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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vähävaraisten yksinhuoltajien omakohtaisia kokemuksia 
köyhyydestä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksinhuoltajien kokemuksia huonosta 
taloudellista tilanteesta sekä hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on 
tuottaa tietoa köyhien yksinhuoltajien tilanteesta niin palvelujärjestelmän kuin muunkin toiminnan 
kehittämiseksi yksinhuoltajien ja heidän perheidensä osalta. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta pääteemasta, jotka ovat köyhyys, 
yksinhuoltajuus ja hyvinvointi. 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta 
vähävaraisen yksinhuoltajan tekemästä kirjoitelmasta. Aineisto kerättiin vuodenvaihteen 2018-
2019 molemmin puolin, yhteensä neljän kuukauden aikana. Aineiston analysointi tapahtui 
sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. 

Tutkimustulosten mukaan vähävaraisten yksinhuoltajien kokemukset köyhyydestä ovat 
moniulotteisia ja vähävaraisuudella on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämään. Yksinhuoltajien 
arjessa selviytymisen keinot ovat usein vähäisiä ja hyvinvoinnin kokemukset vajavaisia. 
Yksinäisyys on yleistä ja sosiaalisia suhteita on vähän. Osallisuuden sijaan yksinhuoltajat kokevat 
yhteiskunnallista osattomuutta ja syrjäytymistä. Vähävaraisilla yksinhuoltajilla on kuitenkin myös 
voimavaroja, jotka auttavat jaksamaan vaativan elämäntilanteen keskellä. 
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This study considers how disadvantaged single parents feel subjective experiences of poverty. 
The purpose of this study is to examine how single parents experience their bad financial 
situation, wellbeing and participation. Furthermore the purpose is also to provide knowledge about 
disadvantaged single parents’ situations of life and help to improve services and actions which 
are targeted for single parents and their families. 

The theoretical frame of reference in this study consist of three main themes, which are poverty, 
single parenting and well-being. 

This study was carried out with qualitative methods. The research material of this study consists 
of six essays made by disadvantaged single parents. The material was collected in the end of 
year 2018 and in the beginning of the year 2019 during four months. The research material was 
analyzed by content analysis and thematizing. 

The result of the study shows that disadvantaged single parents’ experiences about poverty are 
multidimensional and being disadvantage has a significant impact in their everyday lives. The 
means of coping in everyday life are very often minor. The experiences of wellbeing are often 
deficient. Loneliness is common and usually single parents only have few social relationships. 
Instead of participation, disadvantaged single parents experience social exclusion. Despite all of 
this, disadvantaged single parents also have resources, which are helping them to cope with the 
demanding life situation. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ/Suvi Laakso 

1 JOHDANTO 

Yhteiskunnassa elämiseen ja sen toiminnoissa mukana olemiseen vaaditaan mo-

nenlaisia resursseja. Resurssit ovat yksilön käytössä olevia aineellisia tai aineet-

tomia varoja ja voimavaroja. Yksi resursseista on taloudelliset varat ja niiden riit-

tävyys – tai riittämättömyys. Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa yhä useam-

man tulot painuvat kauemmas määritellystä keskitasosta. Sen myötä yhteiskun-

nassa mukana oleminen ja eläminen vaikeutuvat. Pienituloisuus johtaa kyvyttö-

myyteen osallistua niihin toimintoihin, joita pidetään yhteiskunnassa tavanomai-

sina (Salmi ym. 2014, 91). 

Tilastotiedon valossa köyhyys on lisääntynyt erityisesti yksinhuoltajaperheissä. Ver-

rattaessa yksinhuoltajaperheiden kokemuksia toimeentulosta muiden lapsiper-

heiden toimeentuloon, yksinhuoltajien taloudellinen tilanne on selvästi muita lap-

siperheitä vaikeampi. (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 149.)  

Tämän tutkimustyön aiheena on vähävaraisten yksinhuoltajien omakohtaiset ko-

kemukset köyhyydestä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten yksinhuoltajat 

kokevat taloudellisten resurssiensa riittämättömyyden. Tutkimuksellinen kiinnos-

tukseni kohdistuu myös yksinhuoltajien kokemuksiin hyvinvoinnista ja osallisuu-

den mahdollisuuksista.  

Tutkimusraportti koostuu teoriaosuudesta, jossa ensin tarkastelen köyhyyttä: sen 

määrittelyä, mittaamista ja ilmenemistä, mutta myös syitä yksinhuoltajuuden nä-

kökulmasta. Seuraavaksi selvitän yksinhuoltajuuden käsitettä, huoltajan vastuuta 

ja velvollisuuksia sekä yksinhuoltajuuden esiintyvyyttä. Teoriaosuuden kolman-

nessa osiossa käsittelen hyvinvoinnin kokonaisuutta. 

Teoriaosuuden jälkeen on vuorossa selostus tutkimuksen toteuttamisen vaiheista 

sekä tutkimuksen tulokset. Viimeisessä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksen 

tuloksista, pohdin tutkimuksen arviointia ja luotettavuutta sekä reflektoin tutki-

musprosessia sosionomin kompetenssin näkökulmasta. 
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2 KÖYHYYS 

2.1 Laman pitkät varjot 

”Suomalaisilla ei ole koskaan mennyt niin hyvin kuin 2010- luvun alussa”. Näin 

aloittaa kirjansa johdannon professori Juho Saari teoksessaan Huono-osaiset: 

elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. 1990- luvun puolivälistä alkanut 

myönteinen kehitys jatkuu. Suomalaisilla on aikaisempaa korkeampi elintaso. He 

asuvat väljemmin ja nauttivat suuremmista tuloista. Heidän asemansa työ- ja kou-

lutusmarkkinoilla on parempi. Lisäksi suomalaiset ovat oikeutettuja terveys- ja 

sosiaalipalveluihin. Myös kansainvälisesti vertailtuna Suomi sijoittuu maailman 

parhaimmiston joukkoon tasapainoisimman kansakunnan asemassa. Arvioinnin 

kohteena ovat olleet esimerkiksi kilpailukyky, julkisen talouden vakaus, koulutus-

järjestelmä, sosiaalinen kehitys ja tyytyväisyys elämään. (Saari 2015, 11–12.) 

90- luvun alkupuoliskon suuri lama ja sen jälkeen alkanut nousukausi ei ole nos-

tanut kaikkien elintasoa ja elämänlaatua samalla mitalla. Suomalaisten elintaso 

on kokenut voimakkaan eriarvoistumisen 1990- luvun puolivälin jälkeen. Suuritu-

loiset ja ylipäätään keskimääräistä varakkaammat ovat ottaneet etäisyyttä muu-

hun väestöön. Talouskasvun tuomasta taloudellisesta hyvinvoinnista ovat hyöty-

neet eniten vauraat organisoituneet sosioekonomiset ryhmät. Väestön keskituloi-

hin suhteutettu suhteellinen köyhyys on noussut uudelle tasolle vaurastuvan yh-

teiskunnan varjossa. (Saari 2015, 12.) Yhä useammalle ihmiselle jokapäiväisestä 

elämästä selviytyminen tuottaa hankaluuksia (Mäkisalo-Ropponen 2012, 111). 

Vuodelta 2016 saatavilla olevien tietojen mukaan köyhyys- ja syrjäytymisvaa-

rassa eli 15,7 prosenttia Suomen kotitalousväestöstä, eli noin 849 000 henkilöä. 

Henkilö katsotaan köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa eläväksi, kun vähintään yksi 

huono-osaisuutta osoittavista mittareista täyttyy. Mittarit ovat: henkilö kuuluu pie-

nituloiseen kotitalouteen (rahatulo alle 60 prosenttia kansallisesta keskitulosta), 

henkilö kuuluu kotitalouteen, jonka työpanos vuoden aikana on vähäinen (esi-

merkiksi osa-aikatyö) tai henkilö kuuluu kotitalouteen, jossa kärsitään vakavaa 

aineellista puutetta (yhdeksästä mittarista neljän täyttyessä henkilön katsotaan 
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kärsivän vakavaa aineellista puutetta. Mittareina käytetään seuraavia: kotitalou-

dessa on maksuvaikeuksia ja vaikeuksia selviytyä yllättävistä menoista tai talou-

della ei ole varaa puhelimeen, televisioon, pesukoneeseen, proteiinipitoiseen 

ruokaan joka toinen päivä, viikon lomaan vuodessa tai kodin pitämiseen riittävän 

lämpimänä). Edellä mainitut mittarit perustuvat Euroopan laajuiseen AROPE- in-

dikaattoriin (At Risk of Poverty or Social Exclusion). (Suomen virallinen tilasto 

SVT: tulonjakotilasto.) 

2.2 Köyhyyden määrittelystä ja mittaamisesta 

Köyhyyttä mittaamaan on kehitetty monia erilaisia mittareita. Köyhyyttä voidaan 

mitata esimerkiksi elinolojen puutteiden kautta tai kyselemällä ihmisiltä heidän 

toimeentulovaikeuksistaan. Yleisimmin käytetty mittari köyhyydelle on kotitalouk-

sille määritellyt tulorajat eli taloudelliset resurssit ja niiden riittämättömyys. Talou-

dellisten resurssien puutetta mitataan yleisimmin Eurostatin (Euroopan tilastovi-

rasto) määrittämällä suhteellisella köyhyysrajalla. Tämän rajan mukaan kotitalous 

kaikkine jäsenineen määritellään pienituloisiksi tai köyhyysriskissä eläviksi, mikäli 

talouden käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia koko väestön saman-

laisten kotitalouksien keskimääräisestä tulotasosta. Vaikka köyhyyttä mitataan 

erilaisilla mittareilla, köyhyys on monimuotoinen ilmiö eikä yhtä kiistatonta mittaria 

sen mittaamiseen ole olemassa. (Moisio 2006, Whelanin & Maitren 2006, 303-

323 mukaan.) 

Hyvinvointivaltiossa, kuten Suomessa, köyhyys ymmärretään suhteellisena köy-

hyytenä. Suhteellinen köyhyys näyttäytyy kykenemättömyytenä saavuttaa yhteis-

kunnassa yleisesti odotettua elintasoa taloudellisten resurssien puuttumisen 

vuoksi. Se miten tämä elintaso määräytyy, vaihtelee eri yhteiskunnissa eri ai-

koina. Yhteiskunnan keskimääräinen elintaso määrittää yleensä sen, mitä mil-

loinkin pidetään säädyllisenä minimielintasona. Tämä keskimääräinen elintaso 

asettaa tietynlaisia edellytyksiä ja odotuksia sille, mitä ja kuinka paljon tarvitaan 

yhteiskunnassa elämiseen. (Moisio 2006, 639.) 
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Suhteellinen köyhyys eroaa absoluuttisesta köyhyydestä, jolla tarkoitetaan ruoan 

ja veden puutetta, aliravitsemusta; nälkää ja janoa. Absoluuttisessa köyhyydessä 

ihmisen biologiset perustarpeet jäävät tyydyttymättä. (Moisio 2006, 639.) Vaikka 

absoluuttinen köyhyys onkin yleisintä kehitysmaissa, se on kasvanut myös Eu-

roopassa (Sironen & Saastamoinen 2014, 3). Köyhyys voi saada absoluuttisen 

köyhyyden piirteitä myös hyvinvointiyhteiskunnassa esimerkiksi silloin, kun ihmi-

sen ruokavalio on yksipuolista ja riittämätöntä niukan toimeentulon vuoksi (Roi-

vainen ym. 2011, 9). 

Jotta köyhyyden monimuotoisuutta ja todellisuutta voidaan ymmärtää, tarvitaan 

köyhyyden virallisten määritelmien ja tilastollisten osoittimien lisäksi myös ihmis-

ten kokemusten tutkimista. Näin voidaan määritellä subjektiivinen köyhyys: mitä 

köyhyys sen kokeneelle merkitsee, minkälaisia seurauksia köyhyydestä on ja mi-

ten se köyhän elämässä ilmenee. (Sironen & Saastamoinen 2014, 6.) Vaikka 

subjektiivisen näkökulman tavoitteena on selvittää ihmisten tuntemuksiin perus-

tuvia toimeentulovaikeuksia, siitä ei ole yksinään yhteiskunnassa vallitsevan köy-

hyyden paljastajaksi. Yhteiskuntapolitiikan luotettavuuden kannalta subjektiivi-

sella menetelmällä on kuitenkin tärkeä merkitys. (Kangas & Ritakallio 2008, 15.) 

2.3 Köyhyyden ilmeneminen 

Yhteiskuntaan osallistuminen ja siinä toimiminen vaikeutuvat sitä enemmän, mitä 

kauemmaksi tulot painuvat keskimääräisestä tulotasosta (Moisio 2006, 639). 

Köyhyys näyttäytyy muun muassa sosiaalisten suhteiden kuihtumisena. Työttö-

mäksi jääminen jättää työn lisäksi taakseen myös työelämän ihmissuhteet. Uu-

sien ihmissuhteiden solmiminen on vaikeaa. Köyhän on vaikea käydä kahvilla, 

teatterissa tai konserteissa. Juhliin on vaikea osallistua, kun ei ole varaa viedä 

tuliaisia tai pukeutua tilaisuuden vaatimalla tavalla. (Larivaara 2008, 1201.)  

Köyhyys synnyttää usein toivottomuutta ja luo epävarmuutta jokapäiväisestä elä-

mästä selviytymiseen. Köyhällä ei ole varaa käyttää julkista liikennettä, ostaa uu-

sia vaatteita tai huolehtia terveytensä ylläpitämisestä käymällä hammaslääkä-

rissä tai ostamalla lääkkeitä. Köyhyydessä eläminen tarkoittaa usein myös velan 
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ottamista eikä rahaa jää koskaan säästöön yllättävien menojen varalle. (Eskeli-

nen & Sironen 2017, 23.) 

Köyhyyden kestolla on suuri merkitys köyhyyden kokemiseen (Moisio 2006, 644). 

Pitkittyessään köyhyys vaatii huolellista suunnittelua talousasioissa ja ainainen 

”penninvenytys” vie voimia (Larivaara 2008, 1201). Jotta eläminen yhteiskun-

nassa olisi muutakin kuin vain selviytymistä päivästä toiseen tarvitaan sekä ta-

loudellisia että muita resursseja. Köyhyys asettaa rajoja monenlaiselle osallistu-

miselle ja kokemus omasta elämänhallinnasta heikkenee. (Sironen & Saastamoi-

nen 2014, 13.) Sen lisäksi että köyhyys ilmenee monin tavoin, sillä on yhteiskun-

nallisesti universaali merkitys; köyhyys tarkoittaa sitä, että ihmiseltä puuttuvat ne 

resurssit siihen jokapäiväiseen elämään, jota valtaosa ympärillä olevista ihmisistä 

elää (Therborn 2014, 29–30).  

2.4 Köyhyys ja yksinhuoltajuus 

Nyky-yhteiskunnassa normaalina pidettyä elintasoa on sitä vaikeampi ylläpitää 

mitä pienemmät tulot perheellä on (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 148). Per-

heissä, joissa on ainoastaan yksi huoltaja, on useammin pienemmät tulot ja toi-

meentulovaikeuksia. Yksinhuoltajataloudet tulevat heikommin toimeen siitä luon-

nollisesta syystä, että tulonsaajia on yleensä vain yksi. (Okkonen 2014, 16.) Pie-

nituloisuus- eli köyhyysriski onkin keskimääräistä korkeampi juuri yksinhuoltaja-

talouksissa. Syitä köyhyysriskille ovat muun muassa yksinhuoltajien alhaisempi 

työllisyysaste, matala palkka sekä tulonsiirtojen heikentynyt taso. (Pylkkänen 

2009, 94-95.) 

Yksinhuoltajien työhön osallistumisen aste on ollut koko laman jälkeisen ajan sel-

keästi muita lapsiperheitä alhaisempi (Pylkkänen 2009, 98). Professori Juho Här-

kösen (Kelakanava 2017) mukaan vielä 80- luvulla sekä puolisoäitien (eli avo- tai 

avioliitossa elävät äidit) että yksinhuoltajaäitien työllisyysaste olivat korkealla. 

Poiketen puolisoäideistä yksinhuoltajien työllisyystaso ei ole koskaan palannut 

samalle tasolle ennen 90- luvun lamaa edeltäviä vuosia. Pääselityksinä tälle Här-

könen kuvaa ensinnäkin sitä, että yksinhuoltajuuden esiintyvyys on lisääntynyt 
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erityisesti niiden keskuudessa, jotka ovat vähemmän koulutettuja (vain perus- tai 

keskiasteen opinnot). Toiseksi vähemmän koulutettujen yksinhuoltajien työlli-

syysaste on kehittynyt erityisen huonosti.  

Tähän lienee yhtenä syynä globalisoituneen talouden myötä Suomesta merkittä-

västi vähentyneet vähän koulutusta vaativat työpaikat (Salmi ym. 2014, 103). Yk-

sinhuoltajista enemmistö on naisia (Haataja 2009, 96). Vaikeuksia saavuttaa kah-

den huoltajan perheen tulotaso aiheuttaa myös naisten keskimäärin miehiä ma-

talampi palkkaus (Haataja 2009, 106). 

Köyhyyttä yksinhuoltajien elämänkokemuksena tutkinut Roivainen (2011, 24-25) 

haastatteli tutkimukseensa yksinhuoltajanaisia. Haastattelut osoittivat, että köy-

hyyttä koetaan yhtä lailla kouluttamattomien kuin koulutettujen yksinhuoltajanais-

ten keskuudessa. Työsuhteet haastatelluilla olivat epävarmoja, ainoastaan yh-

dellä yksinhuoltajanaisella oli pysyvä työsuhde matalapalkka-alalla. Useimpien 

yksinhuoltajanaisten toimeentulo muodostui erilaisista sosiaalietuuksista 

Lapsiperheiden tulonmuodostukseen vaikuttavat työmarkkinoilta saatavien tulo-

jen lisäksi sosiaaliset tulonsiirrot, kuten lapsilisä ja vanhempainpäivärahat sekä 

yksinhuoltajille maksettavat elatustuki- tai apu. Työttömälle vanhemmalle työttö-

myysturvasta voi muodostua merkittävä rooli perheen kokonaistuloissa. Asumis-

tuki ja toimeentulotuki toimivat usein pienituloisten perheiden tulojen täydentä-

jänä. (Honkanen 2016, 182.) 

2000- luku on Suomessa ollut monien perhepoliittisten uudistusten aikaa. Jotkin 

kehityssuunnista ovat silti pysyneet tiukasti ennallaan. Yksi kehityssuunnista on 

yksinhuoltajakotitalouksien 1990- luvulta lähtien heikentynyt taloudellinen tilanne 

verrattuna kahden huoltajan talouksiin. Tätä eroa ole juurikaan saatu kavennet-

tua. (Haataja ym. 2016.) 
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3 YKSINHUOLTAJUUS 

3.1 Yksinhuoltajuuden määrittelyä 

Yleiskielessä yksinhuoltajalla tarkoitetaan yleensä perhettä, joka muodostuu yh-

destä vanhemmasta ja vähintään yhdestä alaikäisestä (alle 18- vuotiaasta) lap-

sesta (Haataja 2009, 46). Yksinhuoltajaksi päätymisen reitit ovat muuttuneet ajan 

mittaan. Siinä missä 1900- luvun alkupuolella yksinhuoltaja oli yleensä leski tai 

tullut raskaaksi avioliiton ulkopuolella, 2000- luvulla yksinhuoltajuuden taustalla 

on usein avio- tai avoero. (Rantalaiho 2009, 43.) Myös lapsen hankkiminen ilman 

toista huoltajaa (mukaan lukien adoptiot) ja lapsen suunnittelematon syntymä 

ovat yksinhuoltajuuden taustalla (Haataja 2009, 46). 

Lapsen huoltaja voi toimia huoltajana täysin yksin. Yksinhuoltajuuden saanut 

vanhempi voi päättää yksin lasta koskevista asioista ilman neuvottelua toisen 

vanhemman kanssa. Lapsen huoltajuus voidaan määrätä myös molemmille van-

hemmille yhteisesti. Tätä kutsutaan yhteishuoltajuudeksi. Yhteishuoltajuudessa 

vanhemmat päättävät yhdessä lapseen liittyvistä tärkeistä asioista, kuten kasva-

tuksesta ja terveydenhoidosta. Lapsen päivittäisistä asioista päättää kuitenkin se 

huoltaja, jonka luona lapsi asuu. (Lastensuojelu.info 2019.)  

Käsitteenä yksinhuoltajuus on osittain ongelmallinen. Yksinhuoltajaperheet raja-

taan yhden vanhemman perheiksi asumismuodon mukaan (vanhempi ja lapsi), 

vaikka lapsella on usein myös toinen huoltaja, joka osallistuu, ainakin jossain 

määrin, lapsen elatukseen ja hoitoon. (Forssen, ym. 2009, 11.) Puhuttaessa ar-

kikielellä yksinhuoltajaksi kutsutaan kuitenkin usein henkilöä, joka pääasiallisesti 

vastaa lapsen arjesta (Tamminen 2015, 9).  

Suomen kielessä esiintyy myös käsite yhden vanhemman perhe. Tällä tarkoite-

taan yksinhuoltajaperheen tavoin perhettä, jonka muodostavat yksi vanhempi ja 

lapsi tai lapset. Kuten yksinhuoltajaperheessä yhden vanhemman perheessä 

vanhempi voi olla yksinhuoltaja tai yhteishuoltajuudessa toisen vanhemman 

kanssa. (infoFinland.fi 2014.)  
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3.2 (Yksin)huoltajan tehtävät ja vastuu 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta turvaa lapselle tasapainoisen kehi-

tyksen ja hyvinvoinnin sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen 

ja hänen vanhempansa välillä. Lapsen huoltoon kuuluvat hyvä hoito ja kasvatus, 

muu huolenpito sekä turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö ja koulutus. 

(Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.) 

Lailla pyritään myös turvaamaan lapsen oikeus tavata vanhemmistaan sitä, jonka 

luona hän ei vakituisesti asu ja näin luoda ja säilyttää suhde tähän vanhem-

paansa. Tapaamisoikeuteen kuuluu lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset tai 

muunlainen yhteydenpito. Lasten vanhempien tulisi molempien myötävaikuttaa 

tapaamisoikeuden toteutumiseen. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.) 

Lain mukaan lapsella on oikeus myös riittävään elatukseen, josta vanhemmat 

vastaavat oman kykynsä mukaan. Lapsen oikeus elatukseen käsittää ne kulut, 

jotka aiheutuvat lapsen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisestä sekä 

hoidon ja koulutuksen kustannukset. Arvioitaessa vanhempien elatuskykyä ote-

taan huomioon muun muassa vanhemman ikä, työkyky ja mahdollisuus ansio-

työhön. Vanhempi voidaan velvoittaa elatusavun suorittamiseen lapselle esimer-

kiksi silloin, kun hän ei muulla tavoin osallistu lapsen elatukseen tai jos lapsi ei 

asu vakituisesti hänen luonaan. (Laki lapsen elatuksesta.) 

3.3 Yksinhuoltajuus lukuina 

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 1 472 000 perhettä, joista lapsiperheitä 

566 000. Lapsiperheeksi luokitellaan ne perheet, joissa on vähintään yksi alle 18- 

vuotias lapsi.  Perheitä, joissa oli äiti ja lapsia tai isä ja lapsia, oli 183 410. (Suo-

men virallinen tilasto SVT: Perheet.) 
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4 HYVINVOINTI 

 Moniulotteinen hyvinvointi 

Pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa Allardt (1976, 38-50) jaotteli hyvin-

voinnin ulottuvuudet kolmeen perusluokkaan, jotka ovat elintaso (having), yhtei-

syyssuhteet (loving) ja itsenä toteuttamisen muodot (being). Elintason osatekijöi-

hin kuuluvat tulot, asuminen, työ, koulutus ja terveys. Yhteisyyssuhteet pitävät 

sisällään niitä ihmissuhteita, joissa suhteet ovat symmetrisiä (rakastaminen, huo-

lenpito ja välittäminen ovat vastavuoroisia tapahtumia ihmisten välillä). Tällaisia 

suhteita ovat muun muassa perhe-, pari- ja ystävyyssuhteet. Itsensä toteuttami-

sen muodot koostuvat ihmisen kokemasta arvostuksesta ja korvaamattomuuden 

tunteesta, vaikuttamismahdollisuuksista itseään koskevissa asioissa sekä mie-

lenkiintoisesta vapaa-ajan toiminnasta. 

1960- ja 1970- luvuilla hyvinvointia aktiivisesti tutkinut Allardt yhdisti tutkimuksis-

saan objektiivisia, mitattavissa olevia elinolomittareita, subjektiivisia elämänlaa-

dun piirteitä sekä kokemuksia onnellisuudesta (Simpura & Uusitalo 2011, 115). 

1980- luvulla hyvinvointi määriteltiin mitattavissa olevien resurssien, kuten asun-

non, työn ja rahan, hallinnaksi. Hyvinvointi nähtiin ennen kaikkea valtion ja kan-

salaisen välisenä suhteena, jota säädeltiin uudelleenjaolla. Hyvinvointitutkimus 

on sittemmin laajentunut koskemaan myös koettua hyvinvointia ja kytkeytyy val-

tion ja kansalaisen lisäksi myös muun muassa sosiaalisiin suhteisiin ja kulutta-

juuteen. (Saari 2012, 7.) 

Esimerkiksi Euroopan tilastovirasto Eurostat ja OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) ovat kehittäneet suosituksia elämän-

laadun mittaamiseen käytettävistä indikaattoreista ja niiden käytöstä. Eurostat ja 

OECD ovat tahoillaan luokitelleet hyvin samankaltaisia hyvinvoinnin osatekijöitä. 

Näitä ovat esimerkiksi tulot ja toimeentulo, asumisen olot, koulutus, työ ja siihen 

liittyvät asiat, ympäristö, sosiaaliset suhteet ja turvallisuus. Yhtä yksinkertaista 

mittaria hyvinvoinnin osoittamiseen on kuitenkin lähes mahdotonta toteuttaa il-

miön monimuotoisuuden ja subjektiivisuuden vuoksi. (Honkkila 2015, 26.) 
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4.2  Hyvinvointi arjessa 

Hyvinvointi voidaan nähdä mahdollisuutena. Tällöin hyvinvointi määrittyy ihmisen 

olemassa olevien voimavarojen perusteella, niiden voimavarojen, joita ihmisellä 

on käytettävänään omien tarpeidensa tyydyttämiseen ja itsensä toteuttamiseen. 

Hyvinvointi koetaan hyvin omakohtaisesti. Näin ollen huonommissa oloissa elävä 

ihminen voi sanoa voivansa hyvin ja päinvastoin. Hyvinvoinnin keskeinen sisältö 

vaihtelee eri ihmisten välillä. Toisille ystävyyssuhteet ja rakkauden kokeminen 

ovat osa hyvinvoinnin ydintä, kun taas toisille elämän perustarpeiden, kuten ra-

vinnon ja vaatetuksen turvaaminen ovat hyvinvoinnin tärkein osa. Kun ihmisen 

perusasiat ovat kunnossa, voivat esimerkiksi harrastus ja koulutus nousta hyvin-

voinnin keskiöön. (Lammi-Taskula 2011, 9.) 

Raijaksen (2011, 260-262) mukaan lähestyttäessä hyvinvointia arjen toiminnan 

näkökulmasta hyvinvoinnilla näyttäisi olevan kolme toisiinsa yhdistyvää piirrettä: 

ne olosuhteet, joissa ihminen elää, ne resurssit ja toiminnot, joita kotitaloudella 

on sekä ihmisen henkilökohtainen toimintakyky ja resurssit. Elinolosuhteet luovat 

tietynlaiset rajat arkielämälle, mutta eivät suoraan määrittele sitä, minkälaiseksi 

arki muodostuu. Todellinen arki voi muodostua huonommaksi tai paremmaksi eri-

laisten tekijöiden vuoksi. 

Maritta Törrönen (2012, 9-11) on tutkinut lapsiperheiden arkea ja koettua hyvin-

vointia. Hänen tutkimuksessaan arjen hyvinvointi on liitetty etenkin kotiin ja vuo-

rovaikutukseen läheisiksi koettujen ihmisten kanssa. Törrönen on tarkastellut 

perheiden hyvinvointia vanhempien näkökulmasta ja ollut tutkimuksessaan erityi-

sen kiinnostunut koetusta, subjektiivisesta hyvinvoinnista erotuksena objektiivi-

seen, mitattavissa olevaan hyvinvointiin. 

Tutkimukseen haastateltujen vanhempien koettuun hyvinvointiin nivoutuvat per-

heen menneisyyden ja nykyisyyden erilaiset, kuten taloudelliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset piirteet. Vanhempien hyvinvointi on monimuotoista ja eriarvoista. Tut-

kimusaineiston mukaan koettu taloudellinen toimeentulo jaottelee perheiden hy-

vinvointia muita resursseja selkeämmin. Haastateltavat kuvaavat hyvinvointia so-

siaalisena ja taloudellisena vakautena, johon yhdistyvät muun muassa riittävä 
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toimeentulo, työelämäyhteydet, terveys ja hyvä asuminen. Suurimmalla osalla 

haastateltavista arkielämä on hyvinvointia tukevaa, mutta joidenkin elämässä 

näyttäytyy elämänalueesta toiseen leviävää kasautunutta huono-osaisuutta. 

Huono-osaisuuden tekijöinä ovat esimerkiksi vähävaraisuus, vaikeudet työllisty-

misessä, sosiaalisen tuen vähäisyys ja terveyteen liittyvät asiat. Aineiston perus-

teella erityisen vaikealta näyttää yksinhuoltajien tilanne. (Törrönen 2012, 71-72.) 

4.3 Hyvinvointi ja osallisuus 

Hyvinvoinnin lähteet ovat aineellisia, aineettomia tai näiden kahden välimuotoon 

sijoittuvia mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ovat muun muassa toimeen-

tulo, asuminen ja koulutus sekä esimerkiksi luottamus, turva ja palvelut. Liittymi-

nen osaksi erilaisia hyvinvoinnin lähteitä ja elämän merkityksellisyyttä lisääviä 

vuorovaikutuksellisia suhteita on osallisuutta. Osallisuutta on vaikuttaminen 

oman elämänsä kulkuun, sen mahdollisuuksiin, erilaisiin toimintoihin ja palvelui-

hin sekä yhteisiin asioihin. (Isola ym. 2017, 5.) 

Osallisuus ilmenee päätösvaltana omaan elämään liittyvissä asioissa, mahdolli-

suutena säädellä omaa olemistaan ja omia tekemisiään. Osallisuus ilmenee 

myös sellaisissa vaikuttamisen prosesseissa, joissa vaikutusmahdollisuudet ulot-

tuvat itsen ulkopuolelle esimerkiksi erilaisiin ryhmiin ja palveluihin sekä panosta-

misessa yhteiseen hyvään, merkityksellisyyden kokemiseen ja luomiseen sekä 

sosiaalisiin suhteisiin. (Isola ym. 2017, 5.) 

Tunne osallisuudesta syntyy, kun yksilö on jonkin yhteisön jäsenenä esimerkiksi 

työn tai harrastustoiminnan kautta ja kokee olevansa yhteisössä arvostettu ja ta-

savertainen toisten kanssa. Mahdollisuus terveyteen, työhön ja toimeentuloon 

sekä asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin ylläpitävät kokemusta osallisena olemi-

sesta yhteiskunnassa. Kokemukset osallisuudesta ja erilaiset sosiaaliset verkos-

tot toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja hyvinvoinnin vajeita vastaan. So-

siaalinen aktiivisuus lisää terveyttä vähentämällä riskiä sairastua erilaisiin sai-

rauksiin, kuten masennukseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
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Työ on tärkeä osallistumisen muoto, sillä työ ja ammatti määrittelevät omalta 

osaltaan yksilön identiteettiä ja paikkaa yhteiskunnassa. Työelämän ulkopuolelle 

jääminen katkaisee siteen työyhteisöön ja sitä kautta osallisuuden kokemukseen 

yhteiskunnassa. Pitkäkestoinen työttömyys saattaa lisätä riskiä syrjäytymiseen. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015) 

Yhteiskunnan ja muiden toimijoiden erilaisilla palveluilla on merkittävä rooli osal-

lisuuden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Osallisuutta on mahdollista 

lisätä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: varmistamalla kaikille riittävä toimeentulo, 

tukemalla asumista tarvittavilla palveluilla, vahvistamalla yksilön omia voimava-

roja, ohjaamalla ja tukemalla perheitä varhaisen tuen keinoin, edistämällä työelä-

mään pääsyä sekä mahdollistamalla kaikille osallistuminen mielekkääseen va-

paa-ajan toimintaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

4.4 Resilienssi eli selviytymiskykyisyys 

Jokaisen ihmisen elämänpolku on omanlaisensa. Elämä tuo mukanaan myös 

paljon ei-toivottuja asioita. Toisille ihmisistä elämänkulku on alusta asti rankem-

paa, toisia elämä satuttaa vasta myöhemmin. Kaikki kohtaavat kuitenkin jossain 

elämänsä vaiheessa sen tosiasian, että elämä ei menekään toivotulla tavalla. 

Tällaisen kokemuksen voi aiheuttaa esimerkiksi avioero, työpaikan menetys, va-

kava sairastuminen tai jokin muu vaikea elämäntapahtuma. Vaikeat kokemukset 

tuovat mukanaan vaikeat ajatukset ja tunteet. Tapa kohdata vaikeuksia vaihtelee 

suuresti eri ihmisten välillä. (Pietikäinen 2017, 8-14.) 

Siinä missä toiset ihmiset lannistuvat pienistäkin vastoinkäymisistä, toiset näyttä-

vät selviytyvän vaikeistakin. Yksi tähän asiaan vaikuttavista tekijöistä on re-

silienssi eli selviytymiskykyisyys. Psykologian ammattisanastoon kuuluva re-

silienssi tarkoittaa henkistä vahvuutta, joustavuutta, vaikeuksien kohtaamista ja 

vaikeuksista selviytymistä. Resilienssi liittyy läheisesti optimismiin eli kykyyn 

nähdä myönteistä myös vaikeissa asioissa. (Lääperi 2016, 14-15.) 
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Kielitoimiston suositus resilienssin suomennokselle on selviytymiskykyisyys. Sel-

viytymiskykyisyys merkitsee vahvuutta, jota voidaan kasvattaa vaikeuksia kohda-

tessa. Poiketen perinteisestä suomalaisesta sisun käsitteestä, joka usein merkit-

see jääräpäistä yksin yrittämistä, selviytymiskykyisyyteen kuuluu myös avun pyy-

täminen. Selviytymiskykyisyyttä vahvistavat muun muassa yhteisöllisyys, mu-

kava harrastus ja huumori. (Lääperi 2016, 14-15.) 

Resilienssi ei tarkoita sitä, että kaikista vastoinkäymisistä tai menetyksistä selviy-

tyisi helposti ja vahingoittumattomana ilman tapahtumien herättämiä tunteita.  

Resilienssi ei myöskään tarkoita sitä, että mistä tahansa vaikeasta elämänkoke-

muksesta pitäisi palautua mahdollisimman nopeasti. Kyse on vaikeuksien koh-

taamisesta siten, että niiden myötä voi kokea vahvistuneensa ja oppineensa ko-

kemuksesta. (Pietikäinen 2017, 182-184.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimustyön tausta ja tarve 

Aiempien tutkimusten ja tilastojen sekä muun kirjallisuuden ja artikkeleiden poh-

jalta kiinnostuin vähävaraisten yksinhuoltajien hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä 

köyhyyden kokemusten tutkimisesta. Tutkimukselle on selvä tarve. Vaikka 1990- 

luvun laman myötä nousi esille yleinen huoli lapsiperheiden hyvinvoinnista, on 

köyhien perheiden, erityisesti yksinhuoltajaperheiden, arkea ja selviytymistä tut-

kittu melko vähän (Roivainen 2011, 15). 1990- luvun puolivälistä lähtien tarkas-

teltuna pienituloisuus on lisääntynyt erityisen selvästi yhden huoltajan perheissä 

ja yksinhuoltajaperheissä myös lapsiköyhyysaste on kasvanut jyrkimmin. 

Tutkimuksen taustalla on myös tieto vähävaraisuuden ja sen vaikutusten ylisuku-

polvisesta periytymisestä. Hyvinvointierojen ja syrjäytymisen juuret ulottuvat 

usein varhaisiin elämänvaiheisiin. Perheen tilanne ja lapsuuden olosuhteet vai-

kuttavat monella tavalla myöhempien elämänvaiheiden valintoihin ja mahdolli-

suuksiin. Vanhempien sosioekonominen asema ja koulutus, terveys sekä talou-

dellinen tilanne vaikuttavat lasten hyvinvoinnin osa-alueisiin kuten kouluttautumi-

seen. Sukupolvelta toiselle periytyvät ongelmat ja huono-osaisuus ovat merkit-

tävä ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. (Paananen & Gissler 2014, 208.)   

Päädyin kokoamaan tutkimustani varten tietoa vähävaraisilta yksinhuoltajilta. Mo-

nien aikaisemmin tehtyjen tutkimusten valossa voidaan todeta, että tutkimustyöni 

aihe on edelleen valitettavan ajankohtainen ja ihmisten subjektiivisten kokemus-

ten tutkiminen tärkeää ja tarpeellista. 

5.2 Tutkimustyön tavoitteet, aiheen rajaus ja tutkimustehtävä 

Tutkimustyön tarkoituksena on kerätä ja tuottaa ajantasaista tietoa yksinhuolta-

jien köyhyydestä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksinhuoltajien subjektii-
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visia kokemuksia huonosta taloudellista tilanteesta, hyvinvoinnista ja osallisuu-

desta (nykytila, haasteet ja vahvuudet). Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuot-

taa tietoa köyhien yksinhuoltajien tilanteesta niin palvelujärjestelmän kuin muun-

kin toiminnan kehittämiseksi yksinhuoltajien ja heidän perheidensä osalta. 

Tutkimusaihe on usein liian laaja kokonaisuus, jota on supistettava, jotta aiheen 

hallinta olisi mahdollista. Aihetta rajaamalla helpotetaan tutkittavan ilmiön ja il-

miön ongelman hallintaa sekä selityksen löytymistä. Tutkimusaiheen rajaaminen 

tarkoittaa käytännössä toisten tekijöiden tarkastelua ja toisten jättämistä ulkopuo-

lelle. (Kananen 2014, 32-33.) 

Tutkimusprosessin helpottamiseksi tutkimuksen taustalla oleva ongelma muute-

taan usein tutkimuskysymykseksi. Kerätyn aineiston avulla ratkaistaan tutkimus-

ongelma ja -kysymykset. (Kananen 2014, 36-41.) Vaikka tutkimusongelmat 

muuttuisivatkin tutkimuksen edetessä, niillä on silti tärkeä tehtävä tutkimuksen 

kasassa pitämisessä. Ongelmanasettelu laadullisessa tutkimuksessa on jousta-

vaa ja vaikka hyvänä yleisohjeena voidaankin pitää jonkin kapeamman osa-alu-

een perusteellisempaa tarkastelua, voi tutkija asettaa tutkimukselleen myös yleis-

luontoisemman tutkimustehtävän. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkimuksen edetessä ja kokoamani aineiston myötä tutkimustehtäväkseni muo-

toutui: miten yksinhuoltajat kokevat köyhyyden ja taloudellisten resurssiensa riit-

tämättömyyden? Minua kiinnostavat myös erityisesti seuraavat teemat: 

• Minkälaiseksi yksinhuoltajat kokevat kokonaisvaltaisen hyvinvoin-

tinsa? 

• Minkälaiseksi yksinhuoltajat kokevat yhteiskunnallisiin toimiin osallistu-

misen mahdollisuutensa? 

5.3 Tutkimuksen tieteenfilosofinen suuntaus ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni taustalla on löyhästi sekä tieteenfilosofinen fenomenologinen että 

hermeneuttinen ajattelu. Fenomenologia on tieteenfilosofinen suuntaus, joka ko-
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rostaa yksilön kokemusta ja jossa merkityksellistä on juuri ihmisten omakohtais-

ten kokemusten ja elämysten pohtiminen (Jyväskylän yliopiston Koppa, 2015a). 

Hermeneutiikalla tarkoitetaan merkityksiä sisältävien kokonaisuuksien tulkintaa 

ja ymmärtämistä (Jyväskylän yliopiston Koppa, 2015b).  

Tutkimukseni lähtökohtana ovat yksinhuoltajien subjektiiviset kokemukset köy-

hyydestä sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksista. Kvalitatiivinen eli laa-

dullinen tutkimus on luonteva tapa lähestyä tämän kaltaisia kokemuksia. Laadul-

liselle tutkimukselle on usein yleistä seuraavat asiat: tutkimuksen painopiste on 

luonnollisessa tapahtumaympäristössä, kiinnostus merkityksiin, näkökulmiin ja il-

miön ymmärtämiseen sekä perusteltu teoria (Woods 1999, 2). 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista elämää (Hirsjärvi ym. 

2009, 161). Laadullisella tutkimusmenetelmällä on mahdollista tavoittaa ihmisen 

elämään pidemmälle aikajaksolle sijoittuvia asioita ja merkitykselliseksi koettua 

elämänkulkua (Vilkka 2015, 118). Tutkimusaineistoa voi kerätä monella tavalla. 

Vaikka haastatteluista onkin muodostunut ikään kuin synonyymi laadulliselle tut-

kimukselle, aineistoksi soveltuvat myös esimerkiksi kuva-aineistot, mainokset, ai-

kakauslehdet, elämäkerrat ja kirjoitelmat. (Vilkka 2015, 122.)  

5.4 Aineiston hankinta 

Eri aineiston hankkimiseen soveltuvia vaihtoehtoja punnittuani päädyin kerää-

mään kirjoitelmia. Kuten muun muassa elämäkerrat myös kirjoitelmat kuuluvat 

narratiiveihin eli kerronnalliseen, kertomukselliseen aineistoon. Tämä tarkastelu-

tapa soveltuu tutkimukseen, jossa kiinnostus on yksilön vapaasti kertomissa asi-

oissa, oman elämän tarinoissa. Henkilökohtainen tarina antaa mahdollisuuden 

esimerkiksi kannanottoon, kritisointiin ja asioiden tekemiseen ymmärrettäväksi 

sekä tuo esiin omakohtaiset kokemukset, tavoitteet ja toiveet. Narratiivisen ai-

neiston keräämisessä tutkittavalle voidaan antaa täysin vapaat kädet aiheen 

kommentointiin tai vaihtoehtoisesti suunnata kirjoittamista juuri tutkimuksen tar-

peisiin. Tällöin kirjoittajalle annetaan tutkijan toiveiden mukaisesti tutkimuksen 
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kannalta oleellisia lähtökohtia tai elementtejä, joita kertomus voisi sisältää. (Saa-

ranen- Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

Keräsin kirjoitelmat yksinhuoltajille tarkoitetun ja suljetun Facebook-ryhmän, ni-

meltä Yksinhuoltajat – Arjen sankarit, jäseniltä. Pyysin ryhmään pääsyä ja ha-

kiessani ryhmän jäsenyyttä kerroin ryhmän ylläpitäjille myös opinnäytetyöni ai-

neistonhankinnan tarpeista. Ryhmään liittyessäni yksinhuoltajajäseniä oli yli 

2400. Jonkin aikaa jäseneksi pääsyni jälkeen julkaisin ilmoituksen (Liite 1), jossa 

etsin vähävaraisia yksinhuoltajia kertomaan kokemuksistaan kirjoitelman muo-

dossa.  

Ilmoituksen suunnittelin siten, että saisin kirjoitelmista mahdollisimman paljon 

vastauksia tutkimustehtäviini. Tavoitteeni oli tehdä innostava ilmoitus, joka ei kui-

tenkaan saisi kirjoittamista tuntumaan liian työläältä, vaikkakin ilmoituksessa et-

sinkin ensisijaisesti niitä vastaajia, jotka lähtökohtaisesti pitävät itsensä ilmaise-

misesta narratiivisin keinoin. En asettanut yksinhuoltajuudelle enkä vähävarai-

suudelle tiukkoja rajoja. Tärkeintä oli tutkittavan omakohtainen kokemus käytet-

tävissä olevien varojen riittämättömyydestä. Lisäsin ilmoitukseen apukysymyk-

siä, joiden tarkoituksena oli toisaalta helpottaa kirjoittamisen alkuun pääsemistä, 

toisaalta rajata kirjoitelmien perspektiiviä tutkimukseni tarpeisiin. 

Keräsin aineistoa neljän kuukauden ajan, joka oli huomattavasti pitempi aika, 

jonka ensin ajattelin aineiston keräämiseen käyttäväni. Toistin ilmoitukseni ker-

taalleen sen ensijulkaisun jälkeen ja lisäksi muistuttelin opinnäytetyöstäni muuta-

mia kertoja. Ilmoitukseni sai melko runsaasti huomiota, vaikkakin useat kommen-

toijat olivat valmiita osallistumaan opinnäytetyöni aineiston kokoamiseen vastaa-

malla valmiisiin kysymyksiin (kysymyslomakkeeseen). Vastauksia olisin varmasti 

määrällisellä tutkimuksella saanut enemmän. Useat kommentoijat ilmoittivat kiin-

nostuksensa kirjoittamisesta, mutta eivät kuitenkaan lopulta kirjoittaneet koke-

muksistaan. Kirjoitelmia sain lopulta kuudelta vastaajalta. Sivumäärältään aineis-

toa koostui noin 18 sivua. 
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5.5 Tutkimusaineiston analysointi 

Tutkimukseni voidaan ajatella olevan nk. teoriasidonnainen tutkimus. Teo-

riasidonnaisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ei perustu suoraan tutkimuk-

sessa kuvattuun teoriaan, mutta analysoitavan aineiston kytkökset teoriaan ovat 

havaittavissa. Tutkijan on mahdollista etsiä tutkimusaineistosta löytämilleen ha-

vainnoille vahvistusta ja selityksiä teoriasta. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka). 

Tutkimusaineistoni analysointiin käytin sisällönanalyysia ja teemoittelua. Kaikkiin 

laadullisen tutkimuksen perinteisiin käypä perusanalyysimenetelmä on sisäl-

lönanalyysi. Se on paitsi yksittäinen metodi myös väljä teoreettinen kehys, jonka 

liittäminen erilaisiin analyysien kokonaisuuksiin on mahdollista. Laadullisen tutki-

musaineiston analyysissa on hyvä tehdä vahva päätös siitä, mikä kerätyssä ai-

neistossa kiinnostaa ja valita jokin tarkasti rajattu ilmiö. Tutkimuksen tarkoitus 

sekä tutkimustehtävät auttavat rajaamisessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). 

Kerätty tutkimusaineisto tulee muuttaa muotoon, jossa sitä voidaan tutkia. (Vilkka 

2015, 137). Mahdollisesti monessakin muodossa oleva aineisto yhteismitalliste-

taan eli litteroidaan. Litteroinnin muoto on yleensä tekstimuoto. (Kananen 2014, 

99.)  

Tutkimukseni aineisto koostuu kirjoitelmista, jotka ovat jo valmiiksi kirjoitetussa, 

tekstimuodossa. Aloitin aineiston analyysin lukemalla kirjoitelmat läpi useita ker-

toja. Erottelin ja merkitsin niitä asioita, jotka sisältyivät kiinnostukseeni tutkimus-

tehtävän ja alateemojen mukaisesti. Sen jälkeen aloitin varsinaisen teemoittelun. 

Teemoittelussa on kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilai-

siin aihepiireihin sekä niitä kuvaavien näkemysten etsimisestä tutkimusaineis-

tosta. Ennen kuin aloitetaan varsinainen teemoittelu, aineistoa voidaan ryhmitellä 

esimerkiksi vastaajien ominaisuuksien, kuten ikä tai sukupuoli, mukaan. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 93.)  

Ryhmittelin aineistosta ensin kirjoitelmia tehneiden eli vastanneiden sukupuolet, 

iät, lasten iät ja lukumäärän sekä pääasiallisen toiminnan. Kaikki vastaajat olivat 
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naisia, iältään 28-54 vuotiaita. Vastaajien kanssa samassa kotitaloudessa asuvat 

lapset olivat iältään kahdesta vuodesta seitsemääntoista vuoteen. Lasten luku-

määrä vaihteli yhden ja kolmen lapsen välillä. Kolme vastaajista oli työelämässä 

pienipalkkaisilla aloilla ja kolme vastaajista työelämän ulkopuolella, joista yksi 

opiskeli. 

Tutkimusongelman kannalta olennaisia teemoja tutkimusaineistoni analyysissa 

olivat esimerkiksi köyhyys, hankinnat, ruoka, vapaa-aika, resilienssi, mielenter-

veys ja hyvinvointi sekä yhteiskunnallinen asema/osallisuus. Näiden teemojen 

esiintymistä aineistossa merkitsin sekä numeroin että värein. Jotta teemoittelu 

onnistuisi vaatii se teorian ja empirian vuorovaikutusta ja niiden näkymistä tutki-

mustekstissä toisiaan kattavina (Eskola & Suoranta 1998, 175). 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Köyhyys kokonaisvaltaisena kokemuksena 

Yksinhuoltajien kirjoitelmissa köyhyys koetaan moniulotteiseksi. Köyhyys vaikut-

taa jokapäiväiseen elämään monin eri tavoin. Työ ei näytä turvaavan toimeentu-

loa, sillä työssä käyvät vastaajat työskentelevät pienipalkkaisilla aloilla, joissa an-

siotaso on matala ja joissa mahdolliset palkankorotukset ovat harvassa ja pieniä. 

Osa vastaajista on menettänyt luottokelpoisuutensa esimerkiksi maksamatto-

mien laskujen tai entisen puolison holtittoman rahankäytön vuoksi. Tulevaisuus 

mietityttää monella tavalla. 

YH3: Vaikka olen vakituisessa työssä, ulosoton asiakkaana elän köyhyysrajalla 

koko ajan. 

YH6: Yritän ajatella, että tämä on väliaikaista, mutta toisaalta pelkään, että olen 

lopun ikäni kituamalla. Lapset lähtee opiskelemaan, riittääkö raha… eläkkeeni tu-

lee olemaan pieni. Tulevaisuus huolestuttaa. 

YH1: Kauhukuvani on ettei poikani koulunsa jälkeen saa ikinä töitä ja hänestä tulee 

mun peräkammarin poika ja joudun loppuikäni hänestä huolehtimaan enkä saa 

ikinä omaa elämääni itselleni. 

Köyhyys näyttäytyy yksinhuoltajien elämässä rajattuina valinnanmahdollisuuk-

sina ja asioista luopumisena. Lasten tarpeet nousevat huoltajan omien tarpeiden 

edelle. Lasten tarpeista tinkiminen koetaan raskaana. Sosiaalinen elämä ja va-

paa-ajan mahdollisuudet ovat huomattavasti kaventuneet. Monet vastaajista ko-

kevat yksinäisyyttä ja tukiverkosto on pieni tai lähes olematon. Köyhyydessä elä-

minen koetaan stressaavana ja ylimääräisiä menoeriä murehditaan usein etukä-

teen. 

 YH6: Pienet tulot rajaa, tuo toivottomuutta. 

YH2: Työnteko on vaikeaa, sillä ajatukset ovat enimmäkseen taloudessa ja lasku-

jen maksamisessa. 

YH5: Päivät jolloin raha tulee tilille vaihtelee rajusti ja tuet ovat epävarmoja. Elän 

jatkuvasti pelossa, että joku lasku jääkin huomiotta ja unohdan maksaa sen silloin 

kun rahaa on. 
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 Köyhyys koetaan näkyvän myös ”ulospäin” esimerkiksi ulkonäössä tai autotto-

muutena. Tutkimusaineistoni perusteella yksinhuoltajilla on kuitenkin myös sel-

viytymiskykyisyyttä ja voimavaroja lisääviä tekijöitä, kuten lapset, ystävät, työ ja 

avun pyytäminen. 

6.2 Huolella harkitut hankinnat 

Yksinhuoltajat miettivät tarkasti ruokahankintansa. Kaupasta ostetaan vain edul-

lisinta ja tarpeellista tarjouksia hyödyntäen. ”Punalappuisten” tuotteiden ostami-

nen on arkipäivää ja usein ainoa mahdollisuus ostaa esimerkiksi lihaa.  

YH2: Maito, jogurtit, puuro ja kasvikset. Pakastekala ja pakastevihannekset myös 

toisinaan ostoslistalla. Viikonloppuisin lapsille karkkipussi. Lihaa en enää osta sen 

kalliuden vuoksi. Jos joskus lihaa ostan, niin niitä punalappuisia, jotka ovat alen-

nuksessa.” 

YH5: ..uskon myös, että lähikauppojemme myyjät ovat huomanneet tapani ja sen, 

että puolet ostoksista on aina ”oranssilappuisia”.  

YH3: Leivän päällisenä on pääsääntöisesti pelkkää halpamargariinia. Joskus hy-

vinä päivinä saamme leivän päälle kurkkua tai makkaraa, mutta harvoin on mitään 

muuta mahdollista ostaa kuin halpamargariinia”. 

Monet vähävaraiset yksinhuoltajat käyvät hävikkiruoan jakelupaikoissa. Osa vas-

taajista turvautuu läheisten tai muun tahon, kuten seurakunnan diakoniatyön, 

apuun turvatakseen ruoan saannin. 

YH4: Leipäjonossa käyn lähes viikottain. Sieltä ei vaan enää nykyään juuri mitään 

syömäkelpoista saa. Aiemmin sain välillä lihaakin, mutta nykyään lihaa ei hävikkiin 

juuri jää. 

YH1: No ruoatkin haen hävikkiruoan jako paikasta joten en voi edes tehdä ruokaa 

mitä haluan vaan mitä saan. 

YH3: Rahat ovat aina tiukalla ja jos en apua saisi lähimmiltäni, olisi välillä parin 

viikon ruuatonta aikaa usein. 

Hankintojen priorisointi on vähävaraisilla yksinhuoltajilla enemmän sääntö kuin 

poikkeus. Silloin kun rahat ovat vähissä, on mietittävä mikä hankinta on tärkein 

ja mitä ilman taas ei voi olla. Yksinhuoltajat tinkivät omista vaatehankinnoistaan. 
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Vaatteet ovat usein vanhoja ja kuluneita. Itselle uusia vaatteita saadaan lahjoi-

tuksina ja hankitaan käytettyinä esimerkiksi kirpputoreilta. Vanhoja vaatteita 

myös korjataan. Useat vastaajista kokevat köyhyyden näkyvän ulkonäössään. 

YH2: Vaateostoksilla en ole käynyt vuosiin. Lapsille ostan, kun kuluttavat vaat-

teensa puhki ja kasvavat nopeasti, mutten muista, koska olisin ostanut itselleni 

vaatteita. 

YH3: Kirpputorilta voi joskus löytää jotakin kivaa muutamalla eurolla, mutta joskus 

se muutamakin euro on liikaa. Omaa vaatekaappia on turha edes haaveilla muut-

taa tai ostaa vaatteita…… Olen ommellut housujani, sukkiani ja paitojani, jotta niitä 

voisi vielä käyttää. 

YH5: Koen, että vähävaraisuus näkyy ulkonäössäni. Vaatteet voivat olla jopa 10 

vuotta vanhoja, kosmetiikka halpaa ja vanhentunutta. Silmälasit kuluneet ja naar-

muiset, enkä käy kampaajalla. 

Vähävaraiset yksinhuoltajat tinkivät ruoka- ja vaatehankintojen lisäksi omasta ter-

veydenhuollostaan, harrastuksistaan, vapaa-ajan vietostaan sekä muun muassa 

lehtitilauksista, jota yksi vastaajista kuvaa seuraavasti: 

YH6: Minulle ei tule mitään lehtiä mistä pitäisi maksaa. Kaipaan Hesaria, koti-

aamuja, kun juon kahvia ja valtaan koko keittiön pöydän sanomalehteni kanssa… 

6.3 Hyvinvoinnin vajetta ja pieniä pilkahduksia selviytymiseen 

Tutkimusaineistoni perusteella useat vähävaraiset yksinhuoltajat kokevat köy-

hyyden vaikuttavan mielialaan, käyttäytymiseen ja ajatusmaailmaan. Vastaajat 

kokevat huolta, stressiä, apeutta, uupumusta, kireyttä ja masennuksen tunnetta.  

 YH2: Mielialani on enimmäkseen apea ja masentunut. 

YH5: Olen ollut masentunut, uupunut ja stressaantunut. Tällä hetkellä syön mie-

liala lääkkeitä ja koen, että ne on auttanut todella paljon. Ilman toimeentulotuen 

maksusitoomusta apteekkiin, tuskin kuitenkaan hakisin niitä. 

YH1: Olen kadottanut täysin oman tahtoni ja haluamiseni siihen ettei mulla ole 

itsellä varaa elää. 

Jo perustarpeiden tyydyttäminen on haasteellista ja itsensä toteuttamiselle ei 

juuri jää mahdollisuuksia. 

YH3: Olisi mukava päästä johonkin harrastuksiin, jossa voisi tavata muitakin ihmi-

siä, mutta varaa ei ole. 
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YH6: Olin aloittanut harrastuksena seinäkiipeilyn, olin jo ostanut valjaat ja kengät 

ja käynyt sen vihreän varmennuskortin. Lopetin tämän sekä kuntosalin. Ei riitä 

aika, ei raha. Pakko säästää. 

Kuormittumista aiheuttavat ainainen huoli taloudesta ja laskujen maksamisesta, 

toisilla ulosoton asettamat haasteet, juhlapyhien (esimerkiksi joulu) vaatimat lisä-

hankinnat, pelko kodinkoneiden tai auton hajoamisesta ja lasten moninaisiin tar-

peisiin vastaaminen. Vastavuoroiset yhteisyyssuhteet ovat monilla vähäisiä ja yk-

sinäisyys on yleistä. Tulevaisuutta ei nähdä kovinkaan valoisana. 

YH6: Minun niukkuustarinani on myös monikerroksinen. Sen kylkiäisenä kulkee 

tarina yksinäisyydestä ja ikääntymisestä. Parisuhteen kaipuusta, sen mahdotto-

muudesta. Luopumisesta. 

YH4: Kurjaltahan tämä alkaa tuntumaan kun elämä pyörii vuodesta toiseen näissä 

samoissa ympyröissä. Jokainen asia on suunniteltava huolella etukäteen. 

YH1: Salaa toivon että joskus tapaisin jonkun ihanan miehen, mutta kohta pessi-

mistisyyteni vie voiton ja ymmärrän ettei minua kukaan kotoani hae mihinkään. 

Ihmiset haluaa seurustella menestyvien ja rikkaampien ihmisten kanssa. 

YH2: Sosiaalisten suhteiden ylläpito onnistuu vain puhelimitse. Suurinta osaa ka-

vereista olen nähnyt monta vuotta sitten, sillä ei pahemmin ole varaa elokuviin, 

teatteriin tai konsertteihin, joissa kaverit käyvät ja joissa niitä voisi nähdä. 

Haastavasta vähävaraisen yksinhuoltajan arjesta löytyy myös keinoja selviytymi-

seen, voimavaroja ja ilon pilkahduksia. Monet vastaajista kokevat harvatkin tilai-

suudet, tehdä jotakin normaalista arkielämästä poikkeavaa, voimaannuttavaksi. 

Kaiken niukkuudenkin keskellä yksinhuoltajat yrittävät vielä vähän nipistää me-

noistaan järjestääkseen joskus jotakin kivaa itselleen ja lapsilleen. Niin kuin eräs 

vastaajista hauskasti kertoo: 

YH4: Pari kertaa vuodessa kyllä ”pistän elämän risaiseksi” ja mennään pitsalle tai 

mäkkäriin. 

Osa vastaajista on pystynyt käymään lomalla. Joku näkee ystäviään pienen lap-

sensa kanssa lähes päivittäin kahvittelun (jonka samalla kuvaa olevan suurin yk-

sittäinen itseensä käyttämä menoerä) merkeissä. Toinen saa voimaa musiikista 

ja luonnossa liikkumisesta. Kolmas käy lenkillä. Huumori on osalle vähävaraisista 

yksinhuoltajista arjen selviytymiskeino. 

YH3: Musiikki on valtava voimavara itselleni. Toinen asia on lenkki metsässä, 

jossa saa olla ihan yksin ajatuksineen. 
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YH4: Mutta huumorilla tästä selviää. 

YH6: Kun istuu tenavien kanssa – jälleen kerran, nyt tämän auton kanssa – tien-

poskessa autossa ja odottaa hinausautoa, ei tiedä itkeäkö vai nauraa. Viimeksi 

nauroimme. 

6.4 Osallisuus onkin osattomuutta 

Kaikki vastaajat eivät kirjoitelmissaan ottaneet suoraan kantaa omaan kokemuk-

seensa osallisuudesta, mutta vastaajista hekin kokevat osallisuuden puutetta esi-

merkiksi riittämättömän toimeentulon tai yhteisöihin kuulumattomuuden ja niuk-

kojen sosiaalisten suhteiden vuoksi. Tutkimusaineiston perusteella työ ei yksi-

nään tuo vähävaraiselle yksinhuoltajalle kokemusta yhteiskuntaan kuulumisesta. 

Ne yksinhuoltajat, jotka ovat pohtineet osallisuuden kokemusta, kokevat ole-

vansa yhteiskunnassa ennemminkin osattomia kuin osallisia.  

YH1: En todellakaan tunne olevani yhteiskunnan jäsen lainkaan. Olen täysin ulko-

puolinen eikä ketään kiinnosta mitä helvettiä on vastata ikuisuus kahden elämästä 

mitättömillä tuloilla. Ketään ei oikeesti kiinnosta. Kuulun kakkosluokan kansalaisiin 

ja vaikutusmahdollisuudet on olemattomat, koska jos haluat jossain olla vaikutta-

massa tai päästä vaikuttamaan niin rahalla niihin asemiin päästään. 

YH3: Usko horjuu ja koen olevani kaiken ulkopuolella lähinnä taloudellisten ongel-

mien vuoksi…. Koen että kotimaani on hyljännyt minut kokonaan, vaikka teen tär-

keää työtä lastenhoidossa ja olen ollut työelämässäkin mukana lähes koko ikäni. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

7.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

Kuten Aaltonen ja Leimumäki (2010, 147) toteavat: ”Elämä ei ole kertomus eikä 

kokemus ole kertomus”. Kuitenkin monia elämäntapahtumia ja -kokemuksia yri-

tetään ymmärtää, jäsentää ja tulkita kerronnallisuuden ja kertomuksen keinoin.  

Kertomus on keino välittää toisille omaa koettua todellisuutta ja samalla kerto-

mukseen nivoutuu väistämättä jotakin kertojan omasta minuudesta ja identitee-

tistä. Kokemustiedon välittäjänä kertomus on tärkeällä sijalla. Kertomuksen ei tar-

vitse kattaa koko kertojan elämäntarinaa, vaan se voi käsitellä esimerkiksi lyhyttä 

tai pitkää elämänjaksoa tai jotakin tiettyä elämän osa-aluetta. (Hyvärinen 2017, 

174.) 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vähävaraisten yksinhuoltajien omakohtaisia ko-

kemuksia köyhyydestä. Tarkastelun kohteena olivat myös vähävaraisten yksin-

huoltajien hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemukset. Tulokset osoittavat, että vä-

hävaraisten yksinhuoltajien köyhyyskokemukset ovat hyvin yhteneväisiä. Ne ovat 

omakohtaisia kokemuksia siitä, minkälainen vaikutus köyhyydellä on jokapäiväi-

seen elämään. Köyhyys ei rajoitu mihinkään tiettyyn osa-alueeseen elämässä, 

vaan vastaajat kuvasivat köyhyyden vaikuttavan elämään kokonaisvaltaisesti.  

Tämän päivän kulutusyhteiskunnassa materiaalisen, henkisen ja sosiaalisen hy-

vinvoinnin saavuttamiseen liittyy läheisesti erilaisten kulutushyödykkeiden hank-

kiminen. Taloudelliset resurssit rajaavat hankintoja ja myös mahdollisuuksia toi-

mia niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Kulutuksen määrään ja laatuun vai-

kuttavat suoraan käytettävissä olevat tulot ja muu varallisuus. (Niemelä & Raijas 

2014, 106.) 

Köyhyyden näkökulmasta tarkasteltuna tulokset osoittavat, että vaikka yksinhuol-

tajien köyhyys näyttäytyy pääasiassa suhteellisena köyhyytenä, se saa lähes jo-

kaisen vastaajan kohdalla myös absoluuttisen köyhyyden piirteitä esimerkiksi ra-

vintoarvoltaan vajavaisen ja määrältään niukan ravitsemuksen muodossa 
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Vähävaraisten yksinhuoltajaäitien hankinnat ovat rajoittuneet elämän perustar-

peista huolehtimiseen. Katto on pään päällä ja jotakin syötävää pöydässä. Vas-

taajat eivät tee itselleen tarpeettomia eikä edes tarpeellisia hankintoja, sillä 

omista tarpeista (esimerkiksi terveydenhuollosta!)  tinkiminen mahdollistaa ken-

ties uuden kenkäparin lapselle.    

Sosiaalinen elämänpiiri on lähes kaikilla vähävaraisilla yksinhuoltajilla merkittä-

västi kaventunut. Yksinhuoltajilla ei ole varaa omiin harrastuksiin, konsertti- tai 

teatterikäynteihin ja ”ulkona syöminen” on harvinaista herkkua. Yksinäisyys kos-

kettaa monia. Monikaan ei uskalla ajatella taloudellisen tilanteen parantuvan lä-

hiaikoina. Köyhyydestä ei koeta olevan ulospääsyä. Ainoastaan yksi tutkimuk-

seen osallistuneista totesi tulevansa kenties toimeen nykyistä pienemmälläkin 

summalla, kunhan vain tulo olisi säännöllinen. Yksi ikävimmistä tutkimuksen tu-

loksista osoittaa, että vähävaraiset yksinhuoltajat kokevat jääneensä ulkopuolelle 

suomalaisesta yhteiskunnasta ja olevansa sen hylättyjä, epäkunnioitettuja ja jo-

tenkin epäkelpoja jäseniä. 

Siinä missä hyvinvoinnin ajatellaan koostuvan useasta eri ulottuvuudesta – mu-

kaan lukien taloudelliset resurssit- vähävaraisten yksinhuoltajien kokemukset hy-

vinvoinnista ovat rajallisia. He kokevat työttömyyttä ja terveydellisiä ongelmia. Ih-

missuhteet ovat vähäisiä ja mielekkään vapaa-ajan toiminnan mahdollistaminen 

itselle on vaikeaa. Kuitenkin moni vähävaraisista yksinhuoltajista kokee myös iloa 

ja sinnikkyyttä. Yksi on valmistumassa ammattikorkeakoulusta, toinen on aloitte-

lemassa opintoja, kolmas kertoo pärjäävänsä hyvin työelämässä ja viihtyvänsä 

työssään. Voimavaroina yksinhuoltajat kokevat esimerkiksi musiikin kuuntelun, 

huumorin, luontosuhteen ja toisten ihmisten tapaamisen. 

Toimenpide-ehdotukseni vähävaraisten yksinhuoltajien ja sen myötä heidän lap-

siensa elämänlaadun kokonaisvaltaiseksi parantamiseksi liittyy ensisijaisesti lap-

siperheille (erityisesti köyhille) suunnattujen tulonsiirtojen määrän merkittävään 

parantamiseen. Se on toki perhepoliittisesti ja valtioinvarallisesti mittava kysy-

mys. Esimerkiksi lapsilisästä voisi tehdä ansiosidonnaisen etuuden nykyisen uni-

versaalin etuuden sijaan, jolloin tätä nykyä rikkaille lapsiperheille maksettavista 
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lapsilisistä vapautuisi nopeasti suuriakin summia kohdennettavaksi heikoim-

massa asemassa olevien perheiden tukemiseen.  Lisärahaa ei näin ollen tarvitsisi 

mistään ”haalia”, vaan valtio voisi kohdentaa jo budjetoituja varoja uudella tavalla. 

Valtion ja kuntien tulisi ensisijaisesti pitää huolta siitä, että kenenkään ei tämän 

päivän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitsisi nähdä nälkää. 

Toiseksi kuntien ja järjestötoimijoiden tulisi aktiivisesti kehittää palvelujaan vähä-

varaisten yksinhuoltajien auttamiseksi. Näitä toimintoja voisivat olla muun mu-

assa perheille tarjottavat maksuttomat tai osittain tuetut lomat ja maksuttomat 

harrastusmahdollisuudet niin huoltajille kuin lapsillekin. Yksinäisyyden vähentä-

miseksi eri toimijat voisivat miettiä mielekästä toimintaa vähävaraisille yksinhuol-

tajille, vaikkapa maksuttomia kahvilailtoja ja muita tapaamisia. Jokaiselle yksin-

huoltajalle tulisi vähävaraisuudesta riippumatta taata mahdollisuus sivistää itse-

ään (esimerkiksi erilaisten kurssien ja lyhytkoulutusten avulla) sekä osallistua 

kulttuuritapahtumiin.  

Sekä taloudelliset että muut investoinnit vähävaraisten yksinhuoltajien autta-

miseksi vaikuttaisivat varmasti positiivisesti heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-

tiinsa ja voisivat estää köyhyyden ja siitä mahdollisesti aiheutuvien ikävien liitän-

näisvaikutusten ylisukupolvisen periytymisen. 

7.2 Tutkimuksen tieteellisyyden, luottavuuden ja eettisyyden arviointi 

Olen arvioinut oman tutkimukseni tieteellisyyden kriteerejä, niiden täyttymistä ja 

tutkimuksen luotettavuutta Kanasen (2014, 156-159) mukaan. Tiettyjen kriteerien 

tulee täyttyä, jotta tutkimuksen tieteellisyyttä ja luotettavuutta voidaan arvioida. 

Tässä kriteereistä muutamia. Tutkimuksella tulee olla selkeä tavoite ja tarkoitus, 

joka ilmenee määritetystä tutkimusongelmasta. Tutkimusongelma tulee muuttaa 

yhdeksi tai useammaksi tutkimuskysymykseksi. Tutkimuksessa tulee olla käyty 

läpi tutkimuksen aiheita sivuavia tutkimuksia ja muita aiheeseen liittyviä teorioita. 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet tulee olla määritelty, samoin tutkimusote ja ai-

neiston keruun ja analyysin menetelmät. Näille kriteereille löytyy vastaavuudet 

tutkimusraportistani 
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Yksi tutkimuksen arvioinnin mittareista liittyy tutkimusaineiston laajuuteen ja ky-

symykseen aineiston riittävyydestä. Riittävää kokoa aineistolle on kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa vaikeaa ennalta arvioida. Yksi mahdollisuus todeta aineis-

ton riittävyys on sen saturaatio eli kyllääntyminen. (Eskola &Suoranta 1998, 215). 

Näin ajatellen aineistoa on tutkimuksessa riittävästi, kun uudet vastaukset eivät 

tuota enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Tutkijan tehtäväksi jää päät-

tää milloin aineistoa on kerätty riittävästi ja aineiston määrä riittää kattamaan tut-

kimusongelman. (Eskola & Suoranta 1998, 62-63.) Havaitsin tutkimusaineistos-

sani nopeasti aineiston saturaation ja kuuden vastaajan kirjoitelmat riittivät vas-

taamaan asettamaani tutkimuskysymykseen sekä pohtimiini alateemoihin.  

Selvitin tutkimukseen osallistuville tutkimukseni aiheen/tavoitteen ja aineistonke-

ruun menetelmän. Varmistin tutkimusilmoituksessa, että tutkimukseen osallistu-

vat tietävät mistä tutkimuksessani on kyse. Tutkimukseeni osallistuminen oli va-

paaehtoista. Tutkimukseni aineiston tietoja olen käsitellyt luottamuksellisesti ja 

olen käyttänyt aineistoa ainoastaan tutkimukseni tarpeisiin. Tutkimukseen osal-

listuneita henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa tutkimusraportista.  

7.3 Tutkimustyö osana sosionomin (AMK) ammattitaitoa 

Sosiaalialan koulutusohjelman kompetensseihin kuuluu muun muassa eettisen 

osaamisen, asiakastyön ja palvelujärjestelmäosaamisen lisäksi yhteiskunnalli-

nen analyysitaito sekä reflektiivinen kehittämisosaaminen. Sosionomin tulee olla 

sisäistänyt reflektiivinen ja tutkiva työote ja hänellä tulee olla käytäntöön painot-

tuvaa tutkimusosaamista. (Mäkinen ym. 2009, 18-19.) 

Sosionomin yleisen kompetenssin eli ammatillisen pätevyyden ja osaamisen nä-

kökulmasta tutkimuksen teolla on ollut itselleni tärkeä merkitys. Tutkimuksen teko 

on ollut opettava tutkimusmatka. Jos tekisin nyt saman tutkimuksen uudelleen, 

siitä tulisi joiltakin osin erilainen ja pystyisin hyödyntämään sitä tutkimusosaa-

mista, jota minulla ei vielä tämän tutkimuksen tekoa aloittaessani ollut. 

Sosiaalialan ammattijärjestön Talentian (2017, 42-43) mukaan sosiaalialan am-

mattilaisen tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta asiakkaan elämässä ja 
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koko yhteiskunnassa sekä tuoda tietoon tilanteet, jossa ihmiset elävät köyhyy-

dessä, jossa resurssit ovat riittämättömiä ja myös ne tilanteet, jossa esimerkiksi 

politiikka on syrjivää ja haitallista ihmisten hyvinvoinnille. Tässä tutkimuksessa 

olen antanut äänen heikommassa asemassa oleville ja puhunut heidän puoles-

taan.  
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Ilmoitus aineiston hankkimiseksi 

Hei Sinä vähävarainen yksinhuoltaja! Pidätkö kirjoittamisesta? Auta minua val-

mistumaan! 

Teen sosionomitutkintoni lopputyönä tutkimusta vähävaraisten yksinhuoltajien 

hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksista. Euromääräistä rajaa vähävaraisuu-

delle en aseta, mutta jos arkesi on jatkuvaa taloudellista selviytymistaistelua ja 

jokapäiväistä senttien venyttämistä, olet etsimäni henkilö. 

Kirjoittaisitko opinnäytetyöni aineistoksi syvällistä, monipuolista ja juuri sinun ko-

kemuksiisi perustuvaa tekstiä vähävaraisuuden vaikutuksista jokapäiväiseen elä-

määsi? Näkökulma tutkimuksessani painottuu nimenomaan sinuun, huoltaja. 

Keskity itseesi. Voit miettiä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: Minkälaisia vai-

kutuksia tiedät tai ajattelet vähävaraisuudella olevan tekemiisi valintoihin esimer-

kiksi ruokakaupassa, vaateostoksilla, sosiaalisten suhteiden ylläpidossa, harras-

tuksissa ja työnteossa? Minkälainen on mielialasi? Miltä vähävaraisuus tuntuu? 

Minkälaista on vapaa-aikasi? Ajatteletko olevasi yhteiskunnan täysivaltainen jä-

sen? Luotatko vaikutusmahdollisuuksiisi?  

Kirjoita kokemuksistasi vähintään yhden A4- arkin pituinen teksti. Enimmäismää-

rää kirjoitukselle ei ole. Tutkimukseeni osallistuminen on vapaaehtoista ja luotta-

muksellista. Voit käyttää nimimerkkiä tai esiintyä omalla etunimelläsi. Kerro myös 

ikäsi, sukupuolesi, lastesi lukumäärä sekä pääasiallinen toimintasi (työtön, opis-

kelija, kokoaikatyössä, tms.). Kerättyä aineistoa käytän ainoastaan lopputyös-

säni.  Tutkimukseeni osallistuvat eivät ole tunnistettavissa valmiista lopputyöstä. 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. Valmiit tekstit vastaanotan ensisijai-

sesti sähköisenä osoitteeseen: xxxxx 

SUURI KIITOS OSALLISTUMISESTASI <3 

 


