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Tutkimuksen  tehtävänä  on  selvittää  köyhän  yksineläjänaisen  kokemuksia  ja  rooleja. 
Pohjoismaisen naisystävällisen hyvinvointivaltion piti olla naiselle paras suoja köyhyyttä 
vastaan, mutta 1990-luvun laman jälkeen lisääntynyt köyhyys koskettaa kasvavassa määrin 
myös naisia. Tässä tutkimuksessa syvennytään köyhyyteen laadullisin menetelmin,  jotta 
voidaan ymmärtää, miten köyhä itse kokee köyhyyden. Naisen normin mukaiset roolit ovat 
äiti, vaimo ja työntekijä. Tutkimuksessa selvitetään millaisia rooleja perheettömät ja usein 
työelämän ulkopuolella olevat naiset saavat ja ottavat.

Tutkimusaineiston muodostaa 28 30-60-vuotiaan köyhän yksineläjänaisen omaelämäker-
rallista kirjoitusta. Tekstit ovat osa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun 
tuotoksista. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on teoriasidonnainen sisällönanalyysi.

Tutkimustuloksena esitetään, että köyhyyskokemukset jakautuvat aineelliseen ja aineetto-
maan köyhyyteen. Aineellinen köyhyys näyttäytyy kulutusmahdollisuuksien vähäisyytenä, 
karuimmillaan riittämättömänä ruokana ja hoitamattomana terveytenä. Aineettomaan köy-
hyyteen  kuuluvat  sosiaaliset  suhteet  ja  tunteet.  Köyhän  yksineläjänaisen  köyhän  rooli 
jakautuu syrjäytetyn ja selviytyjän rooliin. Syrjäytettyjä leimaa köyhän stigma ja heidän 
sisäinen elämänhallintansa on hukassa. Selviytyjät ovat sopeutuneet köyhyyteen, ja heidän 
sisäinen elämänhallintansa on kunnossa. Köyhän yksineläjänaisen rooleja ovat lisäksi työt-
tömän rooli ja yksineläjän rooli. Työttömän rooli on stigmatisoiva ja syrjäyttävä. Roolien 
ollessa merkittävä osa vuorovaikutusta köyhyys vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin.  Työtön 
kaipaa työtä toimeentulon lisäksi, koska se luo tunteen yhteiskuntaan kuulumisesta. Yksin-
eläjät eivät tuo esiin perheen puuttumista, mutta ystävyys- ja sukulaissuhteet ovat tärkeitä. 
Yksineläjä ongelmineen sivuutetaan helposti yhteiskunnallisesti merkityksettömänä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että naisystävällinen hyvinvointivaltio ei ole kyennyt suo-
jaamaan naisia köyhyydeltä. Säilyäkseen pohjoismaisena hyvinvointivaltiona suomalaisen 
hyvinvointivaltion on kyettävä takaamaan riittävä toimeentulo kaikille kansalaisilleen ja 
kehityttävä niin, että se ottaa paremmin huomioon yksineläjien kasvavan joukon.

Avainsanat:  köyhyys,  yksineläjä,  nainen,  rooli,  naisystävällinen  hyvinvointivaltio, 
sisällönanalyysi
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1 JOHDANTO

Kuusi  vuotta  yliopistosta  valmistumisen  jälkeen  taloudellinen  tilanteeni  on  
lopulta  kääntymässä  voiton  puolella.  Silti  edelleen  tunnen  surua  ja  lievää  
katkeruutta siitä, että minä jäin niin kovin yksin ilman hyvinvointia ja minulla  
ei  ollut  arvoa yksilönä yhteiskunnan silmissä.  Ajatus  Suomesta  hyvinvointi-
valtiona tuntuu edelleen huijaukselta. Kyllä aurinko vielä joskus risukasaankin 
paistaa

1990-luvun lama jätti pysyvät jälkensä suomalaiseen yhteiskuntaan ja hyvinvointivaltioon. 

Pitkäaikaistyöttömyydestä  ja  köyhyydestä  tuli  periytyviä  ongelmia,  ja  tuloerot  lähtivät 

kiivaaseen kasvuun. Köyhyydestä on alettu puhua, mutta puheesta puuttuu usein köyhien 

oma  ääni.  Siitä  äänestä  olen  itse  kiinnostunut,  ja  lähestyn  sitä  tutkimalla  köyhien 

yksineläjänaisten kokemuksia ja rooleja.

Useissa  viimeaikaisissa  puheenvuoroissa  on  nostettu  esiin  viimeisen  kahdenkymmenen 

vuoden aikana tapahtunut tuloerojen nopea kasvu ja sen vaikutus suhteellisen köyhyyden 

lisääntymiseen. Sen lisäksi, että köyhyys on Suomessa lisääntynyt, se on myös syventynyt 

ja pitkittynyt. Kansalaisbarometri 2011:n mukaan yli 70 % suomalaisista pitääkin tuloeroja 

liian suurina ja köyhyyttä vakavana ongelmana, joka tulee korjata. (Hiilamo 2010, 75-76; 

Moisio 2011; Siltaniemi ym. 2011, 175, 179.)

Pitkäaikainen toimeentulotuen saanti kertoo köyhyyden pitkittymisestä. Vaikka miehet ovat 

yliedustettuina yksin asuvien pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien joukossa, on naisten 

osuus  tässä  joukossa  kasvanut.  Vajaan  kahdenkymmenen vuoden aikana  pitkäaikaisesti 

toimeentulotukea  saavien  yksin  asuvien  naisten  määrä  on  kolminkertaistunut.  (Hiilamo 

2010, 82.)

Ennen  1990-luvun  lamaa  tehdyssä  tutkimuksessa  Matti  Heikkilä  (1990)  tutki  passi-

voituneita  syrjäytyneitä  miehiä.  Heikkilän  tutkimustulosten  mukaan  huono-osaisuus 

kasautui keski-ikäisiin syrjäytyneisiin miehiin, ja hän näki heidät yhtenä sosiaalipolitiikan 

haasteellisimmista  ryhmistä  passiivisuus-  ja  marginaalisuustekijöiden  kasautumisen 

vuoksi. Tämä tutkimus suomalaisen hyvinvointivaltion köyhyydestä ja huono-osaisuudesta 

ohjasi pitkään köyhyys- ja huono-osaisuuskeskustelua Suomessa Heikkilän esiin tuomiin 

passivoituneisiin syrjäytyneisiin miehiin.  (Heikkilä 1990, 236-238.) 
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Toisaalta eurooppalaisessa ja globaalissa keskustelussa on jo pitkään puhuttu köyhyyden 

naisistumisesta,  ja  se  on  nähty  sosiaalipolitiikan  yhdeksi  tärkeimmäksi  kysymykseksi 

pohjoismaiden  ulkopuolella.  Köyhyyden  naisistuminen  on  monimutkainen  aihe.  Kun 

köyhyys  ei  ole  vain  rahan  puutetta,  vaan  myös  elintason,  vaikutusmahdollisuuksien  ja 

elämänlaadun puutetta, voidaan pohtia, miten tämä vaikuttaa laajemmin naisten asemaan 

maailmassa. (Allén 1989, 9; Anttonen 1997, 201.) 

Anneli  Pohjola  peräänkuuluttaa  yksilöllisen  toimijan  näkökulmaa  huono-osaisuutta 

tutkittaessa. Hänen mukaansa köyhyys ja huono-osaisuus kohdataan usein vain ilmiönä. 

Se, että on jonkin mittarin mukaan köyhä, ei kerro paljon mitään, sillä köyhiä on erilaisia. 

Kun köyhyystutkimukseen otetaan mukaan toimijanäkökulma, esille tulevat ihmisten omat 

lähtökohdat, arvomaailma ja merkitysjärjestelmät. (Pohjola 1994, 192-193.)

Lähestyn köyhän yksineläjänaisen elämää köyhyyskokemusten ja roolien kautta. Normin 

mukaan elävä nainen on äiti ja vaimo (Gordon 1994, 136). Normista poikkeava yksineläjä-

nainen saa arvostusta työsuoritusten ja työroolin kautta (Mäkinen 2008, 119). Tutkimus-

kohteeni naiset ovat puolisottomia ja lapsettomia. He ovat työikäisiä eli 30-60-vuotiaita, 

mutta  useimmat  heistä  ovat  työttömiä  tai  muusta  syystä  työelämän  ulkopuolella.  Olen 

kiinnostunut  siitä,  millaisia  rooleja  köyhät  yksineläjänaiset  suomalaisessa  hyvinvointi-

valtiossa saavat ja millaisia rooleja heille annetaan. 

Tutkin  aihetta  analysoimalla  omaelämäkerta-aineiston  kirjoituksia  sisällönanalyysin 

keinoin.  Aineistona  käytän  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä -kirjoituskilpailun 

kirjoituksia, joista olen karsinut käyttööni tutkimuskohteeni 30-60-vuotiaiden yksineläjä-

naisten kirjoitukset. Aineiston olen saanut käyttöön Yhteiskuntatieteellisestä arkistosta.

Viitekehyksen  tutkimukselleni  luo  pohjoismainen  hyvinvointivaltio,  jota  myös  nais-

ystävälliseksi  hyvinvointivaltioksi  kutsutaan.  Pohjoismaisen  hyvinvointivaltion  on  ollut 

tarkoitus  suojata  köyhyydeltä  ja  naisystävällisenä  tehdä  se  naisten  eritystarpeet 

huomioiden.  Tutkimuksen  kannalta  olennaista  on  myös  ymmärtää  yksineläjänaisen 

erityisyyttä sekä sitä, mitä köyhyys on ja mitä se tarkoittaa yhteiskunnassamme eläville.

Köyhyyden naisistumiseen liittyy 1950-luvulta lähtien lisääntynyt puolisottomien, itsensä 

elättävien naisten määrä (Allén 1989, 9). Suomalaisessa köyhyyskeskustelussa puhutaan 

paljon  yksinhuoltajista,  ja  heidän  köyhyysriskinsä  kasvamista  on  pidetty  esillä  2000-

luvulla. Naisten köyhyys on päässyt esiin, mutta useimmin yksinhuoltajista puhuttaessa. 
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Haluan  tuoda  köyhyyskeskusteluun  vahvemmin  mukaan  yksin  elävät  naiset  ja  heidän 

kokemuksensa.  On  kuitenkin  todettava,  ettei  tutkimuksen  tarkoituksena  ole  luoda 

vastakkainasettelua miesten ja naisten välille. Yksien ongelmat eivät vähennä tai tee yhtään 

vähäpätöisemmäksi toisten ongelmia. Tarkoituksena on sen sijaan luoda ymmärrystä niistä 

erityispiirteistä, jotka liittyvät köyhän yksineläjänaisen elämään Suomessa.
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2 YKSINELÄJÄNAINEN HYVINVOINTIVALTIOSSA

Tässä  luvussa  esittelen  tutkimukseni  kannalta  keskeisiä  käsitteitä.  Ensiksi  luon  kuvan 

tutkimukseni  viitekehyksenä  toimivasta  pohjoismaisesta  hyvinvointivaltiomallista. 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion on sanottu olevan paras suoja naiselle epätasa-arvoa ja 

köyhyyttä  vastaan.  Köyhyyttä  ei  kuitenkaan  pohjoisessa  Euroopassakaan  ole  pystytty 

poistamaan,  ja  naisella  on  hyvinvointivaltion  suojasta  huolimatta  pelko  syrjäytyä. 

Pohjoismaisessa  hyvinvointivaltiossa  kriisien  kohdatessa  käännytään  yleensä  julkisen 

sektorin puoleen. Valtiolta ja julkiselta on lupa odottaa auttavaa kättä.  

Toisessa  alaluvussa  syvennyn  yksineläjänaisen  käsitteeseen.  Yksineläjä  on  yhteis-

kunnassamme  normista  poikkeava.  Vaikka  sosiaaliturvamme  takaa  yksin  asuvalle 

toimeentulon,  yhteiskunta  rakentuu  ja  toimii  kuitenkin  monesti  perheolettamalla. 

Yksineläjän tarpeet ja ongelmat poikkeavat perheellisten tarpeista. Niiden ymmärtäminen 

vaatii yksin elävän kokemuksen ymmärtämistä. 

Luvun kolmantena käsitteenä esittelen roolin. Kuten aiemmin totesin, yksineläjä poikkeaa 

normista  olemalla lapseton ja  puolisoton (Gordon 1994, 136).  Tutkimuskohteeni yksin-

eläjänaisella ei ole vaimon eikä äidin roolia, eikä välttämättä työntekijänkään roolia. 

2.1 Naisystävällinen hyvinvointivaltio

Naisystävällinen hyvinvointivaltiomalli löysi tiensä tieteelliseen keskusteluun 1990-luvun 

alussa.  Sosiaalipolitiikan  ja  sukupuolten  suhteiden kohtauspinnaksi  muodostui  kansalai-

suuskeskustelu,  jossa  nähtiin  aukko  alistettujen  ryhmien  –  naisten  ja  vähemmistöjen  – 

osalta. Sosiaalipolitiikan alaan kansalaisuudessa linkittyvät erityisesti sosiaaliset oikeudet; 

kansalaisuuskeskustelun  näkökulmasta  siis  sosiaalinen  kansalaisuus.  (Anttonen  1997, 

142-145.) 

Naisystävällisyyden piirteitä  ovat  mahdollisuus  itsenäiseen,  omaehtoiseen  elämään sekä 

mahdollisuus ja tuki osallistua julkiseen elämään täysimääräisesti. Naisystävällisen mallin 

perustelut  on  löydettävissä  naisten  korkeasta  ansiotyöhön  osallistumisesta,  parla-

mentaarisen  edustuksen  tasa-arvoisuudesta,  työssäkäyntiä  helpottavista  julkisista 

palveluista  ja  sosiaaliturvan  yksilöllisyydestä.   Kansalaisstatus  on  pohjoismaissa 
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sukupuolten  välillä  yhdenmukaistunut,  mutta  työssäkäynnin  rinnalla  naiset  huolehtivat 

edelleen näkymättömästä hoivasta. (Julkunen 1992, 40; Anttonen 1997, 199-202.) 

Perinteinen  pohjoismainen  hyvinvointivaltio  oli  patriarkaalinen:  naiset  pidettiin  naisten 

paikalla.  Naiskansalaisuus  nähtiin  viime  vuosisadan  alussa  vahvasti  äitiyteen  ja 

perheenjäsenyyteen  sidottuna.  Suomessa  murros  alkoi  1960-luvun  lopulta,  jolloin 

tavoitteeksi tuli yhtenäinen kansalaisuus kaikille sukupuolesta riippumatta niin ansiotyön, 

vanhemmuuden  kuin  yhteiskunnallisen  osallistumisenkin  alueilla.  Sairaus-  ja 

äitiyspäivärahauudistukset,  erillisverotus  sekä  päivähoidon  kehittäminen  silottivat  tietä 

hyvinvointivaltion rakentumiselle ja tasa-arvoistumiselle. (Julkunen 1992, 40-41; Anttonen 

1997, 199.) 

1980-lvulla  sosiaalipalvelut  vakiintuivat  osaksi  hyvinvointivaltiota,  ja  hyvinvointi-

palveluista  muodostui  naisystävällisyyden  ydin.  1990-luvulla  sosiaalipolitiikka  nähtiin 

keinona  naisen  yksilöllistymisen  ja  autonomisuuden  lisäämiseen.  1980-  ja  90-lukujen 

vaihteessa  pohjoismainen  hyvinvointivaltiomalli  näytti  tavoittelevan  yleistä  tulojen  ja 

hyvinvoinnin uudelleenjakoa. (Julkunen 1992, 35; Anttonen 1997, 200-202.)

Vaikka  naisliike  aktivoitui  1960-luvulla  kaikkialla  länsimaissa,  vain  pohjoismainen 

hyvinvointivaltio  on  nähty  naisystävällisenä  ja  tasa-arvoisena.  Pohjoismaiden  välillä 

hyvinvointivaltion  kehittymisen  tahti  ja  muoto  vaihtelevat,  mutta  naisystävällisyyteen 

voidaan  nähdä  vaikuttaneen  kaikissa  maissa  samat  asiat,  vaikkakin  eri  painotuksin. 

Naisystävällisyyden  syyksi  ei  voi  mainita  yhtä  asiaa,  vaan  se  on  syntynyt  niin 

pohjoismaisen  mallin  sivutuotteena,  naisten  aktiivisuuden  seurauksena,  tietoisen  tasa-

arvopolitiikan seurauksena kuin historian voimana. Historiallisina tekijöinä voidaan pitää 

naisten  varhaisia  poliittisia  oikeuksia,  katolisen  perheideologian  puuttumista,  koti-  ja 

kansantalouden  riippuvuutta  naisten  työpanoksesta,  tyttöjen  koulutukseen  pääsyä  sekä 

naisten itsenäistä toimintaa kansalaisjärjestöissä. (Julkunen 1994, 180; Julkunen 2002, 35.)

Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli nähdään ideaalimallina naiskansalaisille. Olennaisia 

tekijöitä  naisystävällisessä  kansalaismallissa  ovat  kattava  sosiaaliturva,  etuuksien 

yksilöllisyys,  joka  takaa  myös  puolisottomalle  perusturvan,  ja  oikeus  hoivapalveluihin, 

joiden  avulla  pääsy  työmarkkinoille  on  helpottunut.  Lisäksi  julkisten  hoivapalvelujen 

tärkeys  nähdään siinä,  että  niiden  avulla  reproduktio  ja  hoiva  on tunnustettu  yhteisiksi 

asiaksi hyvinvointivaltiossa. (Anttonen 1997, 201; Julkunen 2002, 34-35.)
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Nämä tekijät ovat myös suojanneet pohjoismaisia naisia köyhyydeltä verrattuna muuhun 

maailmaan,  jossa  köyhyyden  naisistuminen  on  yksi  sosiaalipolitiikan  tärkeimmistä 

kysymyksistä.  Erityisesti  yksinhuoltajaäidit  ovat  kansainvälisesti  katsottuna  köyhimpiä. 

Pohjoismaissa äitiyttä  ja  ansiotyötä tukeva äitiysvapaa sekä päivähoitopalvelut  takaavat 

naisten ansiotyön yleisyyden, joka yhdessä perhepolitiikan kanssa ehkäisee yksinhuoltaja-

äitien köyhyyttä.  (Anttonen 1997, 201; Julkunen 2002, 35.)

Viimeaikaisessa  sosiaalipoliittisessa  keskustelussa  on  ryhdytty  näkemään  säröjä 

naisystävällisen  hyvinvointivaltiomallin  erityisyydessä.  Useimmilla  tasa-arvomittareilla 

pohjoismaat ovat kärkisijoilla verrattuna tasa-arvon toteutumiseen muissa maissa. Toisaalta 

pohjoismaissa ei kuitenkaan ole saavutettu tavoiteltua tasa-arvoa, mikä näkyy esimerkiksi 

työmarkkinoiden segregaatiossa ja vanhempainvapaiden jakamisessa. Valitettavasti näyttää 

myös siltä, että kehitys ja tasa-arvopolitiikka ovat pohjoismaissa pysähtyneet. (Julkunen 

2005, 386; Lister 2008, 216-219.)

Pohjoismaista  hyvinvointivaltiota  on  rakennettu  palkkatyöyhteiskunnan  ja  miesnormin 

varaan,  johon  nainen  on  yritetty  sovittaa.  Naiset  eivät  ole  saavuttaneet  samanlaista 

markkinakansalaisuutta,  mikä  näkyy  esimerkiksi  naisten  työurissa  ja  tuloeroina. 

Konkreettisesti  hyvinvointivaltion  näkökulmasta  eron  huomaa  ansiosidonnaisissa 

etuuksissa, joita naiset saavat miehiä vähemmän. Vanhemmissa sukupolvissa naiset ovat 

matalamman keskiansionsa vuoksi paljon useammin kansaneläkkeen varassa kuin miehet. 

(Julkunen 1992, 47.)

Työssäkäynti  on  supistanut  luokkaeroja  naisten  välillä,  kun  palkkatyöäitiys  yhdistää 

tarpeiden ja etujen kautta luokkia (Julkunen 1992, 42). Nykyisessä tasa-arvokeskustelussa 

pinnalla  ovatkin palkkaero ja  vanhemmuuden tai  mahdollisen vanhemmuuden tuottama 

epävarmuus  naisten  työmarkkina-asemassa.  Nämä  asiat  koskevat  kuitenkin  pääasiassa 

työssä käyvää naista ja äitiä.

Lister  (2008,  219-220)  onkin  oikeilla  jäljillä  olleessaan  huolestunut  pohjoismaisen 

naiskansalaisuuden  epätasa-arvoisesta  mallista,  joka  ei  näytä  ottavan  huomioon 

maahanmuuttajia  eikä etnisiä  ja  uskonnollisia  vähemmistöjä.  Hän kysyy,  miten  etninen 

monimuotoisuus  huomioidaan naisystävällisessä  hyvinvointivaltiomallissa  ja  peräänkuu-

luttaa uutta solidaarisuutta ja maahanmuuttajanaisten osallisuutta. On myös syytä kysyä, 

miten  ylipäätään  palkkatyöäitinormista  poikkeava  nainen  huomioidaan  suomalaisessa 
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hyvinvointivaltiossa.  Julkunen  (2002,  37-38)  huomauttaakin,  ettei  normin  ulkopuolista, 

esimerkiksi  vammaista,  asunnotonta  tai  päihteitä  käyttävää,  naista  välttämättä  kohdella 

sosiaalipolitiikan ja  sosiaalityön piirissä samanlaisella  empatialla  kuin normin mukaista 

ansiotyöhön sekä heteroäitiyteen ja -parisuhteeseen kiinnittyvää naista.

Anttonen (1994, 204) näkee, että sosiaalipolitiikka on yksi tärkein väline sukupuolijakoja 

muutettaessa. Anttosen mukaan ”sosiaalipolitiikan avulla on tehty näkyväksi naisten työtä 

ja vaadittu etuuksia ja palveluksia naisille naisina: äiteinä, emäntinä, naispalkkatyöläisinä”. 

Hyvinvointivaltion naisystävällisyys kiteytyy siis tähän: naiset nähdään äiteinä, emäntinä 

ja  työläisinä  ja  heidän  kansalaisuutensa  määrittyy  sitä  kautta.  Minkälainen  tila  tällöin 

jätetään  aineistoni  naisille,  jotka  elävät  yksin,  lapsettomina  ja  monet  työelämän 

ulkopuolella? 

1990-luvun laman seurauksena sosiaalipolitiikkaan kohdistui valtavia säästöjä ja julkiseen 

sektoriin  kohdistuivat  monet  reformitoimenpiteet.  Valtaa  ja  vastuuta  sosiaalipalveluista 

siirtyi  kunnille  valtionosuusjärjestelmän  muutoksen  ja  kuntien  valtionosuuksien  leik-

kaamisen  seurauksena.  Sosiaali-,  terveys-  ja  koulutuspalvelujen  leikkaukset  vähensivät 

naisten työpaikkoja. Hyvinvointivaltion eetos on etääntynyt tasa-arvoajattelusta ja tilalle on 

tullut  individualistisempi  ajattelu,  jossa  on  enemmän tilaa  väliinputoamiselle.  Julkunen 

(2002, 40) näkee, että 2000-luvun alussa ei pohjoismaista hyvinvointivaltiota voida enää 

nähdä ”tytön parhaana ystävänä”. (Julkunen 2002, 38-40.)

Julkunen puhuu hyvinvointivaltion suunnanmuutoksesta. Se näkyy muun muassa siinä, että 

Suomessa  on  siirrytty  hieman  perhekeskeisempään  malliin  verrattuna  aiempaan  naista 

yksilöivään malliin. Perheiden vastuuta hoivasta on korostettu, ja erityisesti naiset tekevät 

entistä perhekeskeisempiä valintoja. Toisekseen sosiaalipolitiikan luonnetta on muuttanut 

ESR-rahoitteisuus,  jonka  myötä  erilaiset  projektit  ja  innovatiivinen,  verkostoja  hakeva 

toiminta  on  lisääntynyt.  Tällainen  toiminta  luo  mahdollisuuksia  aktiivisille,  verkosto-

yhteiskunnan  sisäistäneille  ja  rahoituslähteet  tunteville  kansalaisille,  mutta  ulkopuolelle 

jäävät köyhät ja huono-osaiset. (Julkunen 2002, 42-45.)

Pohjoismaat ovat edelleen tasa-arvon näkökulmasta muille mallimaita. Tasa-arvon kehitys 

on kuitenkin maiden sisällä hidastunut tai joidenkin näkemysten mukaan jopa pysähtynyt. 

Sukupuolten tasa-arvoa ajetaan edelleen, mutta lähinnä vanhempainvapaiden jakamisen ja 

palkkatasa-arvon  tapaisissa  kysymyksissä.  Kehitys  on  siis  pysähtynyt  norminaiseen. 
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Vähemmistöihin kuuluvien naisten asiaa ei ajeta tai ainakaan heidän asiansa ei nouse tasa-

arvotavoitteiden keskiöön.

Tehdyn politiikan perusteella voi myös sanoa, että hyvinvointivaltiota ollaan joltain osin 

supistamassa,  kun  esimerkiksi  perheiden  hoivavastuuta  korostetaan.  Sen  lisäksi,  että 

tällaisessa keskustelussa on etäännytty tasa-arvoajattelusta, unohdetaan myös perheettömät 

tai heistä tehdään toisen luokan kansalaisia, joille hyvää hoivaa ei voida taata.

2.2 Yksineläjänainen

Yksilöt esitetään usein sukupuolineutraaleina. Yksilöiden sukupuolispesifiys on kuitenkin 

olemassa ja se näkyy niin rakenteissa kuin vaikkapa kielessä. Lähtökohtaisesti  mies on 

normi ja normaali, nainen mieheen verrattava toinen. Yksinelävät miehet ja naiset eroavat 

rooliensa ja odotusten perusteella toisistaan. Myös miesten ja naisten yksineläjyys eroaa 

monin osin. Siksi on mielekästä tutkia yksineläjyyttä sukupuolittain. (Gordon 1994, 25; 

Mäkinen 2008, 19, 71.)

Yksin  elävistä  naisista  on  vain  vähän  niin  koti-  kuin  ulkomaistakin  tutkimusta,  ja 

puolisottomia naisia on tutkittu lähinnä yksinhuoltajuuden näkökulmasta (Mäkinen 2008, 

22-23).  Tutkimuksen  vähyyden  voi  nähdä  kertovan  siitä,  että  yksineläjänainen  ei  ole 

normaali. Tutkimuksen vähyydestä kertoo myös se, että ydinperheen ulkopuolella eläville 

ei  ole  neutraalia  vakiintunutta  käsitettä.  Esimerkiksi  yksin  elävistä  naisista  käytetty, 

nykyään vanhahtavalta tuntuva, käsite vanhapiika on halventava. Arja Mäkinen (2008, 17) 

päätyi  väitöskirjassaan  käyttämään  sanaa  yksineläjänainen  tutkimuskohteensa  yksin 

elävistä naisista. Hän määrittelee yksineläjän puolisottomaksi ja lapsettomaksi henkilöksi, 

joka kuitenkin voi olla eronnut. Mielestäni käsite on toimiva, sillä se kertoo yksinkertaisen 

selkeästi  ja  leimaamatta  olennaisen  rajaavan  tekijän  tutkimuskohteeni  naisista,  ja  siksi 

käytän sitä omassa työssäni.

Normin  eli  yhteisön  yksilölle  asettaman  käyttäytymissäännön  mukaan  naisen  oletetaan 

olevan vaimo ja äiti. Myös yksineläjänaiset kokevat tämän normiodotuksen kohdistuvan 

heihin. Normista poikkeaminen luo kysymyksen, millainen nainen yksineläjänainen sitten 

on. Yksiselitteistä vastausta ei tietenkään ole. Feministisessä tutkimuksessa käytetään eron 

käsitettä määrittämään sukupuolten paikkaa. Yksineläjänaisia koskee sekä naisen ja miehen 

välinen ero, naisten välinen ero että yksilön naiseuden erot. Naissukupuoleen kohdistuu 
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tietynlaisia  odotuksia  miessukupuoleen  verrattuna.  Puolisoton  ja  lapseton  nainen  eroaa 

muista naisista. Yksineläjänainen voi myös asiayhteydestä riippuen kokea naiseutensa eri 

tavoin. (Mäkinen 2008, 32.)

Naisen pääasialliset  roolit  ovat äiti  ja vaimo, ja usein naiseutta rakennetaan äitiyden ja 

hoivan kautta. Avioliitto ja perhe ovat historiallisesti olleet toimeentulon ja olemassaolon 

merkityksellisyyden lähteitä naiselle. Yksineläjänaiset rakentavat elämäänsä työn kautta, 

sillä  se  tarjoaa  mahdollisuuksia  ja  onnistumisen  kokemusta  myös  muiden  silmissä. 

Toisaalta  alempi  palkka  ja  huonommat  etenemismahdollisuudet  miehiin  verrattuna 

rajoittavat  yksin  elävän  naisen  yritystä  autonomiseen  elämään.  (Gordon  1994,  83; 

Haavio-Mannila  1968,  180-181;  Liljeström  2004,  156;  Niemelä  1979,  156.)  Onkin 

mielenkiintoista,  mihin naiset  kiinnittävät  itsensä ja  mistä  he löytävät  merkityksensä ja 

roolinsa eläessään yksin. 

Yksineläjänaiset  eivät ole homogeeninen ryhmä, eikä ole tietynlaista naista, joka pyrkii 

yksineläjäksi. Koska yksin eläminen ei ole naiselle normin mukaista elämää, hän joutuu 

reflektoimaan  omaa  elämäänsä  yksineläjänä.  Perheet  ovat  itsestään  selvä  yksikkö  niin 

rakenteellisesti,  kulttuurisesti  kuin  ideologisestikin,  joten  yksin  elävä  nainen  joutuu 

miettimään ulkopuolisuuttaan suhteessa muiden ihmisten perhemuotoihin. (Gordon 1994, 

157.) 

Mäkisen  (2008,  72)  väitöskirjan  tutkimuskohteena  olivat  30-49-vuotiaat  naiset,  joiden 

odotetaan  elävän  parisuhteessa  ja  elävän  hyvin  perhekeskeistä  aikaa.  Omassa  työssäni 

keskityn myös yli  30-vuotiaisiin  naisiin,  joihin kohdistetut  rooliodotukset  eivät  toteudu 

reaalielämässä  heidän  poiketessaan  palkkatyötä  tekevän  äidin  ja  vaimon  roolista  ja 

normista.

Sekä Gordonin (1994) että Mäkisen (2008) haastattelemista naisista suurin osa koki työn 

tärkeäksi. Monille Mäkisen (2008, 116-117) haastattelemille naisille työnteko oli jopa niin 

merkityksellinen  asia,  että  minäkuva  rakentui  työstä  kertomisen  varaan.  Ansiotyön 

todetaan  tuovan  yksineläjänaiselle  arvostusta,  vaikka  perheen  ja  työn  yhdistävä  nainen 

onkin kaikkein arvostetuin. Oman aineistoni naisista harvalla on edes työntekoa tuomassa 

arvostusta ja luomassa minäkuvaa.

Tuula  Gordon  (1994)  pohtii  yksin  elävien  naisten  marginalisaatiota.  Hänen  mukaansa 

yksineläjänaisilla on perinteisesti vain kaksi roolia: vanhapiika, joka ei saa miestä, ja city-
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sinkku,  joka  ei  miestä  halua.  Gordon  toteaa  tämän  kertovan  siitä,  miten  nainen 

historiallisesti  aina  kuvataan  miehen  kautta.  Nykyään  yksineläjänaiset  eivät  kuitenkaan 

yleensä ole marginaalissa.  Riski marginalisaatioon on korkeampi silloin, kun nainen on 

lisäksi köyhä tai muuten syrjäytynyt.  (Gordon 1994, 1.) 

Gordon vertailee yksineläjänaisia koskevassa tutkimuksessaan Helsingissä,  Lontoossa ja 

San Francisco Bay Areassa asuvia yksin eläviä naisia. Hänen mukaansa näistä kolmesta 

Helsingissä on helpointa olla yksineläjänainen, sillä Suomessa yksin eläminen on 1900-

luvulla  ollut  yleisempää  kuin  muualla.  Erityisesti  merkitystä  yksineläjänaisten 

marginalisaation  vähentymisessä  tuntuu  olevan  hyvinvointivaltiolla,  sillä  familistisissa 

yhteiskunnissa  marginalisaatio  on  yleisempää.  (Gordon  1994,  35.)  Tässä  näkyy,  miten 

pohjoismainen hyvinvointivaltio on onnistunut naisystävällisyydessään. 

Mäkinen  (2008,  49)  kuitenkin  näkee  yksineläjänaisen  sijoittuvan  marginaaliin,  kun 

vertaillaan vallitsevaa sukupuolisopimusta ja familistista ideologiaa. Yksineläjänaiset ovat 

toisia  perheellisiin  naisiin  verrattuna.  Naiselle  yksineläjyys  on  leimaavampaa  kuin 

miehelle. Ojalan ja Kontulan (2002, 83) yksineläjiä koskevassa tutkimuksessa selvisi, että 

naiset  kokevat  miehiä  useammin  syrjintää  yksin  elämisen  takia.  Syrjintä  ilmeni  muun 

muassa vähättelynä, leimaamisena ja naurunalaiseksi joutumisena. 

Yksineläjänaisen käsite rajaa tutkimustani pienempään köyhien naisten ryhmään, jota on 

yleisestikin  vain  vähän  tutkittu.  Se  tuo  erilaisen  näkökulman  köyhyyden  kokemiseen. 

Yksin  elävä  on vastuussaan vain  itsestään,  mutta  toisaalta  yksineläjällä  ei  ole  perhettä 

jakamassa ja tukemassa köyhyydessä elämistä. 

Pohjoismaisen  hyvinvointivaltion  näkökulmasta  yksineläjänainen  on  poikkeus. 

Naisystävällistä  hyvinvointivaltiomallia  luotaessa  normin  ulkopuolella  elävä  yksin-

eläjänainen  on  harvemmin  ollut  tehdyn  politiikan  kohteena,  kun  tavoitteena  on  ollut 

perheen ja työn yhdistäminen.  Yhteiskunnan suhtautuminen erilaisiin ihmisiin  vaikuttaa 

kansalaisten  ajatuksiin  erilaisuudesta.  Kun  normista  poikkeavien  elämää  tehdään 

lainsäädännön  avulla  hyväksyttäväksi,  muuttaa  se  ihmisten  suhtautumista  ja  normin 

ulkopuolisesta voi tulla normi.
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2.3 Roolit sosiaalisen kanssakäymisen osana

Roolin  käsite  on  lähellä  normin  käsitettä,  sillä  roolissa  on  kyse  ympäristön  ja  muiden 

ihmisten odotuksiin vastaamisesta ja sopeutumisesta. Rooli on käyttäytymismuoto, jonka 

mukaan yksilö toimii vuorovaikutustilanteessa. Roolit ovat osa ihmisen persoonallisuutta, 

ja toisaalta ne luovat yksilön persoonallisuutta ja käsitystä itsestä. Rooleja määrittelevät 

ympäristön odotukset ja niihin sopeutuminen. Sosiaaliset  roolit  ovat yksilölle pakko, ja 

rooliodotusten täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä seuraa sanktioita joko palkkioina 

tai rangaistuksina. (Dahrendorf 1967, 42, 58; Sulkunen 1987, 84-85.)

Roolit  ovat  olennainen  osa  ihmisten  välistä  vuorovaikutusta.  Ne  asemoivat  ihmisiä  ja 

helpottavat  sosiaalista  kanssakäymistä.  Ihmiset  ymmärtävät  ennakkovaikutelmien 

tärkeyden arkielämässä. Tietyissä asemissa,  kuten opettajana, lääkärinä tai  vanhempana, 

ihmisiltä odotetaan tietynlaisia rooleja, ja oikean vaikutelman luomiseksi ihmiset toimivat 

odotusten mukaisesti. (Goffman 1971, 21; Sulkunen 1987, 84-85.)

Roolit  vaihtuvat  ja  muuttuvat  jokaisella,  ja  uusiin  rooleihin  totutellaan  jatkuvasti. 

Kiinnittyminen  rooleihin  on  eriasteista.  Tietyt  rooli,  esimerkiksi  ammattiroolit,  voivat 

vaikuttaa  ihmisen  persoonallisuuteen  niin,  että  olemus  muuttuu.  Esimerkiksi  tietty 

ammattiin  liittyvä  puhetapa  voi  vakiintua  ihmisen  puhetavaksi.  (Goffman  1971,  89; 

Sulkunen 1987, 85.)

Roolin  luomisessa,  ylläpitämisessä  ja  ymmärtämisessä  auttaa  roolikalusto,  esimerkiksi 

virka-asu tai puhetapa. Roolikalusto on osa yksilön julkisivua, jonka perusteella yksilöä 

arvioidaan. Julkisivuun kuuluvat niin ulkokohtaiset tunnusmerkit, kuten kiinteät omistukset 

ja tiettyihin yhteisöihin kuuluminen eli statussymbolit, kuin henkilökohtaiset ominaisuudet, 

kuten ulkonäkö ja esiintymistapa. (Goffman 1971, 27, 32-34; Sulkunen 1987, 86.)

Rooleja  voidaan  jaotella.  Erilaisia  rooleja  ovat  tilanneroolit  (liittyvät  arkipäivän 

kohtaamisiin  vaikka  kaupassa  tai  bussissa),  asemiin  liittyvät  roolit  (hankitut  kuten 

ammatit)  sekä statusroolit  (pysyviä kuten ikä tai  sukupuoli).  Ihmisellä  voi olla  samaan 

aikaan useampi rooli, jolloin puhutaan roolikasaumasta. (Sulkunen 1987, 87-88.)

Roolien  ongelmana  nähdään  se,  että  ne  rajoittavat  ihmisten  käyttäytymistä  ja 

mahdollisuuksia  toteuttaa  itseään.  Toisaalta  ihmiset  pyrkivät  sosiaalisessa  hierarkiassa 

ylöspäin, ja siksi yksilöillä on taipumusta muokata rooliansa parempistatuksiseksi kuin se 
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onkaan. Yrityksestä parantaa asemaa voi kuitenkin seurata roolijäykkyys, jolloin rooliin 

kuuluvien  perustehtävien  hoito  voi  häiriintyä.  (Goffman 1971,  47;  Sulkunen 1987,  92; 

Puohiniemi & Nyman 2007, 63.) 

Joskus  toimitaan  myös  päinvastoin  osin  tiedostamatta.  Esimerkiksi  johonkin  etniseen 

ryhmään  kuuluvat  henkilöt  alkavat  toimia  kuten  heidän  oletetaan  toimivan,  vaikka 

esiintyen kouluttamattomampina kuin he oikeasti ovat. Myös köyhyyttä tai varattomuutta 

voidaan  esittää,  mikäli  tilanne  tai  historialliset  seikat  niin  vaativat.  Tästä  esimerkkinä 

voidaan pitää kerjäläisiä, jotka saattavat korostaa pukeutumisellaan ja käyttäytymisellään 

puutetta ja köyhyyttä. Toimintaa, jossa toimii odotetusti ja luopuu paremmasta, sanotaan 

yhteisön ihannearvojen ilmaisemiseksi. Salailoksi taas sanotaan toimintaa, jossa yksilö tai 

ryhmä  toimii  vastoin  antamaansa  kuvaa.  Nykyaikana  ihmiset  saattavat  kritisoida 

hömppäviihdettä, mutta silti kuluttaa sitä salaa kotonaan. (Goffman 1971, 48-51.)

Yhteiskunnan  normien  vastaisesti  toimivat  ihmiset  stigmatisoituvat.  Jokin  ominaisuus 

itsessään ei ole stigma, vaan stigman luo sosiaalinen havainto kyseisestä ominaisuudesta. 

Poikkeavat  roolit  määrittyvät sosiaalisen kontekstin mukaan eli  ne vaihtelevat ajassa ja 

paikassa. Poikkeavuus voi johtaa roolioppimiseen. Ihminen alkaa toimia niin kuin hänen 

odotetaan roolissaan toimivan; esimerkiksi rikollinen toistaa tekemisiään, koska sellaista 

käytöstä häneltä odotetaan. Tätä kutsutaan sekundaariseksi poikkeavuudeksi. Kun ihminen 

leimaantuu jostain tietystä asiasta, ajatellaan, että hän on muutenkin poikkeava. Stigma voi 

vaikuttaa dramaattisesti yksilön sosiaaliseen elämään. (Goffman 1963, 2; Waxman 1986, 

70; Sulkunen 1987, 95-97.) 

Roolien tarkoituksena on auttaa ihmisten välistä kanssakäymistä antamalla valmiita eväitä 

vuorovaikutustilanteisiin. Silloin kun toisen ihmisen rooli poikkeaa odotetusta, normaalista 

roolista, vuorovaikutus vaikeutuu. Vaikka pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa naisen ei 

aina odoteta olevan vain perheestään huolehtiva emäntä, on normin mukaista silti olla äiti 

ja vaimo tai työntekijä, mieluiten kaikki kolme. Kun nainen ei näitä rooleja omaakaan, 

hänen  asemoimisensa  on  vaikeampaa  ja  vaarana  on  stigmatisoituminen  ja  sitä  myötä 

sosiaalisen elämän vaikeutuminen. 
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3 KÖYHYYS

Kiinnostukseni  tutkielmani  aiheeseen  heräsi  nykypäivän  köyhyyttä  pohtiessani.  Tässä 

luvussa  pureudun  tarkemmin  köyhyyden  käsitteeseen.  Aluksi  esittelen  köyhyyden 

tutkimuksen  kehitystä  ja  sitten  köyhyyden  määrittelyä  absoluuttisen  ja  suhteellisen 

köyhyyden  käsitteiden  kautta.  Näiden  käsitteiden  syvempi  tarkastelu  on  olennaista 

tutkimukseni  kannalta,  sillä  nyky-Suomessa  köyhyydestä  puhuttaessa  tarkoitetaan  juuri 

suhteellista  köyhyyttä.  Koska aineistoni  kertoo kirjoittajien köyhyyskokemuksista,  käyn 

kolmantena läpi köyhyyden kokemusta. Esittelen myös lyhyesti keskustelua, jota on käyty 

köyhyyden globaalista naisistumisesta, ja lopuksi teen nopean katsauksen syrjäytymisen 

käsitteeseen, jota köyhyydestä puhuttaessa ei voi välttää.

3.1 Köyhyyden tutkimus Suomessa

Köyhyyden  tutkimus  on  muuttanut  muotoaan  ja  kiinnostus  sitä  kohtaan  on  vaihdellut 

1900-luvun alusta tähän päivään. Köyhyysrajat ja toimeentulomittarit ovat olleet jatkuvasti 

käytetty  tapa  mitata  köyhyyttä.  1960-luvulla  köyhyyden  tutkimus  kehittyi  Keski-

Euroopassa  ja  eritoten  Isossa-Britanniassa  erityisesti  Peter  Townsendin  tutkimusten  ja 

suhteellisen  köyhyyden  käsitteen  määrittelyn  myötä.  Mielenkiinto  uutta  tutkimusotetta 

kohtaan ei  kuitenkaan vielä  silloin saavuttanut  Suomea.  Pohjolassa köyhyys ilmiönä ei 

kiinnostanut, sillä talouskasvun ja sosiaalisten uudistusten uskottiin poistavan köyhyyden 

ennen  pitkää.  Sen  sijaan  hyvinvointivaltion  rakentamisen  aikaan  hyvän  puuttumiseen 

keskittyneen  köyhyystutkimuksen  korvasi  hyvinvointitutkimus,  jossa  kiinnostuksen 

kohteena oli tutkia, mikä ihmiselle on hyvää. (Ritakallio 1986, 1-3; Virkkunen 2010, 13-

16.)

Suomalaisen  tutkimuskentän  vähäinen  kiinnostus  köyhyystutkimusta  kohtaan  alkoi 

muuttua  1980-luvulta  lähtien.  Köyhyyden  mittaamistapoja  ryhdyttiin  kritisoimaan  siitä, 

että ne eivät näytä koko köyhyyden kuvaa. Mittaamistavoista ei voinut päätellä köyhyyden 

kestoa,  resurssien vaihtelua tai  sosiaalista  taustaa.  Suomalaisessa köyhyystutkimuksessa 

köyhyys ja  syrjäytyminen eivät  välttämättä  kohdanneet.  (Ritakallio  1986,  1;  Virkkunen 

2010, 13-16.)
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Kartoittaessaan  suomalaista  köyhyystutkimusta  1980-luvulla  Ritakallio  (1986,  7-13) 

ymmärsi,  että  deprivaatiotutkimus  on  yhdistettävä  yhteiskunnan  eriarvoisuuden 

problematiikkaan,  jotta  syrjäytymisen  prosesseja  voidaan  ymmärtää.   Hän  näki,  että 

suhteellista  köyhyyttä  tutkimalla  saadaan  enemmän  ja  laajemmin  aineksia  yhteis-

kuntapoliittiseen päätöksentekoon. Jatkuvasti päivittyvälle tutkimukselle on tarvetta, sillä 

köyhyys  muuttaa  muotoaan  ajan  oloon  (mt.,  89).  1990-luvulla  suomalaisessa 

tutkimuksessa  haluttiin  syventää  tutkimusta  ja  ymmärtää  sosiaalisen  syrjäytymisen 

prosesseja ja huono-osaisten asemaa yhteiskunnassa (Virkkunen 2010, 13-16).

3.2 Absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys

Kuva  köyhyydestä  on  muuttunut  ajan  saatossa.   Länsimaiden  kehitystä  ajatellessa 

agraarisessa yhteiskunnassa köyhiä olivat maattomat. Yhteiskunnan muuttuessa maatalous-

valtaisesta  teollistuneeksi  köyhyyden  syy  alkoi  useimmiten  olla  työn  puute.  Linkki 

köyhyyden ja palkkatyön kehityksen välillä on selvä: syrjäytyminen palkkatyöstä johtaa 

köyhyyteen. (Alcock 1997, 9-10; Karisto ym. 1999, 83.)

Köyhyys  määritellään  perinteisesti  kahdella  tavalla:  absoluuttisesti  ja  suhteellisesti. 

Absoluuttinen köyhyyden ajatus lähtee siitä, että on olemassa jokin minimitulotaso, jonka 

ylittäessään juuri ja juuri saavuttaa fyysisesti elinkelpoisen elämän. Absoluuttinen köyhyys 

on  siis  niin  syvää,  että  se  uhkaa  henkeä  tai  fyysistä  toimintakykyä.  Köyhyys  on 

kulttuurisidonnaista, eikä köyhyyden kokemuksia voi suoraan verrata. Siksi kehittyneissä 

maissa yleisemmin puhutaan suhteellisesta köyhyydestä, joka on kykenemättömyyttä elää 

sosiaalisten  normien  ja  odotusten  mukaisesti.  Taloudelliset  resurssit  eivät  mahdollista 

osallistumista sosiaaliseen, kulttuurilliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Köyhällä ei ole 

mahdollisuutta  kuluttaa  muiden  mukaisesti,  ja  siksi  hän  helposti  syrjäytyy  sosiaalisen 

kanssakäymisen  ja  yhteiskunnallisen  päätöksenteon  muodoista.  (Lister  2004,  14-15; 

Kangas & Ritakallio 2005, 28-31.) 

Absoluuttinen  köyhyys  juontaa  käsitteenä  1800-luvulle,  jolloin  köyhyys  oli  myös 

länsimaissa syvää ja kestävää. Siten köyhyysraja asettui sellaiselle tasolle, jolla juuri ja 

juuri  pystyy  täyttämään  elämän  fyysiset  tarpeet.  Elämän  tyydyttävyyttä  ei  huomioitu. 

Toisen  maailmansodan  jälkeen  absoluuttinen  köyhyys  ei  ole  ollut  tunnusomaista 

teollistuneille maille, vaan se koskettaa lähinnä kehitysmaita. (Ritakallio 1986, 5.)
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1979 julkaistu Peter Townsendin teos Poverty in the United Kingdom antoi uuden suunnan 

köyhyyden  tutkimukselle.  Köyhyyden  ja  deprivaation  määritteleminen  absoluuttisen 

köyhyysrajan avulla nähtiin riittämättömäksi ja harhaanjohtavaksi käsitteeksi köyhyyden 

määrittelyssä.  Absoluuttinen  köyhyyskin  on  suhteellista,  sillä  fyysisen  toimintakyvyn 

ylläpitämiseksi  vaadittavan  toimeentulon  saavuttamiseksi  tarvittavien  resurssien  määrä 

vaihtelee ajassa ja yhteiskuntien välillä. (Townsend 1979, 59; Kangas & Ritakallio 2005, 

28-29.)

Peter  Townsendin  klassisen  köyhyysmääritelmän  mukaan  suhteellisessa  köyhyydessä 

yksilöltä  tai  perheeltä  puuttuvat  resurssit,  joilla  on  mahdollista  saavuttaa  sosiaalisen 

kanssakäymisen  mahdollistava  eli  oman  sosiaalisen  yhteisön  elintaso.  Yhteiskunta  eli 

vallitsevan kulttuurin taloudelliset ja sosiaaliset systeemit luovat aktiviteettien ja tapojen 

kautta ihmisille tietyt odotukset ja tarpeet elämästä. Esimerkiksi teen tai kahvin juonnilla ei 

ole ravitsemuksellista merkitystä, mutta ottaessaan vieraita vastaan kotiinsa suomalainen 

kokee,  että  hänen  on tarjottava  näitä  juomia  vieraille.  Jos  vieraiden kutsuminen kotiin 

estyy,  koska  ei  ole  varaa  ostaa  kahvinkeitintä  tai  kahvia,  syrjäytyy  sosiaalisesta 

kanssakäymisestä. Myös pukeutumiseen liittyy monia vallitsevan yhteiskunnan odotuksia, 

jotka eivät absoluuttisessa mielessä ole välttämättömyyksiä. (Townsend 1979, 31, 50.)

Kun köyhyys määritellään materiaalisten elinolojen puutteena, olennainen sana on tarve. 

Tällöin köyhyyttä mitataan lopputuloksen kautta. Kysymys on myös siitä, kuka määrittelee 

materiaalisen hyvinvoinnin tason.  Tarpeita  ja  resursseja  mitatessa ei  kiistatonta mittaria 

ole. Townsendin suhteellisen köyhyyden määritelmässä olennaista sen sijaan ovat resurssit. 

Resurssiajattelun  ongelmana  voi  nähdä,  mitä  taloudellisilla  resursseilla  tarkoitetaan  ja 

milloin  resurssit  muuttuvat  riittäviksi.  Yhteiskunnan  kehittyessä  taloudellisesti  ja 

sosiaalisesti  vaatimus-  ja  vertailutaso  kasvavat.  Suhteellisesta  köyhyydestä  puhuttaessa 

pitää muistaa, että vertailukohtana on vallitseva yhteiskunta ja kulttuuri. (Ritakallio 1986, 

6; Ritakallio 1994, 171.)

Suhteellinen köyhyys voidaan myös jakaa ensi- ja toissijaiseen köyhyyteen. Ensisijaisella 

köyhyydellä (primary poverty) tarkoitetaan tilannetta, jossa resursseja elämisen täyttämiin 

tarpeisiin  ei  ole.  Toissijaiseen  köyhyyteen  (secondary  poverty)  ajautuvat  ne,  joilla 

resursseja  on  mutta  jotka  eivät  kykene  niitä  käyttämään  nostaakseen  elintasoaan. 
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Molemmissa tapauksissa kyse on siis  köyhyydestä,  vaikka syyt,  jotka köyhyyteen ovat 

johtaneet, vaihtelevat. (Alcock 1997, 71.)

Resurssien  puutteen  kasautumisen  tutkimusta  kutsutaan  myös  deprivaatiotutkimukseksi. 

Suhteellisen köyhyyden ja deprivaation käsitteillä ei aina olekaan suurta eroa. Sosiaalista 

deprivaatiota voidaan kuvata elämänhallinnan käsitteellä. Olennaista ei siis ole raha tai sen 

puute, vaan muut toimintaresurssit, joilla omaa elämää ohjataan. Sosiaalinen deprivaatio 

voi ilmetä kaikissa tai vain joissain elämän osa-alueista, joita ovat muun muassa työ, koti, 

suku, naapurusto, matkat ja harrastukset. (Townsend 1979, 95; Ritakallio 1986, 6,13.)

Amartya  Sen  (1983)  on  kritisoinut  suhteellisen  köyhyyden  määritelmää.  Köyhyysraja 

muuttuu ajassa, eikä perustelu silloin voi olla absoluuttinen. Sillä saavuttaako suhteellisesti 

vai absoluuttisesti  vähemmän kuin muut on merkittävä ero.  Tarpeiden vähimmäismäärä 

muuttuu ajallisesti ja kulttuurisesti. (Sen 1983, 155.)

Köyhyys  ja  epätasa-arvo  eivät  välttämättä  tarkoita  samaa  asiaa.  Olennaista  on  tietää 

yhteiskunnan  hyvinvoinnin  taso.  Sen  käyttää  esimerkkinä  Cadillacin  omistamista.  Jos 

henkilöllä on varaa ostaa vain yksi Cadillac päivässä, mutta naapuri pystyy ostamaan niitä 

kaksi päivässä, niin kyseessä on kyllä epätasa-arvoinen tilanne, mutta köyhyydestä ei voida 

puhua. (Sen 1983, 159.) 

Kun suhteellinen köyhyys määritellään suhteessa vallitsevaan yhteiskuntaan,  Sen näkee 

ongelmaksi sen, ettei köyhyys koskaan häviä eikä sitä voida millään poliittisella ohjelmalla 

poistaa.  Länsimaissa  yleisesti  käytössä  oleva  köyhyysraja  on  60  prosenttia  mediaani-

tuloista.  Jos esimerkiksi laman takia mediaanitulot laskevat huomattavasti,  laskee myös 

köyhyysraja.  Tällöin  tilastoista  jää  huomaamatta  usein  laman aikana  kasvava huonossa 

asemassa elävien määrä. (Sen 1983, 156.)

Erilaisista mittaamistavoista Suomessa on käytetty sekä poliittis-hallinnollista metodia että 

suhteellista  tulometodia.  Poliittis-hallinnollisessa  metodissa  köyhyysraja  asetetaan 

toimeentuloturvan, esimerkiksi toimeentulotuen, tasolle. Metodin ongelmana on, että raja 

on manipuloitavissa esimerkiksi poliittisilla päätöksillä. Suhteellinen tulometodi tarkoittaa 

tiettyä  etäisyyttä  keskimääräisistä  tuloista.  Mittaustapa  sopii  lähinnä  länsimaisen 

köyhyyden mittaamiseen. Eräs tapa mitata köyhyyttä on sosiaalisen konsensuksen metodi, 

jossa  kansalaiskyselyllä  selvitetään  ihmisten  näkemyksiä  minimitoimeentulosta  tai 
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välttämättömistä  kulutushyödykkeistä,  ja  määritellään  köyhyysraja  sen  perusteella. 

(Ritakallio 1994, 172.)

Nykyään  köyhyys  nähdään  laajasti,  eikä  köyhyyttä  määritellä  vain  ”fyysisen 

toimintakyvyn puutteena, viluna, nälkänä ja ehdottomana puutteena”. Näkemys köyhyyden 

monimuotoisuudesta  on  herättänyt  kiinnostuksen  tutkia  köyhyyden  eri  aspekteja  ja 

ilmenemismuotoja, ymmärtää köyhyyttä laajemmin. (Kangas & Ritakallio 2005, 57-58.) 

Omassa tutkimuksessani en tutki köyhyyttä mittaamalla, vaan haluan tuoda keskusteluun 

näkökulman erään ihmisryhmän köyhyyden kokemuksista.

3.3 Köyhyyden kokemus

Erilaisten  ryhmien  kokemusten  tutkiminen  antaa  uutta  tietoa  ryhmistä  ja  luo  siten 

uudenlaista ajattelua ja arvottamisen tapoja (Ronkainen 1999, 43). Suhteellisen köyhyyden 

käsite  muutti  köyhyyskeskustelua  ja  -tutkimusta.  Anneli  Pohjolan  (1994,  192)  mukaan 

huono-osaisten  todelliset  elämäntilanteet  saadaan  näkyviksi  itse  kerrotun  kokemuksen 

kautta.

Gia Virkkusen (2010, 20) mukaan köyhyyden kokeminen on kokonaisvaltaista,  sillä  se 

tapahtuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ja omakuvana. Sitä uusinnetaan ja toistetaan ja se 

ilmenee käytänteissä niin taloudellisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella tasolla. (mt., 20.)

Köyhyyden kokemuksen tunteen lisäksi sosiaalinen ympäristö ja yhteiskunta vaikuttavat 

siihen,  millaista  on  olla  köyhä.  Yhteiskunnallisesti  poliittiset  ja  taloudelliset  päätökset 

vaikuttavat  köyhyyden  kokemukseen  sekä  suoraan,  että  esimerkiksi  viranomaispuheen 

sekä käytäntöjen ja kulttuurin kautta. Mielikuvat ja käsitykset köyhyydestä ovat juurtuneet 

yhteiskunnan rakenteellisiin piirteisiin. (Virkkunen 2010, 260.)

Länsimaissa suhteellinen köyhyys johtaa helposti  syrjäytymiseen sosiaalisesta  elämästä. 

Häpeä kuuluu usein köyhyyden omakuvaan ja voi osaltaan vaikuttaa siihen,  että köyhä 

välttelee sosiaalista kanssakäymistä. Köyhyyden kokee jokapäiväisessä elämässä. Vapaa-

ajan vietto kulttuurin ja liikunnan parissa on olennainen osa nykyelämää. Niiden pariin 

pääsy  kertoo  karua  kuvaa  suhteellisesta  deprivaatiosta.  Eräs  syrjäytymistä  lisäävä  ja 

syventävä tekijä on se, että pienituloisena pääsy median ääreen vaikeutuu. (Alcock 1997, 

92; Virkkunen 2010, 273.)
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Erilaiset rahoituspalvelut ovat 1990-luvulta lähtien lisääntyneet. Kuluttamisesta on tullut 

normaali  osa  elämää  ja  vapaa-ajanviettämisen  muoto.  Kuluttamiseen  osallistuminen 

vaikeutuu, jos luottoon ja lainoihin ei ole mahdollisuutta. Toisaalta lainojen ja luottojen 

käyttäminen voi johtaa pahaan velkakierteeseen, josta irti pääseminen voi viedä pitkäänkin. 

(Alcock 1997, 93.)

Köyhyyden  kokemuksessa  mielenkiintoista  on  se,  miten  ihminen  suhtautuu 

köyhtymiseensä  ja  köyhänä  olemisen.  Sitä  voidaan  tutkia  esimerkiksi  elämänhallinnan 

käsitteen  avulla.  J.P.  Roos  (1985,  41)  on  löytänyt  elämänkerta-aineistosta  yhdeksi 

ulottuvuudeksi elämänhallinnan. Kirjoituksista nousee esiin se, onko elämä vain kulkenut 

eteenpäin  ilman,  että  siihen  on  voinut  vaikuttaa  vai  onko  elämänkokonaisuuden  nähty 

olevan  hallussa  ilman  yllättäviä  tapahtumia  kaikkeen  varautumalla.  Elämänhallinta 

jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen hallintaan. Ulkoisen hallinnan voi havaita siitä, että elämän 

ulkoiset muodot ovat kunnossa. Sisäinen hallinta on sopeutumiskykyä elämän mäkiin ja 

mutkiin.  Usein  ne,  joilla  on  elämässään  sisäinen  hallinta,  näkevät,  että  elämässä  on 

opittavaa. (Roos 1985, 41-42.)

Köyhyyden  kokemus  on  kokonaisvaltainen,  ja  sen  kokee  jokapäiväisessä  elämässä. 

Köyhyys  vaikuttaa  ihmisen  omakuvaan  ja  kanssakäymiseen  toisten  kanssa.  Köyhyys 

vaikuttaa olennaisesti vapaa-ajan viettoon ja kulutukseen, jotka nykypäivänä määrittävät 

ihmistä.  Ihmisen omakuvaan ja  kuvaan muiden silmissä vaikuttaa  se,  minkä merkkisiä 

farkkuja  käyttää,  millaisen  puhelimen  omistaa  ja  mitä  harrastaa.  Vapaa-ajan  rientoihin 

osallistuminen ja mahdollisuudet joukkotiedotusvälineiden ja sosiaalisen median käyttöön 

vaikuttavat  lisäksi  sosiaalisiin  suhteisiin.  Köyhyys  muokkaa  ihmisen  minäkuvaa  muun 

muassa häpeän tunteen kautta. Köyhyys koetaan elämää rajoittavana tekijänä.

3.4 Köyhyyden globaali naisistuminen

Viimeaikainen trendi kansainvälisessä tutkimuksessa on köyhyyden tarkastelu sukupuolen 

mukaan.  Köyhyyden  naisistumisesta  puhutaan  globaalina  ilmiönä.  Elisabetta  Ruspini 

(2000,  107-111)  pohtii  naisköyhyyden  erityislaatua  eurooppalaisella  tasolla  todeten 

perinteiset  köyhyystutkimuksen  metodit  kykenemättömiksi  näkemään  naisköyhyyden 

erityisluonnetta.
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Euroopassa  köyhyys  on  yleisempää  naisten  kuin  miesten  keskuudessa.  Syitä  nais-

köyhyyden yleisyyteen ovat epätasa-arvoisesti jaetut taloudelliset resurssit kotitalouksien 

sisällä  sekä  riskitekijät  työmarkkinoilla  ja  hyvinvointisysteemissä.  Köyhyyden  naisis-

tumisessa erottuvat selvästi kolme naisryhmää, joilla on suurin riski pudota köyhyysrajan 

alapuolelle: yksinhuoltajat, iäkkäät eron tai puolison kuoleman jäljiltä yksin elävät naiset 

sekä matalapalkka-alalla työskentelevät naiset. (Alcock 1997, 134; Ruspini 2000, 107-111; 

Virkkunen 2010, 17.) 

Ruspini  toteaa,  että  sukupuolittuneen köyhyyden tutkimuksessa muut  ulottuvuudet  kuin 

rahallinen köyhyys on tärkeää. On kyettävä näkemään pienten tulojen ja vaihtoehtoisten 

resurssien puutteen yhteys. On nostettava esiin aspekteja, joita ei pystytä mittamaan, kuten 

se,  ettei  ole  mahdollisuutta  tavata  sukulaisia  ja  ystäviä.  On kuitenkin  muistettava,  että 

yksinkertaistettu  mies-naisjaottelu ei  riitä eri  ulottuvuuksien kuvaamiseen.  Muiden kuin 

rahallisten resurssien puute vaihtelee myös naisten välillä. (Ruspini 2000, 124.) 

3.5 Syrjäytyminen ja marginalisaatio

Köyhyydestä puhuttaessa ei voi välttyä syrjäytymiskeskustelulta.  Suhteellinen köyhyys ja 

syrjäytyminen  voidaan  joidenkin  tulkintojen  mukaan  nähdä  samana  ilmiönä. 

Syrjäytyminen on konsepti, jolla yritetään kuvata todellisuutta. Syrjäytymisen käsite tulee 

alun  perin  Ranskasta,  jossa  1970-luvulla  syrjäytyneiksi  laskettiin  vammaiset,  yksin-

huoltajat  ja  vailla  työttömyysvakuutusta  olevat  työttömät.  Nykyään  eräs  määritelmä 

syrjäytymiselle  on,  että  yksilö  ei  itseen  liittymättömistä  syistä  osallistu  yhteisön 

avainaktiviteetteihin, vaikka hän haluaisi osallistua. (Burchardt 2000, 385-388.)

Syrjäytymisen  käsite  on  laaja  ja  paljon  keskusteltu.  Se  on  nähty  ongelmallisena 

monitulkintaisuutensa  ja  epämääräisyytensä  vuoksi.  Toisaalta  syrjäytymisen  käsite  on 

jokaisen  helposti  ymmärrettävissä.  Syrjäytymisen,  sivuun ajautumisen ja  ulkopuoliseksi 

jäämisen  tunteisiin  on  helppo  samaistua.  Syrjäytymiseen  liittyy  pakko;  syrjäytynyt  on 

vastentahtoisesti ajettu syrjään yhteiskunnan keskiöstä.  Syrjäytymistä tapahtuu elämän eri 

osa-alueilla.  Erään  jaottelun  mukaan  syrjäytyä  voi  tuotantoelämästä,  sosiaalisesta 

yhteisyydestä ja vallasta. (Granfelt 1998, 77-78.) 

Townsendin klassisen köyhyysmääritelmän voidaan nähdä sisältävän myös syrjäytymisen 

määrittely. Townsend kuvaa köyhyyden rahan puutteen lisäksi yhteisyyden mahdollistavien 
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eli yhteiskuntaan osallistavien resurssien puutteeksi. Jotkut tutkijat taas näkevät köyhyyden 

vain  resurssien  puutteesta  johtuvaksi  osallistumattomuudeksi,  kun  taas  syrjäytymisen 

muista  syistä  kuten  sairaudesta  tai  syrjinnästä  johtuvaksi  osallistumattomuudeksi. 

(Burchardt 2000, 387-388.)

Syrjäytymiskeskustelun  ongelmana on,  että  se  itsessään luo  ja  vahvistaa  syrjäytymistä. 

Toisekseen täydellinen ulkopuolisuus  ei  ole  mahdollista,  vaan syrjäytymisen ulkopuoli-

suuskin on suhteellista. Joustavamman käsitteen tarjoaakin marginalisaatio, joka on ulko-

reunalla olemista.  Se edustaa toiseutta  keskuksessa olemiseen nähden. Marginaalit  ovat 

kulttuurisesti, sosiaalisesti ja rakenteellisesti tuotettuja paikkoja. (Gordon 2000, 158; Helne 

2002, 185-186; Mäkinen 2008, 47-48.)

Syrjäytymisestä poiketen marginalisaatio ei välttämättä ole vastentahtoista. Marginalisaa-

tion paradoksi on inkluusion ja ekskluusion mahdollinen samanaikaisuus. Marginalisaatio 

on reunalla muttei ulkopuolella olemista. Se on siis paikoissa, keskellä ja reunalla olemista, 

mutta samalla marginaalit ovat vierekkäin ja lomittain, eikä niiden välillä ole selkeitä raja-

aitoja.  Marginaaleihin ja  keskuksiin  sijoitutaan sekaisin.  Lisäksi  vaihtoehtoisuudesta  on 

tullut  hyväksyttävää,  joten  marginaali  on  myös  tullut  keskiöön.  (Gordon  2000,  150; 

Mäkinen 2008, 47-48.)

Toiset  tekevät  marginaalista  keskustan  tai  vain  nauttivat  marginaalissa  olemisesta. 

Toisaalta  marginalisaation  voi  myös  kieltää  ja  kyseenalaistaa.   Sitä  ei  kuitenkaan  pidä 

idealisoida,  sillä  marginaalin  vastakohtana  oleva  keskusta  luo  marginaalia  enemmän 

mahdollisuuksia ja etuoikeuksia. (Gordon 2000, 158.) 

Suhteellisen köyhyyden ja syrjäytymisen käsitteet linkittyvät ja lomittuvat toistensa kanssa. 

Syrjäytyminen  on  vastentahtoista  sivuun  joutumista.  Sivuun  ajautuu,  kun  itseltä  tai 

perheeltä puuttuvat sellaiset resurssit, joilla saavuttaa oman sosiaalisen yhteisön taso, mitä 

pidetään  suhteellisen  köyhyyden  määritelmänä.  Se  onko  tai  kokeeko  köyhä  ihminen 

olevansa  marginalisoitunut,  on  enemmän  ihmisestä  itsestä  kiinni.  Yksineläjänaisen 

köyhyyden ja sivuun ajautumisen kokemusta lisää köyhyyden lisäksi normista poikkeava 

yksineläjyys. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaisia rooleja näillä naisilla on.
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4 TUTKIMUSKYSYMYS JA TOTEUTUS

Tässä  luvussa  esittelen  tutkimuskysymykset  sekä  tutkimusaineiston  ja  sen  rajauksen. 

Pohdin myös tutkimuseettisiä asioita ja omaelämäkerrallisen aineiston luonnetta tutkimus-

aineistona. Lopuksi syvennyn tutkimusmenetelmänäni käyttämään sisällönanalyysiin.

4.1 Tutkimuksen tavoite

Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen maailma, jotka yhdessä 

muodostavat  elämismaailman.  Elämismaailma  koostuu  merkityksistä,  kun  taas 

luonnollinen  maailma  koostuu  luonnontapahtumista.  Merkitykset  muotoutuvat  kokonai-

suuksissa ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa 

kiinnostuksen  kohteena  on  merkitysten  maailma.  Elämismaailmassa  asiat  järjestyvät 

kokemuksellisella  tasolla  tietyllä  tavalla,  mikä  ennakoi  tutkijan  tapaa  kysyä  ja  tutkia 

asioita. (Varto 1992, 23-24.) 

Yksineläjänaisten  tapa  kertoa  omista  köyhyyskokemuksistaan  on  syntynyt  ihmisten 

välisissä  suhteissa  ja  vuorovaikutuksessa.  Samoin  se,  miten  yksineläjänaiset  näkevät 

roolinsa,  on  syntynyt  vuorovaikutuksessa  ja  sosiaalisissa  suhteissa.  Yksineläjänaiset  ja 

heidän elämänsä on muodostunut eletystä elämästä sosiaalisessa yhteisössä.

Naiseus määritellään useimmiten avioliiton ja reproduktion kautta, ja normin mukaisesti 

elävällä naisella on lapsia ja puoliso. Yhteisötason on nähty olevan naisille merkittävä, ja 

äitiyden  ja  perheen  on  sanottu  suojaavan  naisia  syrjäytymiseltä.  Gordonin  (1994)  ja 

Mäkisen (2008) tutkimuksista käy ilmi, miten olennainen osa elämää työ yksineläjänaisille 

on. Mäkisen mukaan työrooli on naiselle erittäin tärkeä, mikäli hänellä ei ole puolison ja 

äidin roolia. (Granfelt 1992, 33; Gordon 1994, 10, 67, 136; Mäkinen 2008, 120.) 

Mielenkiintoni kohdistui köyhiin naisiin,  joilla ei  ole äidin ja vaimon roolia,  eikä siten 

huolen  ja  hoivan  kohdetta.  Useimmat  tutkimuskohteeni  naisista  ovat  myös  työelämän 

ulkopuolella,  joten  heillä  ei  ole  työntekijän  roolia.  Tutkimuksessani  pureudun  kahteen 

kysymykseen:  Millaista  on  yksineläjänaisten  köyhyys?  Millaisia  rooleja  köyhät  yksin-

eläjänaiset saavat ja ottavat?
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4.2 Tutkimusaineisto

Tutkielmani  aineistona  käytän  Arkipäivän  kokemuksia  köyhyydestä -kirjoituskilpailun 

tekstejä  (Larivaara,  Isola  & Mikkonen  2009).  Aineisto  on  saatu  käyttöön  Yhteiskunta-

tieteellisestä  arkistosta.  Kirjoituksia  on  yhteensä  850,  joista  valikoitui  tutkimukseeni 

soveltuvat  28  kappaletta.  Osa  teksteistä  on  runoja,  jotka  jätin  automaattisesti  pois 

aineistoani.  Alla  selvitän,  miksi  käyttämäni  aineiston  lukumäärä  on  pieni  suhteessa 

alkuperäisen aineiston kokoon.

Laadullisella  tutkimuksella  ei  pyritä  tilastolliseen  yleistykseen,  vaan  kuvaamaan  tai 

ymmärtämään  jotakin  ilmiötä.  Laadullisen  aineiston  koko  ei  ole  olennainen  tekijä. 

Perustella se kuitenkin täytyy. Jos tarkoituksena on löytää aineistosta ilmenevää saman-

kaltaisuutta,  aineiston  koko  hahmottuu  saturaation  kautta.  Kun  tekstien  teemat  alkavat 

toistaa itseään, on saturaatio saavutettu. (Eskola & Suoranta 1998, 62; Tuomi & Sarajärvi 

2002, 87-91.)

Työssäni aineisto kertyi kuitenkin karsiutumisen kautta, sillä minulla oli valmis aineisto ja 

tarkka tutkimuskohteen rajaus. Kävin läpi tekstejä ja rajasin tutkimuskohteeseeni sopimat-

tomat kirjoitukset pois. Alkuperäisessä aineistossa on kirjoituksia sekä miehiltä että naisilta 

nuorista opiskelijoista eläkkeellä oleviin vanhuksiin.

Aineistooni  sopivat  tekstit  ovat  omaelämäkerrallisia,  ja  niissä  kerrotaan  ja  kuvaillaan 

laajemmin kuin vain yhden tilanteen kautta kirjoittajan omista köyhyyskokemuksista. En 

siis  ole  valinnut  tekstejä,  joiden  keskiössä  on  yhden  tilanteen,  kuten  työvoima-  tai 

sosiaalitoimistossa  käynnin,  kuvaus.  En  myöskään  ottanut  aineistooni  mukaan  aivan 

lyhyitä,  selkeästi  alle  sivun  mittaisia  tekstejä.  Tutkimuskohteen  rajauksen  vuoksi  pois 

karsiutuivat lapsuus- ja nuoruusmuistelot. 

Useat  nuoret  alle  30-vuotiaat  kirjoittajat  ovat  opiskelijoita,  joiden  köyhyys  yleensä  on 

väliaikaista. Kiinnostuin yli kolmikymppisten naisten kokemuksista, sillä he ovat eläneet 

hyvinvointivaltiossa ja ehtineet nähdä, miten se toimii. Köyhät naiset ovat kuitenkin itse 

joutuneet pettymään hyvinvointivaltion mahdollisuuteen suojella naisia syrjäytymiseltä ja 

köyhyydeltä.

Tutkimuskohteenani ovat aktiivityö- ja perheiässä olevat yksin elävät ja lapsettomat naiset. 

He ovat noin 30-60-vuotiaita. Karsittuani pois miesten kirjoittamat tekstit ja sellaiset, joista 
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sukupuoli ei selvinnyt, suurin osa jäljelle jääneistä kirjoituksista oli perheellisten naisten 

kirjoittamia.  Hyvin  suurella  osalla  alkuperäisen  aineiston  naisista  on lapsia  tai  puoliso. 

Tutkimukseeni sopivia yksineläjänaisten kirjoituksia oli lopulta 28.

Aineistoni  kirjoituskilpailuun  osallistuneet  eivät  ole  kaikkein  heikoimmassa  asemassa 

olevia köyhiä. Kirjoittajien joukossa ei ole asunnottomia eikä päihteiden käyttäjiä, jotka 

yleensä nähdään selkeimpänä syrjäytyneiden joukkona.  Kirjoittajat ovat selviytyjiä, sillä 

he ovat kyenneet kirjoittamaan ja käsittelemään kokemuksiaan ja osallistumaan kirjoitus-

kilpailuun.  (Isola  2009,  212-213.)  Aineistoni  ulkopuolelle  jää  myös  eräs  nykyään 

olennainen  vähävaraisten  ryhmä,  maahanmuuttajat,  joilta  ei  ollut  kirjoituksia  ainakaan 

kohderyhmäni kirjoitusten joukossa.

Suurin osa aineistoni naisista on koulutettuja ja monella on yliopistotutkinto. Se vaikuttaa 

aineiston  luonteeseen.  Aineisto  ei  siis  luo  kattavaa  kuva  suomalaisista  köyhistä  yksin-

eläjänaisista.  Kirjoituskilpailuun  osallistujat  ovat  ihmisiä,  joille  kirjoittaminen  on  tapa 

ilmaista  itseään.  Aineiston  naisten  suuntautuneisuus  kirjalliseen  ilmaisuun  näkyy 

teksteissä, sillä ne ovat hyvin kirjoitettuja ja ilmaisuvoimaisia. Kirjoituskilpailu rajaa ulos 

sen osan köyhistä, jotka eivät koe kirjoittamista omaksi tavakseen ilmaista itseään. Tämä 

vaikuttaa tutkimustuloksiin. Tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia köyhiä, eikä edes 

kaikkia köyhiä yksineläjänaisia.

Aineiston viitetiedoista ilmenee muun muassa kirjoittajan nimi, ikä ja se, minkälaisessa 

kunnassa  ja  missäpäin  Suomea  kirjoittajat  asuvat,  jos  he  ovat  nämä  tiedot  kilpailun 

yhteydessä antaneet. Kirjoittajien anonymiteettia kunnioittaen en tuo tutkimuksessani esiin 

näitä  tietoja.  Aineiston  analysoinnin  ohessa  käyttämäni  aineistositaatit  yksilöin  vain 

kirjoittajan antamalla nimimerkillä tai, jos nimimerkkiä ei ole annettu, itse keksimälläni 

etunimellä kirjoittajien anonymiteetin säilyttämiseksi.

4.3 Köyhä yksineläjänainen

Aineistoni  koostuu 28:sta  köyhän yksineläjänaisen  kirjoituksesta.  Kaikissa  teksteissä  ei 

suoraan  sanota  köyhyyden  syytä,  mutta  se  ilmenee  tekstejä  luettaessa.  Suurin  osa 

kirjoittajanaisista  on  työttömiä.  Seitsemässä  kirjoituksessa  ei  tule  ilmi  muita  syitä 

köyhyyteen  kuin  työttömyys,  joten  suurella  osalla  on  elämässään  muitakin 

vastoinkäymisiä.  Neljä  työttömistä  on  myös  velallisia.  Heidän  velkansa  johtuvat  joko 
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takauksista tai omista lainoista ja kulutusluotoista, joita ei työttömyyden kohdatessa ole 

kyennyt maksamaan pois. Kaksi työtöntä on myös sairaana. Kolme naista on työttömyyden 

sekä  pätkä-  ja  pienipalkkaisten  töiden  kierteessä.  Yksi  kirjoittajista  elää  pätkä-  ja 

silpputöillä, jotka ovat lähinnä tuntitöitä. 

Kaksi naisista on työkyvyttömiä, ja useampi on sairas. Osa sairaista joutuu työttömäksi tai 

sairaseläkkeelle, osa sairastuu jouduttuaan työttömäksi ja osalla sairaus, työ ja työttömyys 

vuorottelevat.  Kaikilla  sairaus  ei  ole  niin  vakava,  että  olisi  oikeutettu  sairas-  tai 

työkyvyttömyyseläkkeeseen  tai  sairaslomaan,  mutta  näissäkin  tapauksissa  useimmiten 

sairaus rajoittaa työssäkäyntiä. Esimerkiksi fyysisen sairauden takia ei kykene tekemään 

mitä työtä tahansa.

Kaksi  kirjoittajista  mainitsee  iän  vaikuttaneen  negatiivisesti  heidän  työllistymiseensä. 

Molemmat  olivat  asuneet  aikuisiällä  pitkään  ulkomailla.  Palattuaan  Suomeen  he  eivät 

löytäneet työtä ja kokivat iän olleen siinä merkittävä tekijä.

Suurin osa aineistoni naisista on työttömiä, joten heidän perustulonaan on peruspäiväraha, 

ansiosidonnainen työttömyystuki tai  työmarkkinatuki.  Aineistoni köyhät naiset  eivät ole 

parhaiten  tuettuja  työttömiä,  sillä  vain  pari  mainitsee  saavansa  ansiosidonnaista 

työttömyystukea,  ja  hekin  ovat  alkaneet  saada  ansiosidonnaista  työttömyysturvaa  vasta 

monien  pätkätyörupeamien  jälkeen.  Muutaman  naisen  tulot  koostuvat  palkkatulojen  ja 

työttömyystuen yhdistelmästä.  Osa naisista  saa  kansaneläkettä,  sairaspäivärahaa,  sairas-

eläkettä,  työkyvyttömyyseläkettä  tai  kuntoutustukea.  Suurella  osalla  on  myös  oikeus 

asumistukeen.  Etuuksien  lisäksi  useat  joutuvat  jatkuvasti  tai  välillä  turvautumaan 

toimeentulotukeen.

Aineistoni  naiset  ovat  yksineläjiä,  joten  heillä  ei  ole  ketään  jakamassa  asumismenoja. 

Kenelläkään ei ole myöskään perheen ulkopuolista asuintoveria. Silloin kun kirjoituksissa 

on  maininta  asumistilanteesta  maininta  koskee  useimmiten  vuokra-asuntoa.  Aineiston 

paluumuuttajista  toinen  asuu  hostellissa.  Muutamalla  naisista  on  omistusasunto.  Heille 

oma asunto  on  tärkeä  ja  siitä  luopuminen  koetaan  vaikeaksi.  Kaksi  aineistoni  naisista 

joutuu myymään omistusasuntonsa, koska rahat eivät riitä lainan lyhentämiseen. 

Yksineläjyyttä  teksteissä harvoin mainitaan erikseen.  Teksteistä  kahdessa ero puolisosta 

tulee  esiin  kirjoituksen  alussa,  mutta  kummassakaan  tapauksessa  ero  ei  ole  erityinen 

köyhtymisen syy. Parisuhteeseen liittyen kaksi kirjoittajista mainitsee erikseen, ettei halua 
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seurustella työttömyyden takia. Lapsista ja perheestä – tai lapsettomuudesta ja perheettö-

myydestä – ei muuten mainita mitään. Voi vain arvailla eikö asia ole näille naisille tärkeä 

tai ajankohtainen, onko se vaikea ja kipeä vai omaehtoinen valinta. Muutama mainitsee 

kirjoituksessaan  lemmikit.  Yhdelle  naisista  lemmikit  ovat  erityisen  tärkeitä  –  ”pitävät 

järjissä” – ja joutuessaan asumaan väliaikaisasunnossa hän maksaa lemmikkien hoidosta.

4.4 Omaelämäkerta aineistona

Tavallisten ihmisten elämästä tutkittua kvalitatiivista tietoa saadaan usein vain haastatteluin 

ja itse kirjoitetuin elämänkerroin. Keruumenetelmänä elämäkerta-aineistojen etu haastatte-

luun  verrattuna  on  niiden  rakentuminen  vapaasti;  elämäkertoja  eivät  ohjaa  kysymys-

patteristot. Ongelmana taas on se, ettei osallistujia voi valikoida eikä kirjoitettuja teemoja 

päättää, ellei niitä erikseen pyydetä. (Roos 1987, 12; Roos 1988, 145.)

Elämäntarinoiden  paluu  relevantiksi  tutkimusaineistoksi  tapahtui  1980-luvulla  vuosi-

kymmenten tauon jälkeen. Yhteiskunnallisessa tutkimuksessa Suomessa elämänkertoja on 

käytetty  muun  muassa  vähemmistöjä  tai  tiettyä  ihmisryhmää  tutkittaessa.  Elämäntari-

noiden avulla tutkittavien ääni, tunteet, toiminta ja kokemus pääsevät esiin.   (Syrjälä 2007, 

231-232.) 

Elämäntarinat eivät ole vain yksitulkintaista tosiasioiden ja tapahtumien raportointia. Ne 

ovat  niin  sosiaalisista  ja  historiallisista  tosiasioista  muodostuneita  tarinoita  kuin  tietyn 

rakenteen ja ilmaisumuodon omaavia tekstejä. (Roos 1988, 146). Jerome Bruner (1987) 

näkee, että omaelämäkerta on ainoa tapa kuvata elettyä elämää turvallisesti. Elämäkerrassa 

tulee esiin,  miten elämä on yhtä lailla  ihmismielen rakenne kuin tarina.  Elämäkerrassa 

tapahtuu kaksisuuntainen jäljittely elämän ja narratiivin välillä. Kertojan ja kertomuksen 

päähenkilön ollessa sama henkilö on omaelämäkerralla oma refleksiivisyytensä. (Bruner 

1987, 12-13.)

Omaelämäkertaa  kerrotaan  kulttuurisesti  opittujen  kognitiivisten  ja  kielellisten  keinojen 

avulla  rakentaen havaintokokemuksia ja  elämäntapahtumia.  Kertoja  liittyy kulttuuriseen 

kerronnan kaanoniin.  Kaikki voivat kertoa elämästään,  mutta kulttuurinen ja kielellinen 

perspektiivi ja kertomuksen muoto vaihtelevat. (Bruner 1987, 15-16.)

Kulttuurisesti  opitut  kertomisen  ja  käsitteellistämisen  tavat  muotoutuvat  kokemusten 

jäsentämisen  tavoiksi.  Elämää  sellaisenaan  ei  ole,  vaan  se  on  aina  tulkintaa  ja  uudel-
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leentulkintaa,  kerrottua  ja  uudelleenkerrottua.  Ihmisen  mieli  ei  ole  vapaa  ennakko-

oletuksista  ja  omaelämäkertojen  kohdalla  on  muistettava,  että  elämän  oletetaan  olevan 

itsessään narratiivi. (Bruner 1987, 31-32.)

Omaa  elämäkertaa  kirjoittaessa  kokemukset  tuotetaan  sosiaalisesti  ymmärrettäviksi. 

Erityisesti esiin nousevat elämän käännekohdat, jotka voivat muuttaa ihmisen käsityksiä 

niistä merkityksistä,  joita itselle ja omille kokemuksille annetaan.   (Syrjälä 2007, 232). 

Aineistoni  teksteistä  nousee  esiin  elämän  käännekohtia,  jotka  ajoivat  kirjoittajat 

köyhyyteen. Monilla naisilla köyhtyminen tapahtui esimerkiksi työttömyyden, sairauden 

tai eron kohdatessa. 

Naisten  kirjoittamia  elämäkertoja  yhdistää  kirjoitustapa,  jossa  suoraviivaisuus  ei  ole 

valttia,  vaan elämän epäjohdonmukaisuudet  ja mutkat näkyvät.  Anni  Vilkko (1997, 84) 

puhuu ”feminiinisestä minästä”, joka määrittää kertomistapaa samoin kuin ”maskuliininen 

minä”. Naisten kertomusten ydin on ihmisten väliset suhteet, ei omat aikaansaannokset. 

(mt., 84.) Yksineläjänaisilla ihmissuhteet eivät ole kotona, ja aiemmissa yksin-eläjänaisia 

koskeneissa tutkimuksissa työn merkitys on naisille ollut olennainen. Tästä näkökulmasta 

onkin  kiinnostavaa,  minkä  ympärille  tutkimukseni  työelämän  ulkopuolella  olevien 

yksineläjänaisten kertomukset muodostuvat.

Vilkko  (1997,  22)  kirjoittaa  omaelämäkertasopimuksesta  kertojan  ja  lukijan  välisenä 

suhteena. Sopimukseen kuuluu, että kertoja uskoo tulevansa ymmärretyksi ja lukija uskoo 

ymmärtävänsä  kirjoitetun.  Kertominen  ja  omaelämäkerrallinen  tietoisuus  ovat  vuoro-

vaikutusta,  joka perustuu tiettyihin opittuihin sosiaalisiin  sääntöihin.  Myös tulkitsija  on 

kasvanut  sosiaalisissa  suhteissa,  joiden  myötä  opitut  tukinnan  tavat  ja  merkityssisällöt 

vaikuttavat tulkinnan tekemiseen. (mt., 93.)

4.5 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä

Aineiston ja teorian suhde määrittää laadullisen tutkimuksen tekoa.  Eskola (2007, 162) on 

jaotellut  tämän suhteen kolmeen tutkimustapaan:  aineistolähtöinen,  teoriasidonnainen ja 

teorialähtöinen tutkimus. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa teoria ei ohjaa analyysiä, vaan 

analyysiyksiköt  nousevat  aineistosta.  Teorialähtöisen  analyysin  voidaan  nähdä  olevan 

perinteisempi  analyysitapa,  jossa  lähtökohtana  on  yksi  suurempi  teoria  ja  aineistolla 

mitataan  sen  toteutumista.  Näiden kahden mallin  väliin  jää  teoriasidonnainen analyysi, 
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jossa  teoria  koostuu  laajemmin  aiemmasta  tutkimustiedosta.  Analyysi  etenee  aineiston 

ehdoilla  liittäen  aineiston  teoreettisiin  käsitteisiin.  Aineiston  voi  sanoa  keskustelevan 

teoriaosan  kanssa.  Tarkoituksena  ei  ole  luoda  uutta  teoriaa  tai  todistaa  hypoteesin 

paikkansapitävyys,  vaan löytää  uusia  näkökulmia  tutkittavaan aiheeseen.  (Eskola 2007, 

162-163; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-97, 117.)

Omaan tutkimukseeni näyttää sopivan parhaiten teoriasidonnainen analyysitapa. Rooleista, 

yksineläjyydestä ja köyhyydestä on tietoa, jota sovellan aineistosta nousevaan ainekseen.

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä,  jolla  tehdään paljon opin-

näytetöitä.  Silti  siitä  Tuomen ja  Sarajärven (2009, 14) mukaan löytyy yllättävän vähän 

tietoa.  Sisällönanalyysi  kuuluu  fenomenologis-hermeneuttiseen  perinteeseen  ja  on 

tulkinnallista tutkimusta (mt., 34-35).

Sisällönanalyysi  perustuu luokitteluun,  teemoitteluun ja  tyypittelyyn.  Tärkeää  on ennen 

analyysiin  ryhtymistä  valita  kiinnostava  näkökohta  aineistosta,  jota  tutkia.  Tutkimus-

ongelman  ulkopuolelle  jätetty  kiinnostava  aines  on  syytä  muistaa  jättää  tutkimuksen 

ulkopuolelle.  Jos  siitä  haluaa  jotain  sanoa,  sen  voi  kirjoittaa  loppusanoihin.  (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 92.)

Luokittelu on lähellä kvantitatiivista tutkimusta. Siinä määritellään luokkia, joista tutkitaan 

sitä, kuinka usein kuhunkin luokkaan kuuluvia aiheita ilmenee. Teemoittelun tarkoituksena 

on  ryhmitellä  aineisto  erilaisten  aihepiirien  mukaan.  Tyypittelyssä  aineistosta  haetaan 

tiivistämällä tyyppejä eli  yleistyksiä.  Olennaista on selvittää itselleen etsiikö aineistosta 

samanlaisuutta vai erilaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)

Teoksessaan  Suomalainen  elämä J.P.  Roos  vertailee  elämäkertojen  analyysitapoja.  Hän 

näkee  mahdolliseksi  sisällönanalyysin  määrättyjen  teemojen  suhteen,  vaikka  omasta 

aineistostaan  pyrkii  löytämään  olennaisia  piirteitä  ja  vastata  siten  joihinkin  laajoihin 

kysymyksiin  (Roos  1987,  42).  Aikaisemmassa  kirjoituksessaan  Roos  (1985)  toteaa 

tematisoinnin ja tyypittelyn käytännöllisiksi analyysivälineiksi, sillä laaja aineisto tarvitsee 

tiivistämistä ja valikointia. Teemoittelulla voi tieto jäädä liian laajaksi, jolloin tyypittelyllä 

voidaan helpottaa aineiston hahmottamista.  Tyyppien avulla  teoreettinen on helpommin 

käsiteltävissä ja aineistosta saadaan selkeä käsitteellinen kuvaus. (Roos 1985, 37,52.)
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Myös Eskola ja Suoranta (1998, 151) toteavat teemoittelun sopivan elämäkerta-aineiston 

analyysiin.  Teemoittelun  jälkeen  voidaan  tehdä  tyypittely,  joka  ryhmittelee  aineiston 

samankaltaiset tarinat. Analyysin työkaluna toimii hyvin teemakortisto. (mt., 154, 182.)

Tutkielmani  teemakortisto  koostui  kahdesta  osasta.  Ensin  piirsin  köyhyyden  kokonais-

kuvan  eli  luokittelin  köyhtymisen  syyt  ja  naisten  elämänolosuhteet  sekä  kokemukset, 

joiden  kautta  yksineläjänaiset  köyhyyttään  käsittelivät.   Seuraavaksi  tarkastelin  naisten 

annettuja ja otettuja rooleja subjektiivisten kokemusten ja asenteiden kautta. Tyypittelyn 

kautta  köyhän  yksineläjänaisen  rooli  jakautui  kahteen:  selviytyjään  ja  syrjäytettyyn. 

Aineistosta erottui  erikseen työttömän rooli,  joka oli  osin vahvempi kuin köyhän rooli. 

Yksineläjyydestä teksteissä puhuttiin vain vähän.
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5 YKSINELÄJÄNAISEN KÖYHYYSKOKEMUKSET

Tässä  luvussa  käsittelen  aineistoni  yksineläjänaisten  köyhyyskokemuksia  köyhyys-

keskustelun  kautta.  Köyhyyden  kokemus  on  kokonaisvaltainen  sisältäen  köyhyyden 

aineellisen  ja  aineettoman  tason.  Aineellisella  tasolla  köyhyys  näyttäytyy  rajoittuneina 

valinnanmahdollisuuksina.  Köyhyyden  kokemukseen  kuuluu  niin  ruuan  niukkuus, 

vaatteiden nuhjuisuus kuin vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien vähäisyys. Aineettomalla 

tasolla köyhyys koetaan tunteiden ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta.

5.1 Aineellinen köyhyys

Köyhille  yksineläjänaisille  köyhyys  on  pitkiä  listoja  asioista,  jotka  rajoittavat  elämää. 

Köyhyys on kauppojen halpatuotemerkkejä, viimeisen päivän tuotteita, tarjousten perässä 

juoksemista  ja  leipäjonoja.  Se  on  rikkinäisissä  vaatteissa  kulkemista,  kirpputorien 

koluamista ja ehjästä ja lämpimästä talvitakista haaveilemista. Yksineläjänaisen köyhyys 

on sitä, ettei voi elää vaihtelevaa elämää ja joutuu tyytymään yksinkertaiseen arkeen. Ei 

ole  varaa  syödä  ravintolassa,  käydä  baarissa,  konsertissa  tai  elokuvissa,  eikä  käydä 

kampaajalla,  jalkahoidossa  tai  hierojalla,  vaikka  tarvetta  olisi.  Köyhyys  on  yksineläjä-

naiselle sitä, ettei pysty ostamaan naisille yleensä niin arkipäiväisiä tuotteita kuin meikkejä 

tai  ihonhoitotuotteita.  Lomalla  tai  mökillä  käymisestä  voi  vain  haaveilla,  ja  joulu  ja 

juhannuskin tuntuvat normaaleilta arkipäiviltä, kun ei ole varaa juhlia. 

Aineellinen  köyhyys  linkittyy  kuluttamiseen.  Kuluttaminen  on  nyky-yhteiskunnassa 

merkittävä  ihmistä  ja  ihmisen  paikkaa  yhteiskunnassa  määrittävä  tekijä.  Ihmiset  on 

sosiaalistettu  kuluttajiksi.  Identiteetti  ei  muodostu  enää  vain  koulutuksen  ja  ammatin 

varaan, vaan myös vapaa-ajan vieton ja kuluttamisen kautta. (Niemelä 2004, 109; Räsänen 

2000,  229.)  Köyhillä  yksineläjänaisilla  ei  juurikaan  ole  valinnanmahdollisuutta 

kuluttamisen suhteen. He näyttävät jäävän ulkopuolelle siitä määrittelystä, joka kuluttajana 

itsestä tehdään. 

Köyhyyslistaan kuuluvat myös erilaiset  informaatioyhteiskuntaan liittyvät asiat.  Monilla 

aineiston naisista ei ole televisiota tai varsinkaan tietokonetta, eikä varaa tilata lehtiä.
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Usein  ystävät  ja  vieraat  ensimmäisenä  huomaavat,  kun  tulevat  matalaan  
majaani, että ei mulla ole televisiota eikä myöskään löydy videoita, digiboxia,  
tietokonetta  tai  edes  sanomalehteä.  En  ole  Jehova  enkä  muukaan.  Ei  
todellakaan ole varaa maksaa tv lupia ym. kuluja. 2x viikossa tulee ilmaislehti  
postilaatikkoon ja radion voi laittaa päälle jos uutisia haluaa kuulla. Niki

Niki  kertoo,  miten  hänen  kotiinsa  tulevat  ihmiset  huomaavat  heti  teknisten  laitteiden 

puutteen.  Se  kertoo  siitä,  miten  erilaiset  tekniset  laitteet  ja  tiedotusvälineet  ovat  osa 

normaalia jokapäiväistä elämäämme. 

Informaatioyhteiskunta  on  yhä  läpitunkevampi  osa  tätä  aikaa.  Tieto  työpaikoista, 

tapahtumista,  erilaisista  mahdollisuuksista  sekä yhteiskunnasta  ja  maailmasta  ylipäätään 

saadaan  median  ja  internetin  välityksellä.  Informaatioyhteiskunnan  saavutettavuus  on 

tärkeä sosiaalinen ja poliittinen oikeus. Sen ulkopuolelle joutuminen syrjäyttää tehokkaasti. 

(Huttunen  2004,  19-21.)  Myös  sosiaaliseen  elämään  osallistuminen  voi  nykypäivänä 

vaikeutua, jos jää ulkopuolelle medioituneesta maailmasta.

Joukkotiedotusvälineiden saavutettavuus ja tietokoneen ja internetyhteyden omistaminen 

on tärkeää työnhaussa ja vaikuttaa muutenkin jokapäiväiseen elämään. Monet mainitsevat-

kin kirjaston tärkeäksi paikaksi, jossa pääsee lukemaan lehdet ja käyttämään tietokonetta. 

Lehteä minulle ei tule, eikä minulla ole tietokonetta, saatikka sitten nettiä. Eli  
minulta puuttuvat juuri ne tärkeimmät välineet, joiden avulla voisin jahdata  
avoimia  työpaikkoja.  Aiemmin  pääsin  noiden  kahden  median  ääreen  lähi-
kirjastossa.  Sekin  ilo  sitten  loppui,  kun  kaupunki  säästöinnossaan lakkautti  
kyseisen  kirjaston.  Nyt  lähin  kirjasto  löytyy  keskustasta,  jonne  on  matkaa  
useita kilometrejä. Jane Doe

Kaikilla ei ole mahdollisuutta aktiiviseen kirjastonkaan käyttöön, jos se on kaukana kotoa, 

eikä  liikkumiseen  ole  varaa  tai  kykyä.  Liikkumaan  pääseminen  on tärkeä  osa  ihmisen 

oman elämän hallintaa. Jos vielä köyhyyden lisäksi on sairas tai vammainen, voi itsenäinen 

liikkuminen olla mahdotonta. 

Monet  köyhät  joutuvat  tinkimään  harrastuksistaan.  Pete  Alcockin  (1997,  92)  mukaan 

vapaa-ajan vietto  kertoo hyvinvoinnista  ja  varallisuudesta.  Vaikka työttömillä  on aikaa, 

niin heillä ei useinkaan ole mahdollisuutta käyttää vapaa-ajan aktiviteetteja rahanpuutteen 

vuoksi.  Liikunnan  ja  kulttuurin  harrastamisella  on  myös  selkeä  terveydellinen  ja 

hyvinvointia  lisäävä  vaikutus.  Niinpä niistä  syrjäytyminen aiheuttaa myös terveyseroja. 

(Alcock 1997, 92.)
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Kulttuurista nauttiminen tulee esille useassa kirjoituksessa. Sen lisäksi,  että on joutunut 

luopumaan vapaa-ajan viettotavastaan, kulttuuririennoista sivuun joutuminen on vaikutta-

nut sosiaalisiin suhteisiin ja työllistymiseen vaikuttavan asiantuntemuksen rapistumiseen.

Yksi kirjoittajista on sairastuttuaan joutunut vähentämään menojaan, mutta käy kuitenkin 

kerran viikossa ratsastustunneilla,  sillä  kokee sen tärkeäksi  henkisen ja fyysisen hyvin-

voinnin kannalta. Useimmat ovat kuitenkin joutuneet luopumaan maksullisesta kuntoilusta. 

Ironiseen  sävyyn  kerrotaan  siitä,  miten  kunto  pysyy  kuitenkin  yllä  pyöräillessä  tai 

kävellessä,  kun  omaan  autoon  tai  linja-auton  käyttöön  ei  ole  varaa.  Pari  naista  pitää 

luonnossa  liikkumisesta,  sillä  se  on  ilmainen  harrastus  ja  hyväksi  niin  fyysiselle  kuin 

henkiselle hyvinvoinnille.

Oma  elämäntilanne  on  joillekin  niin  raskas,  ettei  vapaa-ajan  viettoon  ole  aikaa  tai 

jaksamista. Yksi naisista kertoo kuinka omien asioiden kuten tukien selvittelyyn menee 

aikaa  ja  nautinnoista  kieltäytyminen  on niin  raskasta,  ettei  muuta,  esimerkiksi  kirjojen 

lukemista, jaksa tehdä.

Pekka  Räsänen  (2000,  235)  on  tutkinut  kulutusvalintoja  liikunnan  ja  matkailun  näkö-

kulmasta.  Hänen  mukaansa  alempiin  yhteiskuntaluokkiin  identifioituvat  harrastavat 

hieman  vähemmän liikuntaa  ja  matkailevat  selvästi  vähemmän  kuin  ylempiin  luokkiin 

identifioituvat. Matkustamisen ja maksullisen liikunnan lisäksi aineistoni naisista moni on 

joutunut luopumaan kulttuuritapahtumista, jotka nähdään selvästi yleisemmäksi vapaa-ajan 

viettotavaksi ylempiin yhteiskuntaluokkiin identifioituville. Vaikka aineistoni naiset ovat 

köyhiä  ja  useimmat  työelämän  ulkopuolella,  heistä  monet  ovat  koulutettuja.  Heidän 

identifioitumisensa tiettyyn yhteiskuntaluokkaan ei olisikaan varmasti niin selvää. Räsäsen 

(2000, 240) mukaan merkittävin reunaehto kuluttamiselle on kuitenkin talous. Tämä näkyy 

aineistoni  naisten  elämässä.  Vaikka  heillä  olisi  halua  viettää  vapaa-aikaansa  kulttuurin, 

matkustamisen tai muun maksullisen harrastuksen parissa, he eivät voi niin tehdä, koska 

siihen ei ole rahaa. Kuluttaminen ja kuluttamisen mahdollisuuksien puute siis määrittää 

heidän mahdollisuuksiaan enemmän kuin heidän koulutus- ja työhistoriansa.

Köyhillä  naisilla  on  monenlaisia  tapoja  yrittää  selviytyä.  Sosiaalisten  suhteiden  lisäksi 

tärkeitä ovat rutiinit, mielekäs tekeminen ja tavat toteuttaa itseään. Jotkut katsovat tv:tä, 

toiset  tekevät  käsitöitä,  kirjoittavat  kirjeitä,  suunnittelevat  uusia  halpoja  ruokalajeja  tai 

kouluttautuvat lisää. Joillakin koulutus on auttanut työnsaantiin, useimmilla ei. Kirjastossa 
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ja ilmaistapahtumissa käynnit ovat tärkeitä ja elämässä kiinni pitäviä tapahtumia. Joitakin 

uskonto on auttanut selviytymään.

Räsäsen mukaan yhteiskunnan monimuotoistuminen ja eriytyminen on johtanut siihen, että 

rakenteellisista  seikoista  huolimatta  on  mahdollista  rakentaa  erilaisia  elämäntapoja  ja 

kulutustottumuksia (2000, 241). Aineistoni naisten valinnoista viettää aikaansa ja kuluttaa 

voi nähdä, että köyhälläkin on mahdollisuus valita kulutustaan ja elämäntapaansa tietyissä 

talouden rajoissa. Joillakin on toisia enemmän kykyä ja halua toteuttaa itseään ja muokata 

omasta elämästään omansa näköistä.

Muutama naisista mainitsee television katselun ajanvietteenä. Televisio on henkireikä, joka 

voi  tuoda  hetken  unohduksen  omaan  tukalaan  tilanteeseen.  Toisaalta  televisio  näyttää, 

millaista elämä olisi voinut olla ja mistä on jäänyt paitsi. Tv-lupamaksun suuruus puhuttaa 

köyhiä. Joillain televisiota ei ole lupamaksun takia, kun taas jotkut myöntävät katselevansa 

televisiota maksamatta lupamaksua. Joillekin tv on niin tärkeä ja tv-lupamaksun maksa-

minen kunniallista, että raha lupamaksuun kerätään nipistämällä muista menoista. 

Mitä  tulee  tietoyhteiskunnan  erilaisiin  vempaimiin,  niiden  saatavuus  on  
lompakon  paksuudesta  kiinni,  ellei  niitä  saa  yrityslahjana.  Kehitys  on  
äärettömän  huolestuttavaa,  tiedon  saanti  heikkenee  kokoajan.  Tietokone  on  
kallis  investointi,  sanomalehti  ja  televisiolupa  ovat  köyhälle  hirmuinen  
menoerä. Laadun tarkkailija

Suhteellisen köyhyyden perusajatus on, ettei itse pysty elämään saman elintason mukaan 

kuin ympärillä elävät. Köyhillä yksineläjänaisilla on tästä kokemusta. He näkevät kuinka 

sukulaiset ja ystävät voivat kuluttaa ja tehdä erilaisia asioita hinnasta välittämättä. Se ei 

välttämättä  herätä  kateutta,  mutta  kiinnittää  huomiota  omaan elämään,  jossa  valintojen 

mahdollisuus on niukka.

Elämän  rajoittuneisuus  tuntuu  siksikin  selvästi  koska  tuttavapiirissäni  on  
paljon  samanikäisiä koulutettuja ja  hyvätuloisia ihmisiä,  jotka voivat  valita  
elämässään erilaisten ratkaisujen välillä. Seija

Köyhien ja muun kansan elämät eriytyvät, eivätkä he tunne enää toisiaan. Köyhä vertailee 

elämäänsä jatkuvasti muiden elämään, ja se vaikuttaa joillakin itsetuntoon. Vaikka omaan 

elämään olisi kohtuullisen tyytyväinen, jatkuva rahan ajatteleminen ja viimeisten senttien 

laskeminen väsyttää.
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Toisaalta hän kadehtii muita kyllä siitä, ettei heidän tarvitse koko ajan pitää  
lähes  sentintarkkaa  kirjaa  kuluistaan.  Ettei  ylipäänsä  tarvitse  koko  ajan  
miettiä rahaa. Humanisti-Hertta

Toisaalta köyhät yksineläjänaiset ajattelevat olevansa parempiosaisia moniin muihin, kuten 

kehitysmaissa eläviin ihmisiin, verrattuna. Ajattelemalla niitä, joilla menee vielä huonom-

min, yritetään vähentää omaa kurjuutta ja pahaa oloa.

Köyhän  yksineläjänaisen  ajatukset  pyörivät  paljon  rahan  ympärillä.  Raha  on  tässä 

yhteiskunnassa välttämätön elämän edellytys.  Toivomus on,  että  olisi  sen verran rahaa, 

ettei  koko ajan tarvitsisi  huolehtia  onko laskujen  maksuun tarpeeksi  rahaa  ja  että  saisi 

itsensä ravittua, puettua ja pidettyä terveenä.

Usein sanotaan, että raha ei tee onnelliseksi, mutta haluaisin kuitenkin rahaa  
niin paljon, että pystyisin edes joskus hoitamaan laskuni. Eikä tarvitsisi miettiä  
mitkä laskut on pakko jättää maksamatta. Mirja

Köyhyys on ahdistusta maksamattomista laskuista ja jatkuvaa rahan miettimistä. Köyhällä 

ei ole varaa yllätyksiin. Kirjoitukset kertovat siitä, miten naiset elävät jatkuvassa pelossa 

rahojen riittävyydestä. Kun elää kädestä suuhun, ei varaa yllättäviin menoihin ole. Ja, jos 

on ollutkin mahdollisuus säästää, voi säästönsä joutua käyttämään muuhun kuin mihin on 

suunnitellut. Yksi aineiston naisista joutui käyttämään pitkään silmälaseihin säästämänsä 

rahat yllättävän muuton edessä uuden asunnon takuuvuokraan.

Kun omat rahat eivät riitä, joutuu miettimään, mistä rahaa saisi. Toisille on tärkeää tulla 

toimeen omillaan.  Toiset  lainaavat  rahaa.  Jotkut  joutuvat  turvautumaan läheisten apuun 

esimerkiksi lääkkeiden hankinnassa. Kaikilla ei kuitenkaan ole läheisiä, jotka voivat auttaa 

taloudellisesti.

5.2 Ruoka ja terveys vai nälkä ja sairaus

Äitikin kitkuttelee viimeisillään vanhainkodissa. – Joskus söin salaa lusikal-
lisen äitiä syöttäessäni. Epäluotettava kertoja

Epäluotettavan kertojan esittämä tilanne kuvaa karusti,  millaisiin tapoihin köyhä joutuu 

turvautumaan, kun rahaa ei ole tarpeeksi edes ruokaan. Anna-Mari Siikin (2008) artikkeli 

kertoo Helsingin Myllypuron leipäjonossa käyvistä ihmisistä. Tekemiensä haastatteluiden 

perusteella Siiki päätyi siihen, että lähes kaikilla ruokajonossa kävijöillä oli perustoimeen-
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tulon turva. Se ei kuitenkaan riittänyt elämän perusasioihin, ja leipäjono oli näille ihmisille 

toimeentuloa täydentävä elementti. (Siiki 2008, 132.)

Aineistoni köyhien naisten kertomuksista välittyy sama tieto: vaikka kaikilla on perustoi-

meentulo turvattu, niin ruuasta, sen vähäisyydestä ja jopa riittämättömyydestä mainitaan 

monessa kirjoituksessa. Perusturva ei siis ole ollut riittävä turvaamaan yksineläjänaisten 

elämän perusasiat.

Kansaneläke, heh,heh ! Miten se riittää jokapäiväisiin menoihin ? Lyhyesti, ei  
mitenkään.  Ravinto  on  perusta  ihmisen  hyvinvoinnille  ja  minä  todellakin  
haluaisin hoitaa itseäni. Ruoka-aine rajoitteet ovat melkoinen riesa ja käyvät  
kukkaron päälle. Allergioita pidetään yhdentekevinä, mutta ne rajoitteet ovat  
melkoinen riesa ja rajoittavat sosiaalista elämää. Kauppojen tarjoukset eivät  
kohdennu erikoistuotteisiin ja liha, tai kalatiskiltä ei koskaan ole varaa ostaa  
tuoretta,  aina on roikuttava viimeinen päiväys-altaalla !  Ravinnon ”metsäs-
tys”, laatu ja niukkuus vaikuttavat tietysti mielialaan ja yleiskuntoon.  Laadun 
tarkkailija

Laadun tarkkailija on vammansa ja sairautensa vuoksi elänyt kansaneläkkeen varassa koko 

aikuisikänsä. Hän, kuten muutama muukin aineiston nainen, kertoo, miten allergisilla ja 

ruokarajoitteisilla  on  tavallista  vaikeampaa  saada  rahat  riittämään  ruokaan,  ainakaan 

täysipainoiseen  terveelliseen  ruokaan.  Mutta  ilman  erityisruokavaliotakin  ruoka  on 

köyhällä niukkaa ja yksipuolista, ei tarpeeksi ravintopitoista eikä monesti kovin maukasta. 

Ne jotka kykenevät, keräävät sieniä ja marjoja lisäravinnoksi. Sekään ei kaikilta onnistu 

esimerkiksi fyysisen kunnon tai kulkemisen vaikeuden vuoksi. Kuten Laadun tarkkailija 

toteaa,  ruuan  vähäisyys  ja  yksipuolisuus  vaikuttaa  heikentävästi  ihmisen  henkiseen  ja 

fyysiseen hyvinvointiin. Tässä myös suhteellisen köyhyyden ongelma tulee esiin. Lehtien 

erikoisia  ainesosia  esittelevät  ruokaohjeet  ja  television  kokkiohjelmat  varmasti 

hämmentävät  mahdollisuuksien  kirjolla,  kun  oma  ruokavalio  perustuu  aina  samoihin 

halvimpiin elintarvikkeisiin.

Ruuan  niukkuuden  ja  yksipuolisuuden  lisäksi  kirjoituksissa  on  mainintoja  nälän 

näkemisestä. Nälästä ei juurikaan ole tutkimusta suomalaisessa sosiaalipolitiikassa. Nälän 

ei  ajatella  koskettavan  suomalaista  yhteiskuntaa.  Ruoka  ja  syöminen  on  normaalia, 

arkipäiväistä,  ja  poikkeukset  liittyvät  juhlaan  ja  juhlavampaan  ruokailuun.  Ruuan 

puutteesta  puhuminen  kuuluu  kehitysmaihin.  Nälästä  puhuttaessa  tulee  myös  miettiä 

puhutaanko aliravitsemuksesta vai riittämättömästä ja kehnosta ravinnosta. (Heikkilä ym. 

1994, 3,13; Tedre 2008, 183.)
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Nälkä on ihmisen ruumiintuntemus.  Vuonna 1994 Suomessa  tehdyn kyselytutkimuksen 

perusteella sadasta tuhannesta nälkää nähneestä 55 prosenttia koki näläksi sen, ettei kotona 

ole ruokaa eikä ole rahaa ostaa ruokaa. 38 prosenttia koki nälän yksitoikkoiseksi ruuaksi. 

(Heikkilä  ym.  1994,  11,  44-46.)  Aineistossani  ruuan  yksitoikkoisuuden  ja  niukkuuden 

mainitsee moni, mutta nälän näkemisestä puhutaan silloin, kun ruokaa ei konkreettisesti 

ole  saatavilla.  Nälän  voi  joutua  valitsemaan,  jotta  saa  maksettua  laskut,  eikä  joudu 

ulosottolistalle. Nälän tunteesta on tullut joillekin köyhistä vakinainen vieras.

Pahinta  on  nälän  näkö.  […]  Sitä  ei  voi  selittää  katoamaan,  se  ei  lievene  
mistään  moraalisesta  ajatusleikistä,  tai  kuvittelemalla  että  huomenna  on  
paremmin  koska  nälkä  yleensä  ajamittaan  vain  pahenee.  Paasto  on  myös  
heikko selitys, sillä kuinka jaksaa osa-aikatyössä ja opiskella iltaisin jos ei saa  
energiaa tarpeeksi.  Paasto  on  tarkoitettu  ylensyöneille,  ei  vähäisellä  ravin-
nolla kituuttaville. Pennittömien huvittelukeskus

Kun ihminen kokee nälkää rahojen riittämättömyyden takia, voi miettiä onko kyse enää 

suhteellisesta köyhyydestä. Kun tilanne ei enää ole se, että joutuu tyytymään halvimpaan 

juustoon  ja  alennuslihaan,  vaan  yksinkertaisesti  täytyy  jättää  ne  ostamatta  ja  olemaan 

nälissään, köyhyys vaikuttaa suhteellisen sijaan absoluuttiselta. 

Suomalaisen  köyhyyden  suhteellisuutta  koettelee  myös  se,  että  köyhät  eivät  hakeudu 

terveydenhuollon  piiriin  rahan  puutteen  vuoksi.  Tutkimusten  mukaan  Suomessa 

terveyspalvelujen käyttö korreloi sosioekonomisen taustan kanssa. Suurituloiset käyttävät 

terveyspalveluja  huomattavasti  enemmän  kuin  pienituloiset.  OECD-maita  vertailtaessa 

Suomi  sijoittui  kaikkein  eriarvoisimpaan  joukkoon,  kun  tarkasteltiin  lääkäripalvelujen 

käyttöä  suhteessa  hoidontarpeeseen.  (Palosuo  ym.  2006,  156.)  Karuimmat  esimerkit 

tutkimukseni aineistosta kertovat, että köyhä jättäytyy hakeutumasta hoitoon, vaikka olisi 

selvästi sen tarpeessa.

Minulla on ollut useita hengityselinsairauksia viimeisten vuosien aikana, mutta  
enää oireiden ilmaantuessa en vaivaudu edes menemään lääkäriin. Terveys-
aseman  käyntimaksu  yhdistettynä  mahdollisesti  määrättävien  lääkkeiden  
hintaan tekisi liian suuren loven lompakkooni. Jane Doe

Jane Doen kertoma kuvaa,  miten köyhällä ei  ole varaa ajatella onko hänen ratkaisunsa 

pitkäkestoisesti  oikea.  Hengityselinsairaudet  vaatisivat  lääkärihoitoa.  Sakari  Hännisen 

mukaan pienikin rahan menetys voi köyhälle olla ratkaiseva ja usein sairastuminen luo 
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tällaisen  tilanteen  (2009,  230-231).  Jane  Doe  on  tällaisen  tilanteen  edessä  ja  joutuu 

ajattelemaan jokapäiväistä selviytymistään tulevaisuuden ja oman terveytensä sijaan. 

Fyysisten terveysongelmien lisäksi aineiston naisilla on mielenterveysongelmia. Muutamat 

ovat  työelämän  ulkopuolella  masennuksen  tai  ahdistuksen  takia,  mutta  myös  jotkut 

aiemmin  terveet  kokevat  köyhyyden  niin  ahdistavaksi  asiaksi,  että  se  alkaa  vaikuttaa 

mielenterveyteen. Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken (1998, 41) pitkäaikaistyöttömiä 

koskevassa  tutkimuksessa  ilmeni,  että  työttömillä  psyykkiset  ongelmat  ovat  tavallisia. 

Irtisanominen aiheuttaa nöyryytyksen tunteita yleensä kaikille, mutta naiset ovat alttiimpia 

masentumaan (mt., 28).

Hullujenhuoneen olen tähän saakka välttänyt, mutta kun joskus mietin näitä  
asioita  yksin  yöllä,  tuntuu  ettei  sekään  ole  kovin  kaukana.  Pennittömien 
huvittelukeskus

Onneksi köyhyys ei tartu, sillä muuten varmaan joutuisin eristysselliin. Elämä  
ei  tällä  hetkellä  juuri  hymyile.  Ajoittain  olen  kärsinyt  vakavastakin  masen-
nuksesta;  kun  koko  elämä  on  tuntunut  yhtä  tylsältä  ja  masentavalta  kuin  
harmaa villasukka. Unelmat on kuopattu turhuuksien kaatopaikalle. Rouskutan  
“onnellisuuspillereitä” melkein kuin sokerihiiri makeaa. Viemärirotta

Vaikkei ahdistus omasta tilanteesta olisi sairauden tasolla, se on silti  raastavaa. Jatkuva 

rahasta  huolehtiminen  rassaa  ja  rahahuolet  kasaantuvat  helposti.  Rahahuolet  voivat 

aiheuttaa niin henkistä kuin fyysistäkin pahaa oloa.

Viime viikolla sain työmarkkinatukeni 372€ ja maksoin laskujani. Olin niihin jo  
pyytänyt lisäaikaa mutta vielä jäi kaksi laskua ja nekin on maksettava “tästä  
tilistä”,  mitä jää,  ei  mitään, millä  elän,  voi  kamala.  Tuli  paha olla  ja olin  
oksentaa vain taloudellisen ahdingon ansiosta. Ei ole helppoa, vaikka jollakin  
on vielä huonommin. E-S.

Köyhyys  vaikuttaa  terveyteen  monella  tapaa.  Yksipuolinen ja  niukka ravinto  heikentää 

ihmisen hyvinvointia ja vaikuttaa terveyteen. Sairas köyhä ei välttämättä hakeudu hoitoon, 

koska hoito on liian kallista. Toisaalta köyhyys vaikuttaa mielenterveyteen,  kun omasta 

selviytymisestään huolehtiminen ottaa voimille.

5.3 Sosiaaliset suhteet

Ystävät  ja  sukulaiset  ovat  yksineläjänaisille  tärkeitä.  Ne  mainitaan  miltei  jokaisessa 

kirjoituksessa.  Ystävät  ja  sukulaiset  pitävät  pinnalla  ja  auttavat  niin  henkisesti  kuin 
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taloudellisesti.  Läheiset ihmiset ovat monelle tärkeä osa selviytymistä. Avuliaat läheiset 

luovat turvaa ja tuovat iloa.

Itse  olin  sentään  onnellisessa  asemassa,  koska  minulla  oli  läheisiä  jotka  
pystyivät auttamaan tiukan paikan tullen. Tyytyväinen pienituloinen

Elisabetta Ruspinin (2000, 124) mukaan sukupuolittunutta köyhyyttä tutkittaessa ystävien 

ja  sukulaisten  tapaamisen vaikeutuminen on tärkeä  näkökulma.  Se nousikin  aineistosta 

vahvasti esille. Sosiaalisten suhteiden ylläpitoa vaikeuttaa niin taloudellinen tilanne kuin 

elämien eriytyminen, joka voi muuttaa ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Tänään ei ole varaa seurustella ”tavallisten” ihmisten kanssa tai solmia uusia  
tuttavuuksia,  koska  ei  voi  mennä  kahville  tai  lasilliselle,  puhumattakaan  
syömään ystävien kanssa. Suomessahan ei ole tapana kutsua ystäviä kotiinsa.  
Ei  varsinkaan  köyhiä.  Aina  ei  voi  ottaa  kotiinkutsua vastaan,  koska  ei  ole  
varaa ostaa tuliaisia tai lahjaa tai edes maksaa matkaa. Silloin täytyy keksiä  
uskottava veruke. Nolens volens 

Monella  on  kokemusta  sosiaalisten  suhteiden  kuihtumisesta  köyhyyden  myötä.  Rahan-

puute estää yhteydenpitoa ja rajoittaa yhteistä tekemistä kuten kahviloissa tai teatterissa 

käyntiä. Puhelut ja matkustaminen tuttuja tapaamaan jäävät helposti vähemmälle ja jopa 

loppuvat,  kun  rahat  eivät  riitä.  Tuttavien  tapaaminen  vaikeutuu,  kun  häpeä  estää 

sanomasta, ettei kahviloihin ja ravintoloihin ole varaa eikä kotona ole tarjottavaa. 

Osalle ihmisistä köyhän ihmisen kohtaaminen tuntuu vaikealta, kun ei tiedä miten olla tai 

mistä  puhua.  He saattavat  vältellä  köyhän ihmisen  seuraa.  Toiset  taas  etääntyvät  ystä-

vistään ja  sukulaisistaan,  kun omasta tilanteesta  ei  haluta  kertoa.  Aineistoni  naisilla  on 

kokemusta  siitä,  miten  kutsut  ja  yhteydenpito  vähenevät  yhteisten  puheenaiheiden 

vähetessä.

Niukka  elämä  on  vaikuttanut  selvästi  myös  Hertan  ihmissuhteisiin.  Mitä  
useammin hän on esimerkiksi joutunut kieltäytymään jostain ystävän kutsusta,  
sitä  harvemmin  häntä  enää  pyydetään.  Kaikenlainen  yhteydenpito  on 
vähentynyt vuosi vuodelta, koska hänestä tuntuu, että sama nauha pyörii: ei  
kuulu mitään uutta. Humanisti-Hertta

Yksineläjänaisille  ystävien  ja  sukulaisten  tapaamisen  vaikeutuminen  on  vielä 

merkittävämpää  kuin  perheissä  eläville  naisille.  Perheelliselle  naiselle  sosiaalista 

kanssakäymistä  tapahtuu  perheessä,  vaikka  perheen  ulkopuoliset  kontaktit  vähenisivät. 

Kortteinen ja Tuomikoski (1998, 67) toteavat, että pitkäaikaistyöttömien selviytymisessä 
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olennaista  on  sosiaalinen  ankkuroituminen  johonkin  ihmissuhteeseen,  usein  omaan 

perheenjäseneen.  Työelämän  ulkopuolella  olevalle  yksineläjälle  ainoat  jäljelle  jäävät 

vuorovaikutustilanteet  saattavat  olla  kaupassa,  lääkärissä  tai  sosiaalitoimistossa  käynti. 

Yksineläjänainen on vaarassa joutua yhteiskunnan ulkopuolelle.

Samoin  matkustaminen,  esimerkiksi  tapaamaan sukulaisia  tai  ystäviä,  vaati  
suuria ponnistuksia. Siten ne tärkeät sosiaaliset kontaktit vähenevät koko ajan.  
Tuloksena  on  hyvin  nopeasti  syrjäytyminen  ja  yhteiskunnan  ulkopuolisuus.  
Seija

Riitan  läheiset  asuvat  kaukana,  joten  yhteyttä  on  vaikea  pitää.  Sosiaalisten  suhteiden 

ylläpitäminen ei aina riipu vain siitä, ettei kahvitteluun ole varaa tai puheenaiheet olisivat 

vähissä. Rahan puute vähentää mahdollisuuksia liikkua, ja vaikeampaa se on vielä silloin, 

jos sairauden tai vamman takia liikkuminen vaatii erityisjärjestelyjä.

Sosiaaliset  suhteet  ovat  merkittävä  tekijä  köyhän  yksineläjänaisen  elämässä.  Kun 

ydinperhettä  ei  ole,  sosiaalinen  kanssakäyminen  on haettava  oman  kodin  ulkopuolelta. 

Onnistuessaan  se  tuottaa  suunnatonta  iloa  ja  turvaa  niin  henkisesti  kuin  mahdollisesti 

taloudellisestikin.  Valitettavan  useassa  kirjoituksessa  esiin  tulee  kuitenkin  se,  miten 

köyhyys  on  vaikeuttanut  yhteydenpitoa  läheisiin  ihmisiin  ja  täten  aiheuttanut  jopa 

syrjäytymisen kokemusta.

5.4 Tunteista vahvimpana häpeä

Ei,  köyhyys  ei  todellakaan ole  vain rahan puutetta.  Köyhyys  on mielentila.  
Tunteiden  ryöppyävä  tulivuori,  joka  purkautuessaan  järisyttää  koko  
ihmisyyden syvintä olemusta. Ja keskeisimpänä,syvimpänä noista tunteista on  
häpeä.  Häpeä  siitä,  että  olen  köyhä  juuri  täällä,  suomalaisessa  
hyvinvointivaltiossa. Jane Doe

Jane  Doe  kokee  köyhyyden  vahvasti  myös  tunnetasolla.  Vahvimmaksi  köyhyyden 

kokemuksen tunteeksi nousee häpeä. Monessa aineiston kirjoituksista kuvataan häpeän ja 

nöyryytyksen tunteita. Nöyryytyksen tunne liittyy yhteen nöyryyttävään kokemukseen, kun 

taas häpeä leimaa ihmisen minuutta linkittämällä yhteen useat nöyryytyksen kokemukset 

(Kortteinen & Tuomikoski 1998, 35).

Aineistoni  häpeävä  köyhä  ajattelee  muiden  olettavan  hänen  olevan  laiska  ja  huono 

rahankäyttäjä. Köyhä kokee syyllisyyttä omasta köyhyydestään ja häpeää omaa tilaansa. 

Kortteisen  ja  Tuomikosken  (1998,  24-25)  mukaan  suomalaisille  on  leimallista  itse 
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pärjäämisen kulttuuri ja työttömyys koetaan henkilökohtaisena epäonnistumisena. Samalla 

tavalla  aineistoni  naiset  kokevat  köyhyyden johtuvan heistä  itsestään  ja  siksi  häpeävät 

itseään.

Gia Virkkusen 1930-luvun pula-ajan köyhistä tekemän tutkimuksen mukaan häpeä oli osa 

köyhyyden  omakuvaa.  Avun  pyytäminen  esimerkiksi  köyhäinavun  anomisena  koettiin 

häpeälliseksi.  Häpeän  voi  edelleen  nähdä  kuuluvan  köyhyyden  omakuvaan.  Virkkusen 

mukaan 1990-luvun laman jälkeinen tilanne, jossa toimeentulotukea ei haeta häpeän takia 

vertautuu tilanteeseen kuudenkymmenen vuoden taakse. (Virkkunen 2010, 273.)

Aineistoni naiset kokevat toimeentulotuen ja Kelan etuuksien varassa elämisen häpeälli-

seksi. Häpeän tunnetta tuottaa ajatus, että köyhä on muiden rahoilla elävä loinen.  Erityi-

sesti, jos köyhän elinpiirissä ei ole muita köyhiä, hän saattaa ajatella olevansa erikoistapaus 

ja siksi erityisen tuomittava.  

Hävettää  kulkea  kerjäläisenä  ja  sairaana.  Olen  hämilläni  ja  itsetuntoni  
menettänyt, en pysty tulemaan toimeen sillä summalla millä pitäisi [...]. E-S.

Hertan tuttavapiiriin  ei  kuulu  enää muita  samanlaisessa  tilanteessa  eläviä,  
joten hän helposti kuvittelee olevansa ainoa, ja häpeä tuntuu sitä suuremmalta.  
Humanisti-Hertta

Häpeän  tunne  liittyy  usein  tilanteisiin,  joissa  muut  ihmiset  voivat  nähdä  köyhän 

haavoittuvuuden  ja  säälittävän  tilanteen.  Kortteinen  ja  Tuomikoski  (1998,  31-32) 

havaitsivat nöyryytyksen kokemuksesta seuraavan ulkoisen ja sisäisen minän ristiriidan. 

Ulkoinen minä haluaa esittää reipasta ja pärjäävää, mutta, kun ihmisen todellinen tilanne 

paljastuu, uhkaa herkkä suojeltava sisäinen minä paljastua.

Vaikka  tuen  hakeminen  sosiaalitoimistosta  tai  Kelasta  on  monelle  häpeällistä,  sen  voi 

kuitenkin  yrittää  tehdä  piilossa  muilta  ihmisiltä.  Toimistossa  käyvät  vain  muut  tukia 

tarvitsevat.  Erityisen  nöyryyttävänä  koetaan  tilanteet,  jossa  apteekissa  tai  kaupassa 

käydään maksusitoumuksen kanssa.

Kesä  on  kohta,  vaikka  sydämessäni  asuu  vielä  talvi,  hätä  tulevaisuudesta  
askarruttaa,  rahaa  ei  taaskaan  ole,  ja  olen  näiden  talvikuukausien  aikana  
myös saanut kokea uudenlaista nöyryytystä, kun olen mennyt sosiaalitoimiston  
maksusitoumuksella  apteekista  lääkkeitäni  hakemaan.  Hävettää  jos  joku  
ulkopuolinen tai tuttu sattuisi näkemään etten maksa vaan kiitän ja kävelen  
ulos. E-S.
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Maksusitoumusten  nöyryyttävyys  liittyy  julkiseen  häpeään  ja  epäonnistuneen  itsen 

paljastumiseen. Häpeän tunne on kovempi, kun joutuu julkisesti näyttämään köyhyytensä. 

Tällaisessa  tilanteessa  köyhä  voi  myös  kokea  olevansa  alttiimpi  muiden  arvostelulle. 

Sisäinen minä ei kestä arvostelua. 

Häpeän tunne on vahva. Siihen liittyy sekä oma ajatus epäonnistumisesta että pelko siitä, 

mitä muut köyhästä ajattelevat. Köyhä saattaa alkaa karttamaan sosiaalisia tilanteita, joissa 

köyhyyden paljastuminen on riski. Nöyryytykseen ja häpeään liittyy kokemus sosiaalisen 

luottamuksen  menettämisestä  (Kortteinen  &  Tuomikoski  1998,  53),  ja  tällöin  uhka 

syrjäytyä kasvaa.

5.5 Köyhyys kuin vankikoppi

Nimimerkki E-S. kuvaa köyhyyttä sanalla ”vankikoppi”. Köyhyyden voi ajatella olevan 

vankikoppi  niin  henkisesti  kuin  fyysisestikin.  Ajatukset  pyörivät  rahan ja  toimeentulon 

ympärillä, eikä ulospääsy näytä olevan lähellä. Aivan kuten vankila myös köyhyys rajaa 

ihmisen kulutusmahdollisuuksia:  ruuaksi  ei  saa mitä  haluaa,  harrastusmahdollisuudet  ja 

pääsy  median  ääreen  ovat  rajattuja,  eikä  ulkona  syömässä,  juhlimassa  tai  kulttuuri-

tapahtumissa voi käydä. Yksityisyys vähenee, kun oman elämän tiedot tuloja ja sairauksia 

myöten on kerrottava muille ihmisille. Muut päättävät tärkeitä, jokapäiväiseen elämään ja 

toimintakykyyn  vaikuttavia,  asioita  ihmisen  itsensä  puolesta,  kuten  onko  oikeutettu 

johonkin etuuteen tai onko jokin tietty sairaus tarpeeksi invalidisoiva tai työkyvyttömäksi 

tekevä. Tulot ovat pienet ja taloudellinen ahdinko pistää ihmisen koville. Mielenterveys on 

vaakalaudalla. Aineeton köyhyyden kokemus on henkinen paine, jonka vankikopin kapeat 

seinät aiheuttavat.

Yksineläjänaisten elämänolosuhteista heijastuu syrjään joutuminen niin tuotantoelämästä 

kuin  sosiaalisesta  yhteisyydestä.  Suhteellisen  köyhyyden  määritelmän  yhteiskuntaan 

osallistavien  resurssien  puutteena  voidaan  nähdä  pitävän  sisällään  myös  syrjäytymisen 

käsitteen (Burchardt 2000, 387-388). Aineistoni naisilla ei ole varaa harrastaa ja viettää 

vapaa-aikaa haluamallaan tavalla,  eikä pitää yhteyttä ja tavata ystäviään ja sukulaisiaan 

riittävän usein. Toisia tuttavat vierastat köyhyyden takia, ja joillekin köyhänä eläminen on 

niin raskasta, ettei vapaa-ajan viettämiseen riitä aikaa eikä jaksamista. Aineistoni naisten 

kokemukset  kertovat  karua  kuvaa  siitä,  että  heidän  resurssinsa  eivät  riitä  niin  omien 
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halujen kuin muiden odotustenkaan mukaiseen sosiaalisen yhteisön elintasoon. Köyhyys 

on heille totta ja jokapäiväistä elämää, ja Burchardtin tulkinnan perusteella heidän voidaan 

myös nähdä syrjäytyneen.
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6 KÖYHÄN YKSINELÄJÄNAISEN ROOLIT

Tässä luvussa erittelen köyhän yksineläjänaisen rooleja. Roolit ovat osa ihmisen persoonal-

lisuutta ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ne auttavat toimimaan sosiaalisissa tilanteissa, 

mutta  toisaalta  ne  voivat  rajoittaa  mahdollisuuksia  toteuttaa  itseään.  Poikkeavat  roolit 

vaihtelevat  ajassa,  mutta  yhteistä  niille  on,  että  normien  vastaisesti  toimivat  ihmiset 

stigmatisoituvat. (Goffman, 1963, 2; Sulkunen 1987, 84, 92.)

Aineistoni  naiset  jakautuivat  kahteen  ryhmään  köyhän  roolin  suhteen:  syrjäytettyyn  ja 

selviytyjään.  Yksineläjyydestä  ei  aina  puhuta  suoraan,  mutta  roolina  se  on  kuitenkin 

merkittävä. Useimmilla köyhyyteen johtanut syy on työttömyys ja työttömän rooli nousee 

aineistosta  vahvasti  esiin.  Roolit  rajoittavat  ihmisten  käyttäytymistä.  Köyhän  stigma 

vaikuttaa muiden odotuksiin ja vuorovaikutukseen köyhän kanssa.

6.1 Köyhän rooli

Köyhän  rooli  on  stigmatisoitunut.  Stigman  määrittyessä  sosiaalisen  kontekstin  mukaan 

köyhänkin  stigma  on  muuttunut  historiallisessa  kontekstissa.  Köyhyys  on  silti  läpi 

historiansa ollut ihmiselle stigma. (Waxman 1986, 70.)

Chaim I. Waxman (1986, 94) toteaa köyhän stigman perustuvan taloudelliseen asemaan, 

joten yhteistä kulttuuria köyhien ryhmälle on vaikea luoda. Hän vertaa köyhien ryhmää 

etniseen  tai  uskonnolliseen  ryhmään,  jotka  kaikki  helposti  stigmatisoituvat.  Etnisen  tai 

uskonnollisen ryhmän on helppo löytää yhdistävä tekijä ja luoda siten oma kulttuurinsa, 

johon liittyy oma kunniallisen statuksen järjestelmä. Heterogeenisellä köyhien ryhmällä ei 

ole omaa kunniajärjestelmäänsä, sillä selkeää yhdistävää tekijää ei ole. Köyhän stigmaan 

liittyvät oletukset luodaan ulkoapäin, kun ryhmä ei pääse luomaan omaa kulttuuriaan. (mt., 

94.)

6.1.1 Syrjäytetty

Tällä hetkellä saan toimeentulotukea, työttömyyspäivä-rahaa ja asumistukea  
eli  olen  yhteiskunnan  elätti  tai  ”sosiaalipummi”.  Minua  on  naapurustossa  
valistettu sitä. Mirja

Syrjäytetyt ovat poikkeavia ja stigmatisoituneet. Kirjoituksissaan köyhät naiset kuvaavat 

itseään leimaavilla sanoilla, joita he ovat kuulleet muiden heistä käyttävän. He käyttävät 
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muun muassa  sanoja  sosiaalipummi,  alakastia,  huijari,  laiska,  unohdettu  ja  hylkiö.  Ne 

osoittavat, miten köyhälle annettua roolia määritellään ulkopuolelta ja stigmatisoidaan.

Naiset  kertovat  karsastavista  katseista  yhteiskunnan  tuilla  eläjiä  kohtaan  ja  päähän 

potkittuna  olemisesta.  Ne kertovat  siitä,  että  köyhät  yksineläjänaiset  ovat  ulkopuolella, 

eristettyjä, arvottomia. Nämä naiset eivät voi toteuttaa itseään, mielihalujaan ja toiveitaan 

eivätkä tehdä asioita, joita ihmiset yleensä tekevät. He ovat hengissä, mutteivät elä.

Köyhät  yksineläjänaiset  kirjoittavat  siitä,  etteivät  tiedä,  milloin  syrjään  siirtäminen 

tapahtui.  He kokevat olevansa eriarvoisia,  eikä ihmisten kohteluun vaikuta se,  mikä on 

köyhyyden  syy.  Waxmanin  (1986,  3)  mukaan  köyhyyden  kulttuurisessa  selityksessä 

köyhyys  yhdistetään  sosiaalisiin  ongelmiin,  huonoon  moraaliin  ja  laiskuuteen.  Tämän 

käsityksen  mukaan  ihmisillä  ei  ole  tarvetta  kuulla  köyhän  yksilöllistä  tarinaa,  vaan 

köyhyyden  stigma  antaa  oikeutuksen  uskoa  köyhyyden  syiden  johtuvan  ihmisestä 

itsestään.  Käsitys on täysin päinvastainen kuin Anneli  Pohjolan (1994, 192) argumentti 

siitä, että köyhyyttä voi ymmärtää vain näkemällä köyhä toimijana ja kuulemalla köyhän 

oman kokemuksen.

Köyhät  naiset  kokevat  olevansa  maksutaakka  yhteiskunnalle  niin  omissa  ajatuksissaan 

kuin muiden kommenttien perusteella. Naiset ovat kokeneet halveksuntaa, kun eivät täytä 

yhteiskunnan normeja. Tästä kertoo Nollamaija:

En käy työssä (virallisessa), en ansaitse enkä kuluta enkä näytä hyvältä, siis  
olen  pelkkä  nolla.  Minua  voi  kohdella  miten  vaan,  enhän  voi  vastata  
halveksuntaan mitenkään. Nollamaija 

Nollamaijalle  köyhän  rooli  on  muita  alempi,  normien  ulkopuolella,  joten  hän  ei  koe 

voivansa vastata  halveksuntaan.  Paitsi  että  naiset  käyttävät  itsestään muilta  kuulemiaan 

käsitteitä, he myös joissain tapauksissa nimeävät itsensä julmalla tavalla kuten Nollamaija 

nimimerkillään.  Tämä maalaa  kuvaa  köyhästä,  joka  on  alistunut  tilanteeseensa  ja  siten 

muut saavat kohdella häntä huonosti. Köyhillä naisilla on myös kokemusta siitä, etteivät 

muut ymmärrä,  miten pienillä tuloilla  he elävät.  Erityisesti  ymmärrys siitä,  mihin tulot 

riittävät, on vähäistä.

Eläminen peruspäivärahalla ei  ole ihmisarvoista elämää, kuka sitä kadehtii  
kokeilkoot. Marika
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Aina  syrjäyttäjänä  eivät  toimi  toiset  ihmiset  vaan  systeemi.  Hallinnolliset  toimet  ja 

päätökset  ovat  kasvottomia  ja  niihin  vaikuttaminen  tuntuu  mahdottomalta.  Byrokratian 

kanssa asioiminen häivyttää ihmisyyden ja minuuden.

Järjestelmä sallii kyykyttämisen ja eriarvoisen kohtelun. Laadun tarkkailija

Ja sitten  kun vihdoin  joku  niistä  [rahalähteistä] pulpahtaa pitkän tyhjyyden  
jälkeen  tulee  eittämättä  vimma potkaista  takaisin  ja  mennä syömään oikea  
lounas tai elokuviin vain jotta edes itse huomaisi ja ymmärtäisi olevansa se  
minä, joka voi ja jolla on kyky tehdä omin ehdoin joitakin päätöksiä, ei vain  
jonkin byrokraattisen tahon ehdoin toteuttaa jotakin taloudellista kuria. Köyhis

Ihmisen  persoonallisuus  voi  jopa  muuttua,  kun  hän  ei  enää  kykene  olemaan  omista 

asioistaan päättävä toimija. Köyhän rooli on toimia koneiston määräämin säännöin, eikä 

omaa tahtoa saisi olla.

Köyhä yksineläjänainen ei  halua tulla  määritellyksi  tai  ainakaan tunnistetuksi  köyhänä. 

Kuitenkin myös köyhyys voi näkyä ulospäin ja vaikuttaa muiden ihmisten suhtautumiseen 

köyhää kohtaan. Ihmisiä määritellään ja heidän roolinsa vahvistuu julkisivun perusteella 

(Sulkunen 1987, 86). Aineistoni naisilla on kokemusta köyhän julkisivusta. Pukeutuminen 

paljastaa köyhän.

Vaatteet  paljastavat  minut.  Ne  määrittelevät  yksinkertaisen  selkeästi  
yhteiskunnallisen asemani ja  kertovat,  että  "en kuulu joukkoon".  Minä olen  
"nobody";  ihminen  johon  ei  kannata  uhrata  kuin  ehkä  yksi  alentuvan  
huvittunut  silmäys.  Että  ihmisen  voikin  mitätöidä  pelkästään  yhdellä  
katseella... en tiennyt aiemmin, että se voisi olla mahdollista. Jane Doe

Osa köyhistä yksineläjänaisista myös itse sovittaa itsensä häviäjän ja hyödyttömän köyhän 

rooliin. He yrittävät pukeutumisellaan hävitä näkymättömäksi, tuntevat olevansa liikaa ja 

hyväksikäyttäjiä  tässä  yhteiskunnassa  ollessaan  vain  saajapuolena.  Tähän  ryhmään 

kuuluvat naiset  sovittavat itsensä epäonnistujan rooliin muun muassa sosiaalitoimistosta 

apua  hakiessaan  ja  kokevat  olevansa  naurun  kohteena.   He  kokevat  halveksunnan  ja 

muiden pilkan oikeutetuksi, koska eivät koe olevansa yhteiskuntakelpoisia.

Pukeudun harmaaseen, värittömään, ikään kuin toivoen, että kukaan ei näe. 
Helena

Jane Doe ja Helena käsittelevät köyhyyttään pukeutumisen kautta. Muissakin kirjoituksissa 

vaatteiden merkitys nousee esiin. Ulkonäöstä ja siitä huolehtimisesta kirjoitetaan. Meikkejä 

ja  ihonhoitotuotteita  ei  ole  varaa  ostaa,  joten  ulkonäöstä  on  vaikeampaa  huolehtia. 
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Toisaalta  ruuan  niukkuuden  takia  laihtumisesta  ironisesti  iloitaan.  Ulkonäköön  ja 

vaatteisiin liittyvä puhe on naistapaista. Mies saakin näyttää hieman resuiselta, olla renttu 

ja heittäytyä pelastettavan rooliin, mutta naisen köyhyyttä korostava ulkonäkö lyö naiseen 

karkottavan stigman.

Toisaalta  köyhistä  naisista  käytetyt  nimitykset  kuten  sosiaalipummi,  huijari  tai  elätti 

liitetään helpommin miehiin kuin naisiin. Termit unohdettu ja hylkiö ovat sukupuolettomia. 

Aineistosta ei noussut esiin sellaisia viittauksia tai nimityksiä, jotka perinteisesti liitetään 

köyhiin naisiin. Ei puhuttu huonosta moraalista, ei ollut viittauksia huonoihin naisiin, eikä 

käytetty termejä kuten kassialma. Kassialma onkin sana, joka tuo mieleen resuisen, ehkä 

alkoholisoituneen  ja  asunnottoman  naisen.  Aineistoni  naiset  ovat  köyhiä,  mutta  monet 

heistä ovat koulutettuja, he korostavat raittiuttaan ja monesti korkeaa moraaliaan. Köyhyys 

ja  köyhyyden  syyt  eivät  olekaan  enää  niin  sukupuolittuneita.  Köyhyys  ei  kosketa 

ainoastaan  kaikkein  syrjäytyneimpiä  ihmisryhmiä,  vaan  myös  hyvin  asiansa  hoitaneita, 

jotka ovat ajautuneet köyhyyteen sairauden tai työttömyyden vuoksi.

Roolit kertovat sopeutumiskyvystä. Ne voidaan nähdä myös Roosin (1985, 41) elämän-

hallinnan käsitteen kautta. Ulkoinen elämänhallinta köyhillä naisilla ei ole kunnossa, sillä 

heidän  toimeentulonsa  ei  ole  turvattu.  Sisäinen  elämänhallinta  sen  sijaan  vaihtelee. 

Hylkiöksi  itsensä  kokevien  naisten  sisäinen  elämänhallinta  ei  ole  kunnossa.  Toisella 

ryhmällä, selviytyjillä, on elämän sisäinen hallinta kunnossa.  Selviytyjät ovat naisia, jotka 

eivät häpeä tilannettaan, ottavat köyhyyden oppimiskokemuksena eivätkä suostu olemaan 

muita huonompia.

6.1.2 Selviytyjä

En ole koskaan kokenut, että köyhyys olisi tehnyt minusta jotenkin huonompaa  
tai onnettomampaa ihmistä. Tietenkin riittävä toimeentulo helpottaa elämää,  
mutta  tuntuu  että  jatkuvasti  maalaillaan  kuvia  köyhistä  ja  pienituloisista  
jonain ”ressukoina”.  Tyytyväinen pienituloinen

Ne köyhät yksineläjänaiset, jotka eivät alistu hyljeksittyyn kohtaloonsa ovat sopeutuneet 

köyhyyteen. Selviytyjillä on sisäinen elämänhallinta kunnossa, sillä heillä on ollut kykyä 

sopeutua muuttuneeseen elämäntilanteeseen. He myös näkevät, että elämässä on opittavaa. 

Selviytyjät ovat saaneet uusia elämänarvoja ja vahvistuneet ihmisinä, vaikka paljon onkin 

otettu pois. He eivät ole onnettomia eivätkä halua olla säälin kohteena. He eivät välttämättä 

suostu  elämään  köyhän  saaman  stigman  armoilla  tai  anna  stigman  vaikuttaa  itseensä 
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negatiivisesti. Syrjäytetyn ja selviytyjän roolit eivät kuitenkaan aina ole selkeät, vaan osa 

naisista heiluu kahden roolin välillä.

Vaikka olen mielestäni köyhä, ja olen menettänyt paljon asioita, niin pienien  
asioiden merkitys on korostunut ja arvostan enemmän niitä päivittäisiä asioita,  
joita voin vielä toteuttaa. Mirja

Selviytyjänaiset löytävät positiivisia asioita omasta elämästään. Heillä on hyvä itsetunto 

kehitellä monimuotoista vaatetusta vähäisistä resursseista ja käytössä mielikuvitusta ruuan 

laittoon. He ymmärtävät ja arvostavat muita ihmisiä sellaisena kuin ovat. He ovat oppineet 

nauttimaan pienistäkin asioista.

Tähän köyhyyteen on ollut pakko sopeutua. Ehkä silti olen onnellisempi kuin  
upporikas.  Olen  saanut  kerättyä  sellaisia  elämänrikkauksia  joista  rikas  voi  
vain jäädä kuvittelemaan. Esim. kykyä joustaa, ymmärtää vaikeuksissa olevia,  
oppinut antamaan arvoa pienille asioille ja sopeutunut elämään olemattomalla  
kuukausi budjetilla vuodesta toiseen, ilman uusia hankintoja. Niki

Köyhyys  on  kuitenkin  kasvattanut  minua  ihmisenä  valtavasti.  Olen  oppinut  
olemaan kiitollinen pienistäkin hyvistä asioista. Elämänarvoni ovat asettuneet  
mielestäni  oikeaan  järjestykseen.  Arvostan  itseäni  ja  muita  ihmisiä  ennen  
kaikkea sen perusteella, miten hyvä olen ihmisenä – miten suhtaudun muihin  
ihmisiin.  Minusta  on  tullut  muun  muassa  empaattisempi,  hyväntahtoisempi,  
auttavampi  ja  suvaitsevaisempi  ihminen.  Köyhiä  (ja  rikkaita)  ihmisiä  
kohdatessani en enää missään määrin mittaa heidän arvoansa taloudellisen  
menestyksen  perusteella,  vaan  katson  heidän  ihmisyyteensä  ja  arvotukseni  
nousee sen pohjalta. Kyllä aurinko vielä joskus risukasaankin paistaa

Yhteiskuntaan kuulumista on lisännyt vapaaehtoistyön tekeminen ja työttömien toimintaan 

osallistuminen. Monet aineistoni naisista puhuvat siitä, miten köyhyys on muuttanut heitä, 

usein positiivisella tavalla.

Vaikka köyhyyteni loppuisikin joskus, tiedän, etten tule sitä unohtamaan. Se on  
muovannut ja muokannut minua nuukaksi, kohtuukäyttäjäksi, kohtuutuhlariksi,  
alennustavaroiden  vainuajaksi,  pienestä  palkasta  ja  lahjoista  iloitsevaksi  
ihmiseksi. Pennittömien huvittelukeskus

Pienistä asioista iloitseminen mainitaan useasti. Positiivisina asioina mainitaan oma koti, 

kirjasto, harrastukset ja huumori. Tärkeimmät ilonlähteet ovat tyydyttävät ihmissuhteet ja 

mielekäs toiminta. Myös muiden ihmisten ja elämäntilanteiden ymmärrys on kasvanut ja 

empatia  lisääntynyt.  Toisaalta  katkeruuden siemeniä  on havaittavissa  kuvailuista,  joissa 

omaa tilannetta verrataan eliitin saamiin palkkioihin.

47



Köyhät  naiset  kokevat  myös  aliarviointia.  Heidän  tilannettaan  surkutellaan.  Monet 

haluavatkin näyttää, ettei säälittävän rooli ole heitä varten. He näkevät kunnia-asiakseen 

hoitaa  laskunsa  ajoissa,  ettei  maksuhäiriömerkintöjä  tule.  Myös  esimerkiksi  kotityöt 

halutaan hoitaa kunnolla, koska yhteiskunnallisesta tuotannosta toimettomaksi syrjäytetyn 

ei tarvitse olla toimeton muussa elämässään.

Nyt kyllä silitän tuon pyykkivuoren ja kylpyhuoneellekin voisi  antaa kunnon  
kuurauksen. Enhän minä nyt ihan viraton houkka ole. Anna

Kotitöiden hoitaminen, ruuan laitto ja leipominen tulevat esiin useissa kirjoituksissa. Ne 

ovat keinoja luoda itselleen rutiineja ja järkevää tekemistä. Samalla ne korostavat naisten 

kunnollisuutta ja moraalia. Kotityöt ovat perinteisesti naisten työtä, ja hoitamalla ne hyvin 

naiset osoittavat köyhyydestään huolimatta olevansa kunnollisia naisia.

Köyhät yksineläjänaiset, joiden on sisäinen elämänhallinta on kunnossa, ovat sopeutuneet 

elämäntilanteeseensa.  Heidän  itsetuntonsa  on  vahva,  eivätkä  he  halua  sääliä  osakseen. 

Pienistä asioista nauttiminen ja kasvanut ymmärrys erilaisuutta kohtaan on tuonut heidän 

elämäänsä rikkautta. Nämä aineistoni naiset kokevat, että muut säälivät köyhää, vaikka he 

itse eivät koe olevansa säälin tarpeessa.

6.1.3 Köyhän kaksi roolia

Aineistosta erottuu köyhälle yksineläjänaiselle kaksi eri roolia: syrjäytetty ja selviytyjä. Ne 

linkittyvät  sisäiseen  elämänhallintaan.  Syrjäytettyjä  leimaa  köyhän  stigma.  He  ovat 

hyljeksittyjä  yhteiskunnan  elättejä  sekä  muiden  ihmisten  että  byrokratian  silmissä.  He 

kokevat,  etteivät  pysty  toteuttamaan  itseään  ja  heidän  sisäinen  elämänhallintansa  on 

hukassa.  Sitä  vastoin  selviytyjien  sisäinen  elämänhallinta  on  kunnossa.  Se  näkyy 

pärjäämisen  mentaliteettina  sekä  oman  tilanteen  hyväksymisenä  niin,  että  elämän  ilot 

löytyvät pienistä asioista ja ihmisenä kasvamisesta.

Monet köyhät yksineläjänaiset eivät halua sääliä ja erityiskohtelua osakseen, sillä he eivät 

koe  eroavansa  muusta  väestöstä.  Köyhät  yksineläjänaiset  eivät  halua  erottua  köyhyy-

dellään.  Mutta  kun rahan puutteen takia  esimerkiksi  uusien vaatteiden hankkiminen on 

mahdotonta, köyhyys paljastuu ja ihminen stigmatisoituu.

Kirjoittamansa  lisäksi  aineistoni  naisten  itselleen  antamat  nimimerkit  kuvaavat  hyvin 

kirjoittajien kaksijakoista roolitusta. Selkeästi syrjäyttäviä nimimerkkejä ovat Viemärirotta 
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ja  Nollamaija.  Viemärirotta  on  alentava  nimitys.  Viemäreissä  asuvia  rottia  pidetään 

iljettävinä otuksina, jotka syövät muiden jätteitä ja jotka haluttaisiin hävittää. Viemärirotta 

on siis yhteiskunnan alinta kastia, jota ei pitäisi olla olemassakaan. Nollamaija on itsensä 

mitätöivä  ja  myös  sukupuolittunut  termi.  Lapsuuden  onnellinen  leikkikaveri  muuttui 

nurkkaan unohdettavaksi, kun elämässä epäonnistui ja Mollasta tuli nolla.

Nimimerkki  Nolens  volens alistuu  kohtaloonsa.  Nolens  volens  on  suomeksi  lausahdus 

halusimme  tai  emme.  Näkeekö  Nolens  volens köyhyyden  väistämättömänä  kohtalona, 

asiana, joka vain tapahtui? Nimimerkkinä  Jane Doe on monitulkintaisempi. Nimeä Jane 

Doe käytetään Pohjois-Amerikassa tuntemattomasta naisesta tai naisesta, jonka nimeä ei 

tiedetä.  Kuvaako  nimimerkki  sitä,  että  kirjoittaja  on  ei-kukaan  tai  näkymätön  tässä 

yhteiskunnassa? Toisaalta se voi myös kuvata sitä, että kirjoittaja voisi olla kuka vain – siis 

että köyhä voi olla kuka vain, joka kulkee kadulla vastaan. 

Positiivisia  selviytyjien  nimimerkkejä  ovat  Tyytyväinen  pienituloinen,  Pennittömien 

huvittelukeskus, Kyllä aurinko joskus vielä risukasaankin paistaa ja Ei köyhyys ole paha,  

jos vain onnellinen on. Nämä nimimerkit kuvaavat hyvin selviytyjien tuntemuksia. He ovat 

tyytyväisiä elämäänsä, vaikkei se vastaa yleistä odotusta yhteiskunnan kulutustasosta. He 

osaavat nauttia elämästä ja tekevät elämästään nautittavan ilman rahaa. 

6.2 Yksineläjänaisen rooli

Yksineläjyys nousi aineistosta harvoin esiin. Eija Maarit Ojala ja Osmo Kontula (2002, 41-

42)  tulivat  yksineläjiä  käsittelevässä  tutkimuksessaan  siihen  tulokseen,  että  muut 

kiinnittävät yksin elämiseen enemmän huomiota kuin yksineläjät itse. Yksineläjät kokevat 

olevansa normaaleja, mutta he vain asuvat yksin. Ojalan ja Kontulan tutkimuksen valossa 

tulkitsen, ettei yksineläjyys aineistoni naisille ole asia, jota olisi tarve tuoda esiin. Voi myös 

ajatella, että yksineläjyyttä ei kirjoituksissa käsitellä siksi, ettei se muun elämän haasteiden 

rinnalla ole merkittävä asia.

Muutamissa teksteissä yksineläjyydestä kuitenkin kirjoitetaan. Yksineläjän köyhyyden ja 

ongelmien koetaan muiden silmissä olevan vähäpätöisempiä kuin perheellisten. Ojalan ja 

Kontulan (2002, 67) mukaan yksineläjät  kokevat, ettei heitä noteerata eivätkä he kuulu 

yhteiskunnallisesti kiinnostavaan ryhmään.
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Me  yksinäiset  taidamme  olla  ”lyötyjä”,  harva  kehtaa  ”valittaa”  samalla  
palstalla missä puhutaan yh-äitien ja lapsiperheiden toimeentulo-ongelmista. 
Marika

Marika  kokee,  ettei  yksineläjän  vaikeasta  elämäntilanteesta  ole  oikeutta  valittaa,  sillä 

lapsiperheiden köyhyys  koetaan  yleisesti  pahempana asiana  sen  koskettaessa  useampaa 

ihmistä  ja  erityisesti  lapsia.  Perheiden  ollessa  itsestään  selvä  yksikkö  yksineläjänainen 

joutuu kohtaamaan ulkopuolisuutta suhteessa perheellisiin. Myös Julkunen (2002, 37-38) 

on huomannut, että normin ulkopuolista naista ei sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön piirissä 

välttämättä  kohdella  samoin kuin normin mukaista  naista.  Yksineläjänaisia  ei  noteerata 

ryhmänä,  jonka  ongelmat  olisivat  yhteiskunnallisesti  relevantteja.  Ongelmista  ei  ole 

sallittua  puhua,  sillä  yksineläjänaiset  ovat  ulkopuolisia  ja  heidän  ongelmansa  koetaan 

vähäisemmiksi kuin lapsiperheellisten ongelmat. 

Yksineläjän  on  selvittävä  yksin  kaikesta.  Päivittäistavaroiden  hankinnan  ja  laskujen 

maksamisen lisäksi yksineläjän rooliin kuuluu pärjätä omillaan myös henkisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin ylläpitämisen näkökulmasta.

Suomessa tunteiden ilmaisu julkisessa tilassa tai esimerkiksi työpaikalla ei kuulu asiaan. 

Perheyhteisö on se paikka, jossa tunteiden ilmaisu on mahdollista. Yksineläjille ystävien 

tärkeys  näkyykin  yleisen  hyvinvoinnin  ja  mielenterveyden  kannalta.  (Ojala  & Kontula 

2002, 10.) 

Ruumis on kyllä ravittu, mutta sielu on ärtynyt ja vihainen. Kaisa! Kaisan luo  
on mentävä. Omaa ”psykiatria” ei mikään voita. Anna

Onneksi minulla on olemassa perhe ja läheiset  ystävät.  Olen saanut paljon  
henkistä tukea työkavereilta sekä tuttavilta. Tiina

Aineistoni  naisille  ei  ole  samassa  taloudessa  ihmistä  jakamassa huolia  ja  voimavaroja. 

Siksi  sosiaaliset  suhteet  ystäviin  ja  sukulaisiin  ovat  erittäin  tärkeitä.  Yksineläjänaiset 

tarvitsevat muita ihmisiä, joiden kanssa jakaa ilot ja surut. Köyhillä yksineläjänaisilla tarve 

korostuu, kun jatkuva toimeentulosta murehtiminen rasittaa. Osalla sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen on kuitenkin vaikeaa taloudellisen tilanteen takia,  kun matkustamiseen ja 

puheluihin ei ole varaa.

Yksineläjyys ei nouse aineistosta vahvasti esiin, koska yksineläjät eivät välttämättä heijasta 

elämänkokemuksiaan  yksin  elämisen  kautta.  Köyhän  yksineläjänaisen  ongelmat 
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sivuutetaan, sillä heidän ongelmiaan ei nähdä yhtä isoina ja merkittävinä kuin perheellisten 

ihmisten  ongelmia.  Tällöin  helposti  unohdetaan,  että  yksineläjän  on  selvittävä  yksin 

kaikesta.  Yksineläjällä  ei  ole  asuinkumppania  jakamassa  asuin-  ja  elinkuluja,  eikä 

tukemassa  henkisesti  vaikeassa  elämäntilanteessa.  Sosiaalisten  suhteiden  merkitys 

korostuukin yksineläjän arjessa erityisesti  henkisen -  mutta joskus myös taloudellisen - 

tuen kautta.

6.3 Työttömän rooli

Aineiston  kirjoituksissa  puhutaan  paljon  asemiin  liittyvistä  rooleista.  Köyhän  lisäksi 

löydettävissä  on  ainakin  työttömän,  sairaan,  työkyvyttömän  ja  pätkätyöläisen  roolit. 

Aineistoni naisille näissä rooleissa olennaista on se, etteivät ne ole hankittuja tai valittuja 

asemia. Naiset ovat joutuneet näihin rooleihinsa haluamattaan.

Aineistoni naisista muutama on sairas tai vammainen. Sairaat ja vammaiset kokevat, että 

heidän  asiantuntemustaan  omasta  tilanteestaan  ei  oteta  huomioon,  vaan  muut  saavat 

päättää  heidän  elämästään.  Sairauden  takia  sosiaaliturvan  varassa  elämiseen  liittyy 

työttömyystuella elämisen tapaan häpeää omasta tilanteesta. Sairauden ja vamman kanssa 

eläminen  vaatii  henkistä  jaksamista.  Erilaisia  hakemuksia  on  tehtävä  paljon  ja  omista 

oikeuksista on otettava itse selvää.

Työttömyys ja työttömänä oleminen nousevat aineistosta vahvasti esille. Työttömän rooli 

näkyy  teksteissä  monesti  vahvemmin  kuin  köyhän  rooli.  Työntekoa  pidetään  tärkeänä 

linkkinä  yhteiskuntaan  kuulumiseksi  niin  verojen  maksamisen  kautta  kuin  mielekkään 

tekemisen  vuoksi.  Tuula  Gordonin  (1994)  ja  Arja  Mäkisen  (2008)  yksineläjänaisia 

käsittelevissä  tutkimuksissa  työn  tärkeys  nousi  merkittävänä  asiana  esiin.  Niin  nousee 

tässäkin tutkimuksessa tosin usein työn puuttumisen kautta.

Työttömät nähdään helposti laiskoina ja huijareina, vaikka he eivät ole itse työttömyyttään 

valinneet.  Ja  vaikka  työtön  itse  olisi  valmis  työntekoon,  hän  ei  välttämättä  saa  työtä 

esimerkiksi  ollessaan  ylikoulutettu.  Konkreettisesti  työtön  kokee  yhteiskunnan  muis-

tuttavan  häntä  roolistaan  aina,  kun  hän  täyttää  työttömyyspäivärahahakemusta.  Siinä 

vaaditaan sanan työtön kirjoittamista kuukauden jokaiselle päivälle erikseen.
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Työttömän  leima  on  tiukka.  Työnhakutilanteessa  työttömän  pitää  todistaa  paremmuutta 

enemmän kuin töissä olevien.  Ihminen on siis  jotenkin  epäilyttävä,  jos  hän on työtön. 

Epäluotettava kertoja kertoo tilanteesta, jossa hän tarjoaa kirjoituksiaan lehteen:

Sitten se sanoi että kukas sinä muuten olet ja työnsi paperit käteeni. Tunsin  
olevani ei kukaan. Vai oliko minua ollenkaan. Epäluotettava kertoja

Epäluotettavalla  kertojalla  ei  ole  toimittajan  kokemusta,  eikä  koulutusta,  eikä  hän  ole 

missään  asemassa,  vain  työttömänä.  Hänellä  ei  ole  koulutusta  tai  työkokemusta,  joten 

työnantaja  ei  pidä häntä saman arvoisena kuin itseään.  Työtön mitätöidään katseella  ja 

sanoin.  Työttömän rooliin kuuluu nöyristely ja muita alempana oleminen. Myös muilla 

aineiston naisilla on kokemusta tarpeettomuuden tunteesta, ulkopuolisen roolista.

Mäkisen (2008, 116) mukaan yksineläjänaisen minäkuva rakentuu usein työroolin kautta. 

Arvostus  ihmisenä  ja  työntekijänä  sulautuvat  toisiinsa.  Yksineläjänainen  saa  osakseen 

arvostusta työsuoritusten ja työroolin kautta. (mt., 116, 119.)

Aineistoni  työttömien  naisten  kertomuksissa  työttömyys  nousi  miltei  aina  esiin  ja 

olennaiseksi asiaksi elämässä. Monet heijastelivat elämäänsä työn ja työttömyyden kautta. 

Se kertoo siitä, miten olennainen asia työ näille naisille on. Työ on tärkeää omalle hyvin-

voinnille rutiinien ja vuorovaikutuksen vuoksi.  Työ on linkki toimivaan yhteiskuntaan ja 

avain siihen kuulumiseen. Työnteon kautta pääsee osallistumaan yhteiskunnan kustannuk-

siin, eikä tarvitse olla vain saajapuolena. Työttömät naiset haluavat yhteiskuntakelpoisen 

työntekijän roolin, johon kuuluu yhteiskuntaan osallistuminen ja joka on normi.

Työpaikan löysin ja sain vähän vuoden vaihteen jälkeen, siis  sen pienellä -  
täysin  riittämättömällä  palkalla.  Mutta  yhteiskunta-kelpoisuuteni  ilmeisesti  
nousi  tällä  toimenpiteellä,  vaikkei  pelkän  urakkapalkan  tuloilla  elä,  mutta  
pysyn taatusti toimeliaana. Köyhis

Köyhis kuvaa miten hän on työpaikan saatuaan kokenut olevansa yhteiskuntakelpoisempi. 

Vaikkei toimeentulo suuresti parantunut, tärkeämpää on ylipäänsä työpaikka, jota kautta 

saa yhteiskuntakelpoisen statuksen.

Työnhaku työttömälle on vaikeaa. Mitä pidempään työstä on poissa, sen vaikeampaa sen 

hakeminen on.  Työnhaun vaikeuteen  vaikuttavat  ikä  ja  itsetunto.  Töistä  pois  oleminen 

heikentää itsetuntoa hakea töitä. Köyhä työnhakija myös tuntee, että köyhyys paistaa läpi 
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esimerkiksi  pukeutumisesta  ja  työmahdollisuudet  vähenevät.  Köyhä  ja  työtön  on 

epäonnistuja.

Kun  työpaikkaa  edustavan  haastattelijan  katse  viivähtää  liian  kauan  
nuhjaantuneessa  paidan  kauluksessa,  rispaantuneissa  hihojen  resoreissa  tai  
linttaan  kävellyissä  kengissä,  sitä  vaistomaisesti  kaivautuu  yhä  syvemmälle  
omassa tuolissaan. Pää painuu kumaraan, ryhti  lyyhistyy,  silmät välttelevät  
toisen katsetta... eikä mikään minun olemuksessani enää viestitä menestyjästä  
tai energisestä uraohjuksesta, josta voisi olla jotain hyötyä firmalle. Kun on

liian  tietoinen  omasta  luuserin  habituksestaan,  on  lähes  mahdotonta  
markkinoida itseään uskottavana, hyvänä työntekijänä. Jane Doe

Aineistosta ikä nousi esiin juuri työllistymisestä puhuttaessa. Yli 50-vuotiaiden naisten on 

hyvin  vaikea  työllistyä,  mikäli  jäävät  työttömäksi. Antti  Parpon  (2007,  52)  mukaan 

ikädiskriminointi  työmarkkinoilla  ei  yleensä  ole  avointa,  vaan  useimmiten  iäkkäät 

työnhakijat ovat itse kokeneet, että ikä haittaa työnsaantia. Tällaisia kokemuksia aineistoni 

naisillakin on.

Koska  vuodet  kuluivat,  humanisti-Herttakin  vanheni  niiden  myötä.  
Työmarkkinoilla oli yleisesti alettu pitää tietynikäisiä liian vanhoina, ja tämä  
tietty ikä tuntuu siitä pitäen aina vain alentuneen. Humanisti-Hertta

Humanisti-Herttakaan ei puhu tietystä työnhakutilanteesta, jossa ikä olisi olut este, vaan 

kertoo kokeneensa iän yleisemmin vaikuttavan työnsaantiin. Statusroolit, jollainen ikä on, 

ovat armottomia, sillä niihin ei voi mitenkään vaikuttaa. Omaa ikäänsä ei voi muuttaa ja 

työtä  haettaessa sitä  ei  voi  työnantajalta  piilottaa,  vaikka  iällä  ei  omasta  mielestä  olisi 

vaikutusta omaan työkykyyn.

Jatkoin taas opiskeluja. Niiden loputtua tuli eteen suurin syy nykyiseen tilaani,  
köyhyyteen.  Se  oli  ikä.  Olin  jotenkin  vahingossa  vanhentunut.  Vaikka  
viiskymppiset vietettiin riemukkaasti nuorten joukossa, en ymmärtänyt, että se  
olikin tuomio ikuiseen köyhyyteen. Seija

Erityisesti työuran lopussa kohtaama työttömyys on aineistoni naisten kokemusten mukaan 

toivotonta, sillä näkymää paremmasta tulevaisuudesta ei ole. Parpon (2007, 51) mukaan 

pitkäaikaistyöttömyys painottuukin enenevissä määrin ikääntyneeseen työvoimaan.

Köyhälle  yksineläjänaiselle  työttömyys  ei  ole  valinta,  se  on  pakko.  Työttömän  rooli 

syrjäyttää  yhteiskunnasta,  kun  yhteiskunnallinen  osallistuminen  kapenee  ja  häpeäksi 

koetaan, ettei yhteistä pottia voi kasvattaa veroja maksamalla. Työttömät yksineläjänaiset 
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haluaisivat  yhteiskuntakelpoisen  työntekijän  rooliin.  Työttömyys  on  stigma,  jota 

vahvistetaan  muiden  sanomisilla  ja  katseilla.  Köyhä  työtön  on  epäonnistuja,  eivätkä 

työttömät yksineläjänaiset itsekään usko, että heidänlaisiaan ”luusereita” halutaan palkata. 

Itsetunto ja ikä vaikuttavat työllistymiseen. Erityisesti statusrooli ikä vaikuttaa niin, että 

työttömän roolista on vaikea irrottautua.

6.4 Köyhän rooli rajoittaa

Rooleihin liittyy vahvoja ennakko-oletuksia. Aineistostani ilmenee, että köyhän odotetaan 

olevan aktiivinen, kekseliäs ja toimelias oman tilanteensa parantamiseksi. Köyhien erilaisia 

elämäntilanteita ei oteta huomioon, vaan samanlaisia ohjeita annetaan erilaisissa tilanteissa 

oleville  ja  erilaisille  ihmisille.  Köyhiä  naisia  kehotetaan  marjastamaan  ja  sienestämään 

ruokakaapin  täytteeksi.  Ei  osata  ajatella,  että  ihmiset  ovat  erilaisia,  eikä  tietynlainen 

toimintapa sovi kaikille.

Kyllähän  päättäjät  heittävät  alentavia  kommentteja  tyyliin  ompele  itse,  tai  
ravinnosta;  kerätkää  sieniä  ja  marjoja  !  Kiitos  niistäkin  sanoista.  On  
vammaisia ja sairaita, jotka eivät kykene liikkumaan metsässä ja motoriikka  
on hakusessa. Laadun tarkkailija

Köyhät  yksineläjänaiset  niputetaan  helposti  yhdeksi  ryhmäksi  ja  kaikkia  kohdellaan 

samalla  tavalla.  Köyhälle  annetaan  helposti  köyhän  rooli,  eikä  häntä  nähdä  muussa 

asemassa.  Kuitenkin  myös  köyhien  ryhmän sisällä  ihmiset  ja  heidän  elämäntilanteensa 

ovat erilaisia. Esimerkiksi vamma tai sairaus voi estää toimimasta tietyllä tavalla. 

Roolit  rajoittavat ihmisten käyttäytymistä ja itsensä toteuttamista.  Siksi  roolia saatetaan 

yrittää muokata tai salailla oman aseman säilyttämiseksi. (Goffman 1971, 47; Sulkunen 

1987, 92.)

Surkean  tilanteen  salaamisesta  on  tullut  oma  taidelajini.  Salaaminen  on  
välttämätöntä  arvokkuuden  säilyttämiseksi.  Vain  se  ja  tietoisuus  ovat  vielä  
omaisuuttani, mutta kuinkahan kauan? Nolens volens

Nolens volens ei sinänsä pyri muokkaamaan rooliaan, vaan pikemminkin pyrkii olemaan 

paljastamatta  nykyisen  roolinsa  salaamalla  tilanteensa.  Hän  puhuu  myös  salaamisesta 

omana  taidelajinaan.  Oman  tilanteen  piilottelu  on  yleistä.  Sosiaaliset  suhteet  saattavat 

laimentua,  kun  köyhtynyt  ei  enää  halua  tavata  ystäviään  ravintola-  ja  kahvilalaskujen 

pelossa,  eikä  halua  paljastaa  tilanteensa  oikeaa  luonnetta.  Kulttuuriharrastukset  ovat 
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kärsineet, kun ei ole varaa kuluttaa niihin. Tilanne voi jopa kärjistyä siihen, ettei uskalla 

lähteä kotoa ulos pelätessään näkevänsä tutun ihmisen, joka pyytää kahville tai teatteriin. 

( [entisellä] työporukalla)

-  Minulla  olisi  kuule  yksi  ylimääräinen  teatterilippu.  Lähdemme 
Kansallisteatteriin, Helsinkiin. Tuletko mukaan.

- Koskas tämä retki olisi?

- Neljästoista päivä.

- Voi harmi! Minulla on juuri silloin veljen syntymäpäivä.

Huh!  Eivätkö  ne  ikinä  tajua,  ettei  peruspäivärahalaisella  ole  varaa  
teatteriretkiin eikä muuhunkaan huvitteluun!

Ei  tänne  voi  jäädä:  seuraava  saattaa  ehdottaa  Tallinnan-matkaa.  Täytyy  
muuten muistaa, että nyt mulla on sitten velikin. Anna

Anna joutuu turvautumaan valheeseen säästääkseen kasvonsa keskustelutilanteessa. Hän 

myös  kokee  tilanteen  tukalaksi  ja  poistuu  siitä  nopeasti.  Tällaiset  kokemukset  saavat 

köyhät välttämään vastaavia tilanteita. Se johtaa helposti tuttavuussuhteiden hiipumiseen. 

Oman tilanteensa salassa pitämisestä on toisenalaisiakin ahdistavia kokemuksia.

Raavin kokoon konserttilipun hinnan ja laittauduin nätiksi. [...]     

Konsertin  väliajalla  tuttu  rouva  huomasi  minut  ja  pyysi  tulemaan  heidän  
pöytäänsä. Oli vanha jengi koolla. Olivat kuulemma kaivanneet minua. Kun  
menin, olivat jo tilanneet viinilasilliset. Ja seuraava kierros olisi minun sitten  
jatkoilla.  Yritin kieltäytyä viinistä ja kauhulla ajattelin tulevaa laskua. Viini  
maistui tavallista karvaammalta.

Konsertin jälkeen sanoin poikkeavani automaatilla. En jäänyt kuuntelemaan  
kysymystä, eikö sinulla ole visaa.

Sain käydä kolmella automaatilla ennen kuin saan viisikymppisen. Tilille jäi  
kahdeksan  markkaa.  Onneksi  pussin  pohjalla  oli  vähän  vararahaa,  jotta  
selviäisin illasta.

Mietin  jo,  että  jos  menisinkin  kotiin,  mutta  menin  kuitenkin  pubiin.  
Ensimmäisen  kierroksen  jälkeen  maksoin  laskun  ja  join  olueni  nopeasti  ja  
lähdin. En enää osannut keskustella kenenkään kanssa, en tiennyt pintajuoruja  
enkä  syväkurkkujenkaan  töistä.  En  ollut  katsonut  viimeisiä  elokuvia  tai  
teatterikappaleita. Olin ulkopuolinen kaikessa.

Haihduin kuin sumuun, kuulin ympärilläni naurua. Minulleko ne nauravat?  
Ilmaista viinilasillista rikkaampana ja 48 markkaa köyhempänä palasin kotiin.  
Epäluotettava kertoja 

Epäluotettava  kertoja  ei  halua  paljastaa  muuttunutta  elämäntilannettaan  vanhoille 

tutuilleen.  Vanhasta  roolista  kiinnipitäminen  johtaa  siihen,  että  hän  joutuu  käyttämään 
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viimeiset  rahansa  juomien  tarjoamiseen  vanhoille  tutuilleen.  Epäluotettava  kertoja  ei 

myöskään  pysty  enää  osallistumaan  tuttaviensa  käymään  keskusteluun,  sillä  hän  on 

elämäntilanteensa  vuoksi  erkaantunut  ihmisistä  ja  asioista,  joita  keskustelunaiheet 

koskettavat.

Roolit  ovat  olennainen osa  vuorovaikutusta  ja  auttavat  ihmisiä  vuorovaikutustilanteissa 

muun muassa puhumaan oikeista  asioista.  Kun köyhän tilannetta  ei  ymmärretä  tai  kun 

köyhä ei halua antaa tilanteestaan oikeaa kuvaa, muut eivät osaa muuttaa käytöstään sen 

mukaan.  Köyhän  kokemus  ulkopuolisuudesta  vahvistuu.  Sosiaalisten  suhteiden  muutos 

rajoittaa köyhän elämää, kun hän joutuu luopumaan vanhoista suhteistaan. Vuorovaikutus 

voi myös vaikeutua, jos köyhän rooli nähdään hyvin kapeana.

6.5 Stigman vaikutus köyhään

Aineiston perusteella köyhän yksineläjänaisen köyhän roolit ovat syrjäytetty ja selviytyjä. 

Lisäksi hänellä on yksineläjän rooli,  ja jos nainen on työtön, on työttömän rooli vahva. 

Köyhän roolit liittyvät sisäiseen elämänhallintaan. Syrjäytetyillä sisäinen elämänhallinta on 

heikko  ja  selviytyjillä  vahva.  Vahvan  sisäisen  elämänhallinnan  omaavat  köyhät  ovat 

löytäneet  elämäntilanteensa  kautta  uusia  arvoja  elämäänsä.  Lisäksi  he  ovat  oppineet 

nauttimaan  pienistä  asioista  ja  oppineet  arvostamaan muita  ihmisiä  heidän taustoistaan 

riippumatta. He eivät suostu ahtautumaan köyhälle annettuun rooliin, eivätkä koe köyhän 

stigmaa omakseen.

Stigma vaikuttaa erityisesti syrjäytetyn roolin omaavaan köyhään yksineläjänaiseen sekä 

työttömään. Köyhyyden stigma perustuu taloudelliseen asemaan. Työttömät ja työelämän 

ulkopuolella esimerkiksi sairauden takia olevat kokevat vaikeaksi sen, että ovat taloudel-

lisesti  riippuvaisia  yhteiskunnasta  ja  muista  ihmisistä.  Suomessa  köyhyyden  stigma 

liittyykin  yksineläjänaisista  puhuttaessa  vahvasti  työttömyyteen  tai  muulla  tavalla 

työmarkkinoilta syrjäytymiseen.

Aineistoni naiset  kokevat,  että hoitamalla kotityöt hyvin naiset  välttävät huonon naisen 

stigman.  Sen  sijaan  kuluttamisen  mahdollisuuksien  vähyys  vaikuttaa  köyhän  stigman 

syntymiseen.  Naisten  kohdalla  kiinnitetään  miehiä  enemmän  huomioita  ulkonäköön  ja 

pukeutumiseen. Kauhtuneet vaatteet edesauttavat köyhän naisen stigmatisoitumista. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA

7.1 Köyhyyskokemukset ja roolit

Tutkielmassani halusin selvittää köyhien yksineläjänaisten köyhyyskokemuksia ja rooleja. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa köyhyydessä elävien kokemukset  lähenevät  usein syrjäy-

tymisen kokemuksia. Köyhyys rajaa ihmisen mahdollisuuksia toimia ja toteuttaa itseään ja 

vähentää yksityisyyttä.

Köyhyyden  kokemus  on  jaettavissa  aineelliseen  ja  aineettomaan  köyhyyteen. 

Yksineläjänaisen  aineelliseen  köyhyyteen  kuuluu  vaihtoehtojen  ja  valinnanmahdol-

lisuuksien  vähäisyys  jokapäiväisessä  elämässä  kuluttamisen  ja  toimimisen  suhteen. 

Ruokaa, vaatteita ja muita päivittäistavaroita ei juuri voi valita, vaan niitä hankkiessaan 

pitää  tyytyä  halvimpiin  ja  ilmaiseksi  saatuihin.  Vapaa-ajan  viettotavat  kapenevat,  eikä 

arjessa  selviytymisen  paineessa  juhlaan  ole  aihetta  tai  kykyä.  Kuluttamisen  mahdol-

lisuuksien  vähäisyyden  takia  köyhät  jäävät  ulkopuolelle  kulutusyhteiskunnasta  ja  sen 

luomista mahdollisuuksista.

Tietokoneen,  television  ja  kotiin  tulevien  lehtien  puuttuminen  aiheuttaa  syrjäytymistä 

informaatioyhteiskunnasta ja vaikeuttaa työnhakua. Jos työnsaanti köyhyyden seurauksena 

vaikeutuu, on köyhyydestä vaikeampi päästä eroon, ja tällöin köyhyydestä voi tulla itseään 

vahvistava kierre.

Köyhän  yksineläjänaisen  terveys  on  vaarassa,  kun  ruuan  terveellisyydestä  ja 

monipuolisuudesta  joutuu  tinkimään.  Jotkut  elävät  jopa  nälässä  saadakseen  laskunsa 

maksettua.  Yksipuolinen,  toistuva  ruokavalio  on  länsimaissa  merkki  suhteellisesta 

köyhyydestä, mutta nälän näkemisestä puhuttaessa voi jo miettiä onko kyse absoluuttisesta 

köyhyydestä. Aineistoni naisissa on myös heitä,  jotka ovat jättäneet menemättä hoitoon 

sairastuttuaan rahan puutteen vuoksi. Köyhyys voi myös vaikuttaa mielenterveyteen, jos 

oma tilanne on henkisesti liian rankka kestää. Terveyden järkkyminen köyhyyden vuoksi 

liittyy  sekä  aineelliseen  että  aineettomaan  köyhyyteen.  Nälän  näkeminen  ja  hoidotta 

jääminen koettelevat suomalaisen köyhyyden suhteellisuutta.

Sosiaaliset  suhteet  ovat tärkeä tekijä  köyhän yksineläjänaisen jaksamisessa.  Köyhyyden 

vaikutus  sosiaalisiin  suhteisiin  on  osa  aineetonta  köyhyyden  kokemusta.  Sosiaalisten 
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suhteiden  tärkeys  korostuu  perheettömillä  yksineläjänaisilla,  kun  kotona  ei  ole  muita 

ihmisiä jakamassa taakkaa tai toista huolehdittavaa, joka antaisi merkitystä ja mielekästä 

tekemistä omaan elämään. Yksineläjänaisen pitää löytää tunteiden ilmaisun paikka kodin 

ulkopuolelta, jolloin ystävien ja sukulaisten merkitys korostuu entisestään.

Monilla yksineläjänaisilla on kuitenkin kokemusta siitä, miten sosiaalinen piiri köyhyyden 

myötä pienenee. Köyhä itse voi alkaa välttää sosiaalisia tilanteita hävetessään köyhyyttään 

tai  konkreettisesti  siksi,  ettei  ole  varaa  nähdä  tuttuja  kahvin  tai  harrastuksen  parissa. 

Toisaalta köyhillä yksineläjänaisilla on myös kokemusta siitä, miten muut alkavat karttaa 

heidän seuraansa, koska yhteisiä puheenaiheita ei ole tai ei tiedetä, miten köyhän seurassa 

ollaan.

Jatkuva  rahan  ja  toimeentulon  pohtiminen  uuvuttaa.  Suomessa  näkee  jatkuvasti,  miten 

muilla ihmisillä menee taloudellisesti paremmin ja miten paljon vaihtoehtoja ja mahdol-

lisuuksia  raha  tuo  elämään.  Tällainen  kokemus  on jatkuva  muistutus  omasta  vaikeasta 

elämäntilanteesta ja osalle kokemus on katkeroittava. 

Köyhyyden aineettomaan puoleen kuuluu myös muita tunteita. Häpeä ja nöyryytys ovat 

vahvoja syrjäyttäviä tunteita. Häpeää ja nöyryytystä koetaan sekä suhteessa toisiin ihmisiin 

että byrokratian vuoksi. Toimeentulotuen hakeminen on yksi konkreettisimmista häpeää ja 

nöyryytystä  tuottavista  tilanteista.  Tällaiset  tunteet  vaikuttavat  ihmisen  toimintaan,  ja 

niiden takia saatetaan alkaa vältellä tietynlaisia tilanteita.

Köyhän yksineläjänaisen köyhän rooli  jakautuu selviytyjän  ja  syrjäytetyn rooliin,  jotka 

ilmenevät  myös  naisten  itselleen  antamissa  nimimerkeissä.  Niitä  voidaan  tarkastella 

suhteessa stigmaan ja elämänhallintaan. Köyhän stigma on vahva ja ulkoapäin määritelty. 

Syrjäytetyn köyhän roolin omaavat kokevat olevansa taakka muulle yhteiskunnalle ja heitä 

saa halveksua, sillä he ovat eriarvoisia. He eivät ahdistukseltaan kykene löytämään hyviä 

hetkiä elämästään. 

Syrjäytetyt kärsivät stigman varjossa, kun taas selviytyjät eivät suostu alistumaan siihen. 

Selviytyjän roolin omaavien vahva sisäinen elämänhallinta ohjaa heitä nauttimaan elämän 

pienistä  asioista,  ja  he  kokevat  oppineensa  tilanteessaan  paljon  uutta.  Selviytyjien  voi 

nähdä  elävän  marginaalissa:  he  ovat  sivussa  yhteiskunnan  oletetusta  kulutustasosta  ja 

toiminnasta, mutta ovat luoneet omasta tilanteestaan vahvuutensa.
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Naiseudesta kirjoituksissa ei juuri puhuta. Esimerkiksi naisista käytetyt halventavat termit 

ovat  sukupuolineutraaleja.  Aineistosta  tulee  esiin  kuitenkin  joitakin  naistapaisuutta 

esittäviä asioita. Sellaisia ovat vaatteiden merkitys köyhän aseman määrittäjänä ja ulko-

näöstä huolehtimisen vaikeutuminen. Myös kotitöistä huolehtiminen on naisille ominaista 

ja estää osaltaan köyhää naista leimautumasta huonoksi naiseksi.

Yksineläjyydestä kirjoitetaan aineistoni teksteissä hyvin vähän. Yksineläjyys ei välttämättä 

yksineläjille itselleen ole merkittävä asia, vaan siitä ovat kiinnostuneet enemmän normin 

mukaisesti  parisuhteessa elävät  ihmiset.  Toisaalta  aineistoni  naisille  köyhyys on heidän 

elämässään  niin  iso  ja  muista  erottava  asia,  ettei  normin  ulkopuolinen  yksineläjyys 

välttämättä tunnu merkittävältä yhteiskunnasta erottavalta tekijältä. Voi myös pohtia onko 

yksineläjyys ja lapsettomuus naiselle, jonka oletetaan olevan perheellinen, niin kipeä asia, 

ettei siitä haluta puhua.

Yksineläjän rooli on vaikea. Yksineläjät eivät ole yhteiskunnallisesti tai sosiaalipolitiikan 

näkökulmasta kiinnostava ryhmä.  Siitä on yksineläjänaisilla kokemusta.  Voiko tällainen 

suhtautuminen  johtua  siitä,  että  lapset  nähdään  tulevaisuusorientoituneessa  yhteiskun-

nassamme tärkeimpänä, eivätkä sellaiset ihmiset, joilla lapsia ei ole huollettavanaan, ole 

yhteiskunnallisesti relevantteja, eikä heihin kannata panostaa?

Yksineläjänainen elää normin vastaisesti ja siten helposti stigmatisoituu. Perinteisesti yksin 

elävän naisen rooli on ollut hyvin poikkeuksellinen. Nykyään yksineläjyys hyväksytään, 

mutta  sitä  saatetaan  ihmetellä  ja  joko  pohtia  ihmisen  motiiveja  siihen,  vaikkei  niitä 

erityisesti olisi, tai säälitellä yksineläjää ilman, että yksineläjä sääliä kaipaisi.

Työnteko  on  aiempienkin  yksineläjänaisia  koskevien  tutkimusten  perusteella  erittäin 

merkittävä  osa  yksineläjänaisten  elämää.  Aineistoni  naisista  suurin  osa  on  työelämän 

ulkopuolella, useimmiten työttömänä, ja työttömän rooli on heillä hyvin vahva. Työnteko 

koetaan  erittäin  tärkeäksi  tekijäksi  yhteiskuntaan  kuulumiseen.  Työttömällä  on  tarpeet-

tomuuden  ja  ulkopuolisuuden  tunteita.  Työttömyyden  luoma  stigma  on  merkittävä. 

Työttömän pitää työssä käyvää vahvemmin todistaa oma kykeneväisyytensä. Statusroolin 

(ikä) ja asemaan liittyvän roolin (työttömyys) yhdistelmän vaikutus on vain yhden roolin 

vaikutusta pahempi isku roolista irti pääsemiseksi.

Niin köyhän, yksineläjän kuin työttömänkin rooleihin kuuluvat tietyt ennakko-oletukset, 

jotka ovat kapeita. Kaikki nämä roolit ovat kuitenkin kantajansa näköisiä ja siksi ihmiset 
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roolien takana erilaisia. He eivät toimi tai ajattele tietyllä tavalla. Se tuottaa vaikeuksia 

sosiaaliseen  kanssakäymiseen,  joka  perustuu  rooleista  juontuville  ennakko-oletuksille. 

Vuorovaikutuksen vaikeutumisen takia köyhät yksineläjänaiset saattavat yrittää peitellään 

omaa tilannettaan tai vältellä tiettyjä sosiaalisia tilanteita.

7.2 Tutkimuksen yllättäjiä ja yhteiskuntapoliittisia näkökulmia

Tutkimustulosten kannalta merkittävää oli,  että käytin valmista aineistoa. Koska en itse 

päässyt  päättämään,  mitä  aineistoni  naisilta  kysytään,  minun  piti  luottaa  siihen,  että 

aineistosta nousee esiin tarvittava määrä vastauksia esittämiini kysymyksiin. Oletin, että 

kirjoituksissa  olisi  käsitelty  enemmän  naiseutta  ja  yksinelämistä.  Nämä  asiat  tulivat 

kuitenkin esiin vain harvoissa kirjoituksissa.  Ylipäätänsä tuntuu siltä,  että valitsemillani 

kysymyksillä  ja  tulkintakäsitteillä en saanut aineistostani irti  niin  paljoa analyysia kuin 

olisin toivonut.

Mielenkiintoinen  tulos  on  se,  että  perheen  puuttuminen  ei  noussut  köyhien  yksin-

eläjänaisten kirjoituksissa merkittäväksi asiaksi, kun taas työn puuttuminen oli hallitseva 

teema. Onkin hyvä muistaa Ojalan ja Kontulan (2002, 41-42) tulos siitä, että yksineläjien 

mielestä muut tuovat yksin elämistä esiin enemmän kuin he itse. Yksineläjyys ei ole sama 

asia kuin yksinäisyys. Ydinperhekeskeisessä yhteiskunnassamme ajattelu saman katon alla 

asuvasta  perheestä  on  normi,  emmekä osaa  nähdä,  että  sosiaalisten  suhteiden merkitys 

ihmiselle  ei  ole  sidottu  kotiin  eikä  virallistettuun  perhemäärittelyyn.  Myös  yksineläjä-

naiselle sosiaalinen elämä on yksi elämän tärkeimmistä asioista. He eivät kuitenkaan koe 

olevansa vajavaisia, vaikka eivät elä perinteisessä perheessä.

Ystävien  ja  sukulaisten  merkityksestä  kirjoitetaan  paljon.  Erityisen  surullisia  ollaan 

ystävyyssuhteiden laimenemisesta tai  katkeamisesta.  Sosiaalinen elämä on osalle yksin-

eläjänaisista asia, joka heiltä on köyhyyden myötä vähentynyt tai lähes kadonnut. Asian 

merkityksellisyys aineistoni naisille vahvistaa Ruspinin (2000, 124) toteamusta siitä, että 

sosiaaliset  suhteet  ovat  merkittävä  tekijä  köyhän  naisen  elämässä.  Olisi  kuitenkin 

mielenkiintoista tietää, onko asia niin sukupuolittunut kuin Ruspini esittää. Merkitsevätkö 

ystävyys- ja sukulaissuhteet köyhille naisille enemmän kuin köyhille miehille?

Köyhyyskokemuksissa  nousevat  esiin  asiat,  joista  köyhyyden  myötä  on  joutunut 

luopumaan tai jotka köyhyyden myötä on menettänyt. Työ on yksi tällainen asia. Vaikka 
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työn puute ei johdu köyhyydestä, vaan päinvastoin aineistoni naisilla köyhyys johtuu työn 

puutteesta työn vähäisyyden, työttömyyden tai työkyvyttömyyden takia, niin köyhyys ja 

työn puute linkittyvät saumattomasti yhteen.

Työn merkitys ihmiselle on yhteiskunnallisesti  kiinnostava ja tutkittu aihe.   Yksineläjä-

naiset kokevat työttömän roolin ulossulkevana ja työn puutteen olevan vaikeuttava tekijä 

heidän linkittymisessään yhteiskuntaan. Yhteiskuntapoliittisesti  sekä yksilön että yhteis-

kunnan kannalta parasta olisi kyetä tarjoamaan työttömälle työtä. Työelämää tulisi kehittää 

niin,  että  ihmisten  yksilölliset  voimavarat  huomioitaisiin  ja  työtehtäviä  räätälöitäisiin 

niiden mukaan. 

Tämän tutkielman tavoitteena ei kuitenkaan ole pohtia, miten työpaikkoja luodaan, vaan 

miten  köyhät  yksineläjänaiset  selviytyvät  elämässään.  Matti  Kortteinen  ja  Hannu 

Tuomikoski  (1998)  tulivat  pitkäaikaistyöttömiä  koskevassa  tutkimuksessaan  siihen 

tulokseen, että työttömän selviytymisessä on kaksi peruspilaria. Toimeentulon turvaamisen 

lisäksi  työtön  tarvitsee  elämälleen  merkityksellisyyden.  Elämään  sisältöä  ja  merkitystä 

tuovat sosiaaliset suhteet ja arkielämän arvot. Kortteisen ja Tuomikosken esimerkkinä on 

lasten  hyvinvointi  ja  rakkaus  –  asia,  joka  aineiston  naisilta  puuttuu.  Kortteinen  ja 

Tuomikoski puhuvat ”sosiaalisesta kannattelusta” asiana,  jota pitkäaikaistyötön tarvitsee 

selviytyäkseen  tilanteestaan.  Sosiaalisen  kannattelun  pitää  olla  sekä  yhteisöllistä  että 

yhteiskunnallista. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 167-168.)

Yksineläjillä  sosiaalisen  kannattelun  yhteisöllinen  puoli  on  vaikeampaa  löytää,  kun  se 

perheellisiltä löytyy kotoa.  Tätä tukee tulos, jonka mukaan yksinasuvilla työttömillä on 

muita  enemmän  mielenterveysongelmia  (Siltaniemi  ym.  2011,  84).  Aineistosta  nousee 

esiin asioita, joiden voidaan nähdä olevan osa yhteisöllistä sosiaalista kannattelua. Sosi-

aaliset  suhteet  ovat  merkittävä tekijä  köyhän yksineläjänaisen elämässä toisaalta  niiden 

kautta saatavan tuen ja toisaalta niiden puuttumisen, muuttumisen tai vähenemisen takia. 

Aineistoni syrjäytetyn roolin saaneilla työttömillä sosiaalinen kannattelu ei ole kestävää. 

Sen sijaan selviytyjätyöttömien voidaan nähdä olevan marginaalissa, jossa he ovat tehneet 

erilaisesta  elämästään  vahvuuden.  Tätä  kautta  he  ovat  saaneet  arkielämänsä  arvot. 

Saadaksemme  paremman  kuvan  yksin  elävien  pitkäaikaistyöttömien  sosiaalisesta  kan-

nattelusta tutkimus siitä olisi kiinnostava. Vertailu miesten ja naisten välillä voisi myöskin 

tuoda erilaisia näkökulmia aiheeseen.
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Mitä naisystävällinen hyvinvointivaltio sitten on köyhille yksineläjänaisille antanut? Kuten 

Julkunen (2002, 35) toteaa naisystävällisyys näkyy siinä, että yksineläjillä on mahdollisuus 

toimeentuloon  ilman  puolisoa  palkkatyön  ja  yksilöllisen  sosiaaliturvan  kautta.  Kaikilla 

aineistoni naisilla on jonkinlainen toimeentulo joko työn tai perusturvan kautta. Toisin kuin 

Anttonen (1997, 201) sanoo sosiaaliturva ja hoivapalvelut eivät kuitenkaan ole estäneet 

naisten  köyhyyttä  Suomessa.  Tutkielmassani  tulee selväksi,  että  2000-luvulla  aineistoni 

naisten toimeentulo ei ole riittävää: se syrjäyttää, siitä huolimatta on jopa nähty nälkää ja 

jätetty menemästä lääkäriin.

Heikkilän  (1990)  tutkimus  1990-luvun  alusta  onkin  vanhentunut.  Köyhyys  ja  huono-

osaisuus  ei  kosketa  enää  pääasiassa  miehiä,  vaan  yksineläjänaiset  ovat  kasvava  ryhmä 

köyhien joukossa. Ironisesti yhtenäinen sosiaalinen kansalaisuus molemmille sukupuolille 

on  taannut  naisille  turvaa  hoivapalvelujen  ja  toimeentulon  kautta,  mutta  on  nyt 

tasoittamassa tietä myös tasa-arvoiseen köyhyyteen miesten ja naisten välillä.

Yksineläjänaiset ovat kasvava ryhmä köyhien joukossa. Se kertoo siitä, mistä Julkunenkin 

(2002, 40) puhuu: naisen paras ystävä, pohjoismainen hyvinvointivaltio, ei ole pystynyt 

pitämään  huolta  ystävästään.  Sosiaalituet  eivät  ole  pysyneet  elinkustannusten  nousun 

mukana,  ja  samalla  peruspalveluihin kuten terveydenhuoltoon on tuotu asiakasmaksuja, 

jotka köyhdyttävät ja sairastuttavat köyhää entisestään. Kuten nimimerkki  Kyllä aurinko 

vielä joskus risukasaankin paistaa tutkimukseni alussa sanoo, jääminen ilman hyvinvointia 

vie uskon hyvinvointivaltion olemassaololta.

Tutkimukseni tulokset luovat kysymyksiä siitä, mitä muuta köyhien kokemuksista voisi 

oppia.  Yksineläjien määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti  ja  yksineläjänaiset  ovat  kasvava 

ryhmä  pitkäaikaisesti  toimeentulotukea  saavien  joukossa.  Yksin  asuvat  eivät  enää  ole 

harvinaisia  normin  ulkopuolisia.  Heistä  on  määränsä  vuoksi  tullut  yhteiskunnallisesti 

relevantti ryhmä, ja siksi heidän elämästään ja kokemuksistaan pitäisi olla enemmän tietoa. 

Gordonin  (1994,  1)  mukaan  yksineläjänaiset  eivät  yleensä  ole  marginaalissa,  mutta 

marginalisaation riski kasvaa, jos nainen on köyhä. Köyhiä yksineläjänaisia tulisi tutkia 

omana ryhmänään yksineläjyyden näkökulmasta.

Aineellisen  köyhyyden  näkökulmasta  aineistosta  nousi  vahvasti  esiin  kuluttamisen 

mahdollisuuksien  vähyys  ja  sen  vaikutus  sosiaalisiin  suhteisiin,  kokemuksesta  itsestä 

suhteessa  ympäröivään  yhteiskuntaan  ja  käytännön  elämään  esimerkiksi  työn  saannin 
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vaikeutumisen kautta. Samaan aikaan, kun kulutus jatkuvasti kasvaa ja yksilö määrittelee 

itsensä kuluttamisen kautta yhä vahvemmin, toiset jäävät siitä ulos. Voisimme oppia lisää 

köyhien  kokemuksista,  jos  tietäisimme  enemmän  köyhien  kuluttajakansalaisuuskoke-

muksista ja sijoittumisesta maailmaan, jossa kuluttaminen määrittää ihmistä. Pienituloisten 

kulutusta ja kuluttajuutta on tutkittu määrällisesti jonkin verran (ks. esim. Niemelä 2004), 

mutta  kokonaisuuden  ymmärtämiseksi  tarvittaisiin  myös  laadullisin  menetelmin  tehtyä 

kokemuksen esiin tuovaa tutkimusta.

7.3 Mikä auttaa köyhää yksineläjänaista?

Yhden hengen talouksien määrä nousee jatkuvasti.  Vuonna 1970 niitä  oli  20,3 % koti-

talouksista, vuonna 1990 31,7 % ja vuonna 2010 jo 41 % kotitalouksista oli yhden hengen 

talouksia  (Suomen  virallinen  tilasto).  Lisäksi  yksineläjän  köyhyysriski  on  selvästi 

suurempi kuin kahden aikuisen talouden köyhyysriski (Haapola 2004, 95). Näitä lukuja 

katsottaessa on selvää, ettei yksineläjiä voida pitää enää marginaalisena ryhmänä. Jatkossa 

yksineläjät on syytä ottaa hyvinvointivaltiota kehitettäessä huomioon.  

Julkusen mukaan (2002, 42) Suomessa on 1990-luvun laman jälkeen siirrytty takaisin kohti 

perhekeskeistä  hoivamallia.  Viime  vuosina  myös  julkisessa  keskustelussa  on  kuultu 

puheenvuoroja  perheen  hoivavelvollisuuden  vahvistamisesta.  Tällainen  puhe  tukee 

Mäkisen (2008, 49) toteamusta siitä, että yksineläjänaiset ovat toisia perheelliseen naisiin 

verrattuna.  Perheen  hoivavelvollisuudesta  puhuttaessa  unohdetaan,  ettei  kaikilla  ole 

perhettä.  Pelkona  on,  että  se  jättää  vanhenevat  lapsettomat  yksineläjät  oman  onnensa 

nojaan tai kaukaisempien sukulaisten ja ystävien hyväntahtoisuuden varaan. Jos tällaiseen 

suuntaan mennään, tarvitaan uudenlaisia verkostoja ja rakenteita, niin että ne, joilla ei ole 

perhettä tukena, löytävät toisensa ja voivat auttaa toisiaan. Tällöin kuitenkin kadotetaan 

hyvinvointivaltion naisystävällisyyden ydin eli tasa-arvoiset sosiaaliset kansalaisoikeudet.

Suunta ei ole toivottava, jos Suomi halutaan pitää pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, sillä 

tällainen suunta ei tue universalismin ja tasa-arvon periaatteita. Koko yhteiskuntaa yhdessä 

kiinni  pitelevä  solidaarisuus  vähenee,  jos  julkisen  vastuuta  kavennetaan  ja  tilalle  tulee 

epätasa-arvoisempi  solidaarisuus  tuttujen  välillä  ja  armeliaisuus  muita  kohtaan. 

Pikemminkin  toivottavaa  olisi  nähdä  ihmisten  hyvinvointia  kehitettävän  pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion  pohjalta.  Hyvinvointipalveluiden  ollessa  pohjoismaisen  mallin  nais-
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ystävällisyyden  merkittävä  tekijä  niitä  tulisi  kehittää  myös  perhenormista  poikkeavien 

naisten tarpeisiin.

Teoksessaan  Kansojen  oikeus yhteiskuntafilosofi  John  Rawls  pohtii  oikeudenmukaisen 

kansojen yhteisön perustaa tasa-arvoisen yhteiskunnan kautta. Hänen mukaansa sosiaaliset 

arvoasteet eivät kuulu oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, koska ne loukkaavat ihmisarvoa. 

Jos  köyhien  ja  rikkaiden  välinen  elintasokuilu  on  liian  iso,  köyhät  leimautuvat, 

stigmatisoituvat.  Tällöin  köyhiä  kohdellaan  epäoikeudenmukaisesti  vähempiarvoisina. 

(Rawls 2007, 144-145.) Rawls siis sanoo, että liberaalissa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa - 

jollainen pohjoismaisen hyvinvointivaltion halutaan olevan - tuloerot eivät saa olla niin 

suuria, että ne synnyttävät luokkayhteiskunnan. 

Tuloerot  ovat  Suomessa  kasvaneet  huimaa vauhtia  1990-luvun alun  jälkeen  ja  samalla 

suhteellinen köyhyys on lisääntynyt (Moisio 2011). Tutkimukseni antaa karun kuvan siitä, 

että köyhyys on niin syvää, että se on leimallista ja luo siten arvoasteita ihmisten välille. 

Suomessa on tästä  näkökulmasta ajauduttu kauemmas pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

ideaalista.  Jos  tavoitteenamme  on  sen  säilyttäminen  ja  oikeudenmukainen  yhteiskunta, 

köyhyyteen  ja  tuloeroihin  on  puututtava.  On  tunnistettava  köyhyyden  eri  muotoja, 

aspekteja  ja  vaikutusta  erilaisiin  ihmisiin  ja  ihmisryhmiin.  Tämä tutkimus on köyhyys-

tutkimusta,  jonka  tarkoituksena  on  luoda  kuvaa  erään  köyhän  ihmisryhmän  arjesta  ja 

kokemuksista heidän rooliensa kautta.

Useampi  aineistoni  naisista  ehdottaa  päättäjille  elämistä  perusturvalla  jonkin  aikaa.  Se 

kertoo siitä, miten pienten tuloerojen Suomessa ihmisten elämät ovat eriytyneet. Köyhät 

kokevat,  etteivät  päättäjät  tiedä  siitä  todellisuudesta,  missä  köyhät  elävät.  Jos  tämän 

tutkimuksen  pohjalta  pitäisi  esittää  vain  yksi  yhteiskuntapoliittinen  ehdotus,  se  olisi 

riittävän  toimeentulon  turvaaminen  jokaiselle.  Sellaisen  toimeentulon,  joka  antaisi 

ihmiselle  rauhan elää ilman jokapäiväistä ahdistusta siitä,  mistä seuraavan päivän rahat 

ruokaan saa.

Mistä  sen  kortin  löytäisin  käteeni  josta  saisin  lukea:  “Toimeentulosi  on  
turvattu ja saat elää rauhassa kuolemaasi asti. Olet vapaa, elä nyt ja iloitse,  
sillä sinulla on siihen varaa taloudellisesti.” E-S
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