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”	
  Sillä	
  kaikki	
  tarvii jonkun
Itseänsä	
  huonomman
Kaikki	
  tarvii jonkun
Jota	
  sopii	
  paheksua
Jonkun	
  heikomman	
  tai	
  köyhemmän
Tai	
  mutakuonomman
Ja	
  ellet	
  löydä	
  ketään	
  muuta
Halveksippa mua”,	
  
laulaa	
  Freud,	
  Marx,	
  Engels	
  &	
  Jung.	
  

• Sanoihin	
  kiteytyy	
  olennaista	
  kokemuksellisen	
  
eriarvoisuuden	
  olemuksesta,	
  joka	
  liittyy	
  olennaisesti	
  
tapaamme	
  olla	
  ihmisiä	
  – rajallisia,	
  kategorisoivia	
  ja	
  
ulkopuolelle	
  asettavia	
  ja	
  omaa	
  asemaamme	
  hakevia.	
  
• Vai	
  kiteytyykö?	
  
• Tarvitsemmeko	
  todella	
  itseämme	
  heikomman,	
  köyhemmän	
  
tai	
  huonomman?
• Ja	
  jos,	
  millä	
  oikeudella	
  ja	
  keinoin	
  sen	
  teemme?
• Onko	
  tasa-‐arvo	
  pelkkä	
  utopia?

Luennon
rakenne

• Eriarvoisuuden	
  määritelmiä	
  ja	
  
ulottuvuuksia
• Haavoittuvuus	
  ja	
  haavoittuvassa	
  
asemassa	
  olevat,	
  kenestä	
  puhun?
• Eriarvoisuutta	
  tuottavia	
  ja	
  ylläpitäviä	
  
tekijöitä	
  haavoittuvimmassa	
  asemassa	
  
olevien	
  ihmisten	
  elämässä
• Yhteisöllisyys	
  eriarvoisuuden	
  
vastapuheena?
• Kenen	
  hätä	
  on	
  oikeutettua?

• Eriarvoisuus	
  on	
  niin	
  moniulotteinen	
  ilmiö,	
  että	
  sen	
  
määritteleminen	
  ei	
  ole	
  yksiselitteisestä,	
  kuitenkin	
  sen	
  olevan	
  
läpeensä	
  sosiaalinen	
  käsite	
  ja	
  liittyvän	
  vahvisti	
  ihmisten	
  väliseen	
  
vuorovaikutukseen	
  ja	
  sosiaaliseen	
  järjestykseen.	
  

Eriarvoisuuden	
  
määritelmiä

• Sen	
  erilaiset	
  muodot	
  rakentuvat	
  sosiaalisesti,	
  se	
  perustuu	
  aina	
  
jonkinlaiseen	
  yhteisyyteen,	
  eriarvoisuus	
  on	
  sosiaalisesti	
  
rakennettua	
  poikkeavuutta,	
  joka	
  loukkaa	
  jotakin	
  yhteisöllisyyden	
  
yleisesti	
  hyväksyttyä	
  normia.
• Eriarvoisuus	
  on	
  siis	
  suhde	
  käsite,	
  joka	
  viittaa	
  aina	
  jonkin	
  
puuttumiseen	
  tai	
  epätasaiseen	
  jakautumiseen.	
  Kyse	
  voi	
  olla	
  esim.	
  
talouden	
  epätasaisesta	
  jakautumisesta	
  maailmassa	
  tai	
  yksilön	
  
kokemasta	
  epäkunnioittavasta	
  ja	
  ihmisarvoa	
  polkevasta	
  kohtelusta.
• Göran	
  Therborn	
  (2014,	
  7)	
  sanoin	
  ”Eriarvoisuus	
  loukkaa	
  ihmisarvoa;	
  
se	
  vie	
  ihmisiltä	
  mahdollisuuden	
  kehittää	
  tasavertaisesti	
  kykyjään.	
  
Se	
  aiheuttaa	
  ennenaikaisia	
  kuolemia,	
  sairauksia,	
  nöyryytyksiä,	
  
joutumista	
  alistetuksi,	
  syrjintää,	
  köyhyyttä,	
  avuttomuutta,	
  stressiä,	
  
turvattomuutta,	
  ahdistusta,	
  itseluottamuksetta	
  ja	
  arvottomuuden	
  
tunnetta.”

Eriarvoisuuden	
  
määritelmiä	
  II

• Eriarvoisuutta	
  käsitelleen	
  työryhmän	
  loppuraporttissa
lähestytään	
  eriarvoisuutta	
  kolmesta	
  näkökulmasta	
  
(2018,	
  13):
• Eriarvoisuus	
  liittyy	
  ihmisten	
  yhteiskunnalliseen	
  
pärjäämiseen	
  (rakenteelliset	
  erot	
  ja	
  kulttuuriset	
  
jaot)	
  
• Eriarvoisuus	
  liittyy	
  ihmisten	
  kykyyn	
  käyttää	
  julkisen	
  
vallan	
  elinkeinoelämän	
  palveluita	
  (byrokratia	
  ja	
  
kannustin	
  loukot,	
  jotka	
  ohjaavat	
  ihmisten	
  
käyttäytymistä	
  ja	
  heijastuvat	
  selviytymiseen)
• Eriarvoisuus	
  liittyy	
  sosiaalisiin	
  tilanteisiin,	
  jossa	
  
henkinen	
  autonomia	
  ja	
  fyysinen	
  terveys	
  jäävät	
  
riittävässä	
  määrin	
  toteutumatta	
  (esim.	
  köyhyys,	
  
lyhyt	
  eliniänodote)

Eriarvoisuuden	
  3	
  ulottuvuutta	
  
(Therborn 2014,	
  62-‐63)

Elinehtojen	
  eriarvoisuus,	
  jolla	
  viitataan	
  ihmisten	
  elinmahdollisuuksiin	
  vaikuttavaan	
  sosiaaliseen	
  
eriarvoisuuteen.	
  Saadaan	
  tietoa	
  esim.	
  kuolleisuutta,	
  elinajan	
  odotteita,	
  terveyden	
  mittareita	
  
tutkimalla	
  tai	
  nälkään	
  ja	
  aliravitsemukseen	
  liittyvistä	
  selvityksistä.

Eksistentiaalinen	
  eriarvoisuus,	
  jossa	
  on	
  kyse	
  ihmisarvoon	
  liittyvästä	
  eriarvoisuudesta,	
  kuten	
  
riippumattomuudesta,	
  arvokkuudesta,	
  kunnioituksesta,	
  vapauden	
  asteista,	
  
mahdollisuudesta	
  kehittää	
  itseä.

Resurssien	
  eriarvoisuus,	
  joka	
  tarkoittaa	
  toimijoiden	
  käytettävien	
  olevien	
  resurssien	
  
eriarvoisuutta.	
  Usein	
  mielletään	
  taloudellisiksi	
  resursseiksi,	
  mutta	
  viittaa	
  myös	
  muihin	
  
resursseihin,	
  kuten	
  koulutukseen,	
  sivistykseen,	
  ihmissuhteisiin,	
  valtaan.	
  ”Kaikkea	
  ei	
  rahalla	
  saa”.

Marginaalisuus

Köyhyys

Eriarvoisuuden	
  
liittyviä	
  
lähikäsitteitä

Ulkopuolisuus

Eriarvoisuus

Haavoittuvuus

Epätasa-‐arvo

Huono-‐osaisuus

Oma	
  
näkökulmani

• Ihmisarvoon	
  liittyvä	
  kokemuksellinen	
  
eriarvoisuus,	
  jota	
  tarkastelen	
  erityisen	
  
haavoittavassa	
  asemassa	
  olevien	
  
ihmisten	
  elämässä	
  – kiinnittyy	
  
leimaaviin	
  eriarvostaviin	
  asenteisiin	
  ja	
  
jotka	
  rajaavat	
  osallisuuden,	
  
toimijuuden	
  ja	
  yhteisöllisyyden	
  
mahdollisuuksia	
  ja	
  rakentavat	
  ns.	
  
leimattuja	
  identiteettejä.

• Haavoittuvuus	
  on	
  universaalia	
  ja	
  ihmisyyttämme	
  määrittävää,	
  
olemme	
  kaikki	
  alttiina	
  vammoille	
  ja	
  elämämme	
  on	
  rajallista,	
  
jokainen	
  voi	
  sairastua,	
  loukkaantua	
  ja	
  lopulta	
  kuolee	
  pois.	
  
• Haavoittuvuus	
  on	
  	
  ihmisten	
  dynaamista	
  riippuvuutta	
  muista	
  
ihmisistä,	
  erilaisista	
  verkostoista	
  ja	
  järjestelmistä	
  (Fineman 2008).	
  

Eriarvoisuus	
  
tuottaa	
  
haavoittuvuutta

• Usein	
  haavoittuvuudella	
  viitataan	
  (esim.	
  Hautala	
  &	
  Kaarakka 2018;	
  
Virokannas 2016,	
  Fineman 2011)	
  erilaisiin	
  stigmatisoituihin ja	
  
muutoin	
  eriarvoisessa	
  asemassa	
  oleviin	
  ryhmiin	
  ja	
  väestönosiin.
• Haavoittuvuus	
  yhdistetään	
  yleensä	
  uhriuteen,	
  puutteeseen,	
  
riippuvuuteen	
  ja	
  poikkeavuuteen.	
  (Fineman 2011,	
  116).
• Valtion	
  perimmäisenä	
  tehtävänä	
  on	
  suojella	
  ihmisiä,	
  huolehtia	
  
turvallisuudessa	
  ja	
  tunnistaa	
  lähtökohtaisesti	
  heidän	
  
haavoittuvuutensa	
  	
  -‐ ei	
  kuitenkaan	
  ole	
  itsestään	
  selvää,	
  että	
  näin	
  
tapahtuu.
• Erilaisissa	
  hallinnan	
  prosesseissaan	
  valtaa	
  käyttävät	
  asiantuntijat	
  ja	
  
auktoriteetit	
  voivat	
  olla	
  joko	
  suojata	
  haavoittuvuudelta	
  tai	
  
haavoittaa	
  ja	
  ulossulkea yhteiskunnallisen	
  osallisuuden	
  ja	
  
toimijuuden	
  areenoilta	
  ja	
  jopa	
  kyseenalaistaa	
  ihmisarvon	
  
perusteellisesti.

Haavoittuneissa	
  eli	
  heikoimmassa	
  asemassa	
  
olevat,	
  mihin	
  viittaan?
• Haavoittuvuudella	
  viittaan	
  erinäisiin	
  elämänvaikeuksiin,	
  jotka	
  kasautuvat	
  ja	
  vahvistavat	
  
marginaaliasemaa.
• Niitä	
  ovat	
  mm.	
  toimeentulovaikeudet,	
  katuelämä	
  ja	
  asunnottomuus	
  (naisilla	
  usein	
  
piiloasunnottomuus),	
  somaattiset	
  ja	
  psyykkiset	
  terveysongelmat,	
  sosiaalisten	
  suhteiden	
  
kapeutuminen	
  alakulttuureihin.	
  
• Niin	
  ikään	
  viittaan	
  haavoittuvilla	
  myös	
  globaalien kriisien,	
  sotien	
  ja luonnonmullistusten uhreihin.	
  
Ihmisiin,	
  jotka	
  ovat	
  joutuneet	
  pakenemaan	
  kotimaastaan	
  ja	
  kulttuuristaan	
  ja	
  hakemaan	
  suojaa	
  ja	
  
turvaa	
  maailman	
  toiselta	
  laidalta.
• Puheenvuorossani	
  keskityn	
  sekä	
  moraalisesti	
  arvotettuihin	
  ongelmiin	
  ja	
  niihin	
  tuottamaan	
  
eriarvoisuuteen	
  että	
  globaaleihin	
  ongelmiin	
  ja	
  niiden	
  hoitamiseen	
  liittyviin	
  eriarvoistaviin	
  
käytäntöihin.	
  
• Tarkastelen	
  eriarvoisuutta	
  tuottavia	
  ja	
  ylläpitäviä	
  tekijöitä	
  kahden	
  artikkelini	
  läpi.	
  
Esimerkki	
  1)	
  asunnottoman	
  vankilasta	
  vapautuneiden	
  tilanteiden	
  näkökulmasta	
  (artikkeli:	
  Hautala	
  &	
  Kaarakka:	
  
Vankilasta	
  vapautuminen	
  sosiaalisen	
  kuntoutuksen	
  haasteena	
  2018)
Esimerkki	
  2)	
  Kielteisen	
  turvapaikkapäätökseen	
  saaneiden	
  näkökulmista.	
  (artikkeli:	
  Tarvainen	
  &	
  Hautala:	
  
Paperittomuuteen	
  pakotetut	
  2019)

• Kiinnitän	
  siis	
  eriarvoisuuden	
  kokemukset	
  sekä	
  moraalisesti	
  arvotettuihin	
  ongelmiin	
  että	
  
globaaleihin	
  kriiseihin.

Esimerkki	
  1	
  Eriarvoisuuden	
  
ilmentymät	
  vankilasta	
  
vapautuvien	
  elämässä
”Emme	
  ole	
  vahaa	
  eikä	
  ole	
  tärkeää	
  se,	
  mitä	
  muut	
  
tekevät	
  meistä,	
  vaan	
  mitä	
  me	
  teemme	
  siitä,	
  
miksi	
  he	
  ovat	
  meidät	
  tehneet.”	
  
(Sartre	
  2012,	
  49.)	
  
• Ihmisten	
  eletyt	
  elämät	
  tuovat	
  näkyväksi	
  ne	
  
tekijät,	
  jotka	
  ovat	
  johtaneet	
  rikollisuuteen,	
  
mutta	
  myös	
  ne,	
  joista	
  avautuu	
  mahdollisuuksia	
  
rikollisuudesta	
  irtautumiseen -‐)>	
  ilmentävät	
  
myös	
  ihmisten	
  eriarvoista	
  asemaa	
  ja	
  sen	
  
erilaisia	
  ulottuvuuksia	
  ihmisten	
  elämässä	
  sekä	
  	
  
merkitystä	
  ihmisen	
  toimijuudelle	
  ja	
  
selviytymiselle.

• Rikostaustaisten	
  ihmisten	
  yhteiskunnallisen	
  toimijuuden	
  
haasteita	
  ja	
  eriarvoisuutta	
  tuottavia	
  ja	
  ylläpitäviä	
  
tekijöitä
• Ihmisiä,	
  jotka	
  sijoitetaan	
  usein	
  yhteiskunnan	
  
marginaaleimpaan	
  marginaaliin.	
  

Tarkastelen

• Heitä,	
  joiden	
  elämää	
  leimaavat	
  rikollisuus,	
  päihde-‐ ja	
  
mielenterveysongelmat,	
  velkaantuminen,	
  köyhyys	
  ja	
  
sosiaalisten	
  suhteiden	
  segregoituminen	
  alakulttuureihin.	
  
• Pohdin	
  palvelurakenteiden	
  	
  ja	
  eriarvoisuuden	
  välistä	
  
dynamiikkaa,	
  mikä	
  tuottaa	
  tai	
  mikä	
  vähentää	
  
eriarvoisuutta.	
  

Vankilaan…
• Vankila	
  riistää	
  ihmiseltä	
  vapauden.	
  Se	
  on	
  instituutio,	
  jossa	
  
ihmisen	
  toimintaa	
  kontrolloidaan	
  yhteiskunnan	
  toimesta.	
  
• Vankilaan	
  tuomitaan	
  siksi,	
  että	
  ihminen	
  on	
  rikkonut	
  lakia	
  
– tehnyt	
  rikoksen.	
  Rikokset	
  voivat	
  olla	
  monenlaisia.	
  
• Osa	
  niistä	
  on	
  normirikoksia,	
  joista	
  rangaistaan	
  lähes	
  
universaalisti,	
  kuten	
  hengen	
  riistäminen	
  toiselta.	
  
• Toisaalta	
  rikos	
  voi	
  kulttuurisidonnaista	
  ja	
  kehenkään	
  
kohdistumatonta,	
  ns.	
  uhriton	
  rikos,	
  esimerkiksi	
  
huumeiden	
  käyttö

Vankila leimaa: leimautuminen eriarvoisuutta
tuottavana tekijänä
• Vankila	
  luokittelee	
  ihmisen	
  monella	
  tapaa:	
  	
  vanki,	
  rikollinen,	
  rikoksen	
  tekijä	
  
rikostaustainen,	
  lainrikkoja	
  jne.	
  
• Teonmukaisesti	
  hänet	
  voidaan	
  nimetä	
  vieläkin	
  spesifimmin	
  esimerkiksi	
  
huumausainerikolliseksi,	
  seksuaalirikolliseksi,	
  murhaajaksi	
  tai	
  tappajaksi	
  tai	
  
vankikertaisuuden	
  mukaan	
  elämäntaparikolliseksi	
  tai	
  linnakundiksi.	
  	
  
• Huolimatta	
  siitä	
  onko	
  vankilaan	
  joutunut	
  sinne	
  ensimmäisen	
  kerran	
  tai	
  
istumassa	
  jo	
  vaikkapa	
  kymmenettään	
  tuomiota,	
  vankila	
  ja	
  sinne	
  johtaneet	
  
tapahtumat	
  heijastuu	
  yksilön	
  arkeen	
  ja	
  arjessa	
  selviytymiseen	
  viimeistään	
  
siinä	
  vaiheessa	
  kun	
  hän	
  on	
  vapautumassa	
  vankilassa.
• Leimaa	
  pahentaa	
  usein	
  vankilarangaistukseen	
  johtaneet	
  teot	
  ja	
  muut	
  
elämisen	
  ongelmat,	
  usein	
  päihde-‐ ja	
  mielenterveysongelmat,	
  
velkaantuminen,	
  toimeentulovaikeudet	
  ja	
  asunnottomuus.	
  
-‐>	
  vankilaan	
  joutuminen	
  tuottaa	
  usein	
  eriarvoisuuden	
  kokemuksista,	
  se	
  
kyseenalaistaa	
  ihmisarvoa	
  ja	
  lisää	
  ulkopuolisuuden	
  tunnetta	
  nimenomaan	
  
kokemukseen	
  liittyvän	
  leimaavuuden	
  vuoksi.	
  

Vankilasta vapautuvien asunnottomuus ja muut elämänvaikeudet
eriarvoisuuden konkreettisena ilmentäjänä
• Asunnottomuus	
  on	
  indikaattori,	
  joka	
  kertoo	
  ihmisen	
  elämäntilanteesta	
  ja	
  elämän	
  reunaehtojen	
  
vaihtoehdottomuudesta.	
  
• Rikosseuraamuslaitoksen	
  tilastojen	
  mukaan	
  vuoden	
  2015	
  aikana	
  vankilasta	
  vapautui	
  noin	
  5200	
  
vankia	
  ja	
  yhdyskuntaseuraamuksen	
  suoritti	
  noin	
  3900	
  asiakasta.	
  
• Asunnottomana	
  vapautuu	
  vuosittain	
  noin	
  30–35	
  %	
  vangeista.	
  Asunnottomia	
  
yhdyskuntaseuraamusta	
  suorittavia	
  on	
  noin	
  10–15	
  %	
  (Mäki	
  2016).	
  
• Tutkimuksissa	
  (Saari	
  2015;	
  Granfelt	
  2015;	
  Suonio	
  2014;	
  Karsikas	
  2014)	
  todetaan,	
  että	
  vankilasta	
  
asunnottomina	
  vapautuvien	
  sosiaalisen	
  tuen	
  tarpeet	
  ovat	
  usein	
  moninaisia.
• Palvelu-‐ ja	
  asuntojärjestelmässä	
  heitä	
  pidetään	
  huono-‐osaisimpina	
  palvelujen	
  tarvitsijoina,	
  
joiden	
  elämää	
  leimaavat	
  erilaiset	
  sosiaaliset	
  ja	
  terveydelliset	
  ongelmat.	
  
• Huono-‐osaisuutta	
  tutkinut	
  Juho	
  Saari	
  (2015)	
  toteaa	
  suomalaisen	
  huono-‐osaisuuden	
  kiteytyvän	
  
pitkäaikaisasunnottomuuteen,	
  mutta	
  nimeää	
  pitkäaikaisasunnottomiakin	
  huono-‐osaisemmaksi	
  
oikeuspsykiatrisessa	
  laitoshoidossa	
  olevat	
  ja	
  vangit.	
  
• Heidän	
  sosioekonominen	
  asemansa,	
  fyysinen	
  ja	
  psyykkinen	
  terveytensä,	
  elämänhallinta	
  ja	
  sen	
  
mahdollisuudet	
  sekä	
  ylisukupolviseen	
  huono-‐osaisuuteen	
  liittyvät	
  tekijät	
  viittaavat	
  
äärimmäiseen	
  huono-‐osaisuuteen.
• Tilastollisesti	
  tarkasteltuna	
  kyseessä	
  on	
  iso	
  joukko	
  ihmisiä,	
  joiden	
  tarpeisiin	
  auttamisjärjestelmän	
  
pitää	
  vastata.	
  

Haastateltujen eriarvoisuus
rakentuminen lapsuudessa ja
nuoruudessa
•

Sanna:	
  Joo	
  että	
  tämmöset niinku perusperiaatteet	
  on,	
  mutta	
  haluatko	
  kertoa	
  
ensin	
  ihan	
  vähän	
  niinku omasta	
  elämästä?

• Haastateltava:	
  Öö.	
  Okei,	
  No	
  niinku mä sanoin	
  aikasemmin ni oon
helsinkiläinen	
  paljasjalkanen ja	
  en	
  oo koskaan	
  asunu rajojen	
  ulkopuolella.	
  
(Nauraa)	
  Ja	
  tota mites jouduin	
  yksvuotiaana ekan kerran	
  lastenkotiin	
  
alkoholisoituneen	
  äidin	
  ja	
  pois	
  muuttaneen	
  biologisen	
  isän	
  takia.	
  Sain	
  
kolmevuotiaana	
  kasvattiperheen	
  ja	
  asuin	
  siellä	
  sitte kymmenen	
  vuotta	
  
enemmän	
  tai	
  vähemmän	
  menestyksekkäästi.	
  Et	
  ongelmia	
  oli	
  ja	
  kävin	
  sitte
vähän	
  aikaa	
  lastenkodissa	
  välissä	
  rauhottumassa.	
  Ja	
  sitte kolmetoista	
  
vuotiaana	
  jouduin	
  sit uudelleen	
  rauhottumaan.	
  Mut en	
  rauhottunu joten	
  sille	
  
tielle	
  jäin.	
  Et	
  biologinen	
  äiti	
  ei	
  antanu lupaa	
  adoptoida,	
  ni tota sen	
  takia	
  sossu	
  
seuras sitte koko	
  ajan	
  mukana	
  elämässä.	
  Ja	
  ne	
  päätti	
  sitte,	
  ettei	
  kukaan	
  pysty	
  
kattomaan	
  mun perään.	
  Sitten	
  sieltä	
  pääsin	
  sitte 18-‐vuotiaana	
  peruskoulun	
  
käyneenä	
  pois.	
  Ja	
  päihteet	
  oli	
  tullu jo	
  siel vissiin	
  ekan kerran	
  11-‐vuotiaana	
  
kuvioihin.	
  Et	
  silloin	
  alko pilven	
  poltto	
  ja	
  tupakan	
  poltto	
  ja	
  14-‐vuotiaana	
  tuli	
  
vahvemmat	
  huumeet	
  ja	
  tai	
  niinku pöhinä ja	
  sit 16-‐vuotiaana	
  muut	
  paitsi	
  LSD,	
  
joka	
  tuli	
  sit vasta	
  kahdeksantoistavuotiaana.	
  Ja	
  jäin	
  sitten	
  öö eritavoin…	
  
rikollista	
  elämää	
  niinku mukana	
  vaiheittain	
  aina	
  niinku että	
  näpistelyä	
  ja	
  sitte
petoksia	
  ja	
  varkauksia	
  ja	
  näin	
  poispäin	
  väärennöksiä	
  ja	
  tällaista	
  huumeiden	
  
myyntiä	
  paljon.	
  (Nainen	
  35	
  v.)

• Osalla	
  haastattelemistamme	
  ihmisistä,	
  kuten	
  edellisen	
  
sitaatin	
  nuorella	
  naisella,	
  elämänvaikeudet	
  ovat	
  
alkaneet	
  jo	
  varhain.	
  Vanhempien	
  päihdeongelmat,	
  
köyhyys	
  ja	
  muut	
  vaikeudet	
  muokkaavat	
  heidän	
  
elämänkulkuaan	
  aivan	
  alkumetreiltä	
  saakka.	
  
• Vanhemman	
  tai	
  vanhempien	
  elämänvaikeudet	
  
heijastuvat	
  lapsen	
  elämään	
  monin	
  tavoin	
  (esim.	
  
turvattomuus	
  ja	
  arvottomuus	
  elämää	
  läpileikkaavana	
  
tunteena)
• Haastattelemamme	
  nuoren	
  naisen	
  lapsuus	
  on	
  ollut	
  
sijoituksesta	
  toiseen	
  siirtymistä,	
  ja	
  ongelmat	
  ovat	
  
alkaneet	
  jo	
  vauvaikäisenä.	
  
• Elämän	
  perusrakenteiden	
  ja	
  turvallisten	
  
aikuiskontaktien	
  puute	
  ovat	
  horjuttaneet	
  luottamusta	
  
elämään	
  varhaislapsuudesta	
  alkaen.	
  
• Eriarvoisuus	
  elinolosuhteissa	
  muodostaa	
  vyyhti,	
  jossa	
  
kaikki	
  eriarvoisuuden	
  eri	
  ulottuvuudet	
  kiinnittyvät	
  
ihmiset	
  elämään.	
  Toiminta	
  suuntautuu	
  sinne,	
  mistä	
  
hyväksyntää	
  saa	
  ja	
  olo	
  helpottuu.
• Palvelujärjestelmä	
  ei	
  kykene	
  suojaamaan	
  lasta	
  
eriarvoisuudelta	
  vaan	
  pahimmillaan	
  jopa	
  tuottaa	
  
sitä.	
  

• Toisen	
  haastatellun	
  kuvauksessa	
  lapsuuden	
  kasvuympäristön	
  merkitys	
  
tulee	
  esille	
  karulla	
  tavalla.	
  Haastattelemamme	
  mies	
  nostaa	
  
avainkokemuksekseen	
  naapurissa	
  tapahtuneen	
  tapon,	
  jonka	
  on	
  
nähnyt	
  lapsena	
  avaimenreiästä	
  kurkistamalla.	
  Kuvauksessa	
  on	
  
nähtävillä	
  elinympäristön	
  sosiaaliset	
  ongelmat	
  ja	
  perheiden	
  
vaikeuksien	
  yleisyys.	
  
• Haastateltava:	
  Mä olin	
  tarkkiksella.	
  Kontulassa,	
  ni se	
  ei	
  oo kauheen hyvä	
  
kasvuympäristö	
  tai	
  ylipäätään	
  Itä-‐Helsinki.	
  En	
  mä tiedä	
  nykypäivänä	
  mitä	
  se	
  
on.	
  Et	
  niinku ainaki siihen	
  aikaan	
  se	
  oli	
  vähän	
  niinku villiä	
  touhua.	
  Että	
  
naapurissa…	
  naapuri	
  akka	
  murhas oman	
  äijänsä	
  saatana.	
  Siinä	
  tsiigasin,	
  ku
se	
  tuli	
  sieltä	
  reikä	
  rinnassa	
  saatana.	
  Siihen	
  eteisee ku meillä	
  oli	
  niinku
vastakkain	
  ovet	
  ja	
  ne	
  oli	
  peilikuvakämpät	
  toisistaan.	
  Se	
  äijä	
  tuli	
  sielt
olohuoneesta	
  reikä	
  rinnassa.	
  Ja	
  että	
  soittakaa	
  äkkiä	
  ambulanssi	
  tai	
  mä kuolen	
  
kohta	
  ja	
  siihen	
  se	
  kaatu.	
  Se	
  kaatu ku puu	
  saatana.	
  Hirvee vittu	
  ryminä	
  kävi	
  ja	
  
siihen	
  kuoli	
  saatana.	
  Se	
  oli	
  se	
  emäntä	
  puukottanu sitä	
  rintaa	
  ku niil oli	
  sellasta
puukkohippasta aina	
  silloin	
  tällöin.	
  (Mies	
  40	
  v.)

• Lapsen	
  sosiaalisen	
  ympäristön,	
  myös	
  eri	
  asuinalueiden	
  merkitys	
  on	
  nähty	
  lapsen	
  kodin	
  
ulkopuolella	
  sijoittamisen	
  ja	
  kasautuvien	
  ongelmien	
  syynä	
  (esim.	
  Hiilamo &	
  Kangas	
  2010;	
  
Harrikari 2014).
• Lastensuojelututkimuksissa	
  (esim.	
  Kataja	
  2012;	
  Kataja	
  ym.	
  2014)	
  puhutaan	
  huono-‐
osaisuuden	
  ylisukupolvisuudesta,	
  jossa	
  elinympäristön	
  ja	
  perheiden	
  ongelmat	
  siirtyvät	
  
seuraavalle	
  sukupolvelle.	
  
• Ajatus	
  huono-‐osaisuuden	
  ”perimästä”	
  on	
  leimaava	
  ja	
  kategorisoiva,	
  eriarvoisuutta	
  
tuottava	
  ja	
  sitä	
  ylläpitävä.	
  
• Lastensuojelun	
  tavoitteena	
  on	
  suojata	
  ja	
  turvata	
  lapsen	
  elämä	
  ja	
  taata	
  lapselle	
  vakaat	
  
elinolot.	
  
• Ylisukupolvisuuden	
  käsite	
  kuitenkin	
  luo	
  käsitystä	
  siitä,	
  että	
  kodin	
  ulkopuolelle	
  sijoitetut	
  
ovat	
  jollakin	
  tapaa	
  tuomittuja	
  huono-‐osaisuuteen	
  ja	
  eriarvoisuuteen.	
  
• Lastensuojelun	
  tutkijat	
  kehottavatkin	
  huono-‐osaisuuden	
  sijasta	
  kiinnittämän	
  huomion	
  
siihen,	
  miten	
  lastensuojeluinterventioita	
  pitäisi	
  kohdentaa,	
  jotta	
  ne	
  aidosti	
  voisivat	
  
vaikuttaa	
  lasten	
  tilanteisiin	
  epävakaissa	
  ja	
  turvattomissa	
  olosuhteissa	
  (ks.	
  Kataja	
  ym.	
  2014,	
  
Kestilä	
  ym.	
  2012a).
• Eriarvoisuutta	
  tuottavien	
  rakenteiden	
  analysointi	
  ja	
  uudelleen	
  ajatteleminen,	
  oikeus-‐ ja	
  
sivistysvaltion	
  kysy	
  suojata	
  haavoittuvimmassa	
  asemassa	
  olevia,	
  onko	
  se	
  mahdollista?

Kuva:	
  Vankilasta	
  vapautuvien	
  sosiaalisen	
  kuntoutuksen	
  sisältöjä	
  (Hautala	
  
&	
  Kaarakka	
  2018)

Sosiaalisen	
  kuntoutuksen	
  ulottuvuuksia	
  voidaan	
  tarkastella	
  myös	
  eriarvoisuutta	
  vähentämään	
  pyrkivinä	
  toimina,
palvelujärjestelmän	
  kykynä	
  suojata	
  ja	
  vähentää	
  eriarvoisuutta.

Esimerkki II	
  
Paperittomaan pakotetut

Paperittomien haavoittuvuus tarkastelun lähtökohtana
• Artikkelissamme	
  olemme	
  kiinnostuneita	
  ihmisistä,	
  jotka	
  kielteisen	
  
turvapaikkapäätöksen	
  jälkeen	
  jäävät	
  maahan	
  ja	
  elävät	
  vailla	
  merkittäviä	
  perus-‐ ja	
  
ihmisoikeuksia.	
  
• Kyse	
  on	
  paperittomuusilmiöstä,	
  jossa	
  ihmisten	
  yhteiskunnalliset	
  oikeudet,	
  suoja	
  ja	
  
huolenpito	
  rajautuvat	
  minimiin	
  tai	
  evätään	
  täysin.
• Tarkastelemme	
  paperittomuutta	
  marginaalissa,	
  yhteiskunnan	
  ulkopuolella	
  ja	
  täten	
  
erityisen	
  haavoittavassa	
  tilassa	
  olemisena.
• Tavoitteenamme	
  on	
  avata	
  sitä,	
  miten	
  turvapaikkaa	
  hakeva	
  ihminen	
  päätyy	
  
paperittomaksi.	
  
• Olemme	
  kiinnostuneet	
  siitä	
  tiedosta,	
  jonka	
  varassa	
  turvapaikkapäätöksiä	
  tehdään	
  
ja	
  niistä	
  hallinnan	
  ja	
  vallan	
  mekanismeista,	
  joita	
  kielteisten	
  päätösten	
  tekemiseen	
  
liittyy	
  (Julkunen 2008,	
  Miller	
  &	
  Rose 2010).	
  
• Intressinämme	
  on	
  tehdä	
  näkyväksi	
  paperittomuuteen	
  liittyvää	
  ”pakkoauttamista”.	
  
• Sidomme	
  tarkastelumme	
  haavoittuvuuden	
  käsitteeseen	
  kysyen,	
  miten	
  julkista	
  
valtaa	
  käytettäessä	
  tuotetaan	
  tai	
  vähennetään	
  haavoittuvuutta.	
  

Artikkelin tausta turvapaikkaprosessin eriarvoisuutta tuottavien
mekanismien näkyväksi tekeminen
• Tausta:	
  Nopea	
  turvapaikanhakijoiden	
  määrän	
  kasvu	
  2015.

• Ihmisten	
  vastaanottaminen	
  kriisien	
  ja	
  hädän	
  keskeltä	
  synnytti	
  suomalaisessa	
  yhteiskunnassa	
  sekä	
  
auttamishalua	
  että	
  jopa	
  muukalaisvihan	
  tapaista	
  yhteisöllistä	
  toimintaa	
  (esim.	
  Soldiers	
  of	
  Odin).	
  

• Erilaisten	
  puolesta	
  ja	
  vastaan	
  argumentoivien	
  poliittisten	
  puheenvuorojen	
  vanavedessä	
  
suomalainen	
  maahanmuuttopolitiikka	
  turvapaikanhakijoiden	
  osalta	
  on	
  tiukentunut.

• lainsäädäntöön	
  on	
  tehty	
  useita	
  pistemäisiä,	
  ulkomaalaisten	
  oikeuksia	
  kaventavia	
  muutoksia.	
  
• hakuprosessia	
  on	
  tehostettu.	
  
• turvapaikkapuhutteluaikoja	
  ja	
  kielteisten	
  turvapaikkapäätösten	
  valitusaikoja	
  on	
  lyhennetty,	
  niin	
  ikään	
  
oikeusavun	
  edellytyksiä	
  on	
  kiristetty

• Tavat	
  hallinnoida	
  turvapaikanhakuprosesseja	
  näyttäytyvät	
  poiskäännyttämiseen	
  tähtääviltä,	
  
mutta	
  hyväntahtoiseen	
  retoriikkaan	
  nojautuvilta	
  (vapaaehtoinen	
  paluu).
• Yli	
  50	
  vuotta	
  ilmestyneessä	
  pakkoauttajat	
  pamfletissa	
  (Eriksson 1967)	
  kritisoitiin	
  
hallinnollista	
  vapaudenriistoa	
  ja	
  hoidon	
  ja	
  parantamisen	
  diskurssia	
  tilanteessa,	
  jossa	
  
oikeastaan	
  kyse	
  oli	
  valtion	
  vallan	
  käytöstä	
  ja	
  kontrollista	
  marginaalisessa	
  asemassa	
  olevien	
  
yksiöiden	
  oikeuksien	
  kustannuksella.	
  
• Näemme	
  nykyisessä	
  maahanmuuttopolitiikassa	
  piirteitä	
  pakkoauttamisesta.	
  
• Pakkoauttamisen	
  ideologia	
  on	
  sisäänkirjoitettu	
  tämän	
  hetkisissä	
  yhteiskunnallisissa	
  diskursseissa,	
  
päätöksenteon	
  ja	
  oikeussäätelyn	
  prosesseissa,	
  jotka	
  heijastuvat	
  instituutioiden	
  käytäntöihin,	
  
lainsäädännössä	
  tehtyihin	
  ratkaisuihin	
  ja	
  viranomaisohjeisiin	
  suhteessa	
  turvapaikanhakijoihin.

Paperittomuus ja eriarvoistava käsitteistö
• Kaisa	
  Viitanen	
  ja	
  Katja	
  Tähkä	
  (2010)	
  kuvaavat	
  paperittomien	
  tilannetta	
  seuraavasti:	
  
”Paperittomat	
  ihmiset	
  elävät	
  Suomessa	
  ilman	
  oleskelulupaa.	
  Heitä	
  ei	
  ole	
  missään	
  
rekistereissä,	
  virallisesti	
  heitä	
  ei	
  ole	
  olemassa.	
  Paperittomaksi	
  voi	
  joutua	
  monesta	
  eri	
  
syystä.	
  Joku	
  jää	
  maahan,	
  vaikka	
  viisumi	
  on	
  umpeutunut.	
  Toinen	
  on	
  maksanut	
  
salakuljettajalle	
  ja	
  päässyt	
  rajan	
  yli	
  ilman	
  passia.	
  Kolmas	
  ei	
  saanut	
  turvapaikkaa	
  ja	
  jäi	
  
piileskelemään.	
  Paperittomat	
  ovat	
  varjokansa,	
  jota	
  kansalaiset	
  ja	
  päättäjät	
  eivät	
  huomaa”.	
  
• Paperittomuus	
  on	
  vakiintunut,	
  muttei	
  virallinen	
  käsite	
  ja	
  sitä	
  kritisoidaan	
  hallinnollisissa	
  
teksteissä	
  (Gadd ym.	
  2017).	
  
• Maahanmuuton	
  ministerityöryhmän	
  toimenpidesuunnitelmassa	
  (2016)	
  kehotetaan	
  
luopumaan	
  termistä	
  paperiton	
  ja	
  puhumaan	
  sen	
  sijaan	
  laittomasti	
  maassa	
  oleskelevista,	
  
joita	
  viranomaiset	
  eivät	
  kielteisen	
  turvapaikkapäätöksen	
  jälkeen	
  pysty	
  poistamaan	
  maasta.
• YK,	
  Euroopan	
  parlamentti	
  ja	
  Euroopan	
  komissio	
  suosittavat	
  paperittomista	
  käytettävän	
  
termejä	
  “undocumented migrant”	
  ja	
  “irregular migrant”	
  (PICUM 2018)	
  
• Molemmat	
  termit	
  ovat	
  hallinnollisia	
  ja	
  valtaan	
  liittyviä	
  ja	
  sellaisina	
  etäännyttäviä	
  sekä	
  
ihmisen	
  tilanteita	
  huonosti	
  tunnistavia,	
  eriarvoisuutta	
  tuottavia	
  ja	
  ylläpitäviä,	
  mikä	
  pahinta	
  
ihmisarvoa	
  mitätöiviä.

Eriarvoisuutta tuottavat hallinnan tavat ja
totuuskäsitykset analysoimassamme tapauksessa
• Turvapaikkaa	
  hakemassa	
  ja	
  kielteinen	
  päätös
• Asma on	
  24	
  vuotias	
  somalialainen	
  nainen,	
  joka	
  keväällä	
  2012	
  juuri	
  täysi-‐ikäistyneenä haki	
  yksin	
  turvapaikkaa	
  Suomesta.	
  Hän	
  oli	
  
vielä	
  alaikäinen	
  paetessaan	
  pakkoavioliittoa	
  äärijärjestöön	
  kuuluvan	
  miehen	
  kanssa.	
  Kieltäytyminen	
  liitosta	
  merkitsi	
  
hengenvaaraan	
  ja	
  tapetuksi	
  tulemisen	
  pelkoa.	
  Elämä	
  levottomassa	
  Etelä-‐Somaliassa	
  oli	
  muutenkin	
  turvatonta.	
  Asma ei	
  voinut	
  
liikkua	
  kotinsa	
  ulkopuolella	
  väkivallan	
  pelossa	
  kuin	
  pakottavista	
  syistä.	
  Useampia	
  hänen	
  perheenjäseniään	
  oli	
  surmattu. Asma
kertoi	
  paenneensa	
  kotimaasta	
  yksin	
  naapurimaahan,	
  jossa	
  hän	
  asui	
  puolitoista	
  vuotta.	
  Asmalla oli	
  aluksi	
  vaikeuksia	
  ymmärtää	
  
pohjoissomalialaisen	
  perheen	
  erilaista	
  murretta.	
  Myöhemmin	
  murre	
  tarttui	
  ja	
  myös	
  Asman puhetapa	
  muuttui	
  samanlaiseksi.	
  
Asman sisko	
  on	
  paennut	
  aikaisemmin	
  Suomeen.	
  Epäonnistuneen	
  perheenyhdistämishakemuksen	
  jälkeen	
  myös	
  Asma saapui	
  
turvapaikanhakijana	
  Suomeen.	
  Asma sai	
  kielteisen	
  turvapaikkapäätöksen,	
  koska	
  hänen	
  ei	
  uskottu	
  kielitestin	
  perusteella	
  olevan	
  
levottomasta	
  Etelä-‐Somaliasta	
  vaan	
  Pohjois-‐Somaliasta.	
  

Poiskäännyttävä, eriarvoistava ja haavoittava
prosessi

• Asman tapauksessa	
  kielitesti	
  on	
  keskeisin	
  totuuskäsitys.
• Se	
  näyttäytyy	
  valikoituna	
  ja	
  tiettyä	
  päämäärää	
  tukevan	
  tiedon	
  
muodostamisen	
  tapana.	
  
• peittää	
  alleen	
  ja	
  mitätöi	
  Asman kertomuksen	
  omasta	
  elämästään.	
  

• Kielitesti	
  on	
  ylivertainen	
  tietolähde,	
  johon	
  nojaudutaan	
  läpi	
  
turvapaikanprosessin.	
  

• Eri	
  oikeusasteilla	
  ei	
  Asmalle avaudu	
  mahdollista	
  puolustautua,	
  tulla	
  kuulluksi	
  ja	
  
kertoa	
  omasta	
  elämästään	
  ja	
  sen	
  käänteistä.	
  

• Turvapaikkaprosesseja	
  on	
  syystä	
  kritisoitu	
  välinpitämättömästä	
  
totuuskäsityksien	
  tuottamisesta	
  ja	
  epäluottamuksen	
  kulttuurin	
  vallalla	
  olosta	
  
(Bohmer &	
  Schuman 2007,	
  Jubany 2011).	
  
• Ongelmien	
  nähdään	
  syntyvän	
  turvapaikkapuhuttelussa	
  olevassa	
  
suunnittelussa	
  ja	
  toteutuksessa	
  ja	
  tiedon	
  tuottamisen	
  tavoissa.	
  (Esim.	
  Herlihy
&	
  Turner 2009,	
  Jubany 2011,	
  Määttä	
  2015).	
  	
  

Uloslyötyjä ja poiskäännytettyjä
• Kun	
  paperittomista	
  tehdään	
  viranomaiskielessä	
  laittomia	
  tai	
  laittomasti	
  täällä	
  oleskelevia,	
  
he	
  ovat	
  alttiimpia	
  erilaiselle	
  kaltoinkohtelulle	
  ja	
  osattomuudelle	
  ja	
  heille	
  kuuluvat	
  
oikeudet	
  jäävät	
  toteutumatta.
• Heidän	
  ihmisarvoaan	
  ei	
  tunnisteta	
  ja	
  he	
  ovat	
  täysin	
  ulkopuolisena	
  ja	
  uhattuna	
  
eriarvoisessa	
  asemassa.	
  
• Yhteiskunnalliset	
  ja	
  kansainväliset	
  linjaukset	
  eivät	
  hyväntahtoisesta	
  retoriikastaan	
  
huolimatta	
  suojaa	
  vaan	
  tuottavat	
  pahimmillaan	
  eksistentiaalista	
  eriarvoisuutta,	
  jossa	
  
ihmisyyttä	
  ja	
  ihmisenä	
  selviytymisen	
  perusedellytyksiä	
  ei	
  turvata	
  (ks.	
  Therborn 2014,	
  vrt.	
  
myös	
  Mäkelä 1967).	
  
• Barskyn (2016,	
  7)	
  sanoin	
  paperittomat	
  joutuvat	
  sattumanvaraisen	
  lainkäytön	
  kohteeksi.
• Viranomaiset	
  voivat	
  joko	
  valita	
  sietävänsä	
  heidän	
  täällä	
  oloa	
  tai	
  päättää	
  käännyttää	
  
heidät	
  ennustamattomien,	
  muuttuvien	
  ja	
  jopa	
  kuvitteellisten	
  lakien	
  ja	
  säädösten	
  pohjalta.	
  
• Toisin	
  sanoen	
  eriarvoisessa	
  ja	
  haavoittuvassa	
  asemassa	
  olevista	
  tulee	
  entistä	
  
haavoittuvampia.
• Erilaiset	
  poissulkemisten	
  ja	
  laittomaksi	
  tekevän	
  retoriikan	
  avulla	
  marginaalissa	
  olevat	
  
suljetaan	
  entistä	
  tehokkaammin	
  ulos.	
  
• Uloslyötyinä	
  ja	
  poiskäännytettyinä	
  ihmiset	
  eivät	
  enää	
  edes	
  pakkoautettavia	
  vaan	
  
ihmisarvostaan	
  riisuttuja	
  varjoissa	
  eläjiä.	
  

Yhteisöllisyys ja
osallisuus
eriarvoisuuden
vastapuheena?

Puilla	
  on	
  sosiaaliset	
  verkostot
Puut  huolehtivat  toisistaan  ja  erityisesti  jälkikasvustaan.  
Ne  kommunikoivat  keskenään  ja  auttavat,  jos  kaverilla  on  ongelmia.
Saksalainen	
  metsänhoitoja	
  Peter	
  Wohlleben (Iltasanomat	
  2.2.2016)

Yhteisöllisyys, mitä se on?
• Ihmiselämä	
  rakentuu	
  suuresti	
  erilaisten	
  yhteisöjen	
  ja	
  yhteisöllisyyden	
  
varaan.
• Yksilön	
  ja	
  yhteiskunnan	
  välinen	
  suhde	
  pohjautuu	
  yhteisyyden	
  tunteelle,	
  
jonka	
  sanotaan	
  pitävän	
  yhteiskunnat	
  koossa.	
  
• Perinteisesti	
  ihmiset	
  mieltävät	
  yhteisöksi	
  perheen,	
  suvun,	
  kylän	
  ja	
  heimon,	
  
usein	
  myös	
  työpaikoilla	
  on	
  oma	
  yhteisöllisyytensä,	
  kuten	
  myös	
  
harrastuksissa	
  ja	
  auttamistyössä.	
  
• Jotta	
  yhteisöjen	
  ja	
  yhteisöllisyyden	
  voimaa	
  voitaisiin	
  ymmärtää	
  ja	
  
hyödyntää,	
  on	
  tärkeää	
  tiedostaa,	
  miten	
  ne	
  toimivat.
• Ihmiset	
  toimivat	
  osana	
  yhteisöjä	
  eri	
  rooleissaan	
  – osana	
  kokonaisuutta	
  ja	
  
sen	
  toimintalogiikoita,	
  hierarkiota ja	
  vuorovaikutussuhteita.	
  
• Siinä	
  mielessä	
  yhteisöt	
  tarjoavat	
  usein	
  erilaisia	
  moraalisia	
  päämääriä,	
  
tavoitteita,	
  arvoja	
  ja	
  normeja.	
  
• Yhteisöllisyys	
  on	
  näiden	
  tiedostamista,	
  jäsentämistä	
  ja	
  näkyväksi	
  tekemistä.	
  

Yhteisöllisyys, miten se ymmärretään?
• Usein	
  yhteisöllisyys	
  ymmärretään	
  merkitykseltään	
  pelkästään	
  positiivisena	
  asiana,	
  se	
  on	
  
jotakin	
  lämmintä	
  ja	
  lähellä	
  olevaa,	
  turvallista	
  ja	
  tuttua.	
  
• Yhteisöllisyydestä	
  haetaan	
  ratkaisuja	
  yksilöiden,	
  kuntien	
  tai	
  jopa	
  kansakuntien	
  ongelmiin	
  
ja	
  sitä	
  pidetään	
  välttämättömänä	
  ihmisen	
  sosiaaliseksi	
  kasvamiselle	
  ja	
  ihmisenä	
  
olemiselle.	
  
• Toisaalta	
  ”Yhteisöllisyys	
  on	
  kuollut,	
  eläköön	
  yhteisöllisyys”	
  kirjoittaa	
  Anneli	
  Pohjola	
  ja	
  
viittaa	
  sillä	
  yhteiskunnan	
  ristiriitaiseen	
  suhteeseen	
  yhteisöllisyyteen.
• Usein	
  kuulee	
  puhuttavan	
  yhteisöjen	
  voimasta	
  ja	
  nykyisin	
  myös	
  yhteisöllisyyden	
  
murenemisesta.
• Yhteisöllisyyden	
  januskasvoisuus.	
  Yhteisöllisyyden	
  ”lupaukset”	
  ja	
  ”kiroukset”.

Yhteisöllisyys osa ihmisyyttä ja yhteenkuuluvuutta
• Vuorovaikutuksellinen	
  yhteisöllisyys	
  voidaan	
  nähdä	
  sisäsyntyinen	
  
tarpeena,	
  osana	
  ihmisyyttä,	
  ihmiseksi	
  kasvamista.
• Toisaalta,	
  jos	
  yhteisöllisyyttä	
  ajattelee	
  elämänkaaren	
  osana,	
  ihmisen	
  
sosiaalistumisen	
  myötä	
  symbolinen	
  yhteisöllisyys	
  korostuu.	
  

• Elämänsä	
  aikana	
  yksilö	
  hakeutuu	
  tai	
  päätyy	
  useisiin	
  symbolisiin	
  yhteisöihin,	
  joita	
  usein	
  
kuvastaa	
  edes	
  jonkinasteinen	
  samanmielisyys tai	
  ainakin	
  kiinnostus	
  samaan	
  asiaan.	
  
• Ihminen	
  sitoutuu	
  sellaiseen,	
  jonka	
  hän	
  kokee	
  merkitykselliseksi.	
  Samalla	
  yhteisöllisyys	
  on	
  
myös	
  tunnetta,	
  että	
  voi	
  vaikuttaa	
  asioihin	
  ja	
  tulla	
  kuulluksi	
  ja	
  kohdatuksi.	
  
• Tässä	
  mielessä	
  yhteisöllisyys	
  edellyttää	
  jatkuvaa	
  neuvottelua	
  yhteisistä	
  päämääristä,	
  
osallisuuden	
  tavoista,	
  toimintakäytännöistä	
  ja	
  rooleista	
  sekä	
  tavoista	
  olla	
  osa	
  yhteisöä.	
  	
  

• Eriarvoisuuden	
  näkökulmasta	
  yhteisöihin	
  linkittyy	
  mahdollisuus	
  
emansipoitumiseen,	
  aktivismiin	
  ja	
  potentiaaliseen	
  vastavoimaan	
  sortaville	
  
tai	
  opäoikeudenmukaisille toimintatavoille	
  ja	
  asenneilmapiirille

Muuttuva yhteisöllisyys
• Nykyisin	
  yhteisöllisyyden	
  alueellinen	
  ulottuvuus	
  on	
  entistä	
  merkityksettömämpi,	
  koska	
  ihmisten	
  
liikkuvuus	
  ja	
  toiminnot	
  muuttuvat	
  jatkuvasti.	
  
• Harrikari ja	
  Rauhala	
  (2018)	
  puhuvat	
  ekosentrisistä verkostoista,	
  joissa	
  yhteisöllisyys	
  tarkastellaan	
  
rajat	
  ja	
  paikat	
  ylittävinä.	
  Teknologia	
  mahdollistaa,	
  sen	
  että	
  ihmiset	
  ovat	
  useissa	
  paikoissa	
  
samanaikaisesti	
  ja	
  kommunikoivat	
  eripuolille	
  maailmaa	
  reaaliajassa	
  – he	
  ovat	
  osana	
  useita	
  
yhteisöjä	
  ja	
  voivat	
  silloittaa	
  ja	
  linkittyä	
  globaalisti	
  ja	
  paikallisesti	
  tärkeiksi	
  kokemiinsa	
  ja	
  omaa	
  
etuansa	
  ajaviin	
  yhteisöihin.
• Myös	
  symbolinen	
  ja	
  aatteellinen	
  yhteisöllisyys	
  korostuvat.	
  
• Esimerkiksi	
  Bauman (1996,	
  38–41)	
  on	
  todennut:	
  
”pelkoja	
  hallitakseen	
  ihmiset	
  hakeutuvat	
  kuvitteellisiin	
  yhteisöihin,	
  joihin	
  he	
  sitoutuvat	
  
intohimoisesti,	
  mutta	
  usein	
  vain	
  hetkellisesti.	
  Kuvitteellisten	
  yhteisöjen	
  voima	
  perustuu	
  niiden	
  
näkyvyyteen,	
  kuten	
   mielenosoituksiin,	
  festivaaleihin	
  ja	
  mellakoihin,	
  jotka	
  materialisoivat	
  ne	
  ja	
  
tekevät	
  mahdolliseksi	
  yhteiset	
   tunteenpurkaukset.	
  Bauman väittää,	
  että	
  itse	
  toiminta	
  ei	
  
kuitenkaan	
  ole	
  keskeisintä,	
  vaan	
  se,	
  miten	
  hyvin	
   teoilla	
  onnistutaan	
  vangitsemaan	
  yleisön	
  
mielikuvitus	
  ja	
  tullaan	
  huomion	
  kohteeksi.”
• esimerkkinä	
   muun	
  muassa	
  mielenosoitukset	
  eliittiä	
  kohtaan	
  itsenäisyyspäivän	
  juhlien	
  
vastaliikkeenä,	
  erilaiset	
  rasistiset	
  liikehdinnät,	
  jotka	
  ovat	
  tämän	
  päivän	
  arkea.	
  

Yhteisöllisyyden piirteiden ulottuvuuksia
• Toiminnan	
  formaalisuus

• vaihtelee	
  yhteisöjen	
  organisoitumisen	
  ja	
  sääntelyn	
  mukaisesti.
• Perusjako	
  	
  epävirallinen	
  tai	
  virallinen	
  luonne.	
  

• Aikaan ja	
  paikkaan tai	
  kontekstuaalisuuteen liittyvät	
  erot

• tulevat	
  näkyviin	
  yhteisön	
  jatkuvuudessa	
  ja	
  sen	
  suhteessa	
  arjen	
  toimintapuitteisiin.

• Relationaalisuus eli	
  toteutuvien	
  suhteiden	
  luonne

• Suhteiden	
  erilaisuus	
  esim.	
  Arjen	
  epäviralliset	
  ja	
  spontaanit	
  suhteet	
  versus
kontrollisuhteet
• Suhteisiin	
  sisältyvä	
  hallinta	
  ja	
  valta:	
  voi	
  olla	
  myönteistä	
  ja	
  mahdollistavaa	
  
(empowerment)	
  tai	
  kahlitsevaa	
  ja	
  rajoittavaa	
  (unpowerment)

• Keskinäisen	
  kommunikaation	
  luonne	
  ja	
  muoto	
  
• Erilaiset	
  vuorovaikutuksen	
  muodot	
  esim kasvokkaisuus versus virtuaalisuus.	
  

• Tavoitteet	
  ja	
  osallisuus:	
  Läpeisevät kaikki	
  ulottovuudet

Yhteisöllisyys suhteina
• Simon	
  Screter ja	
  Michael	
  Woolcock (2004)	
  	
  ovat	
  jäsentäneet	
  pääoman	
  
rakentumisen	
  siteitä	
  käsitteillä.

bonding (sitova),	
  
siteet	
  vahvoja:	
  
perhe,sukulaisuus,	
  
heimolaisuus

bridging
(silloittava):	
  
heterogeeninen	
  
ryhmä	
  kokoontuu	
  
yhteen	
  esim
harrastuksen	
  pariin	
  

linking (liittävä):	
  
vähäiset	
  siteet,	
  
esim vallan	
  ja	
  
resurssien	
  jako,	
  
kuten	
  palveluihin	
  
pääsy.

Yhteisöllisyyden janus-kasvoisuus
• LUPAUKSET
• Parhaimmillaan	
  yhteisö	
  positiivisesti	
  ja	
  lisää	
  
ihmisten	
  tai	
  ryhmien	
  toimijuutta	
  ja	
  valtaa	
  
vaikuttaa	
  omiin	
  tilanteisiin	
  ja	
  asioihin	
  -‐>	
  
vähentää	
  eriarvoisuutta.
• Esimerkiksi	
  valtion	
  kyky	
  ja	
  halu	
  suojata	
  
haavoittuvimmassa	
  asemassa	
  olevia	
  ja	
  tukea	
  
heidän	
  toimijuuttaan	
  ja	
  osallisuuttaan.
• Yhteisön	
  tai	
  asiantuntijoiden	
  valta	
  ja	
  
hallinnan	
  tavat	
  voivat	
  parhaillaan	
  suojella	
  
haavoittuvimmassaa asemassa	
  olevia,	
  löytää	
  
ratkaisuja	
  heidän	
  tilanteisiinsa	
  sekä	
  tukea	
  
elämänkriiseissä

• KIROUKSET
• Vaikka	
  yhteisöllisyyttä	
  pidetään	
  positiivisena	
  
menetelmänä	
  ja	
  käsitteenä,	
  se	
  voi	
  olla	
  myös	
  
tasapäistävä,	
  kontrolloiva	
  sekä	
  
yhdenmukaistava.	
  
• Pahimmillaan	
  yhteisöihin	
  liittäminen	
  luo	
  
negatiivia	
  suhtautumistapoja	
  tiettyihin	
  
ihmisryhmiin	
  (esimerkiksi	
  mielenterveys-‐ tai	
  
päihdekuntoutujiin,	
  toimeentuloasiakkaisiin,	
  
asunnottomiin,	
  paperittomiin	
  jne.)	
  
• Yhdenmukaiset	
  menetelmät	
  voivat	
  myös	
  
johtaa	
  alisteisessa	
  asemassa	
  olevien	
  
kuntoutujien	
  yhteisörankaisemiseen,	
  
kontrollointiin	
  ja	
  uloslyömiseen	
  (esim.	
  
lastensuojelulaitokset,	
  paperittomuuteen	
  
sysäävät).	
  

Yhteisöt vaikuttamisen paikkoina
• Jatkuvan	
  muutoksen	
  vanavedessä	
  yhteisöllisyyden	
  perustaa	
  on	
  ajoittain	
  
syytä	
  kirkastaa	
  sekä	
  neuvotella	
  päämääristä	
  ja	
  tavoitteista.	
  
• Muutoksen	
  ja	
  epävarmuuden	
  maailmassa	
  yhteisöllisyys	
  luo	
  myös	
  
turvallisuuden	
  tunnetta.	
  

• Luo	
  uskoa	
  siihen,	
  että	
  yhteisön	
  avulla	
  voi	
  vaikuttaa	
  asioihin	
  ja	
  saa	
  äänensä	
  kuuluviin	
  
yhteiskunnallisissa	
  valtarakenteissa,	
  käytännöissä	
  ja	
  politiikoissa.	
  
• yhteisön	
  samanmieliset ajatukset	
  ja	
  tavoitteet	
  antavat	
  uskoa	
  
vaikutusmahdollisuuksiin.
• Yhteisölliset	
  sovellukset	
  työn	
  kehittämisen	
  välineinä	
  parhaimmillaan	
  mahdollistavat	
  
kuulemisen	
  ja	
  kohtaamisen	
  paikat	
  (kehittäjäasiakastoiminta,	
  kansalaisraadit)	
  sekä	
  
antavat	
  mahdollisuuden	
  vaikuttamiseen.	
  
• yhteiskunnalliset	
  muutokset	
  ja	
  poliittiset	
  ratkaisut	
  heijastuvat	
  toimintaympäristöön	
  
ja	
  haastavat	
  uudenlaisten	
  rakenteiden,	
  yhteisöjen	
  ja	
  yhteistoimijuuksien	
  luomiseen	
  
-‐>	
  osallisuus	
  ja	
  yhteisöllisyys	
  vaikuttamisen	
  areena,	
  haavoittuvassa	
  asemassa	
  
olevien	
  aktivismi	
  ja	
  vastatoiminta.	
  

Kenen hätä on oikeutettua?
• Asenteet	
  ja	
  mielikuvat	
  rakentavat	
  kuulumisen	
  ja	
  ei-‐kuulumisen	
  tiloja,	
  haavoittuvimmassa	
  asemassa	
  oleville	
  
aikuiset	
  ihmiset.	
  Silloin,	
  kun	
  puhutaan	
  moraalisesti	
  arvotetuista	
  ongelmista	
  sijoitetaan	
  ei-‐kuulumiseen	
  tiloihin.
• Vankien,	
  paperittominen tai	
  päihdeongelmaisten	
  hätä	
  ja	
  avuntarve	
  nähdään	
  usein	
  vähäisempänä	
  kuin	
  
sympaattisempien	
  haavoittuvassa	
  asemassa	
  olevien,	
  kuten	
  lasten.
• Negatiiviset	
  senteet ja	
  mielikuvat	
  kapeuttavat	
  naisten	
  uudenlaisen	
  identiteetin	
  ja	
  toimijuuden	
  rakentumista.
• Ote	
  teoksesta	
  Varjoja	
  naiseudessa:
”Kerran	
  vankilassa	
  ollut	
  tai	
  huumeita	
  käyttänyt	
  nainen	
  tai	
  mies	
  saatetaan	
  määritellä	
  aina	
  vangiksi	
  tai	
  
narkomaaniksi.	
  Hänen	
  tarinansa	
  saatetaan	
  tulkita	
  vangin	
  tai	
  huumeiden	
  käyttäjän	
  tarinana	
  vaikka	
  kyseiset	
  
ulottuvuudet	
  eivät	
  olisi	
  (enää)	
  merkityksellisiä”	
  (Virokannas	
  &	
  Väyrynen	
  2013,	
  15)
• Kysymys:	
  Onko	
  nistiksi,	
  paperittomaksi	
  tai	
  linnakundiksi	
  kategorisoiminen	
  eriarvoisuuden	
  oikeuttaja?	
  (vrt.	
  
Virokannas	
  2017)
• Elina	
  Virokannas	
  (2017)	
  on	
  analysoinut	
  huumeita	
  käyttävien	
  naisten	
  ja	
  palveluiden	
  kohtaamisia	
  
eriarvoisuuden	
  näkökulmasta.	
  Analyysissaan	
  tulee	
  selkeästi	
  esille	
  palvelujärjestelmän	
  kohtuuttomuudet	
  
haavoittuvassa	
  asemassa	
  olevien	
  naisten	
  ohittamisesta	
  ja	
  negatiivisesta	
  suhtautumisesta	
  heihin.

Jatkuu:	
  Kenen	
  hätä	
  on	
  oikeutettua?
• Eriarvoinen	
  kohtelu	
  aiheuttaa	
  ongelmien	
  vähättelyä	
  ja	
  ohi	
  katsomista.	
  Se	
  voi	
  tarkoittaa	
  elinikäisiä,	
  
fyysisiä	
  ja	
  psyykkisiä	
  vaurioita,	
  jotka	
  pahimmillaan	
  voivat	
  johtaa	
  ylisukupolvisiin	
  jatkumoihin.	
  
• Tämä	
  samaa	
  näkyy	
  vankien,	
  	
  mutta	
  myös	
  paperittomien	
  tilanteissa,	
  jossa	
  yhteiskunta	
  
enemmänkin	
  suojelee	
  haavoittuvia	
  instituutioitaan	
  kun	
  suojattomia	
  ja	
  traumatisoituneita	
  ihmisiä.	
  
• Kun	
  traaginen	
  Vilja-‐Eerikan	
  tilanne	
  tuli	
  julkisuuteen	
  joitakin	
  vuosia	
  sitten	
  koko	
  lastensuojelu	
  joutui	
  
uudelleen	
  arvioinnin	
  kohteeksi,	
  mikä	
  ilman	
  muuta	
  on	
  hyvä	
  asia
• Kun	
  noin	
  vuosi	
  sitten	
  Suomi	
  palautti	
  turvapaikkaa	
  hakeneen	
  miehen	
  Irakiin	
  ja	
  hänet	
  tapettiin,	
  
Migri uutisoitiin	
  (Kaleva	
  22.2.2018)	
  sanoneen	
  seuraavasti:
• Maahanmuuttovirasto	
  Migri on	
  ottanut	
  kantaa	
  laajasti	
  julkisuutta	
  saaneeseen	
  tapaukseen,	
  jossa	
  Suomesta	
  
käännytetyn	
  turvapaikanhakijan	
  kerrottiin	
  tulleen	
  ammutuksi	
  Irakissa.	
  Migrin mukaan	
  se	
  ei	
  ole	
  vastuussa	
  
yksittäisen	
  turvapaikanhakijan	
  kohtalosta,	
  vaikkakin	
  tapaus	
  on	
  "inhimillisesti	
  äärimmäisen	
  valitettava”

• ministeri	
  Mykkänen	
  reagoi	
  uutisoinnin	
  mukaan	
  seuraavasti:	
  

• ”Mykkänen	
  ei	
  ota	
  kantaa	
  siihen,	
  onko	
  käännytyspäätöksessä	
  tehty	
  virhe.	
  Suomessa	
  ei	
  ole	
  poliittinen	
  
mielipidekysymys	
  eikä	
  poliitikon	
  asia	
  

• Kysyn:	
  Kenen	
  hätä	
  on	
  oikeutettua?	
  

Kysymyksiä?
• Olemmeko	
  tilanteessa,	
  jossa	
  tehdään	
  valikointia	
  sen	
  suhteen	
  ketä	
  autetaan	
  ja	
  kenen	
  hätään	
  
resorssoidaan?
• Miten	
  taata	
  inhimilliset	
  elinolot	
  ja	
  tuki	
  tilanteessa,	
  jossa	
  ihminen	
  on	
  erilaisten	
  tekijöiden	
  seurauksena	
  
ajautunut	
  vakaviin	
  elämän	
  vaikeuksiin?
• Miten	
  tuottaa	
  sellaisia	
  palveluita,	
  jotka	
  huomioivat	
  erilaiset	
  tarpeet	
  ja	
  elämäntilanteet,	
  ovat	
  riittävän	
  
joustavia,	
  kohtaavia	
  ja	
  ihmisarvoa	
  kunnioittavia?	
  
• Sote/maakunta-‐uudistuksen	
  merkitystä	
  heikoimmissa	
  olevien	
  ihmisten	
  tilanteisiin	
  ei	
  vielä	
  tiedetä,	
  jää	
  
nähtäväksi	
  etääntyvät	
  palvelut	
  kauaksi	
  ihmisen	
  arjesta,	
  tuleeko	
  niistä	
  entistä	
  kasvottomampia.	
  
• Verkossa	
  asiointi	
  voi	
  olla	
  arkea	
  silloin	
  kun	
  asiat	
  on	
  kunnossa	
  ja	
  valmiudet	
  käyttää	
  palveluita	
  ovat	
  arjen	
  
rutiinia,	
  mutta	
  enpä	
  silloin,	
  kun	
  ei	
  ole	
  edes	
  pankkitunnuksia,	
  joilla	
  pääsi	
  palveluiden	
  äärelle	
  
• Vielä	
  ei	
  voida	
  täysin	
  tietää,	
  mitä	
  kilpailuttaminen	
  tai	
  valinnanvapaus	
  tulee	
  tuottamaan	
  palveluille	
  –
tuleeko	
  jokin	
  ryhmä	
  ö,	
  joka	
  putoaa	
  kaiken	
  ulkopuolelle.	
  
• Miten	
  huolehditaan	
  riittävän	
  ja	
  laadukkaan	
  tuetun	
  ja	
  arjen	
  toimijuuden	
  huomioivien	
  palvelujen	
  
järjestämisestä:	
  miten	
  resursoidaan?	
  Kuka	
  kantaa	
  vastuun?	
  
• Tarvitaanko	
  sotealueelle tai	
  maakuntaan	
  asiantuntija,	
  joka	
  huolehtii	
  heikoimmassa	
  asemassa	
  olevien	
  
tarpeista?	
  (advocase)
• Miten	
  saadaan	
  kirkastettua	
  sosiaalisen	
  merkitys?	
  Eriarvoisuus	
  on	
  sosiaalisesti	
  rakentunutta	
  ja	
  rakentuu	
  
isommassa	
  ja	
  pienemmässä	
  mittakaavassa	
  erilaisissa	
  suhteissa.	
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