sosiaalityön palveluiden piiriin. 

Niin ikään perustoimeentulotuen saajien työllisyyspalveluiden käytöstä on vähänlaisesti 

tietoa. Tiedossa kuitenkin on, että noin puolet perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista 

saa työttömyysetuuksia (Jauhiainen ja Korpela 2019). Myös työllisyyspalveluilla on tärkeä 

rooli erityisesti koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sekä maahanmuuttajien 

osallisuuden edistämisessä ja tukemisessa. 

 

Tässä tutkimuksessa seurataan oululaisten perustoimeentulotuen saajien sosiaali- ja 

työllisyyspalveluiden asiakkuutta ja tuen saamisen ja palveluiden käytön kehittymistä 12 

kuukauden ajan ensimmäisestä Kelan maksamasta perustoimeentulotukikuukaudesta alkaen. 

Tutkimusaineistona on Kelan, Oulun kaupungin, TEM:n, ETK:n ja Tilastokeskuksen 

rekisteritietoja. Tarkasteltava joukko on 18–64-vuotiaat oululaiset, jotka saivat 

perustoimeentulotukea Kelasta vuonna 2017 (n=9 808). Tutkimalla perustoimeentulotuen 

saajien palveluiden käytön dynamiikkaa, voidaan toivottavasti saada parempi kuva siitä, missä 

määrin tuen saajat tarvitsevat ja saavat heille kuuluvia palveluita. 

 

 

Iina Järvinen, Tampereen yliopisto 

 

Suomen perustuslaissa, osana sivistyksellisiä oikeuksia, turvataan jokaiselle mahdollisuus 

kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä (jäljempänä kirjoitusteknisistä syistä 

itsensäkehittämisoikeus). Itsensä kehittämistä ei ole määritelty tyhjentävästi, mutta sen piiriin 

on luettu kuuluvaksi opetuksen lisäksi esimerkiksi tiedon hankinta, liikunnan harrastaminen ja 

taiteellinen toiminta. Itsensä kehittämisen tarkastelu keskittyy nonformaaleihin ja 

informaaleihin itsensä kehittämisen muotoihin, jolloin koulutus rajautuu tarkastelun 

ulkopuolelle. Varattomuutta ei sen sijaan määritellä lainkaan oikeusnormein siitä huolimatta, 

että perusoikeussäännöksen mukaan se ei saa muodostua esteeksi itsensä kehittämiselle. 
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Sivistyksellisten ja sosiaalisten perusoikeuksien välillä vallitsee konkurrenssi, eli oikeuksilla on 

yhtymäkohtia ja ne suojaavat osittain samaa toimintaa. Tämä johtaa siihen, että 

itsensäkehittämisoikeutta ei voi tulkita irrallaan sosiaalisista perusoikeuksista. Tässä 

yhteydessä sosiaalisilla perusoikeuksilla tarkoitetaan oikeutta perustoimeentulon turvaan ja 

viimeisimpänä välttämättömään toimentuloon eli toimeentulotukeen. Normiulottuvuudesta 

tarkasteltuna itsensäkehittämisoikeus toteutuu yhtäältä sitä täsmentävän tavallisen lain 

tasoisen säätelyn kautta ja toisaalta sosiaalisia perusoikeuksia konkretisoivan lainsäädännön 

kautta. 

 

Itsensä kehittämistä ja köyhyyttä hallinnoidaan oikeusnormein, mutta ilmiöinä ne asettuvat 

niin kutsuttuun todellisuusulottuvuuteen. Miguel Realen oikeuden kolmiulotteisuutta 

koskevassa teoriassa oikeus muodostuu normi-, arvo- ja todellisuusulottuvuuden 

vuorovaikutuksessa. Teoria oikeuden kolmiulotteisuudesta on yhteensopiva hermeneutiikan 

kanssa, johon tutkimuksen oikeudellinen ajattelu ja argumentaatio nojaavat. Aineistona 

käytetään paitsi perinteisen oikeuslähdeopin mukaisia aineistoja, myös tiedelähdeopiksi 

kutsutun lähestymistavan mukaisia aineistoja, kuten erilaisia ja eri tieteenaloille asemoituvia 

tutkimuksia, raportteja ja kirjallisuutta. 

 

Esityksessä tarkastellaan köyhyyden ja itsensä kehittämisen suhdetta 

todellisuusulottuvuudessa sekä hahmotetaan todellisuusulottuvuuden suhdetta oikeuden 

muihin ulottuvuuksiin. Kun köyhyys ja itsensä kehittäminen näyttäytyvät oikeudellisina 

ongelmina, niihin on etsittävä oikeudellisia ratkaisuja. Esitys pohjautuu käynnissä olevan 

väitöstutkimuksen yhden osa-alueen alustaviin tuloksiin. Tutkimuksessa vastataan 

kysymykseen siitä, mitä vähävaraisten itsensäkehittämisoikeus sisältää ja merkitsee oikeuden 

eri ulottuvuuksista tarkasteltuna. Tutkimus on lähestymistavaltaan 

yhteiskunnallisoikeudellinen, ja sijoittuu perusoikeusoikeustutkimuksen alalle. 

 

 

Joakim Zitting & Sakari Kainulainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

Ruoka-apua saavat ihmiset nähdään yleensä yhteiskuntamme huono-osaisina. Moni on saanut 

ruoka-apua jo vuosien ajan, ja avunsaajien määrä on viime vuosina kasvanut etenkin 

koronapandemian ja kasvavien elinkustannuksien takia. Myös Ukrainan sodan pakolaiset ovat 

alkaneet käydä ruoka-avussa. Samalla jaettavan hävikkiruoan määrä on vähentynyt, ja moni 

ruoka-aputoimija on joutunut käännyttämään avuntarvitsijoita luotaan, koska jaettavaa on 

liian vähän. 

 

Palvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmä sisältää aukkoja, joihin putoavat joutuvat täydentämään 

toimeentuloaan ruoka-avulla (esim. Ohisalo & Saari 2014). Voidaanko ruoka-avun tarvetta 

vähentää tuki- ja palvelujärjestelmää kehittämällä, millaisia palveluita ruoka-avun saajat 

tarvitsisivat ja mitä palveluita he tällä hetkellä käyttävät? Diakonia-ammattikorkeakoulu tutkii 

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) -projektissa ruoka-avun saajien hyvinvointia, 
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palveluiden käyttöä sekä koronapandemian vaikutuksia. Yhtenä osana tätä tutkimusta on 

ruoka-avun saajille suunnattu kysely, joka toteutettiin loppuvuodesta 2021. Kyselyyn tuli 942 

vastausta 17 eri kunnasta eri puolilta Suomea. 

 

Tässä esityksessä tarkastellaan alustavasti, mitä kyselyvastaukset kertovat ruoka-avun saajien 

palvelujen ja tukien käytöstä. Moni toimeentulovaikeuksia kokeva esimerkiksi kokee, etteivät 

he tarvitse toimeentulotukea, tai sitten he eivät hae sitä, vaikka kokisivat tarvitsevansa. 

Kyselyaineistosta löytyy myös 157 vastaajaa, jotka ovat jättäneet hakematta vähintäänkin 

kahta eri palvelua, vaikka ovat kokeneet tarvitsevansa niitä. 

 

Tuki- ja palvelujärjestelmän keinoin voidaan tukea ja auttaa toimeentulovaikeuksia kokevia 

ihmisiä, mutta mitä tehdä silloin jos heikommassa asemassa olevat eivät ole tietoisia 

palveluista joihin ovat oikeutettuja, osaa saatikka jaksa toimia järjestelmän byrokraattisissa 

kiemuroissa, tai hallitse nykyaikana yhä suuremmassa roolissa olevia digipalveluita? 

Ruokaaputoiminnassa kohdataan tällaisia ihmisiä. Voisivatko ruoka-apupaikkoihin jalkautuvat 

sosiaalipalvelut ja palveluneuvonta olla yksi keino näihin ongelmiin vastaamisessa? 

 

 

Sofia Portaankorva, Milla Salin, Lauri Mäkinen & Mia Hakovirta, Turun yliopisto 

 

Lapsiperheiden köyhyys on Suomessa ollut julkisen keskustelun kohteena koko 1990-2000-

lukujen ajan. Lapsiperheiden taloudellinen asema on heikentynyt ja lapsiköyhyys 

kolminkertaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana (Sauli ym. 2011; Karvonen & 

Salmi 2016). Siihen, miten perheet kokevat oman elintasonsa vaikuttaa tulojen ohella mm. 

perheen säästöt, asumismenot ja velat. Lisäksi talouden lasku- ja noususuhdanteiden voidaan 

ajatella heijastuvan koettuun köyhyyteen: talouden laskusuhdanteessa myös oma 

toimeentulo koetaan huonommaksi kuin talouden noususuhdanteessa. Subjektiiviset 

köyhyysmittarit voivatkin tuloihin perustuvien mittarien rinnalla täydentää köyhyydestä 

saatua kuvaa. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lapsiperheiden koettua köyhyyttä Suomessa vuosina 1995-

2020. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten lapsiperheiden koettu köyhyys on kehittynyt 

vuosien 1995 ja 2020 välillä? 2) Millaisia eroja koetun köyhyyden kehityksessä on kahden 

vanhemman lapsiperheiden ja yksinhuoltajien välillä? 3) Miten lapsiperheiden koettu köyhyys 

on kehittynyt suhteessa koko väestön ja lapsettomien koettuun köyhyyteen? 4) Mitkä 

sosiodemografiset tekijät selittävät eroja lapsiperheiden koetussa köyhyydessä? Aineistona 

käytetään Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen –

aineistoa (ns. Konse-aineisto), joka kattaa vuodet 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2020. 

Tutkimusmenetelminä käytetään ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysia. 

Alustavien tulosten mukaan lapsiperheiden koettu köyhyys vaihtelee pääasiassa Suomen 

taloudellisen tilanteen mukaan. Yleisintä köyhyyden kokeminen oli laman jäljiltä vuonna 1995. 

Tämän jälkeen lapsiperheiden koettu köyhyys väheni vuoteen 2010 asti yleistyen jälleen 

hieman vuoteen 2015 tultaessa. Aiempaa kehitystä vasten yllättävää on, että vuonna 2020 
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Covid-19pandemiasta huolimatta lapsiperheiden koettu köyhyys kääntyy laskuun ollen 

suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2010. Kahden vanhemman perheissä koettu köyhyys 

on koko tarkasteluajanjakson ajan matalammalla tasolla kuin koko väestössä tai lapsettomilla. 

Sen sijaan yksinhuoltajilla koettu köyhyys on huomattavasti muita perhetyyppejä yleisempiä 

koko tarkastelujakson ajan. Selittävien tekijöiden osalta havaitaan, että tarkasteluvuoden ja 

yksinhuoltajuuden lisäksi erityisesti vastaajan oma sekä hänen mahdollisen puolison 

työttömyys on yhteydessä koettuun köyhyyteen. 

 

 

 

Coordinators: 

• David M. Hoffman, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, 

david.m.hoffman@jyu.fi 

• Quivine Ndomo, Department of Social Sciences and Philosophy – Social and Public 

Policy Unit, University of Jyväskylä, quivine.a.ndomo@jyu.fi 

 

Finland is widely admired for its historical exceptionalism, particularly its higher education 

system and the transformational role higher education played in 20th century Finnish society. 

However, two decades into the 21st century, this working group engages and explores 

uncritical thinking, unquestioned assumptions and unexamined wicked problems inside one of 

Finland’s most trusted social institutions: higher education. 

 

This working group has been designed for scholars from all disciplines, policymakers, 

stakeholders, activists, students and our colleagues in professional practice with insights into 

what we argue may be an emergent three-speed, three-tiered labor market and wider society. 

Our argument becomes clear within higher education, if critical theory-building, modes of 

inquiry, novel methodologies and methods are used on issues that have been avoided by 

higher education policy makers, leadership teams and decision-making bodies during the past 

several decades, as Finland shifted from a society with net negative to net positive migration. 

Sociological insights from scholars as diverse as Bourdieu, Beck, Crenshaw, Mills and Urry 

introduce basic, tough and very old questions that we argue spotlight a complexity across 

Finnish society and which has been missed across the top of several higher education’s most 

lofty hierarchies, even during the social justice protests of 2020, which sent citizens into the 

streets around the world – including in several Finnish cities – protesting structural racism, 

fear-driven, nativist, divisive, nationalism and neocolonialism. 

 

The presentations and panel discussion in our working group explore if our higher education 

system is on the sidelines, while the demographically driven social justice challenges of our 

generation remain unengaged. This particularly concerns the intersections of gender, age, 

race, ethnicity, class, language(s) and national/regional origin. We have designed our working 

group to welcome participants and presentations problematizing methodological nationalism 

mailto:quivine.a.ndomo@jyu.fi
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which privileges some discourses, voices, issues, languages and populations, while leaving 

others structurally silenced and unseen. 

 

Social and public policy analysts within higher education are uniquely positioned to pose 

fundamental questions aimed at social justice for all – across society – because of higher 

education. If this sounds interesting, welcome to our working group! 

 

Keywords: Finland; Higher Education; Internationalization; Intersectionality; Methodological 

Nationalism; Migration; Mobilities; Power; Racism; Social and Public Policy; Social Justice; 

Structural Discrimination; Whiteness 

 

David M. Hoffman, Quivine Ndomo, Heidi Säntti, Anna Ruotanen, Jawaria Khan, Maria 

Lima Toivanen, Taina Saarinen, Eija Aalto, Mika Raunio, Johanna Ennser-Kananen, Sanna 

Mustonen, Maria Marouli & Hrvoje Gazdek 

 

To engage and navigate social justice challenges like structural discrimination within Finnish 

higher education (FHE), there are seven wicked problems that are below our radar in terms of 

principles, policies, and practices which are evolving – or not. These interrelated issues 

currently obscure a type of transnational social complexity increasingly recognized across 

global higher education, while remaining stubbornly invisible within many national settings. 

Understanding 21st century complexity is crucial if social justice within and beyond the 

academy – because of the academy – is to remain an evolving aspiration of FHE, rather than an 

emergent “Achilles heel” or historical artifact, obscured in discourses of denial and 

methodological nationalism. Our presentation has emerged from an ongoing interdisciplinary 

dialog between Finnish-based scholars and artists exploring tensions as seen from the 

perspective of aspiring next generation leadership, present-day strategic-level leadership and 

decision-makers in FHE. 

 

Post 2020, in the wake of global protests about persistent structural racism and the legacy of 

colonialism, FHE still cultivates a “profile of equality and equity”, while routinely avoiding 

serious critique of both structural racism and the neocolonialization of academic work, 

particularly across the top of hierarchies in FHE. In 2022, many leaders in FHE might claim 

equality and equity remain important principles, currently guiding institutional, organizational, 

and professional policy and practice. That said, the authors theorize many leaders making this 

claim might have serious challenges when it comes to arguing – convincingly – that social 

justice within FHE currently serves all of Finland’s populations rather than just some 

populations. This presentation is an overview of original theory, facilitated visualizations and 

participative inquiry which have been designed to illuminate and explore avenues of 

actionable engagement with and within leadership teams and decision-makers who may 

believe social justice for all remains foundational to FHE and is integral our principles, policies, 

and practices: Top to bottom. 
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Keywords: Academic Work; Facilitated Visualization; Finland; Higher Education; 

Intersectionality; Leadership; Methodological Nationalism; Neo-Racism (aka Cultural 

Racism); Social Justice; Structural Discrimination, Underserved Populations, White Privilege 

 

 

David M. Hoffman, Quivine Ndomo, Heidi Säntti, Anna Ruotanen, Jawaria Khan, Maria 

Marouli, Taina Saarinen and Maria Lima-Toivanen 

 

For many, both inside and outside Finland, higher education, education more generally and 

wider Finnish society are synonymous with equality and equity. This image is reinforced by 

flattering rankings in everything from international assessments of Finland’s school pupils, 

widespread focus on gender equality, trust in institutions, Finland’s approach to 

environmental sustainability, international quality of life indexes, Finland’s agile, innovative, 

high-tech economy, a relative lack of corruption and even the happiness of Finland’s 

population. 

 

However, amongst the plethora of positive messages often profiled about higher education in 

Finland, there is a historical and demographic question many in higher education have missed 

when it comes to Finland’s most sacred assumptions about social justice, inside our most 

sacred institutions: higher education and Finland’s education system. Specifically: Has social 

justice for all remained an evolving and well-articulated set of principles, policies and practices 

within Finland’s higher education system which actively informs action across our nation’s 

education system and wider society? 

 

Historically, social justice, for all populations living in Finland resulted in a remarkable 20th 

century societal transformation. However, two decades into the 21st century, we ask if 

Finland’s exceptionalism, when it comes to social justice – for all – may be a fading historical 

anomaly? More pointedly, we explore the role higher education might be playing in Finland’s 

departure from social justice principles, policies and practices which were historically 

regarded as a sacred societal trust. 

 

The purpose of this presentation is to highlight a particularly wicked problem – in plain sight – 

for any analyst who takes a careful, critical look at the growing plethora of terms we use – 

and how we use those terms – when thinking about, analyzing, and acting on aspirations aimed 

at social justice, for all populations now living in Finnish society. 

 

To spotlight the tension between 20th and 21st century social justice ideas in Finnish higher 

education, we present an arts-based approach called facilitated visualization to engage, 

present and navigate our argument. Specifically, that the aspiration of Finland’s higher 

education system to purposefully mediate social justice, for all of Finland’s populations – a 
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historically sacred mission – currently looks much more like ‘social justice bingo’ for all of 

Finland’s populations. In that latter type of uncritical discourse and action, principles, policies 

and practices superficially refer to important – historically sacred – social justice concepts, 

theories and ideas. However, currently, those same principles, policies and practices may 

have, in some cases, uncritically and paradoxically stagnated into unseen, unexamined, even 

profane patterns of structural racism, inward-looking, nativist nationalism and emergent 

forms of neo-colonial dynamics unimaginable to the post World War 2 baby-boom 

generation who built Finland’s formidable higher education system. 

 

Methodologically speaking, approaching a serious set of challenges artistically and tongue-

incheek aims at provoking constructive, collegial, yet critical dialog focused on a single wicked 

problem currently obscuring research-based action within several distinct settings across 

Finland’s higher education system. This type of approach is challenging in several ways. 

Firstly, the tension we highlight challenges us (scholars), including the authors, who often 

believe we are providing policymakers, leadership teams and decision-making bodies with 

actionable analyses, based on rigorous research, while at the same time contributing to our 

respective communities of disciplinary practice, along with key groups we hope might apply 

our ideas. Whether or not we are actually doing that is a question we do not ask ourselves 

enough. 

 

Secondly, non-specialist policymakers, members of leadership teams, decision-making bodies 

of different types and other key stakeholders, and practitioners focused on social justice 

issues are at the front of our minds. These key actors have very few alternatives when it comes 

to terminology used in policymaking, leadership and collegial decision-making, where social 

justice issues are framed in ways that shape both key strategic decisions, as well as everyday 

practices within higher education. 

 

As a concrete example, we apply facilitated visualization to real life, recent (2021) events 

which illuminate the tension between ‘social justice, for all’ versus ‘social justice bingo for all’ 

in national-level higher education discourse. We argue that the former is only possible if the 

dangers linked to the latter are understood in a manner that will survive critique. 

In addition to our concrete example, we highlight three seminal sociological ideas which 

substantively, theoretically, conceptually, methodologically and empirically underscore the 

wider complexity the tension this essay brings into view. Specifically, Bourdieu’s theorization 

of the unique types of power mediated within higher education, Crenshaw’s critique that 

introduced the concept of intersectionality and Beck’s critique of methodological nationalism. 

These three strands of critique – especially when braided together – suggest the role 

Finland’s higher education system is currently playing, regarding social justice may not be 

what it seems. Specifically, while superficially aligned with a sacred ‘image’ many higher 

education actors actively profile, we suggest it is quite possible to paradoxically produce 

profane, patterns of inequalities many actors naively believe they have avoided. 

 

We conclude our discussion by advancing two final critical elements many, if not most, social 

justice specialists fail to notice when it comes to the tension at the center of this illustrated 

essay. Our hope and goal is that our example, the visualization of this topic, the key ideas we 



93 
 

raise and our critical discussion bring an important, unseen tension into view in a manner that 

lends itself to respectful, challenging, constructive, critical, creative dialog and engagement 

within settings where we are currently uncertain if the argument and claims advanced in our 

essay – or the implications of not understanding either – are seen, much less understood. 

More practically, we invite members of leadership teams, decision-making bodies, advisory 

boards, lecturers, our fellow researchers and practitioners to use our diagram freely and 

imaginatively to ask our closest colleagues, direct reports, working groups, teams and 

especially our students if our principles, policies and practices in higher education are evolving 

in a direction likely to result in social justice for all or social justice bingo for all? 

 

Keywords: Facilitated Visualization; Finland; Higher Education; Intersectionality; Leadership; 

Methodological Nationalism; Power; Social Justice; Underserved Populations 

 

 

Jawaria Khan, Quivine Ndomo, Mika Raunio, Maria-Lima-Toivanen, Maria Marouli, David 

M. Hoffman and Taina Saarinen 

 

Based on the medium and long-term interdisciplinary collaborations and dialog of our team 

members, the authors explore theory building with explanatory potential to interrogate and 

explain where we expect to find diversity, equity, and inclusion (DEI) within and across 

Finland’s higher education system and, more importantly, where we do not. Specifically, we 

advance two theoretical sets of foci or heuristics that can be used to highlight and 

systematically contrast specific, unexplored settings and ideas which may offer an 

exceptional focus for leverage, in an organizational sense, on structural-level social justice 

challenges recently brought into focus by a report commissioned by Finland’s Ministry of 

Education and Culture (OKM Kotamo 2022). 

 

The two original heuristics we have developed, when used in tandem, highlight a third larger 

and more significant social and public policy question into view: 

Might structural level dynamics which can be empirically observed, engaged and analyzed – 

inside higher education – be related to structural outcomes – across occupational sectors – in 

the wider Finnish labor market? 

 

Not all higher education disciplines, fields of study and programs map on precisely to 

particular domains, occupational sectors and professional positions, but many do, structurally 

speaking. This is particularly the case in highly regulated professional fields. Finland’s tightly 

structured labor market, small population, national population register, and limited number of 

higher education institutions make it possible to ask several types of questions, many of 

which have been missed inside higher education, during Finland’s gradual shift from a country 

of net negative to net positive migration, the emergence of the gig economy and the resulting 
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challenges to social mobility that are experienced by several distinct populations, but which 

may be masked by the challenging, rapidly transforming global and national economy. 

Demographically driven social justice challenges, particularly those linked to migration, social 

mobility and aging have led us to speculate about structural, even racialized, gaps, particularly 

when it comes to professions where we hypothesize the composition of senior leadership 

teams inside higher education may be mirrored, organizationally speaking, in the composition 

of senior leadership teams in (especially) highly regulated professions outside higher education. 

Put differently, we hypothesize homophily and exclusion inside higher education disciplines, 

fields of study and specialized programs may be reflected by homophily and exclusion outside 

higher education across professions, organizations and organizational charts. We have an 

even stronger hunch that patterned diversity, equity and inclusion inside higher education 

disciplines, fields of study and specialized programs will be norms reflected outside higher 

education in the professions, organizations and organizational charts – especially senior 

leadership – in occupational sectors where these norms, values and beliefs guide pattered 

recruitment, selection, development promotion and retention. 

 

Principles, policies and patterned practices can be researched, when it comes to explicit and 

implicit organizational cultures, policies and practices which implicate both social justice and 

language(s) in ways that are not clear, at present, which it why we propose to explicitly use 

two distinct heuristics to engage our third, larger question. Specifically, the most potentially 

interesting social and public policy area for exploration we are focusing on, concerns 

professions in which long-term professional potential may currently be unexplored, ignored 

and unrelated to both the initial higher education to labor-market transition and later 

leadership transitions, which occur, structurally, well past the initial transition from higher 

education to the labor market. 

 

In other words our substantive, theoretical, methodological and empirical interest is in 

contrasting settings where homophily is persistent or structurally lagging Finland’s population 

profile, compared to settings in which we can expect to find personnel from any and all of 

Finland’s populations, especially in positions of senior leadership. While senior leadership in 

any organization can argue an individual from any of Finland’s populations can currently 

obtain the highest positions in their organization chart, our key question is both simple and 

empirical: Do they? That question, if theoretically problematized and methodologically 

grounded has an empirically clear answer in any setting which it is asked. 

 

Keywords: Finland; Critical Qualitative Inquiry, Critical Participant Inquiry; Higher Education; 

Leadership; Migration; Social and Public Policy; Social Justice; Structural Racism 

 

 

Maria Marouli, Anduena Ballo, Marc Perkins, Alaa Khidr, Iiris Ranta, Johana Hermankova, 

Joke Patfoort, Quivine Ndomo, Abitha Chakrapani, Abitha & Hrvoje Gazdek 
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This is a presentation of a practical initiative facilitated and collaboratively led by university 

students, recent graduates, professional practitioners and specialist researchers within the 

complex intersection of migration, social mobility and internationalization in higher education. 

In Finnish higher education there are two types of high-profile international, English-language 

thematically focused master’s degree programs. The first type of program is structurally well 

connected to Finland’s national or even the wider international labor market. In the second 

type of program, international students have no real connections to the Finnish labor market, 

although their Finnish peers, in the same faculties and departments have established or even 

structural-level connections which often result in employment during the final degree stages 

or shortly after graduation. Sport and health sciences, IT courses focused on data science or 

digital security, as well as hotel, restaurant and tourism programs are examples of the first 

type of degree programs, offering quick, clear and proven access to Finland’s national and 

wider international labor markets. Our world-famous education faculties, fall into the second 

type of international degree program. 

 

What’s the difference, really? As students, graduates and designers of international degree 

programs, we present a practical optional course designed to explore several 21st century 

leadership paradoxes, dilemmas and tensions, especially in disciplines like education, where 

we typically encounter a combination of uncritical thinking, unquestioned assumptions and 

unexamined wicked problems (See Presentation 1), instead of critical reflection, questioning 

assumptions that will not withstand research-driven scrutiny or thinking outside-the-box. 

From inside the silo of education, our course has been designed for both students interested 

in leadership, across several faculties and programs, who might embody or realize they will 

quickly encounter real-world leadership challenges that have been ignored within Finland’s 

education programs for decades. In addition, our course has been designed to serve as the 

basis for a training module designed for professionals interested in updating their knowledge 

and challenging their assumptions about a set of leadership challenges – and populations in 

Finland – which are changing far quicker than the composition of many types of leadership 

teams inside and outside higher education (See Presentations 3 and 4). Our focus will be on 

where we are at – currently – in our design process, as well as the challenges of designing an 

unconventional, forward-leaning course in one of Finland’s most conventional and least 

diverse disciplines and fields of study. 

 

 

Anna Ruotanen, Quivine Ndomo, Heidi Säntti; Jawaria Khan, Mika Raunio; David M. 

Hoffman, Taina Saarinen, Maria Lima Toivanen 

 

A major challenge in social and public policy, world-wide, is translating complex, theoretically 

grounded ideas from the abstract discourse scholars use to communicate within scientific 

communities, into the more practical, concrete and actionable terms policymakers, 

stakeholders and professional practitioners need. Our key audiences, outside academe often 
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have no time, interest, nor actual need to understand the theoretical ideas that potentially 

inform scientifically grounded findings aimed at informing policy debate. A key element that 

easily gets ‘lost in translation’ is the potential conceptual power of viable ideas which may, in 

the best cases, illuminate potential paths forward which might remain unseen, unless 

academics do a better job in communicating their most important ideas outside the academy. The 

presenters argue that approaching difficult topics, imaginatively has a better chance of both 

catching – and holding – the attention of policy and decisionmakers, as well as our key social 

partners and stakeholders, while retaining the type of conceptual-level power which better-

informs policy-analysis and policy-debate than discourse unconnected to powerful ideas, 

which can be empirically operationalized – or both. 

 

With this challenge in mind, the presenters will talk about the process they have been using 

termed facilitated visualization. Specifically, we have begun testing the utility of facilitated 

visualization when a sensitive issue must be problematized to an audience who may not be 

too thrilled with the prospect of having their principles, policy, practices challenged, 

especially where these are – or have been – unquestioned assumptions, tradition, 

longstanding practice or are thought of as ‘self-evident’, ‘given’ or ‘conventional wisdom’. 

In this presentation, we reflect on both the process we used to produce the illustration ‘Social 

Justice Bingo’ (Presentation 2), as well as the process we are currently engaged in to produce 

two new sets of illustrations which visually communicate the conceptual power of three 

unexplored topics which can be used in policy analysis of three topics missed within social 

and public policy debate within Finland’s higher education system. 

To conclude our presentation, we will highlight both the potential we see in this form of 

collaboration between artists and scholars, as well as some of the challenges we have 

encountered when actually using facilitated visualization. 

 

Keywords: Academic Work; Arts-Based Research; Finland; Higher Education; Participant 

Inquiry; Social Justice; Translational scholarship 

 

 

In our working group’s concluding panel discussion, we zoom in on key questions and 

specialized themes that we argue need to be asked if we – inside higher education – are 

sincerely interested in the tensions and topic engaged by this working group. Specifically: 

How might Finland’s world-famous education ecosystem, and especially our teachertraining 

programs in research universities better serve all populations in Finland, instead of only some 

populations? 

 

Because education is an exceptionally challenging focus in Finland, we have asked a set of 

invited panelists to think about three ‘big picture’ questions (below). In addition to these three 

cross-cutting questions, each panelist was chosen because of their unique position, 

perspective, knowledge and specialized (often multiple) roles and experience which allow 
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them to weigh in as to whether or not Finnish society may have an emergent, three-speed, 

three-tiered, labor market which higher education may be exacerbating, despite 

wellintentioned efforts aimed at ameliorating Finland’s most acute demographically driven 

social justice challenges. Our common questions, to all panelists are as follows: 

What role could higher education, especially our teacher training programs, play with regard 

to Finland’s most acute, demographically-driven social justice challenges? 

Based on the complexity of migration, the social mobility challenges faced by all Finland’s 

populations and the potential/limitations of internationalization within higher education, who 

should actually migrate to Finland, stay in Finland, leave Finland or avoid Finnish higher 

education and society altogether? 

 

Based on the answers to I and II above, what do you see as the present day and future 

programmatic implications for leadership, research and teaching personnel, support staff, 

students, particularly in Finland’s teacher training programs? 

 

Panel Co-Chairs 

• Hoffman 

• Khan 

 

Invited Panelists – 3 – 5 Panelists (from Following Settings) to Be Confirmed if Hybrid Time 

Slot is available 

OKM– Key Social Justice Challenges in Recruitment, Selection, Development, Promotion and 

Retention, at the National Level, Across Higher Education’s Most Lofty Hierarchies 

OKM Kotamo Point Person – Non-Diverse Diversity and Exclusive Inclusion? 

JyU – Key Social Justice Challenges in Higher Education Institutions in the Recruitment, 

Selection, Development, Promotion and Retention of Diverse Leadership 

Migration Institute – Something that Does Not Exist in Higher Education, But Could 

JyU Faculty – Engaging the Tension Between Homophily versus Diversity in Student Selection 

in Finland’s Teacher Education Programs 

Raster/Activist Research Network (Postdoc) – On Migration: Who should come, really, stay, 

leave or avoid Finnish higher education? Which are you? 

ELY Centre – What’s the difference between studying social justice challenges in an 

international degree program and engaging those identical challenges in professional life? 

Finnish Industrial Union – Where We Will – and Will Not – Find Diversity, Equity and 

Inclusion Across Finland’s Occupational Sectors 

ETMU – Disconnects: Discourses of Denial Versus Uncritical Profiling of “Equality” and what 

we see in ETMU and the JyU Equity Team 
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Koordinaattorit: 

• Minna Ylikännö (TEM) Minna.Ylikanno@gov.fi 

• Tuula Närvä (Kela) tuula.narva@kela.fi 

 

Sosiaaliturvajärjestelmäämme pidetään monimutkaisena ja hankalasti ymmärrettävänä. 

Etenkin elämäntilanteissa, joissa tarvetta on useammille etuuksille ja palveluille, yksilöt ja 

perheet voivat törmätä erilaisiin byrokratia- ja tuloloukkuihin. Esimerkiksi silloin, kun arjen 

hallintaa vaikeuttaa jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma, voi olla vaikeaa ja raskastakin 

yrittää hahmottaa, mihin etuuksiin ja palveluihin yksilöillä on oikeus. Tällöin on olemassa suuri 

riski sille, että sosiaaliset oikeudet eivät kaikilta osin toteudu ja epäoikeudenmukaisuuden 

kokemukset vahvistuvat lisäten epäluottamusta yhteiskuntaan. Tähän tunnistettuun 

haasteeseen pyritään osaltaan vastaamaan viranomaisten yhteispalvelupisteillä, monialaisia 

palveluja sekä saavutettavia sähköisiä palveluja kehittämällä. 

 

Meneillään olevan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä 

selkeämpi ja toimivampi järjestelmä sekä myös tietoisuuden ja tiedon lisääminen 

sosiaaliturvasta. Toteutuessaan nämä tavoitteet vahvistavat luottamusta yhteiskuntaan 

turvaamalla paremmin yksilöiden oikeudet sosiaaliseen turvaan. Sosiaaliturvaa uudistettaessa 

keskeisiä kysymyksiä ovat, millaisia universaaleja tai kohdennettuja etuuksia ja palveluita tulisi 

olla tarjolla. Voisiko esimerkiksi paljon kansainvälisestäkin keskustelua herättävä perustulo 

turvata nykyistä paremmin sosiaaliset oikeudet sekä lisätä hyvinvointia ja 

oikeudenmukaisuuden kokemuksia? Entä millaiset mittarit ja uudistamisen menetelmät 

palvelevat sosiaalisen turvan laadullisten tavoitteiden ja koetun oikeudenmukaisuuden 

toteutumista? Toivomme työryhmään esityksiä edellä kuvattuihin teemoihin liittyen. Esitykset 

voivat perustua suunnitteilla tai meneillään olevaan tutkimukseen tai jo julkaistuihin tuloksiin, 

ja ne voivat olla luonteeltaan määrällisiä, laadullisia tai eri tutkimusmenetelmiä yhdisteleviä. 

 

Sanna Blomgren, THL, sanna.blomgren@thl.fi 

 

Ihmisen heikko työmarkkina-asema näkyy usein pitkittyvänä tai toistuvana työttömyytenä. 

Pysyvää työllistymistä voivat vaikeuttaa esimerkiksi fyysiset ja psyykkiset sairaudet tai 

puutteet osaamisessa ja kielitaidossa. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset 

mailto:tuula.narva@kela.fi
mailto:sanna.blomgren@thl.fi
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ihmiset voivat saada pitkään, peräkkäin ja lomittain erilaisia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja 

työllisyyspalveluja sekä sosiaalietuuksia. Lisäksi heillä on yleensä monia kokemuksia ja paljon 

sanottavaa palvelujen ja etuuksien hakemisesta ja saamisesta. Jos ja kun sosiaaliturvaa 

pyritään sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä uudistamaan nykyistä oikeudenmukaisemmaksi, 

voivat heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kokemukset tuoda esiin keskeisiä 

ongelmakohtia – kuten myös hyvin toimivia asioita - nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä. 

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten näkökulmasta sosiaaliturvan 

oikeudenmukaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiset kokevat sosiaaliturvan 

kohtelevan heitä reilusti suhteessa toisiinsa tai muihin kansalaisiin. Se voi tarkoittaa myös, 

että sosiaaliturvan toimeenpano toteuttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla 

lainsäädännössä sosiaaliturvalle asetettuja hyviä tavoitteita. Sosiaaliturvan tavoitteita ovat 

lainsäädännön perusteella mm. hyvinvoinnin, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn 

turvaaminen sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Laki toimeentulotuesta 

142/1997). 

 

Sosiaaliturvalainsäädännön edellä mainittujen tavoitteiden perusteella tulkitsen, että 

sosiaaliturvassa sekä sosiaaliturvaan sisältyvien palvelujen ja etuuksien toimeenpanossa yksi 

keskeinen tavoite on heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten toimijuuden 

tukeminen. Tässä esityksessä tarkastelen heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten 

ryhmähaastattelujen pohjalta, miten palveluilla ja etuuksilla voidaan tukea heikossa 

työmarkkina-asemassa olevien ihmisten toimijuutta. Kuvaan haastateltujen kokemuksia 

sosiaali-, terveys-, työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen ja etuuksien hakemisesta ja käytöstä sekä 

miten palvelujen ja etuuksien toimeenpanoon liittyvät tekijät ovat olleet yhteydessä 

toimijuuden vahvistumiseen tai rajoittumiseen. Tämän perusteella pohdin, mitä tulokset 

tarkoittavat sosiaaliturvan oikeudenmukaisen toteutumisen näkökulmasta sekä mitä 

sosiaaliturvan uudistamisessa tulisi huomioida, jotta uusi sosiaaliturvajärjestelmä olisi heikossa 

työmarkkina-asemassa olevien ihmisten näkökulmasta nykyistä oikeudenmukaisempi. 

 

 

Sanna Kärkkäinen, Merita Mesiäislehto, Kia Gluschkoff, Johanna Kausto, Taina Leinonen, 

Joonas Poutanen, Netta Tuominen, Matti Joensuu, Peppi Saikku 

 

Finnish Work Ability Programme aims to strengthen the existing work capacity of those with 

partial work capacity currently out of the labour market and looking for  possibilities to 

become employed. One of the ways to promote future employment is to gain knowledge on 

service and social security pathways of the participants of the program. The program is aimed 

for those with long-term unemployment and with suboptimal health. In Finland, it is 

estimated that over 60,000 people with partial work capacity is outside the labour market 

despite wanting to be active in labour market. 
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The analysis is based on register data. Data from several different sources includes 

information on employment and health care services, social transfers and times on sick leave 

or on disability benefits. Follow-up time in the study is from year 2005 to 2020. Additionally, 

information from participants’ self-assessed work capacity is available (The Abilitator -

method). In the first phase of this study, register information has been gathered from over 

500 participants. 

 

In this study, age, sex, socioeconomic position will be considered as background factors. Main 

interests are the history of the working life participation and service and benefit use within 

participants and how background factors, prior participation in working life, and different 

service and benefit history pathways are linked with current self-assessed work capacity. 

In this study interests is on different subgroups in terms of service and benefits use among 

those with long-term unemployment and partial work capacity. Ideally, this information 

would be helpful when planning functional customer-orientated service pathways, developing 

health care services and social security to support work capacity and facilitate participation to 

working life. 

 

 

Tuula Närvä, Turun yliopisto (tuula.narva@kela.fi/ tuula.narva@netikka.fi) 

 

Keskeisenä kysymyksenä esityksessä on taustoittaa sitä, miten vammaispoliittisen ajattelun 

muutokset ovat välittyneet eri aikoina vammaisen asiakkaan kohtaamiseen sosiaaliturvan 

toimeenpanossa. Esitys on osa väitöskirjatutkimusta Vammaispolitiikasta osallisuuteen 

hallinnon arjessa: kohteesta toimijaksi sosiaaliturvan kehittämisessä. 

 

Tavoitteena on tuoda näkyväksi sosiaali- ja vammaispoliittisen tausta-ajattelun merkitystä 

käytännön sosiaaliturvan toimeenpanolle eli sitä, miten vammainen asiakas on nähty eri 

aikoina eli eettinen toimintaympäristö sekä miten näkökulma asiakkaaseen on vaikuttanut 

asiakkaan kohtaamiseen. Selvitän tässä osiossa, mistä käsitteellisistä lähtökohdista ja millaisen 

yhteiskunnallisen kehityskulun kautta tavoittelemme tänä päivänä vammaisten 

yhdenvertaista ja asiakaslähtöistä osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Lähteinä 

kirjallisuuslähteet, kriittinen diskurssianalyysi. 

 

Tutkimuksen kontribuutio on kuvata Suomen vammaispoliittisen ajattelun vaikutusta eri 

aikoina käytännön sosiaaliturvan toimeenpanoon ja asiakkaan kokemukseen. 

 

 

Jaakko Harkko, Helsingin yliopisto 

 

mailto:tuula.narva@netikka.fi


102 
 

Näyttöön perustuvilla käytänteillä on erityinen rooli järjestelmän uudistamisessa tietoon 

perustuvaa päätöksentekoa korostettaessa. Näyttöön perustuvat tuettu työllistyminen (IPS-

malli) on toimintamalli, jossa mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä tuetaan avoimille 

työmarkkinoille terveydenhoidon avohuollon kontekstissa. Mallin toteutettavuudesta ja 

tehokkuudesta on vakiintunutta näyttöä. Vähemmän kuitenkin tiedetään siitä, kuinka malli 

sijoittuu osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja palveluiden järjestelmätason 

uudistamista. Tässä esityksessä esitellään tuloksia käynnissä olevasta scoping reviewistä, jossa 

kansainväliseen kirjallisuuteen perustuen tarkastellaan ja kuinka rakenteelliset tekijät kuten 

lainsäädäntö, toimintapolitiikat ja rahoitus edistävät ja ehkäisevät IPSmallin juurtumista osaksi 

normaalipalvelujärjestelmää niissä maissa joissa sitä on toimeenpantu. 

 

Kartoitamme scoping review -katsausten tekoon vakiintuneilla menetelmillä tutkimuksia, 

joissa raportoidaan instituutiorakenteista IPS-mallin toimeenpanon yhteydessä. Tutkimukset 

voivat olla kvantitatiivisia, kvalitatiivisia tai mixed methods -tyyppisiä vertaisarvioituja 

englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita. Käytämme tulosten temaattiseen luokitteluun 

laadullista sisältöanalyysiä. 

 

Odotamme IPS-mallin toimeenpanoa ja juurtumista koskevien tutkimusten koonnin tukevan 

päätöksentekijöitä ja työllistymistä edistävien palveluiden johtajia parantamaan IPS:n ja 

muiden näyttöön perustuvien käytäntöjen levinneisyyttä ja kattavaa toimeenpanoa. 

 

 

Anne Määttä, erityisasiantuntija, VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, anne.maata@diak.fi 

Sofi Perikangas, tohtorikoulutettava, FM, Vaasan Yliopisto, sofi.perikangas@uwasa.fi 

Sanna Tuurnas, yliopistotutkija, julkisjohtaminen, HT, Vaasan yliopisto, 

sanna.tuurnas@uwasa.fi 

 

Artikkelissa tarkastellaan palvelumuotoilun mahdollisuuksia luoda yhteensovitettuja 

palvelukokonaisuuksia monialaista tukea tarvitseville asiakkaille. Tutkimuksen kohteena on 

lyhytaikais- ja sakkovankien kanssa työskentelevän monialaisen verkoston kanssa toteutettu 

Palveluintegraation muotoilu -työskentely, jossa yhteiskehittämällä selkeytetään monialaista 

tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelevää monialaista verkostotyötä ja sen 

johtamista. Artikkelissa kuvataan yhteiskehittämisprosessi, jossa eri vaiheiden kautta 

tunnistetaan ja analysoidaan verkostoyhteistyön ja sen johtamisen haasteita sekä muotoillaan 

yhdessä asiakaslähtöisiä, monialaista työtä tukevia ratkaisuja. Yhteiskehittämisen prosessiin 

osallistuneet ammattilaiset ovat rikosseuraamus-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan 

työntekijöitä, esihenkilöitä sekä johdon edustajia. 

 

Teoreettinen viitekehys rakentuu ymmärrykselle ilkeistä sosiaalisista ongelmista, joita 

yksittäiset ammattilaiset eivät kykene ratkaisemaan. Tutkimuksessa tunnistetaan 

palvelujärjestelmän siilomaisuus sekä systeemisyys, jossa yksittäisten toimijoiden tekemät ja 

tekemättömät päätökset sekä toimet vaikuttavat niin asiakkaisiin, verkostoon kuin sen 

mailto:sanna.tuurnas@uwasa.fi
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johtamiseen. Tässä kehyksessä analysoidaan yhteiskehittämisen, palvelumuotoilun ja 

yhteensovittavan johtamisen mahdollisuuksia tukea verkostoyhteistyössä tarvittavaa 

muutosta. Erityishuomio kiinnitetään johdon roolin, jonka tarkastelu aiemmassa 

tutkimuksessa on jäänyt vähäiseksi. 

 

Palveluintegraation muotoilu -prosessin tuloksia analysoidaan osallistuneiden (N=30) 

palautteiden sekä vuosi muotoiluprosessin jälkeen toteutettujen avainhenkilöhaastattelujen 

(N=4) avulla. Tulokset kertovat muotoiluprosessin vahvistaneen verkostoyhteistyötä ja 

helpottaneen lyhytaikais- ja sakkovankien pääsyä palvelujen piiriin. Verkostoon kuuluvien 

mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä olivat parantuneet ja heidän keskinäiset roolinsa, 

verkoston toiminnan rakenteet sekä yhteistyöhön liittyvä päätöksenteko olivat selkeytyneet. 

Näiden tulosten kautta tulkitsemme, että yhteiskehittämällä ja palvelumuotoilulla voidaan 

selkeyttää verkostoyhteistyötä ja siten parantaa haavoittuvassa asemassa olevien 

asiakasryhmien mahdollisuutta saada tarvitsemiaan palveluita. 

 

 

Jussi Tervola, THL 

 

Perustulo vaihtoehtoisena sosiaaliturvan järjestämistapana on pysynyt suomalaisen 

sosiaaliturvakeskustelun agendalla perustulokokeilun jälkeenkin. Se on osalle edelleen 

korjaava ratkaisu nykyjärjestelmän koettuihin ongelmiin, mutta ratkaisisiko se todella 

ongelmia vai loisiko se uusia? 

 

Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä selvitetään sosiaaliturvan 

vaihtoehtoisia järjestämistapoja, joista yksi on perustulo. Sosiaaliturvauudistuksen keskeisiksi 

ongelmiksi on nostettu sosiaaliturvan monimutkaisuus, ansiotyön ja sosiaaliturvan 

yhteensovitus, viimesijaisen turvan laaja rooli sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovitus. 

Esityksessä esitellään sosiaaliturvauudistuksen vaihtoehtoisten järjestämistapojen työryhmän 

selvitystä perustulosta, ja pohditaan, ratkaisiko se sosiaaliturvakomitean nostamia ongelmia. 

Ensiksi esitellään perustulon ideaa, suomalaista perustulokeskustelua ja siinä asetettuja 

tavoitteita perustulolle. Toiseksi esitellään työryhmän muodostama yksityiskohtainen 

perustulomalli Suomen järjestelmään, ja perustellaan siinä tehtyjä valintoja. Sen jälkeen 

käydään läpi perustulomallin arvioituja vaikutuksia tuloeroihin, lapsiin, sukupuolten 

tasaarvoon, työntekoon, rahoitustasapainoon, palvelujen ja etuuksien yhteensovitukseen sekä 

muita potentiaalisia vaikutuksia. 

 

Vaikutusarviot perustuvat mikrosimulointiin sekä aiempiin tutkimuksiin perustulosta. Lopuksi 

pohditaan perustulon sopivuutta suomalaiseen järjestelmään ja sitä, kuinka paljon perustulon 

vaikutuksista voidaan ylipäätään sanoa nykytiedon valossa. 

 

 



104 
 

Olli Kangas & Minna Ylikännö 

 

Debates on gendered effects of universal basic income (UBI) bifurcate into two opposing 

views. On one hand, UBI is seen as a strong incentive for women to stay at home and be 

permanently locked in their care responsibilities. On the other hand, UBI is seen as a device 

to increase women’s autonomy, fortify their capacity to act, and guarantee them individual 

income and income security. Put differently, UBI would either cement the traditional division 

of labour between genders and trap women at home, or it would be an empowering option 

for women. This type of discussion is relevant in countries with significant gender 

inequalities. In Finland, as in other Nordic countries, gender equality in both labour markets 

and families is better achieved than in most other countries. From this perspective, it is 

difficult to establish that the implementation of basic income would have a major impact on 

the position of women in these established gender-equal societies. In this study, we use 

survey data compiled in the context of the Finnish basic income experiment (2017–2018) to 

analyse the effects of basic income on employment and empowerment, with the focus on its 

gender effects. Our results indicate that while UBI did not affect employment in the two-year 

experiment and, it was positively associated with individual capacities and confidence in 

various aspects of life. However, the effects were universal and they did not differ between 

women and men. UBI is not a gender equality-related issue in the Nordic welfare states. 

 

 

Niklas Mäkinen, Satu Ojala, Laura Peutere ja Jussi Partanen, Tampereen yliopisto (@tuni.fi) 

 

Työttömän velvoitteet osallistua julkisen vallan edellyttämiin työllisyys- ja 

aktiivitoimenpiteisiin ovat eri maiden työttömyysturvajärjestelmien ytimessä. Näiden 

velvoitteiden noudattamatta jättämisestä on säädetty erilaisia sanktioita, joilla pyritään 

vaikuttamaan työttömän työnhakijan työnhakukäyttäytymiseen. Työnhakijaa voi kohdata 

sanktio esimerkiksi silloin, jos hän ei täytä työnhakuvelvoitteitaan tai kieltäytyy toistuvasti 

työtarjouksista tai työllistymistä edistävistä aktivointitoimista. Sanktioiden seurauksena 

työnhakijan työttömyys- tai muita etuuksia voidaan alentaa tai evätä kokonaan. 

Sanktioinnin työllisyysvaikutuksia on tutkittu paljon enemmän kuin sen 

hyvinvointivaikutuksia. Odotetut työllisyysvaikutukset perustuvat oletuksille työttömyyden 

kasvavista kustannuksista työttömille. Sanktion seurauksena työnhakijan oletetaan hakevan 

intensiivisemmin töitä ja laajentavan työnhaun kohteina olevien työnpaikkojen kirjoa (ex-post 

effect). Toisaalta sanktioihin liittyy niin sanottu uhkavaikutus (ex-ante effect): sanktioinnin 

mahdollisuuden oletetaan ohjaavan työttömän työnhakukäyttäytymistä ja edesauttavan 

nopeampaa työllistymistä. 
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Sanktioilla on kuitenkin havaittu myös epätoivottuja sivuvaikutuksia työttömän 

toimeentuloon, työkykyyn ja terveyteen. Liian tiukka sanktiointi saattaa esimerkiksi syventää 

työttömän köyhyysriskiä heikentyneen perusturvan myötä. Sanktiointikäytäntöjä onkin 

kritisoitu, koska ne eivät huomioi työnhakijan omia henkilökohtaisia toimintavalmiuksia, 

toiveita tai arvoja. Jos järjestelmä ei tunnista työnhakijan toimijuutta, vaan kohtelee häntä 

toimenpiteiden passiivisena kohteena, saattaa hänen yhteytensä työvoimapalveluihin ja 

työmarkkinoihin ohentua entisestään. Sanktioiden on myös havaittu kasautuvan vaikeasti 

työllistyville työnhakijaryhmille, mikä voi heikentää heidän hyvinvointiaan ja 

mielenterveyttään sekä kytkeytyä ajautumiseen työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle. 

Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja 

työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset teemme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, 

jossa kysymme, miten sanktioiden uhkavaikutukset sekä saadut sanktiot vaikuttavat 

työnhakijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin.  Analyysi perustuu kotimaisista ja 

kansainvälisistä tutkimusjulkaisujen tietokannoista kerättävään, valituilla hakusanoilla 

rajattuun tutkimuskirjallisuusaineistoon. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 

arvioida sanktioiden oikeudenmukaisuutta vaikeimmin työllistyvien työnhakijaryhmien 

toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. Ensimmäisistä havainnoista voi päätellä, että vaikka 

sanktiot ehkäisisivätkin työvoimapoliittisesti moitittavaa menettelyä alkavien työttömyyksien 

kohdalla, työttömyyden pitkittyessä ja jäljelle jäävän työnhakijajoukon valikoituessa sanktioilla 

on enenevästi kielteisiä hyvinvointi-, terveys- ja toimeentulovaikutuksia. 

Velvoittavuusjärjestelmän legitimiteettiä tulisikin arvioida haavoittuvien työnhakijaryhmien 

osalta erikseen. 

 

 

Amanda Tuomola, Turun yliopiston väitöskirjatutkija, THL:n vieraileva tutkija Paula Saikkonen, 

THL 

 

Vuoden 2017 toimeentulotukiuudistus Suomessa siirsi perustoimeentulotuen myöntämisen 

kuntien sosiaalitoimilta Kelalle. Uudistuksen tavoitteeksi mainittiin tuen myöntämisen 

yhdenmukaistaminen ja hakijoiden yhdenvertaisuuden parantaminen. Toimeentulotuen 

myöntämiseen sisältyy harkintaa. Se mahdollistaa ihmisten erilaisten elämäntilanteiden 

huomioimisen, mutta se ei ole täysin ongelmatonta. Ohjeistuksia ei voida soveltaa 

suoraviivaisesti kaikkiin tilanteisiin ja siksi harkintaa tarvitaan. Samalla sitä pyritään toisaalta 

rajoittamaan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Päätöksenteossa harkintaa käyttävät 

katutason työntekijät, jotka työssään toimeenpanevat ja soveltavat lainsäädäntöä. Harkintaan 

vaikuttavat myös organisaation olosuhteet, kulttuuri sekä päätöksentekoa ohjaavat 

ohjeistukset. Harkinnan roolia viimesijaisen turvan toimeenpanossa ei kuitenkaan ole vuoden 

2017 uudistuksen jälkeisessä tilanteessa tutkittu. Ylipäänsä sosiaaliturvan toimeenpanoa 

koskevaa harkintaa käsittelevässä kirjallisuudessa on jäänyt vähälle huomiolle 

organisaatioiden laatimat ohjeistukset työntekijöille, jotka ohjaavat päätöksentekoa, vaikka ne 

toimivat perustana työntekijöiden päätöksenteossa. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella harkinnan muotoja organisaation ohjeissa. 

Analyyttisen kehyksen avulla harkinnan eri muotoja tarkastellaan empiirisesti viimesijaisessa 

turvassa. Lisäksi tarkastellaan epidemian ajalle tehtyjä väliaikaisia muutoksia päätöksenteon 

ohjeisiin ja ovatko kriisin ajalle tehdyt käytännöt muuttaneet harkintaa epidemian jälkeen. 

Tutkimuksen aineistona on dokumenttiaineisto, joka koostuu toimeentulotuen etuusohjeista 

ennen ja jälkeen epidemian, STM:n suosituksista toimeentulotuen käsittelyyn epidemian ajalle 

ja hallituksen esityksestä väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Lisäksi täydentävänä aineistona 

on THL:n tutkijoiden keräämä haastatteluaineisto sosiaalihuollon asiakkaista epidemian ajan 

palveluista ja etuuksista. Aineistoa tarkastellaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka 

jälkeen tuloksia kuvataan deduktiivisesti selittävän typologian avulla. 

 

Analyysin perusteella harkintaa esiintyy kolmessa muodossa organisaation ohjeissa. Eri 

harkinnan muodot sisältävät erilaisia harkinnan tulkintamahdollisuuksia. 

Tulkintamahdollisuudet ohjaavat harkintaa yhdenmukaiseen, tapauskohtaiseen tai näiden 

kahden ristiriitaiseen tulkintaan. Epidemian jälkeen ohjeiden harkinta on muuttunut, vaikka 

muutoksia ei voida jäljittää epidemian ajan väliaikaisiin käytäntöihin. Kokonaisuudessaan 

tulokset kertovat, miten harkinta ilmenee monilla tavoilla organisaation ohjeistuksissa. 

Tutkimus selkeyttää käsitystä siitä, miten päätöksenteon perustana olevat ohjeistukset 

vaikuttavat työntekijöiden käyttämään harkintaan eri tavoilla toimeenpanossa. 

 

 

Heikki Ervasti, Turun yliopisto 

 

Vaikka tutkimuksissa on todettu laajan hyvinvointivaltion kannatus väestön keskuudessa 

lähes vankkumattomaksi, on samalla löydetty myös selkeitä painotuseroja väestöryhmien ja 

yksiöiden välillä. Viime aikaisessa keskustelussa erojen on katsottu kiristyneen jopa siinä 

määrin, että universalismia tavoittelevan ja koko väestön kattavan sosiaaliturvan 

kannatusperusta on alkanut rakoilla. Tarkastelen tässä esityksessä suomalaisten 

hyvinvointivaltioasenteita vuosina 2008 ja 2016 European Social Survey (ESS) –aineisto 

Suomen osuuden perusteella. Erityistä huomiota kiinnitän siihen, pitävätkö suomalaiset 

tärkeänä väestöryhmien välisiä eroja tasoittavaa hyvinvointipolitiikkaa ja ovatko 

väestöryhmien väliset erot tarkasteluajankohtien välillä kasvaneet. Tulokset osoittavat, että 

suomalaisten keskuudesta löytyy tiettyjä eroja suhtautumisessa hyvinvointipolitiikkaan.  Eroja 

selittävät vahvimmin ideologiset taustatekijät, kun taas sosioekonomiset tekijät ja 

sosiaaliturvan asiakkuus selittävät eroja vähemmän tai eivät lainkaan. Kahden 

tutkimusajankohdan välillä väestöryhmien väliset erot ovat hieman pienentyneet ja empatia 

heikommassa asemassa olevia yksilöitä kohtaan on lisääntynyt. 
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Koordinaattorit: 

• Marita Husso Tampereen yliopisto, marita.husso@tuni.fi 

• Johanna Hietamäki THL, johanna.hietamäki@thl 

• Anniina Kaittila Turun yliopisto, anniina.kaittila@utu.fi 

  

Väkivalta on keskeinen sosiaalinen ongelma. Se on myös merkittävä oikeudenmukaisuutta, 

kestävää hyvinvointia, tasa-arvoa, demokratiaa ja turvallisuutta koskeva kysymys. Väkivalta ja 

sen haavoittavuus on noussut näkyväksi keskustelunaiheeksi yhteiskunnallisten kriisien, kuten 

koronan, sodan ja ympäristöongelmien myötä. Myös sote-uudistus on herättänyt huolta 

esimerkiksi lähisuhteissa ja työssä kohdatun väkivallan, hoivan laiminlyönnin, digitaalisen 

väkivallan sekä institutionaalisen ja rakenteellisen väkivallan kysymysten katveeseen 

jäämisestä. 

 

 Työryhmässä pohdimme, miten 2020-luvulla jäsennetään väkivaltaa yhteiskunnallisena, 

teoreettisena ja sosiaalipoliittisena kysymyksenä. Miten väkivaltaa ja sen vaikutuksia 

käsitteellistetään ja miten niihin puututaan, ja miten hitaan ja epäsuoran väkivallan vaikutuksia 

voidaan jäsentää? Työryhmään kutsutaan mukaan esityksiä, joissa käsitellään väkivallan eri 

muotoja ja niiden tutkimisen tapoja sekä väkivaltaan puuttumisen haasteita ja mahdollisuuksia 

arjessa, instituutioissa ja palvelujärjestelmissä. Toivotamme tervetulleiksi sekä teoreettisesti, 

menetelmällisesti että empiirisesti keskustelevia alustuksia. 

Elisa Niklander, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut yhdessä Kuntaliiton kanssa suosituksia 

kunnille väkivallan ehkäisystä vuosina 2008. Suosituksessa todettiin, että kun toimijoiden 

vastuita väkivaltaongelman hoitamiseksi ei ole selkeästi sovittu, väkivalta jää helposti 

hoitamatta muiden ilmiöiden taustalla.  Vuonna 2019 STM julkaisi raportin 

lähisuhdeväkivallan hyvien käytäntöjen viemisestä rakenteisiin. Raportissa Nipuli (2019) tekee 

toimenpide-ehdotuksia lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi muun muassa siitä, miten 

kehitetään lähisuhdeväkivaltatyön rakenteita kaikilla tasoilla (kunta, alue, valtio) ja kuinka 

varmistetaan väkivallan eri osapuolien palvelut ja palveluihin pääsy. Nipuli (2019) ehdottaa, 

että kuntataso muodostaa ja toimeenpanee palvelupolut lähisuhdeväkivaltaan ja 

seksuaaliväkivaltaan. 
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Suosituksista huolimatta lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja palvelunpolkujen luominen alueilla ja 

kunnissa on edennyt jähmeästi. Eri puolilla Suomea lähisuhdeväkivallan osapuolet ovat olleet 

keskenään hyvin erilaisessa asemassa palvelujen ja niihin pääsyn osalta. Osana Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta (sote-uudistus) on pohdittu, miten 

lähisuhdeväkivallan ehkäisy, hoito ja koordinaatio tullaan hoitamaan jatkossa 

hyvinvointialueiden ja kuntien osalta. 

 

Hallitusohjelmaan perustuvassa Oikeusministeriön (OM) koordinoiman Naisiin kohdistuvan 

väkivallan torjuntaohjelman yhtenä toimenpiteenä laadittiin ohjeistus kunnille ja 

hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja 

lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi (October & Laitinen, 2022). Ohjeissa 

annetaan opastusta hyvinvointialueiden päättäjille koordinaatiorakenteen luomiseksi sekä 

palveluiden järjestämisestä vastaaville päättäjille ja toimialojen johtajille. Lisäksi ohjeet 

sisältävät käytännön esimerkkejä̈toimivista toimintamalleista, monialaisesta yhteistyöstä sekä 

kirjallisten hoito- ja palvelupolkujen laatimisesta lähisuhdeväkivallan eri osapuolien 

auttamiseksi. 

 

 

Anniina Kaittila, Turun yliopisto 

Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto 

Johanna Hietämäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

Marita Husso, Tampereen yliopisto 

Jarno Tuominen, Turun yliopisto, 

Hanna Mielismäki, Tampereen yliopisto 

Matti Näsi, Helsingin yliopisto 

Markus Kaakinen Helsingin yliopisto 

 

Kansainvälisten vertailujen perusteella väkivalta on Suomessa yleistä sekä lähisuhteissa että 

tuntemattomien taholta koettuna. Eri väkivallan lajit kuitenkin poikkeavat toisistaan 

esimerkiksi tekopaikan ja sukupuolen mukaan. Parisuhdeväkivallan tiedetään paikantuvan 

erityisesti kotiin ja kohdistuvan erityisesti naisiin. Tuntemattoman taholta koetun väkivallan 

tekopaikka on puolestaan tyypillisimmin kodin ulkopuolinen tila ja kokijat yleisimmin miehiä.  

Väkivallan piirteiden kansallinen tarkastelu on olennaista väkivallan ilmiön ajantasaiseksi 

ymmärtämiseksi sekä väkivallan ehkäisyyn ja tukeen suunnattujen palvelujen kehittämiseksi. 

Työryhmäesityksessä kysymme, mitkä tekijät selittävät suomalaisten aikuisten kokemaa 

väkivaltaa eri konteksteissa. Tarkastelun kohteena on parisuhteissa, muissa lähisuhteissa ja 

tuntemattomien taholta koettu väkivalta. Aineistona hyödynnämme Kansallista 

Rikosuhritutkimusta vuodelta 2021. Analyysiin valitun aineiston koko on 5196 vastaajaa. 

Analyysimenetelmänä hyödynnetään multinominaalista logistista regressioanalyysia. Tulosten 

perustella väkivallan tyypilliset piirteet vaihtelevat kontekstin mukaan. Parisuhdeväkivaltaa 

kokevat erityisesti naiset, alle 45-vuotiaat aikuiset, avoliitossa tai seurustelusuhteessa olevat, 

taloudellisen tilanteen heikoksi kokevat sekä vastaajat, jotka heikosti tunnistavat välillisen 
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väkivallan teot väkivallaksi Muissa lähisuhteissa koetun väkivallan kokijat olivat tyypillisimmin 

naisia, alle 60-vuotiaita, mutta erityisesti nuoria aikuisia, suhdestatukseltaan yksin eläviä, 

heikossa taloudellisessa tilanteessa eläviä ja heikosti fyysisen väkivallan teot väkivallaksi 

tunnistavia. Tuntemattomien taholta koetun väkivallan kokijoina ovat tyypillisimmin alle 60-

vuotiaat, ja lisäksi erityisesti nuoret aikuiset, ei-avioliitossa elävät sekä heikosti 

toimeentulevat. Tulosten perusteella väkivallan piirteissä on aiempaan tutkimustietoon 

suhteutettuna sekä pysyvyyttä että muutoksia. Siten säännöllinen tiedonkeruu koetusta 

väkivallasta on jatkossakin olennaista. Aiempaa tutkimustietoa täydentävänä havaintona 

tulokset osoittavat väkivallan heikon tunnistamisen olevan yhteydessä pari- ja muuhun 

lähisuhdeväkivaltaan. Väkivallanehkäisytyössä tulisikin kiinnittää jatkossa erityistä huomiota 

tietoisuuden lisäämiseen väkivallasta ilmiönä. 

 

 

Sonja Tihveräinen, Tampereen yliopisto 

 

Teknologia on tullut kiinteäksi osaksi sekä lasten, nuorten että aikuisten arkea ja 

vuorovaikutusta. Digitaaliset teknologiat mahdollistavat myös erilaisia rikoksia ja 

väkivallantekoja: älypuhelimia, tietokoneita, sosiaalisen median alustoja ja sähköpostia 

voidaan käyttää esimerkiksi uhkailuun, kontrollointiin ja häpäisyyn. (Dunlap 2010, Ybarra ym. 

2017). 

 

Teknologian välityksellä tapahtuva väkivalta on sukupuolistunut ilmiö: se eroaa sisällöltään, 

muodoiltaan, yleisyydeltään ja seurauksiltaan sukupuolen perusteella. Esimerkiksi tuorein 

kouluterveyskysely (2021) osoittaa, että teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten 

seksuaalinen häirinnän lisääntyneen hälyttävästi ja tapahtuvan yleisimmin internetissä. 

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 14–24 –vuotiaista nuorista lähes puolet on kokenut 

teknologian kautta tapahtuvaa häirintää, ja 40 prosenttia on kokenut digitaalista 

seurustelusuhdeväkivaltaa. Nuoret naiset kokevat digitaalisen väkivallan ongelmallisempana 

ja vakavampana kuin nuoret miehet. (Tompson ym. 2013; Pew Research Center 2017 ja 

2021; Powell & Henry 2016). 

 

Merkittävä määrä nuorista altistuu sukupuolistunelle väkivallalle ja häirinnälle. Opettajat ja 

muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset avainasemassa lasten ja nuorten kokeman 

väkivallan havaitsemisessa ja siihen puuttumisessa. (Lidman, Päivinen & Husso 2020.) 

Tarkastelen tutkimuksessani kouluammattilaisten näkemyksiä nuorten kokemasta 

teknologiavälitteisestä väkivallasta ja siihen puuttumisen haasteista ja mahdollisuuksista. 

Tutkimusaineistoni koostuu haastattelu- ja kyselyaineistoista, joka on kerätty vuonna 2020 

EU:n rahoittamassa EraseGBV (Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and 

Encounter Gender-Based Violence) -hankkeessa kouluammattilaisina työskenteleviltä tai 

kouluammattilasiksi opiskelevilta henkilöiltä. Aineiston analysoinnissa hyödynnän Erving 

Goffmanin (1974) kehyksen käsitettä. 
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Tomomi Hisasue, Tampere University 

 

Background: Intimate partner violence (IPV) adversely affects health and well-being among 

victims. Victims of IPV are more likely to suffer from health problems, resulting in high health 

care utilisation. However, there is limited evidence about what are the underlying factors 

relating to the main cost drivers of health care and the patterns of health care utilisation 

among victims of IPV. Under-reporting exposure to violence is a major challenge in 

investigating the extent of violence and the characteristics of victims of violence of IPV. 

Objective: The aim was to develop a method to identify victims of IPV using a register-based 

approach. We assessed the sociodemographic characteristics of the victims of IPV. 

Methods: This study used three merged nationwide Finnish register data: 1) HILMO (the Care 

Register for Health Care) 2) AvoHILMO (Register of Primary Health Care Visits) 3) Shelter 

registers for domestic violence. Victims of IPV were compared to their five times bigger age 

and gender matched reference population. We selected individuals aged 19–54 years living in 

Finland between 2015-2020. 

 

Results: From 2015 to 2020, 11823 individuals were identified as having been exposed to 

IPV. About 84 % of these victims were women. Most victims were identified from the shelter 

register. There was a small overlap between health registers and shelter register. There were 

significant differences between victims and non-victims according to socio-economic status, 

education, and occupational status. 

 

Conclusion: Victims of IPV vary according to socio-economic characteristics and sources of 

identification. The study indicates the challenges in identifying victims of register data and 

the weakness of relying on a single data source. Furthermore, it highlights the importance of 
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using multiple data sources for further studies to investigate the patterns of health service 

study and estimate health care costs of victims of IPV. 

 

 

Johanna Hietamäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

 

Tausta:Turvakodit on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa kokeville. Vuodesta 2015 lähtien 

turvakodit 

ovat olleet valtion rahoittamia ja sitä ennen kunnat joko tuottivat tai ostivat 

turvakotipalveluita. Turvakoti on ollut asiakkaille maksuton vuodesta 2015 alkaen ja 

turvakotiin hakeutuvat eivät tarvitse enää maksusitoumusta kunnista. Turvakotien määrä on 

lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2015 oli yhteensä 19 turvakotia ja vuonna 2019 on 28 

turvakotia. Vähintään yksi turvakoti on ollut kaikissa maakunnissa vuodesta 2018 alkaen. 

Huolimatta turvakotien suuresta lisääntymisestä, emme tiedä, onko turvakodin sijainnilla 

merkitystä turvakodin saavutettavuuteen ja käyttöön. 

 

Tavoite:Tutkimme, onko turvakodin maantieteellisellä sijainnilla yhteyttä turvakodin 

käyttöasteeseen. Tarkastelemme turvakodin käyttöasteen koskien turvakodin saatavuudessa 

olevia muutoksia eli turvakodin avaamista tai sulkemista tietyllä alueella. 

Menetelmät: Aineistona ovat turvakotitilastosta 2015–2019 saatavat tiedot 28 turvakodin 

sijainnista, niiden avaamista ja sulkemista koskevista ajankohdista sekä asiakkaiden 

asuinkunnista (N = 20 576). Turvakotien käyttöastetta tarkastellaan suhteessa 10 000 

asukkaaseen. Turvakotien käyttöasteissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan turvakodin 

sijaintikunnassa ja alueen muissa kunnissa kolmen tapauksen kautta: 1) kuntaan ja lääniin on 

avattu ensimmäinen turvakoti, 2) läänissä on turvakoteja ja yhteen isoon kuntaan avattu 

ensimmäinen turvakoti, 3) turvakoti muutti kunnasta toiseen. 

 

Tulokset: Turvakotien käyttöaste nousi koko Suomessa koskien kuntien, joissa on turvakoti ja 

kuntia, joissa ei ole turvakotia. Käyttöaste on suurempaa turvakodin omaavissa kunnissa. 

Turvakotien sijainti oli selkeästi yhteydessä turvakodin käyttöasteeseen, kun tarkastellaan 

turvakodin avaamista tai siirtymistä kunnasta toiseen. Turvakodin käyttöaste lisääntyi 

turvakodin sijaintikunnassa, kun sinne avattiin turvakoti. Turvakodin siirtyminen kunnasta 

toiseen näkyi vastaavasti muutoksena turvakodin käyttöasteessa. 

 

Pohdinta:Vaikka turvakodit ovat ilmaisia ja asiakas voi mennä mihin tahansa turvakotiin, jossa 

on tilaa, niin turvakodin sijainnilla on merkittävä vaikutus turvakodin käyttämiseen. 

Turvakodin käyttöön vaikuttavat  toki myös muut tekijät kuin sijainti. Turvakotien sijainti ja 

sen vaikutus palveluiden tarjontaan ja saavutettavuuteen on kuitenkin oleellista huomioida 

turvakotipalveluita järjestettäessä ja sitä on tärkeää pohtia myös tasa-arvon ja 

oikeudenmukaisuuden näkökulmista. 
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Hanna Mielismäki,Tampereen yliopisto 

Marita Husso, Tampereen yliopisto 

Johanna Hietamäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Anniina Kaittila, Turun yliopisto 

 

Tutkimusten mukaan yhteiskunnalliset kriisit, kuten pandemiat, lisäävät lähisuhdeväkivallan 

riskiä, etenkin naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämän on selitetty johtuvan muun 

muassa lisääntyneestä stressistä, taloudellisesta epävarmuudesta ja hallinnan tunteen 

menetyksestä. Vuonna 2020 alkanut Covid-19-epidemia ja sitä seuranneet yhteiskunnalliset 

rajoitustoimet kavensivat ihmisten toimintaympäristöä kodin piiriin – paikkaan, jossa 

lähisuhdeväkivaltaa tyypillisesti tapahtuu. Rajoituksia kohdistui myös julkisten palvelujen 

saatavuuteen ja auttamisjärjestelmään. Työryhmäesityksessä kysytään, miten 

yhteiskunnallinen kriisitilanne vaikutti turvakotien ja väkivaltatyön avopalvelujen asiakkaiden 

avunsaannin mahdollisuuksiin. 

 

Empiirinen aineisto koostuu kahdeksasta fokusryhmähaastattelusta, joihin on osallistunut 27 

väkivaltatyön asiantuntijaa. Aineisto on kerätty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä 

Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yhteisessä Koronaepidemian vaikutukset 

lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön -hankkeessa. Teoreettisena 

lähestymistapana hyödynnettiin inhimillisten toimintamahdollisuuksien näkökulmaa sekä 

analyysimalleja eriarvoisuuden eri muodoista. Menetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia. 

 

Tulosten perusteella koronakriisin vaikutusta lähisuhdeväkivallan riskeihin ei ole huomioitu 

riittävällä tavalla palvelurakenteiden ja -käytäntöjen tasoilla. Kriisi paljasti palvelujärjestelmän 

heikkouksia erityisesti peruspalveluissa. Väkivaltaa kokeneiden toimintamahdollisuuksien 

kaventuminen heijastui eriarvoisuutena kolmella ulottuvuudella – elämänehtojen, resurssien 

ja eksistentiaalisuuden ulottuvuudella. Elämänehtojen eriarvoisuus piirtyi esiin sosiaalisen 

eristäytymisen aiheuttamana väkivallan kierteenä, joka heikensi väkivaltaa kokeneiden 

toimintakykyä ja mahdollisuuksia hakea apua. Resurssien eriarvoisuutta aiheutti puolestaan 

se, että kokijat eivät pystyneet normaaliin tapaansa hyödyntämään epävirallista 

tukiverkostoaan, ja virallinen tuki palvelujärjestelmän puolelta oli puutteellista. 

Eksistentiaalinen eriarvoisuus ilmeni epävarmuutena oman tilanteen vakavuudesta ja 

oikeudesta hakea apua, kun yhteiskunnallisen puheen keskiössä oli koronaviruksen 

aiheuttamat akuutit avuntarpeet. Koronakriisi heikensi haavoittuvassa asemassa olevien 

väkivallan kokijoiden asemaa avunhakijoina. 

 

Tulokset osoittavat, että väkivallan riskejä on ensisijaista seuloa toistuvasti kaikissa 

peruspalvelujen toiminnoissa – niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin varhaiskasvatuksen ja 

koulujen arjessa. Kaikille näille aloille tulee taata systemaattinen ja jatkuva koulutus 

lähisuhdeväkivallan eri teemoista. Tämä parantaa työntekijöiden edellytyksiä tunnistaa 

väkivaltaa ja puuttua siihen. Verkostoyhteistyön tiivistäminen taas parantaa väkivaltaa 
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kokeneiden ohjautuvuutta väkivaltatyöhön erikoistuneiden palvelujen ja peruspalvelujen 

välillä. Väkivaltapalveluille nähdään suurta tarvetta epidemian jälkiseurauksina. Tämän 

edellytykset tulee taata tulevassa hyvinvointialueiden palvelurakenteiden uudistuksessa siten, 

että väkivaltatyön roolia ja merkitystä vahvistetaan. 

 

 

Elli Hyväri, Tampereen yliopisto 

 

Koronapandemia ja sen leviämistä ehkäisevät toimet aiheuttivat muutoksia perheiden arjessa 

ja lisäsivät kotona vietetyn ajan määrää. Useat aiemmin julkisissa tiloissa tapahtuneet 

toiminnot, kuten työ, opiskelu ja lastenhoito siirtyivät kodin piiriin. Myös perheiden 

palvelukohtaamisia toteutettiin useammin etäpalveluiden kautta. Pandemian tuomat 

rajoitustoimet ja arjen muutokset nostivat esiin huolen lapsiperheissä tapahtuvasta 

lähisuhdeväkivallasta niin julkisessa keskustelussa, tutkimuksissa kuin väkivaltatyön kentällä. 

Lähisuhdeväkivallan on todettu myös lisääntyvän yhteiskunnallisten kriisitilanteiden 

yhteydessä. 

 

Esitys pohjautuu tutkimukseen, jossa tarkastelen lapsiperheiden avun saamista 

lähisuhdeväkivaltaan koronapandemian aikana. Aineistona ovat pandemian aikana toteutetut 

väkivaltatyöntekijöiden fokusryhmähaastattelut. Tarkastelen väkivaltatyöntekijöiden 

näkemyksiä ja kuvauksia lapsiperheiden tilanteista haavoittuvuuden ja osallisuuden 

teoreettisten viitekehysten kautta. Tutkimuksessa kysyn, miten väkivaltatyöntekijät kuvaavat 

lapsiperheiden tilannetta, avun tarpeita ja avun hakemisen haasteita koronapandemian aikana. 

Miten palvelujärjestelmässä ja väkivaltatyössä on onnistuttu auttamaan lapsiperheitä ja 

tukemaan heidän osallisuuttaan? 

 

Väkivaltatyöntekijöiden kuvausten mukaan koronapandemia on vaikuttanut lapsiperheiden 

avun tarpeisiin ja avun hakemiseen sekä väkivaltatyöhön ohjautumiseen ja väkivaltatyön 

järjestämiseen. Muutokset lapsiperheiden tilanteissa ja avun tarpeissa näyttäytyvät väkivallan 

riskien kasvamisena, lasten lisääntyneenä väkivallalle altistumisena, vanhempien 

kuormittuneisuutena sekä avun hakemisen kynnysten kasvamisena. Väkivaltatyöhön 

suuntautuvan palveluohjauksen haasteet lisääntyivät perheiden palvelukontaktien 

vähenemisen vuoksi, mikä vaikutti erityisest haavoittuvimmissa tilanteissa olevien perheiden 

avun saamiseen. Väkivaltatyössä avun saamisen edellytyksiä heikensivät ryhmä- ja 

vertaistoiminnan väheneminen, mutta toisaalta etätyömuotojen käyttöönoton koettiin 

kehittäneen verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä avun saamista turvaten. Väkivaltatyön 

jälkeinen palveluohjaus näyttäytyi pandemian aikana erityisenä riskikohtana. 

 

Tutkimustulosten mukaan lapsiperheiden osallisuus palveluissa väkivaltaan järjestettävän 

avun näkökulmasta on heikentynyt pandemian aikana. Tämä on vaikuttanut erityisesti 

haavoittuvissa tilanteissa oleviin lapsiperheisiin. Syyt avun saamisen heikkenemiselle liittyvät 

sekä pandemian tuomiin muutoksiin perheiden arjessa ja palveluissa että palvelujärjestelmän 
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rakenteellisiin haavoittuvuuksiin. Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien perheiden avun 

saavutettavuuteen ja palveluosallisuuteen on pandemian myötä kiinnitettävä erityistä 

huomiota. 

Outi Kekkonen, Tampereen yliopisto 

 

Koronapandemia on ollut ennennäkemätön globaali mullistus ja se on vaikuttanut 

yhteiskuntien toimintaan odottamattomalla nopeudella. Valtioiden välinen liikkuvuus 

vaikeutui, julkiset paikat suljettiin ja palvelut siirtyivät etäyhteyksiin. Erilaisten kriisitilanteiden 

on havaittu lisäävän sukupuolittunutta väkivaltaa ja Yhdistyneet Kansakunnat onkin nimennyt 

koronapandemian aikaisen lähisuhdeväkivallan kasvun varjopandemiaksi. 

 

Esityksessä tarkastelen, millaisia haasteita väkivaltapalveluiden työntekijät ovat kohdanneet 

ylirajaisten perheiden kanssa työskennellessään. Koronapandemia vaikutti valtioiden väliseen 

liikkuvuuteen, joka nosti esiin ylirajaisten perheiden kohtaamia haasteita väkivaltapalveluissa. 

Tutkimuksessa selvitin, mitä työntekijät nimeävät ylirajaisten perheiden erityispiirteiksi 

lähisuhdeväkivaltaan keskittyvissä palveluissa ja miten koronapandemia on tilanteeseen 

vaikuttanut. Ylirajainen perhe viittaa perheeseen, joka viettää vähintään osan ajastaan eri 

maissa, mutta jakavat yhtenäisen perheyden kokemuksen ja tuottavat perheyttä eri tavoin. 

Nimitän näissä ylirajaisissa perhesuhteissa tapahtuvaa lähisuhdeväkivaltaa ylirajaiseksi 

lähisuhdeväkivallaksi. 

 

Tutkimus rakentui kolmen teeman varaan: 1. mitä ylirajaisten perheiden muotoja, merkityksiä 

sekä perhesuhteiden tuottamisen tapoja väkivaltatyöntekijät tunnistavat, 2. millaista 

lähisuhdeväkivaltaa työntekijät tunnistavat ylirajaisissa perhesuhteissa tapahtuvan sekä 3. 

mitä erityistarpeita ylirajaista lähisuhdeväkivaltaa kokevilla on väkivaltapalveluissa 

työntekijöiden mukaan. Peilasin koronapandemian aiheuttamia muutoksia näiden kolmen 

kysymyksen tuloksiin. 

 

Aineistonani oli KOVÄ-hankkeen (koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan 

kokemuksiin ja palveluiden käyttöön) kautta kerätty tutkimusaineisto turvakotien ja 

avopalveluiden väkivaltatyöntekijöiden haastatteluista. Fokusryhmähaastatteluja toteutettiin 

8 kappaletta vuonna 2020 koronapandemian alkaessa, joten pandemian ja rajoitusten 

vaikutukset nousevat aineistosta esiin selkeästi. Aineiston analyysin metodina käytin 

temaattista sisällönanalyysiä, jonka kautta pystyin tarkastelemaan haastatteluissa nousevia 

yhtenäisiä teemoja ja kategorioita. 

 

Tulokset osoittivat, että lähisuhdeväkivaltaa kokevilla ylirajaisten perheiden jäsenillä on 

erityisiä palvelutarpeita, joiden tunnistaminen voi olla haastavaa. He sijoittuvat asemaan, jossa 

he ovat useiden inhimillisten ja poliittisten haavoittuvuuksien leikkauspisteessä. Välittömän 

fyysisen väkivallan uhan puuttuessa, ylirajaisissa perheissä tapahtuva lähisuhdeväkivalta 

uhkaa jäädä piiloon palveluista. Ylirajaisen lähisuhdeväkivallan sekä perheiden erityistarpeiden 

nimeäminen edellyttää ylirajaisen perheen merkityksen tunnistamista, joka haastattelujen 



115 
 

perusteella on vielä heikkoa. Ylirajaisuus tuotiin esiin aineistossa pääsääntöisesti 

monikulttuurisuuden tai maahanmuuttajuuden kautta, mikä tuottaa haasteita ongelman 

kokonaisvaltaiseen puuttumiseen. 

 

 

Sisko Piippo, Jyväskylän yliopisto 

 

Tarkastelen alustuksessani väkivaltatyötä ja lähisuhdeväkivallan kohtaamista Suomessa ja 

Intiassa poikkikulttuurisella tutkimusotteella (Gómez & Kuronen, 2011; Keränen, 2001). 

Globaalin ilmiön tarkastelu kahdessa erilaisessa ympäristössä mahdollistaa itsekritiikin ja 

laajentaa ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta ilmiönä. Kun oman kulttuurin ”tuttuus” suhteutuu 

vieraisiin ja erilaisiin käytäntöihin, myös itsestään selvinä pidetyt toimintatavat  ja ja niiden 

ristiriitaisuudet piirtyvät näkyviin (Gracia & Merlo, 2016). 

 

Erilaiset väkivaltailmiötä ja asiakkaan tilannetta koskevat tulkinnat määrittävät 

lähisuhdeväkivallan kohtaamista. Kyse ei ole pelkästään ihmisen kohtaamisesta. Kohdatessaan 

lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan työntekijä kohtaa samalla väkivaltailmiön. 

Väkivaltaan puuttuminen tai väkivallan sivuuttaminen ovat lopputuloksia erilaisista 

väkivaltailmiötä ja asiakkaan tilannetta koskevista määrittelyistä ja tulkinnoista, joita 

työntekijä tekee ammatillis-organisatoristen velvoitteiden, vastuiden ja oikeuksien pohjalta. 

Kohtaamista määrittävät institutionaaliset ja affektiiviset käytännöt. Kohtaamistilanteissa ne 

muovautuvat suhteessa aikaan, lainsäädäntöön ja kulttuuriin sekä sukupuolesta ja muista 

intersektionaalisista eroista tehtyihin tulkintoihin. Kohtaamisessa tarvittava toimijuus 

pohjautuu tietoon väkivallasta sosiaalisena ja oikeudellisena ongelmana. Lisääntynyt tieto 

auttaa kyseenalaistamaan väkivaltaan liittyviä ja haitallisia ennakkokäsityksiä, asenteita ja 

uskomuksia. 

 

Poikkikulttuurisen analyysin tulokset nostavat esille seuraavia kysymyksiä: Onko väkivaltatyö 

liian yksilökeskeistä? Etsitäänkö vastauksia liikaa yksilöllisistä ratkaisuista ja väkivallan 

kohteen vastuullistamisesta? Miten yhteisöjä voitaisiin aiempaa paremmin aktivoida mukaan 

lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa? Miten 

väkivaltatyön rakenteiden ja käytäntöjen kehittämisen tarve tulisi soteuudistuksessa 

huomioida? Alustuksessani pohdin, voitaisiinko myös julkisen sektorin hyvinvointipalveluissa 

sitoutua vahvemmin ihmisoikeusnäkökulmaan ja samaan aikaan toteuttaa 

viranomaistehtävää? 
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