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The purpose was to model a new form of outreach men’s work in the Miesten 
Kansalaistalo Mattila and explore ways to lower the threshold for coming to Mat-
tila. The purpose of each section was to find ways to reach new visitors to the 
activity. 
 
This is a two-part qualitative thesis. The service of men’s outreach work has 
been modeled using a literature review and analyzed using theory-based con-
tent analysis. The second section was implemented as development work.  
A theme gathering was organized as a theme evening, the content of which was 
influenced by the men of Mattila. 
 
The most important results were specialties of working in the field in the process 
of men’s outreach work, considering male specificity and the role of the volun-
teer as a performer of outreach men’s work. On the other hand, Mattila was es-
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1 JOHDANTO 

 

 

Ajatus opinnäytetyöstä syntyi marraskuussa 2018 vieraillessani Miesten Kansa-

laistalo Mattilassa. Tuolloin käydyissä keskusteluissa päädyimme Mattilan työn-

tekijöiden kanssa siihen, että lähtisin mallintamaan heille uudenlaista palvelu-

muotoa, etsivää miestyötä Mattilan toiminnan sisälle. Mattilan työntekijöiden tar-

koituksena oli mahdollisesti hakea tähän palvelumuotoon projektirahoitusta tule-

vaisuudessa. Itse opinnäytetyön prosessi oli irrallinen projektihakemuksen teke-

misestä, mutta sen sisältöä hyödynnettäisiin hakemuksen yhteydessä. Opinnäy-

tetyön sisältöä hyödynnettiin lopulta syksyllä 2019 osana Mattilan toiminnan pro-

jektihakemusta.  

 

Uuden palvelun mallintamisen lisäksi toiveena oli myös selvittää sitä, miten Mat-

tilaan hakeutumisen kynnystä pystyttäisiin madaltamaan. Yhteistä tälle kaksiosai-

selle opinnäytetyölle on ollut se, että kummankin tarkoituksena on ollut löytää 

keinoja tavoittaa uusia kävijöitä toiminnan piiriin. Opinnäytetyö on työelämäläh-

töinen ja antaa Mattilan miesten kansalaistaloon uuden tavan toteuttaa työtä ja 

löytää asiakkaita toiminnan piiriin. 

 

Opinnäytetyön kohdeorganisaationa oleva Miesten Kansalaistalo Mattila on kai-

kille miehille avoin tila ja sen tavoitteena on tukea miesten hyvinvointia yhdessä 

tekemisen kautta. Mattila kuuluu yhtenä palvelumuotona Setlementti Tampere 

Ry:n toimintaan ja sen rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-

tuskeskus STEA. (Mattilanmiehet 2019.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni olen selvittänyt sitä, millainen tarve etsivälle mies-

työlle on olemassa ja millaisia ilmiöitä siellä on taustalla. Näistä voimallisimpina 

asioina ovat nousseet erilaiset miesten ongelmat arjessa.  Miesten ongelmia tar-

kastellessa nousee sieltä esiin käsite syrjäytyminen useassa kohtaa. Sen syyt 

ovat moninaisia. Tilastojen valossa voidaan todeta, että kaksi kolmesta syrjäyty-

neistä on miehiä. (STM 2014, 12.) Miesten ongelmat voidaan nähdä osaltaan 

liitoksena mieserityisyyteen tai kulttuurisen miehen malliin. (Peitsalo 2014, 6.)  
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Oma suhde opinnäytetyön aihepiiriin on se, että olen itse työskennellyt Tampe-

reen kaupungin etsivässä työssä vuosina 2011-2014. Tämän vuoksi aiheena et-

sivämiestyö ja se, kuinka miehiä tavoitetaan toiminnan piiriin, on ollut erittäin kiin-

nostava.  

 

Etsivän työn juuret Suomessa toteutettavaan työhön ovat saaneet oppinsa Nor-

jassa kehitetystä etsivän työn mallista, jossa työtä tehtiin riskiryhmissä elävien 

nuorten parissa. Työtä vietiin sinne missä nuoret viettivät aikaansa. (Pihlaja 1997, 

9.) Työtä mallinettiin Suomessa 1991 alkaneen ammatillisen etsivän työn projek-

tin muodossa. (Huhtajärvi 2007, 451).  

 

Voimallisimmin vaikutteita etsivästä työssä Suomessa on saatu norjalaisen psy-

kologin Haldis Hjort (1988) näkemyksistä. Hänen teoksensa Det oppsökende ar-

beidets pykologi on suomennettu 1995 nimellä Etsivän työn psykologiaa. Ajan 

saatossa etsivää työtä ovat soveltaneet omiin tarpeisiinsa muun muassa A-klinik-

kasäätiö päihde- ja riippuvuusasiakkaiden parissa sekä Pro tukipiste seksityöläis-

ten parissa. (Männikkö 2011, 7.) Nykypäivänä etsivä työ kohtaa asiakkaita niin 

kadulla, vankiloissa, sosiaalisessa mediassa ja monessa muussa paikassa. 

(Kaartinen-Koutaniemi 2012, 23.) Etsivän työn täytyykin pystyä reagoimaan jat-

kuvasti muutoksiin, joita ympäristössä tapahtuu. (Alanen & Kotkavuori 2014, 14.) 

 

Etsivän miestyön palvelun mallintamista ajatellen tutkimuskysymyksenä on ollut; 

mitä on etsivän miestyön palvelu Mattilassa? Sitä varten olen aluksi kartoittanut 

etsivän työn teoriaa ja tuottanut siitä taustatietoa sanalliseen muotoon vastaa-

malla tutkimuskysymykseen. Olen toteuttanut opinnäytetyön tutkimista teorialäh-

töisesti, jolloin tutkimusaineiston analyysi perustuu jo olemassa olevaan teoriaan 

tai malliin. (KvalimoTV 2019.) Tässä tapauksessa olen mallintanut etsivän mies-

työn mallia suhteessa olemassa olevaan teoriaan ja menetelmään etsivästä 

työstä. Osiosta 3.4 olen kuvannut työprosessien etenemistä etsivässä mies-

työssä ja osiossa 3.5 olen nostanut esille erityisyyksiä, joita työn sisältä nousee. 

 

Toisen osion tarkoituksena oli selvittää kehittämistyönä sitä, kuinka Mattilaan tu-

lemisen kynnystä voitaisiin madaltaa. Tutkimuskysymyksenä oli; miten Mattilaan 

hakeutumisen kynnystä madalletaan? Tätä varten päädyin järjestämään teemail-

lan, jossa Mattilan miehet olivat mukana kehittämässä toimintaa tuomalla oman 
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äänensä kuuluville. Illan materiaalia olen analysoinut aineistolähtöisesti. Illan ai-

neistosta on noussut teemoja ja ehdotuksia siihen, kuinka Mattilaan tulemisen 

kynnystä pystytään madaltamaan.  

 

Opinnäytetyön lopussa olen arvioinut ja pohtinut opinnäytetyön tuloksia ja arvioi-

nut opinnäytetyön prosessia, sekä asettanut lopuksi ehdotuksia jatkotutkimusten 

tarpeesta sekä kehitysehdotuksia aiheelle.  

 

Olen opinnäytetyötä tehdessäni todennut, että etsivän työn menetelmä ei muutu 

toteutettaessa sitä eri kohderyhmien kanssa. Kuitenkin Mattilan miesten talolta 

lähtevästä etsivästä työstä nousee sieltä erityispiirteitä, joita tulee ottaa huomioon 

työtä toteutettaessa. Etsivän työn menetelmä toimiikin hyvänä perustana, eikä 

sen arvot tai ideologia muutu työtä sovellettaessa miesten kanssa tehtävään työ-

hön. Sitä on täytynyt vain soveltaa olemassa olevaan kontekstiin, jotta varsinai-

nen Mattilan miestentalon ideologia ei kärsi. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA KOHDEORGANISAATIO 

 

 

Tässä luvussa käyn läpi opinnäytetyön taustaa ja sitä mikä on sen tarkoitus, teh-

tävä ja tavoitteet. Aloitan kuitenkin aluksi avaamalla sitä, millainen toimija Mattila 

on. Tämän jälkeen kerron siitä, millaisia näkökulmia etsivän miestyön tarpeelle 

on olemassa.  

 

 

2.1 Mattilan miestentalo toimijana 

 

Opinnäytetyötä toteutettaessa Mattilaan on ollut tärkeää tarkastella sitä, millainen 

toimija on kyseessä ja millaiseen toimintaan uudet miehet tullessaan toimintaan 

saapuvat. Miesten kansalaistalo Mattila on Setlementti ry:n toimintaa ja se on 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittamaa toimintaa. Mat-

tila on kaikille miehille avoin paikka ja toiminta muodostuu miesasiakkaiden ide-

oista, ajatuksista ja toiveista. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutuma-

tonta. (Mattilanmiehet 2019). 

 

Kansalaistalon pyrkimyksenä on edistää miesten hyvinvointia painottamalla kai-

kenlaisten miesten välillä tapahtuvaa dialogia ja yhdessä tekemistä. Mielekkääksi 

toimintaan osallistumiselle katsotaan ennen kaikkea se, että sen kautta muodos-

tuu sosiaalisia suhteita. (Pihlman 2016, 26.) Mattilan toiminnan taustalla ovat set-

lementtiliikkeen arvot, joita nähdään olevan arjen keskellä toteutuva lähim-

mäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja erilaisten ihmisten välinen yhteistyö. (Tukia 

ym.2017, 126.) 

 

Mattilan kansalaistalolla tehdään miestyötä ennaltaehkäisevänä kansalaistoimin-

tana. Mattilassa ei ole auttajia, eikä kävijää nähdä ongelmana. Työntekijät sekä 

kävivät toimivat tasavertaisesti ja näin ollen puhutaankin kansalaisista ja yhteisön 

jäsenistä. Toimintaan osallistuvilta ei siis edellytetä ongelmaa tai elämäntilan-

netta, joka olisi jollakin muotoa erityinen. Mattila ei ole profiloitunut tietyn ryhmän 

paikaksi, vaan sinne voi hakeutua kuka tahansa, joka kokee miehille suunnatun 

toiminnan mielekkääksi. Mattilassa käyvillä miehillä on erilaisia taustoja ja elä-
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mäntilanteita, he ovat eri ikäisiä, puhuvat eri kieliä ja elävät erilaista arkea. Matti-

lassa miehet kohtaavat, tutustuvat, vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia sekä aut-

tavat toisiansa eri tilanteissa. Tässä erottuvat rajanvedot ja hierarkiat, jotka tyy-

pillisesti erottavat ihmisiä toisistaan. Nämä rajavedot ja hierarkiat voivat olla esi-

merkiksi työ- ja koulutustaustaan, varallisuuteen tai vaikkapa rasistisiin ennakko-

luuloihin liittyviä tekijöitä. (Tukia ym. 2017, 124, 128.) 

 

Mattilan toimintaan tulemisen vaikuttimia ovat dialogisuus, joka on toiminnan kes-

kiössä. Kävijöiden moninaisuudesta on pidettävä huolta, koska moninaisuus luo 

dialogia. Sen vuoksi on tärkeää, että kävijöiltä ei edellytetä erityistä elämäntilan-

netta, eikä ongelmaa. Dialogi on Mattilassa myös enemmän, kuin pelkkää kes-

kustelua. Se on myös ajatusten vaihtoa, myös vastavuoroista huomioimista ja 

toimintaa. Kansalaistalossa miehet rakentavat toisiaan kunnioittavaa yhteisöä, 

jonka vaikuttimena on hyvä olla siellä. Toisaalta osallistuminen toimintaan voi an-

taa heille myös mahdollisuuksia vaikuttaa elämään suuremminkin. Erilaiset toi-

minnalliset hetket ovat hyvä keino dialogisuudelle. Nämä vuorovaikutustilanteet 

saattavat avata keskusteluja myös henkilökohtaisempiin asioihin. Esimerkkinä 

tästä on se, että joku miehistä saattaa kysyä neuvoa toisilta miehiltä ongelmati-

lanteeseen. (Tukia ym. 2017, 128-130.) 

 

Mattilassa mies pääsee osalliseksi myös toiminnallisista asioista. Mattilan toi-

minta voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Näitä ovat avoin toiminta ja toimin-

nalliset ryhmät. Avoin toiminta koskee Mattilaan tulemista, jolloin voi vain esimer-

kiksi lukea päivän lehdet ja juoda kupin kahvia. (Mattilanmiehet 2019).  

 

Toiminnalliset ryhmät voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-

alue koskee kynnyksettömiä toimintoja, joihin miehellä on helppo lähteä mukaan. 

Esimerkkeinä näistä ovat erilaiset peli-illat, penkkiurheilutapahtumat, talkoot tai 

näyttelyt. Toinen osa-alue haastaa miehiä kiinnittämään huomiota terveellisiin 

elämäntapoihin, omaan kuntoon tai haastamalla uuden opiskeluun. Näiden ym-

pärille on luotuna ryhmiä, jotka tukevat näitä haasteita. Ryhmätoimintoja voivat 

olla esimerkiksi liikuntaryhmät, maahanmuuttajien kielenopetusryhmät tai vaik-

kapa puuntekokurssit. Kolmas osa-alue korostuu miehiin kohdistuvien rooliodo-

tusten purkamisessa ja uudenlaisen mieskuvan luomisessa. Asiaa käsitellään eri 



11 

 

luennoin, keskusteluin ja tapahtumin lähestymällä ajankohtaisia ja miehiä kiin-

nostavia teemoja. Esimerkkeinä näistä voi olla raha, työ, parisuhde ja uskonto. 

(Tukia ym. 2017, 127.) 

 

Mattilassa rakennetaan yhdessä miehinä tilaa, jonka tarkoituksena on se, että 

miehet tutustuvat siellä toisiinsa ja etsivät elämää helpottavia vastauksia kysy-

myksiinsä. Myötävaikutuksena on se, että yhteisen tekemisen kautta syntyy luon-

nollisia mahdollisuuksia keskusteluihin ja innostukseen uusista asioista. Matti-

lassa kohdataan yhdenvertaisesti ja toisia kunnioittaen miesten mielipiteet, eri 

ajatukset ja käsitykset.  (Tukia 2014, 3.)  

 

Mattilan tapainen toiminta liittyy suoraan sosiaalisen pääoman vahvistamiseen. 

Yhteiskunnassa valtaosa miesten kanssa tehtävästä työstä kohdistuu olemassa 

olevien ongelmien korjaamiseen. Esimerkkeinä väkivaltatyö tai erossa auttami-

nen. Mattilassa toiminta painottuu sen sijaan ennaltaehkäisyyn ja paikasta onkin 

muodostunut miehille suunnattu kohtauspaikka, jonka tavoitteena on edistää 

osallisuutta, yhteistoimintaa ja dialogia miesten välillä. Mattilan tarjotessa toimin-

taa, joka vahvistaa miesten sosiaalipääomaa, mahdollistaa se samalla niin asi-

akkailleen, kuin työntekijöilleen ympäristön, joka tukee oppimista. Oppimisen 

alustana toimii tällöin miesten keskinäinen luottamus ja tasavertaisuuteen sekä 

dialogiin perustuva vuorovaikutus. (Peitsalo 2014, 7.) 

 

 

KUVIO 1. Mattilaan tulemisen vaikuttimia 

Dialogi miesten 
välillä

Sosiaaliset 
suhteet

Vastavuoroinen 
huomioiminen

Toimintoihin 
osallistuminen

Toisten 
auttaminen
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Lyhykäisyydessään voidaan todeta edellisellä sivulla kuvion 1 mukaisesti, että 

Mattilaan tuleva uusi mies on osallinen dialogisuudesta muihin, sosiaalista suh-

teista, vastavuoroisesta huomioimisesta, toimintoihin osallistumisen mahdolli-

suudesta ja toisten auttamisesta. (Tukia ym. 2017, 128-130.) 

 

 

2.2 Näkökulmia etsivän miestyön tarpeeseen 

 

Opinnäytetyötä tutkiessani on ollut tärkeä tutustua siihen, millaisia perusteita et-

sivälle miestyölle on olemassa ja millaisen kohderyhmän miehet muodostavat 

uutta palvelua ajatellen. Etsivän työn keskeisin tavoite on luoda yhteys syrjäyty-

neisiin ihmisryhmiin ja antaa tarvittavaa tukea. (Mikkonen ym. 2007, 12). Tässä 

lauseessa kiteytyy yhteys siihen miksi etsivää miestyötä olisi tärkeä toteuttaa. 

Miessakit Ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo (2014) on kuvannut sitä, kuinka 

hyvinvointia kuvaavat tilastot osoittavat hyvin sen, kuinka psyykkinen ja sosiaali-

nen hyvinvointi on jakautunut eri tavoin miesten ja naisten välillä. Ennen kaikkea 

miesten ongelmina tilastojen valossa nähdään erityisesti päihteisiin, rikollisuu-

teen, itsemurhiin, tapaturmaisiin kuolemiin ja syrjäytymiseen liittyviä ongelmakoh-

tia, kuvaten sitä hyvinvoinnin psykologista ja sosiaalista kenttää, jossa miehet 

elävät. (Peitsalo 2014, 6.) 

 

Tätä ajatusta vasten on ollut tärkeää avata hieman tarkemmin sitä, mitä Peitsalo 

(2014) tarkoittaa viittaamalla hyvinvoinnin jakaantumiseen miesten ja naisten vä-

lillä. Tämän vuoksi olen lähtenyt tutkimaan sitä, millä tavoin miesten ongelmat 

ilmenevät suhteessa naisiin. Vertailemalla miesten ja naisten huono-osaisuuden 

muotoja tilastollisesti Suomen sisällä koskettaa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys 

miehiä enemmän, kuin naisia. Vuonna 2018 pitkäaikaistyöttömiä miehiä oli pro-

sentuaalisesti kokonaistyövoimasta laskettuna 3,3 %., kun taas naisten vastaava 

luku oli 2,5 %. Työttöminä olleita naisia suhteessa työvoimaan oli 8,8%., kun taas 

miesten osuus oli 10,6%. Erot prosentuaalisesti kasvavat, kun tarkastellaan asiaa 

hieman eteenpäin. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia miehiä oli vuonna 

2018 yhteensä 13,7 %., kun taas naisten osuus oli huomattavasti pienempi 7,5%. 

(Sotkanet 2019.) Vielä suurempi ero on, kun vertaillaan vankien lukumäärää. 

Vuonna 2018 naisvankeja oli kaikkiaan 218 henkilöä, joka on kokonaisuudes-

saan noin 7 % kaikista vangeista. (Rikosseuraamuslaitos 2018, 16).   
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Prosenttierot kuvaavat näin pienellä otannalla osaltaan sitä, että miehillä on 

enemmän ongelmia, kuin naisilla. Kuitenkin konkreettinen ero huono-osaisuutta 

ajatellen nousee siinä, että ongelmien ilmaantuessa Alasuutari & Siltari (1983) 

mukaan miehet jäävät useammin yksin, kuin naiset. Syynä tähän on heillä mies-

tapainen elämänkulku, jolloin he jäävät ilman tukiverkostojen tukea. Tai rakenta-

malla omia sosiaalisia verkostojaan yhteiskunnan laidoille, joissa saatetaan käyt-

täytyä itseään tai yhteiskuntaa kohtaan vahingollisesti. (Laihiala & Ohitsalo 2017, 

133.) 

 

Mielenkiintoinen seikka etsivän työn näkökulmasta on, että Helsingissä toimiva 

etsivä lähityö, joka auttaa kadulla oirehtivia ihmisiä sosiaalityön keinoin kohtaa 

vuosittain eri ihmisiä 3000 kertaa ja näistä kohtaamisista kaksi kolmasosaa ovat 

miehiä. Asiakkaita ovat siis kaikista vaikeimmissa elämäntilanteissa elävät, kuten 

asunnottomat, eri muodoin syrjäytyneet ja ulkona aikaansa viettävät. (Laitinen 

2019, 4, 20-23.) Myös miesten syrjäytymistä tilastojen valossa tarkistellessa nou-

see esille, että kaksi kolmesta syrjäytyneestä on miehiä. Syrjäytymisen syyt ovat 

monimuotoisia. Se ilmenee koulutuksen puutteena, työttömyytenä, sairastumi-

sena, toimeentulon puutteena, asunnottomuutena, mielenterveyden ongelmina, 

päihteiden käyttönä, väkivaltaisuutena ja rikollisuutena. (STM 2014, 12.) 

 

Koska käsitteenä syrjäytyminen on keskeinen osa etsivän työn menetelmää, on 

sitä syytä avata. Käsitteenä syrjäytyminen Vaarama (2010 ym.) mukaan yleisesti, 

mutta varsinkin lasten ja nuorten kohdalla ongelmallinen, puutteellinen tutkimuk-

selliseen käyttöön erottelukyvyltään ja epätarkka. Tutkimuksen parissa käsitteelle 

ei ole muodostunut yhtä ja vakiintunutta määritelmää, mutta ei myöskään arkielä-

mässä. Käsitettä on pyritty lähestymään eri riskitekijöiden avulla. Ongelmat voi-

daan kuitenkin nähdä syrjäytymisenä koulutuksesta, palkkatyöstä, sosiaalisista 

suhteista tai vallasta. Yksilölliset toimintamahdollisuudet kapenevat ulkoisten ra-

joitusten vuoksi ja tämän myötä yksilön ja yhteiskunnan siteet heikkenevät. (Ju-

vonen 2005, 32, 38.)  

 

Yksi näkökulma miehiä ajatellen syrjäytymiseen tulee esille Meeri Kuusiston so-

siaalityön pro gradu -tutkielmassa. Hän on tutkinut sitä, millainen kuva mediassa 

rakentuu nuorten syrjäytymisestä. Kuusiston aineistossa käsiteltiin yhtenä osa-

alueena nuorten miesten syrjäytymisriskiä. Huoli näkyi siinä, että liian monen 
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nuorten miesten jättäessä varusmiespalveluksen kesken vaikuttaa se siihen, että 

heitä ei saada sosiaalistettua normaaliin ja yhteisölliseen elämään. Huoli nousi 

myös siitä, että vuosittain nuorten miesten kelpuutettavien osuus armeijaan las-

kee vuosi vuodelta. Keskeisimmät syyt sille ollessa mielenterveysongelmat ja yli-

paino. Kuusiston mukaan miehet ovat tänä päivänä sen sukupolven miehiä, jotka 

ovat varttuneet sirpaleisissa perheissä. Tämä näkyy siinä, että perinteisen ydin-

perheen tilalle ovat tulleet yksinhuoltaja ja uusperheet. Tämä voi osaltaan vaikut-

taa pahoinvointiin nuorten miesten keskuudessa, mutta myös taustavaikuttajana 

voi olla 1990-luvun alun laman vaikutukset. (Kuusisto 2016, 75-76.) 

 

Kolmen viime vuosikymmenen aikana syrjäytyminen on laajentunut kuvaamaan 

lähes kaikkea huono-osaisuutta, epävarmuutta tai sellaista, joka poikkeaa nor-

meista. (Sandberg 2015, 93.) Toisaalta syrjäytyminen voi olla myös prosessin 

omaista, jolloin yksilö saattaa eri elämänvaiheissa olla eri tilanteissa niin sisällä 

olijan, kuin syrjäytyneenkin roolissa. Tällä viitataan siihen, että tilanteet vaihtele-

vat ajassa. Yksilö saattaa toisessa elämänosa-alueessa olla osallinen, toisaalla 

taas poissuljettu. Syrjäytyneiden ulkopuolisuus on siis suhteellista, kuten myös 

sisällä olevien sisäpuolisuus. Tilanteet määrittyvät eri tavoin, riippuen siitä, missä 

tai kuka määrittelyn tekijä on. (Helne 2002, 190.)  

  

Toisaalta käsitteestä huokuu ulkoa päin tuotu leimaaminen. Esimerkiksi asunno-

ton päihdeongelmainen tai huostaan otettu nuori, kun harvoin mieltää itseään 

syrjäytyneeksi. Syrjäytyminen voidaan nähdäkin eräänlaisena sateenvarjokäsit-

teenä, jonka alle on määritelty eri sosiaalisia ongelmia uudella tavalla. Määritel-

mällisesti tämä nähdään samaan aikaan syrjäytymistä tuottavana prosessina, 

kuin syrjäytyneen tilana, mutta myös irtautumisena yhteiskunnan normaalisuu-

desta tai normien mukaisesta elämänkaaresta. Yhteiskunnassa hyväksyttyjen 

hyvinvointi päämäärien näkökulmasta syrjäytyminen nähdään yksilöllisten toi-

mintamahdollisuuksien kaventumisena ja moniongelmaisuutena, jolloin ihmiset 

eivät saa otetta elämästään ja kokevat osattomuutta näin ollen yhteiskunnan hy-

väksymiin hyvinvointipäämääriin. (Sandberg 2015, 93.)    
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Myös Juho Saari (2015) mukaan julkisen vallan harjoittamana politiikka on ongel-

mallista, koska se pyrkii yleensä samankaltaistamaan kohderyhmänsä. Toden-

näköisesti kyseinen käsite on tehnyt heidän identiteeteilleen, jotka ovat sen lei-

man saaneet enemmän haittaa, kuin mikään muu sosiaalipoliittinen termi. Poliit-

tisessa kielenkäytössä syrjäytymisen käsite on moniongelmainen. Syrjäytyminen 

on ”hyvä” vihollinen, jota vastaan kaikki poliittiset ryhmät ja etujärjestöt voivat 

vastustaa, kuitenkaan ilman, että mitään konkreettisia toimenpiteitä uudistuksen 

saamiseksi saataisiin aikaan. Käsitteen sisäinen ja ulkoinen määrittely eivät vas-

taa toisiaan. Syrjäytyminen on tutkijoiden ja viranomaisten luoma käsite, joka ei 

kerro yksilön minuudesta. (Saari 2015, 238-239.) 

 

Palataan takaisin syrjäytymisestä hyvinvoinnin haasteisiin. Peitsalon (2014) mu-

kaan miesten hyvinvoinnin haasteita on lähestyttävä mieserityisyyden kautta, 

koska taustalla vaikuttaa haasteita niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalistenkin 

lähtökohtien katsontakannasta. Nämä edellä mainitut tekijät vaikuttavat osaltaan 

tunnetaitojen omaksumiseen, jonka vaikutukset liittyvät läheisesti yksittäisen 

henkilön kasvuprosessiin ja kykyyn selvitä eri sosiaalisista ja psyykkisistä haas-

teista. Yksi mielenkiintoisimpia näkökulmia miesten hyvinvoinnin rakentumisessa 

on kulttuurisen miehen malli ja se millaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi kas-

vuun ja kehitykseen, mutta myös toisaalta miesten mahdollisuuksiin hakea apua 

ja tukea hankalissa tilanteissa, joissa se olisi emotionaalisesti tärkeää. (Peitsalo 

2014, 6.) 

 

Tutkiessani näkökulmia siihen millainen tarve etsivälle miestyölle on olemassa, 

edellä mainitut asiat syrjäytymiseen ja mieserityisyyteen puoltavat sitä seikkaa, 

että kohdennetulle työlle miesten parissa kentällä on varmasti tarvetta. Mieseri-

tyisyys itsessään on opinnäytetyön kannalta asia, joka näkyy yhtenä etsivän 

miestyön erityisyytenä, joten tulen sitä avaamaan tarkemmin osiossa 3.5. jossa 

käsittelen etsivän miestyön erityisyyksiä, joita työtä toteuttaessa tulee huomioida. 
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2.3 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

Tässä osiossa käyn läpi opinnäytetyön toteutusta. Olen aluksi avannut opinnäy-

tetyön tarkoitusta, tehtävää ja tavoitteita. Tämän jälkeen olen kuvannut sitä, mil-

laisia tutkimusmenetelmiä olen käyttänyt. Olen kuvannut käyttämiäni tutkimus-

menetelmiä aluksi etsivän miestyön mallintamisessa ja tämän jälkeen kuvannut 

toiminnallisen osuuden menetelmiä. Viimeisessä osiossa olen avannut aikaisem-

pien tutkimusten ja kirjallisuuden hyödyntämistä opinnäytetyössä. 

 

 

2.3.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet 

 

Kysymyksessä on laadullinen eli kvalitatiivinen kaksiosainen opinnäytetyö, joka 

jakaantuu kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen ja sen analysointiin sekä toimin-

nalliseen kehittämistyöhön. Pelkistetysti laadullinen tai kvalitatiivinen ymmärre-

tään aineiston (ja analyysin) muodon kuvaamiseksi. Kyseessä ollen empiirisen 

ilmiön tutkiminen, on laadullisia menetelmiä pidettävä työkaluina ja tätä myöten 

korostettava kohdeilmiön käsitteellisen pohdinnan merkitystä. (Eskola & Suo-

ranta 2014, 13-15.) 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut mallintaa Mattilan toimintaan uusi etsivän 

miestyön palvelumuoto. Tarkoituksena on ollut aluksi tutkia teoriakatsauksen 

avulla etsivää työtä ja mallintaa sitä soveltuvaksi Mattilan toimintaan. Lisäksi ta-

voitteena on ollut tuottaa tietoutta siitä, miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä 

voitaisiin madaltaa ja näin ollen saavuttaa uusia kävijöitä. Tässä on hyödynnetty 

Mattilassa käyvien miesten näkemyksiä palvelun kehittämisessä. Yhdistävänä te-

kijänä näille kahdelle osiolle on se, että kummankin osion tarkoituksena on ollut 

löytää keinoja siihen, kuinka toimintaan tavoitetaan uusia kävijöitä. 
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Olen palvelun mallintamista ajatellen koostanut tutkimuskysymykset siten, että 

ne vastaavat prosessiin, eli siihen mitä uutta palvelua tuottaessa olisi otettava 

huomioon. Tutkimuskysymykset etsivään miestyöhön olen laatinut hyödyntä-

mällä STEA:n projektihakemusta ja siinä olevia palvelun sisältövaatimuksia.  

Kehittämistehtävän kysymykset olen muotoillut sillä ajatuksella, että ne mahdol-

lisimman hyvin vastaisivat siihen kysymykseen, miten Mattilaan hakeutumisen 

kynnystä voitaisiin madaltaa. Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin ky-

symyksiin: 

  

1) Mitä on etsivän miestyön palvelu Mattilassa?  

  

• Mitä ovat etsivän miestyön tehtävä ja tavoitteet ja miten ne saavutetaan?   

• Miten ja missä sitä tehdään ja mitä siihen sisältyy?  

• Millaisia tuloksia ja vaikutuksia toiminnalla tavoitellaan?  

• Miten työtä arvioidaan?  

• Miten etsivän työn palvelua sovelletaan Mattilan toimintaan ja nämä toiminnot      

  tukevat toisiaan?  

  

2) Miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä madalletaan?  

  

• Mitkä tekijät estävät hakeutumista Mattilan toimintaan?  

• Miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa?  

• Miten matalan kynnyksen toimintaa/palveluita voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi   

  asiakkaiden tarpeisiin ja houkuttelisi asiakkaita toimintaan?  

• Miten tietoisuutta Mattilan toiminnasta voitaisiin lisätä? 

 

Opinnäytetyön etsivän miestyön palvelun mallintaminen palvelee Mattilaa etsivän 

miestyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi antaa toiminnan kehittämisen 

kannalta tietoutta siitä, millaiset tekijät mahdollistavat mahdollisimman matalan 

kynnyksen saapua ja kiinnittyä toimintaan. Näitä kahta osiota yhdistää ajatus 

siitä, että toimintaan tuotetaan keinoja siihen, kuinka tavoitetaan uusia kävijöitä. 

Havainnollistan vielä seuraavalla sivulla kuvion 2 avulla sitä mistä on kysymys. 
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KUVIO 2. Opinnäytetyö Mattilan toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tukena 

 

 

2.3.2 Kirjallisuuskatsaus etsivän miestyön mallintamisessa 

 

Ensimmäinen osio koskien etsivän miestyön mallintamista on toteutettu teoria-

katsauksella ja aineistonkeruulla, hyödyntäen niin sanottua sekundääriaineistoa, 

jolla tarkoitetaan sitä, että aineisto on alun perin kerätty jotakin toista tarkoitusta 

tai tutkimusta varten. (Ronkainen ym. 2014, 113). Tarkemmin ottaen olen toteut-

tanut tutkimuksen kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella. Baumeister ja Leary 

(2007) esittävät, että kirjallisuuskatsauksen kunnianhimoisena tavoitteena on ke-

hittää olemassa olevaa teoriaa, mutta myös rakentaa uutta. Lisäksi katsaus antaa 

mahdollisuuden arvioida teoriaa ja rakentaa kokonaiskuvaa tietystä asiakokonai-

suudesta. Sillä pyritään tunnistamaan ongelmia ja se tarjoaa mahdollisuuden ku-

vata tietyn teorian kehitystä historiallisesti. Kirjallisuuskatsaus on metodi tai tutki-

mustekniikka, jonka tarkoituksena on tutkia tehtyä tutkimusta. Toisin sanoen sen 

avulla tehdään tutkimusta tutkimuksesta koomalla tutkimusten tuloksia, jotka ovat 

perustana uusille tutkimustuloksille. (Salminen 2011, 3-5.) 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi käytetyimmistä perustyypeistä ja sille on 

ominaista, että sitä luonnehditaan yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja 

sääntöjä. Aineistot ovat laajoja, eikä aineiston valintaa rajaa metodiset säännöt. 

Kuitenkin tutkittava ilmiö kyetään kuvaamaan laaja-alaisesti ja myös tarvittaessa 

Yhdistävänä 
tekijänä on; 

tuottaa keinoja 
tavoittaa 
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kävijöitä
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suunnittelussa ja 
kehittämisessä

Tehtävinä on:

Kehittämistehtävä
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mitkä tekijät 
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luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. Kuvailevasta kirjallisuuskatsauk-

sesta erottuu kaksi hieman toisistaan poikkeavaa orientaatiota, joita ovat narra-

tiivinen ja integroiva katsaus. Omassa tutkimuksessa olen soveltanut integroitua 

kirjallisuuskatsausta, jolla on yhtymäkohtia systemaattiseen katsaukseen. Integ-

roivaa katsausta käytetään, kun ilmiötä halutaan kuvata mahdollisimman moni-

puolisesti. Se on myös hyvä tapa tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. (Sal-

minen 2011, 6,8.) 

 

Verrattuna systemaattiseen Evans (2008) mukaan integroiva katsaus tarjoaa laa-

jemman kuvan aihepiiriä käsittelevästä kirjallisuudesta. Tätä myöten integroiva 

katsaus ei myöskään seulo tutkimusaineistoa suhteessa systemaattiseen yhtä 

tarkasti. Se myös sallii eri metodisin lähtökohdin tuotettujen tutkimukset analyysin 

pohjaksi. Whitemoren (2008) mukaan tutkimusaineistossa olevat kirjallisuuden 

tyypit ja niissä näkyvät näkökulmat voivat olla huomattavasti laajemmat ja vaih-

televammat, kuin systemaattisessa katsauksessa. Integroiva katsaus on sijoitet-

tavissa osaksi systemaattista katsausta narratiivisen katsauksen maustein. Kui-

tenkin siten, että suhteessa narratiiviseen integroivassa kriittisen tarkastelun kat-

sotaan kuuluvan siihen oleellisesti. Birmingham (2000) mukaan. Kyse on tällöin 

metodisesta vaatimuksesta, koska kriittisen arvioinnin avulla on mahdollista tii-

vistää tutkimusmateriaali katsauksen perustaksi. Integroiva katsaus ei myöskään 

vaiheittain kuvattuna eroa juurikaan systemaattisesta katsauksesta, joten tältä 

osin se on osa systemaattista katsausta. Cooper (1989) tiivistää vaiheet viiteen 

osaan, joita ovat: tutkimusongelman asettelu, aineiston hankkiminen, arviointi, 

analyysi sekä tulkinta ja tulosten esittäminen. (Salminen 2011, 8.) 

 

Tarkoituksena on ollut tutkia kirjallisuuskatsauksen avulla etsivää työtä ja mallin-

taa sitä soveltuvaksi miesten kanssa tehtävään etsivään työhön. Olen aloittanut 

tutkimussuunnitelman laatimisella, johon olen osana opinnäytetyötä asettanut 

tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset. Aineiston keräämisen olen aloittanut 

syksyllä 2018 kartoittamalla aihealueeseen liittyvää tutkimusta, kirjallisuutta ja ar-

tikkeleja. Omaa opinnäytetyönprosessia ajatellen olen tehnyt uutta teorian hakua 

siinä vaiheessa, kun sieltä on noussut ilmiöitä, jotka vastaavat tutkimuskysymyk-

siin.   
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Aineistonkeruuta ajatellen laadullisessa tutkimuksessa parhaimmillaan tutkimus-

suunnitelma elää tutkimushankkeen mukana. Tällä tarkoitetaan sitä, että ilmiöi-

den prosessiluonne saavutetaan kvalitatiivisilla menetelmillä. (Eskola & Suoranta 

2014, 15-16). 

 

Olen kirjallisuuskatsausta tehdessäni lähtenyt selvittämään aikaisempia tutki-

muksia määrittelemällä hakusanoja. Hakusanojen määrittelyssä olen huomioinut 

etsivän työn sisällöstä nousevia aihealueita. Toisena merkittävänä määrittäjänä 

on ollut se, että etsivää työtä on mallinnettu etsivään miestyöhön, jolloin kehittä-

minen on ollut hakusanana tärkeä. Asiasanat, joita käytin yksittäisesti olivat et-

sivä työ ja etsivä miestyö. Lisäksi näiden kanssa yhdistelminä yksin ja yhdessä 

käytin sanoja: syrjäytyminen, mies, ammatillinen, yksinäisyys, palvelumuotoilu, 

kehittäminen ja sosiaali. Tietokantoja, joista olen etsinyt tietoa ovat; Finna, yli-

opistojen yhteistietokanta Linda (nykyinen Melinda) ja Theseus tietokanta opin-

näytetöille. Saman olen toteuttanut myös englannin kielellä. Englannin kielisiä ar-

tikkeleja löytyi lopulta kaksi, jotka toivat laadullisesti lisäarvoa opinnäytetyölle. 

Nämä löytyivät poikkeuksellisesti Google scholar hakujärjestelmän avulla. 

 

Kirjallisuuskatsauksen sisäänotto- ja poissulkukriteereitä olen käyttänyt seuraa-

vasti: Olen hakenut tietoa luotettavista tietokannoista. Olen rajannut opinnäyte-

työn koskemaan nimen omaisesti ammatillista etsivää työtä. Tämä siksi, koska 

perinteinen etsivä työ kuvaa nimenomaan etsivän työn menetelmää ammatilli-

sesta näkökulmasta ja kohdistaa työn menetelmää nimen omaisesti etsivään työ-

otteeseen. Tämä vastaa selkeimmin myös tutkimuskysymykseen. Lisäksi rajasin 

kaikkia hakuja koskemaan vähintään maisteritason tutkimuksia ja alkaen aluksi 

vuodesta 2010. Koska tämä tuotti tuloksia heikosti, niin laajensin hakua koske-

maan kaikkia vuosia, mutta säilyttämällä hakukriteereinä vähintään maisteritason 

tutkimukset. Olen opinnäytetyötä ajatellen ensisijaisesti hakenut tutkimuksia, 

mutta myös huomioon muun kirjallisuuden, joka käsittelee tutkimuskysymystä. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1 esittelen sisäänotto – ja poissulkukri-

teerit. 
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TAULUKKO 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit: Poissulkukriteerit: 

• Rajaaminen koskemaan am-

matillista etsivää työtä, joka 

vastaa myös tutkimuskysymyk-

seen 

• Hakeminen luotettavista tieto-

kannoista 

• Koskien kaikkia julkaisuvuosia 

• Vähintään maisteritason tutki-

mukset 

• Hakukielinä Suomi ja Englanti 

• Maisteritasoa alemmat tutki-

mukset 

• Tutkimukset, jotka eivät sy-

venny etsivän työn menetel-

mään 

 

 

Esimerkkinä hakujärjestelmä Finna antoi edellä mainituilla kriteereillä ja hake-

malla etsivä työ nimikkeellä 3096 kappaletta tuloksia. Kun lisäsin etsivän työn 

nimikkeeseen käsitteen syrjäytyminen, tippuivat tulokset lukuun 73. Näistä Pro 

gradu töitä oli 30 kappaletta, joista 8 kappaletta käsitteli etsivää työtä. Huomion 

arvoista on ollut se, että pelkkä etsivän työn käsite hauissa ei ole riittänyt, vaan 

tutkimuksen on täytynyt käsitellä etsivän työn menetelmää syvemmin. YAMK-ta-

son opinnäytetöitä löytyi haulla. 27 kappaletta, joista 4 teosta käsitteli etsivää 

työtä. Väitöskirjoista löytyi 10 osumaa, joista Tarja Juvosen Sosiaalisesti kontrol-

loitu, hauraasti autonominen oli ainoa etsivää työtä käsittelevä tutkimus. Maiste-

ritason tutkimuksia löytyi 5 kappaletta, joista yksi käsitteli etsivää työtä ja lisensi-

aatintöitä 1 kappale, joka ei käsitellyt etsivää työtä, vaan sivusi sitä.  

 

Toisena esimerkkinä hain etsivä työ + mies yhdistelmällä. Osumia tuli 387, jonka 

vuoksi muutin hakutapaa etsivä miestyö nimikkeellä, jolla tuloksia tuli 386 kappa-

letta. Edelleen tuloksia oli liikaa, jonka vuoksi yhdistelin käsitteen kanssa sanan 

syrjäytyminen etsivän miestyön kanssa ja osumia tuli 6 kappaletta, joista yksi-

kään ei käsitellyt itse aihetta. 

 

Esimerkki Finnassa tehdystä Englanninkielisestä hausta on seuraava. Asetin sa-

mat sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Asetin hakusanat outreach work ja rajasin 

haun koskemaan Englanninkielistä hakua. AMK-opinnäytetöitä tuli osumissa 7 
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kappaletta ja väitöskirjoja 2 kappaletta. Näistä kahdeksan kappaletta oli englan-

ninkielisiä, joista yksi olisi suomenkielellä. Tämä oli Tarja Juvosen sosiaalisesti 

kontrolloitu, hauraasti autonominen. Muuta kirjallisuutta nousi 139 kappaletta. 

Täsmensin hakua seuraavin kriteerein; outreach work + exclusion. Tuloksia tuli 

kolme, joista Juvonen (2015) oli jälleen edustettuna. Tällä kertaa tuli myös yksi 

englannin kielinen tulos, joka sivusi etsivää työtä. Kuitenkaan se, että etsivää 

työtä sivutaan ei vielä riittänyt siihen, että se olisi laadullisesti hyödyntävä opin-

näytetyössäni.  

 

Olen etsivän työn teoriaa analysoidessa joutunut miettimään, eli tulkitsemaan sitä 

millä tavoin kukin osuus soveltuu tiettyyn kohtaan. Tutkimus ei näin ollen ole val-

mis vielä siinä vaiheessa, kun tulokset on analysoitu. Niitä on myös selitettävä ja 

tulkittava. Tulkinta nähdään aineiston analyysissa esiin nousevien merkitysten 

selkiyttämisenä ja pohdintana.  (Hirsjärvi ym. 2013, 229.) 

 

Teoriatiedon pohjalta olen muotoillut etsivän työn palvelun prosessia siitä, kuinka 

se etenee. Tarkoituksena on ollut teorialla pyrkiä löytämään tutkimuskysymyksiin 

vastauksia, joista olen mallintanut palvelua.  Olen analysoinut sitä, minkä tyyppi-

set ratkaisut soveltuvat etsivään miestyöhön. Aineiston analyysia olen toteuttanut 

teorialähtöisesti. Tästä puhutaan silloin, kun tutkimusaineiston analyysi perustuu 

jo olemassa olevaan teoriaan tai malliin. Analyysia ohjaa siis valmis malli ja tar-

koituksena on tämän mallin teorian testaaminen uudessa yhteydessä. (Kvali-

moTV 2019.)  

 

Olen rajannut teoriakehyksen mallinnusvaiheessa koskemaan ammatillista etsi-

vää työtä. Tällöin puhutaan työstä, jota tehdään palkkatyönä, ei vapaaehtois-

työnä. (Huhtajärvi 2007, 446.) Miestyön erityisyyksiä käsitellessä on sieltä nous-

sut teoriaa myös rajausten ulkopuolelta. Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus 

on tehdä aineistoon selkeyttä ja sitä myöten tuottaa uutta tietoa asiasta. Analyy-

sin avulla pyritään tiivistämään aineistoa, kuitenkaan kadottamatta sen sisällöl-

listä informaatioarvoa. (Eskola & Suoranta 2014, 138.)  

 

Aineiston olen katsonut olevan riittävää, kun se ei ole tuottanut enää uutta tietoa. 

Opinnäytetyön teoria kyllääntyy ja on valmis siinä vaiheessa, kun se vastaa tut-

kimuskysymyksiin. Historioitsija Jorma Kalela (2000) mukaan aineiston määrä 
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riittää, kun tutkija voi vastata omaan tutkimuskysymykseensä. Toinen näkökulma 

aineiston kattavuuteen on elämänkertatutkija Daniel Bertaux (1981) mukaan se, 

että aineiston keruun tai analyysissa samat teemat toistuvat, eikä aineisto tuo 

mitään uutta. (Ronkainen ym. 2014, 117.) Aineistosta nostamaani teoriaa olen 

etsivän miestyön prosessin mallintamista ajatellen nostanut sieltä asioita, jotka 

vastaavat tutkimuskysymyksiin. Teoriatiedon tueksi olen luonut työtä kuvaavia 

prosessikuvioita helpottamaan prosessien hahmottamista. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni olen huomannut, että etsivän työn prosessi noudattaa 

pääosin samaa kaavaa eri tutkimuksia ja kirjallisuutta arvioidessa. Olen opinnäy-

tetyössäni päätynyt mallintamaan Huhtajärven (2007) mallinnusta etsivän työn 

prosessista. Hänen mukaansa prosessi käsittää seuraavat vaiheet: kartoitus ja 

havainnointi, etsiminen, kontaktin ottaminen, luottamuksen rakentaminen ja sy-

ventäminen, motivointi niin sisäiseen kuin ulkoiseen muutokseen sekä ohjaami-

nen olemassa oleviin auttamis- ja palvelujärjestelmiin. (Huhtajärvi 2007, 447, 

449.)  

 

Omaan etsivän miestyön malliin olen sisällyttänyt Huhtajärvi (2007) työproses-

sien lisäksi seuraavat vaiheet; työn aloitus, työn suunnittelu, kenttätyön aloitus, 

asiakastyön aloitus, asiakkaan ohjaaminen Mattilaan tai tarvittaviin palveluihin, 

kenttätyön päättäminen ja asiakkaan ohjautuminen toimintoihin, seuranta ja 

kanssakulkeminen ja työn päättäminen.  Olen tyypitellyt Huhtajärven (2007) mal-

liin lisäämällä vaiheita, jotka hahmottavat paremmin työn sisältöä. (Kaartinen-

Koutaniemi 2012, 67). Toisekseen työprosessiin on muodostunut uusia vaiheita 

etsivän miestyön mallinnuksen myötä.   Etsivän työn prosessin kuvaamista avaan 

kappaleesta 3.3 alkaen. 

 

 

2.3.3 Toiminnallisen osuuden tutkimusprosessi 

 

Olen toisen osion toteuttanut kehittämistyönä. Tutkimuksellinen kehittämistyö voi 

saada alkunsa erilaisista tarpeista. Kuten omassa kehittämistyössä, näitä voivat 

olla organisaation kehittämistarpeet tai halusta saada muutoksia. Siihen kuuluu 

yleisesti käytännön ongelmien ratkaisua ja uusien ideoiden, käytäntöjen, tuottei-
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den tai palveluiden tuottamista ja toteuttamista. Tässä tapauksessa varsinkin uu-

sien ideoiden saaminen on ollut suuressa roolissa. Kehittämistyötä ajatellen ei 

siinä vain selitellä ja kuvailla asioita, vaan etsitään parempia vaihtoehtoja ja vie-

dään niitä konkreettisesti eteenpäin. Tieteellistä tutkimusta ja tutkimuksellisen ke-

hittämistyön eroa verratessa ero näkyy toiminnan päämäärissä: halutaanko siis 

tuottaa uutta teoriaa vai saada aikaan myös käytännön parannuksia tai uusia rat-

kaisuja. (Ojasalo Ym. 2014.) 19.) Omaa kehittämistyötä ajatellen uusi teoria pal-

velee siinä, että se antaa käytännön työkaluja Mattilan toimintaan. 

 

Tietoutta siitä miten Mattilan toimintaan hakeutumisen kynnystä madalletaan, 

olen lähtenyt aluksi miettimään sitä, kuinka tietoa saataisiin kerättyä siten, että 

myös Mattilassa kävijöiden ääni saataisiin kuuluviin. Olen lopulta päätynyt tee-

maillan pitämiseen. Toiminnallisessa osiossa on hyödynnetty Mattilan toimin-

nassa mukana olevien näkemyksiä toiminnan kehittämisestä. Tämän vuoksi on 

ollut tärkeää tutustua aiheeseen siitä, millainen vaikutus toimintaan osallistuvien 

suhteen on, kun he itse ovat kehittämässä toimintaa. 

 

Vaikka oma opinnäytetyö ei keskity suoranaisesti palvelumuotoiluun, niin se an-

taa hyvin suuntaa siitä, millainen rooli osallistujilla on toiminnan kehittämisessä. 

Katsoisin, että Miettisen (2011) kuvaus kiteyttää hyvin sitä millainen vaikutus 

asiakasymmärryksellä on toiminnan kehittämiseen. Miettisen mukaan palvelun 

muotoilussa keskiössä on asiakasymmärrys. Tämän tarkoituksena on ymmärtää 

käyttäjien tarpeita sekä heidän osallistaminen kehitystyöhön. Tässä nousee mer-

kitykselliseksi se, että suunnittelu on käyttäjälähtöistä ja palvelunkäyttäjät ovat 

tässä keskipisteenä. (Verho 2014, 20.)  

 

Samalla tavalla Toikko & Rantasen (2009) näkemys avoimesta asiantuntijuu-

desta kuvaa asiakkaiden osallistumisen vaikutuksia kehittämiseen osallistumi-

sesta. Sille ominaista on kumppanuuden korostaminen ja se rakentuu toiminnan 

kautta eri tilanteissa. Asioita koskevat käsitykset muovaantuvat erilaisia taitoja ja 

tietoja yhdistäen. Tässä nouseekin esille se, että avoin asiantuntijuus korostaa 

asiakas- ja kansalaislähtöistä toimintatapaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiak-

kaat ovat omien asioiden parhaita asiantuntijoita. (Verho 2014, 20-21.)  
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Katsoisin omassa kehittämistyössäni, että lähempänä palvelun kehittämistä mie-

hiä ajatellen voidaan puhua kokemusasiantuntijoista. Rissanen, Kankaanpää & 

Sinkkonen (2013) siitä, että yhtenä asiakasymmärryksen keräämisen muotona 

voidaan nähdä kokemusasiantuntijuus. Kokemusasiantuntijuus liittyy siihen, että 

yksilöllä on henkilökohtaista tietoa jostakin asiasta, kuten vaikka sairaudesta, itse 

sairaana olemista, kuntoutuksesta tai vaikka hoidossa olemisesta. Tämän myötä 

kokemusasiantuntijalla on tietoa siitä, millaiset asiat ovat vaikuttaneet häneen tai 

läheiseensä toipumisen suhteen tai auttaneet häntä. Tässä korostuu se, että ko-

kemusasiantuntijalla on tietoa, jolla hän voi auttaa muita tai kehittää jotakin pal-

velua oman kokemuksensa kautta. (Verho 2014, 21.)  

 

Yhteisöllisestä kokemusasiantuntijuudesta Roth (2004) mukaan taas voidaan pu-

hua, kun omat yksittäiset kokemukset jaetaan vertaisten kanssa, mutta myös 

mahdollisesti ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa, jolloin siitä syntyy yhtei-

söllistä asiantuntijuutta. Näin ollen osallistujat luovat yhteisesti jaettua toimijuutta 

muokaten samalla omaa toimijuuttaan ja identiteettiään. Kolmantena voidaan pu-

hua organisoituneesta kokemusasiantuntijuudesta. Yhteisöllinen kokemusasian-

tuntijuus voi edetä organisoituneeksi kokemusasiantuntijuudeksi ja sen myötä 

vaikuttamiseksi. (Hokkanen ym.2017, 273-279.)  

 

Teemaillassa miehet ovat siis toimineet eräänlaisina kokemusasiantuntijoina. Il-

taa vasten olen suorittanut aineistonkeruun laatimalla tutkimuskysymyksien poh-

jalta teemoja siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyk-

seen. Teemat olen jakanut kolmeen osa-alueeseen, jotka sisältävät kukin kaksi 

kysymystä teemaan liittyen. Teemat olivat: Mattilan tunnettavuus, Mattilan toimin-

taan mukaan tuleminen ja Mattilan toimintaan kiinnittyminen.  

 

Kysymykset teemojen alla olivat seuraavat:  

 

Mattilan tunnettavuus:  

• Millä tavoin Mattilaa voisi tehdä yhä enemmän tunnetummaksi?  

• Millaiset asiat mahdollisesti voisivat vaikeuttaa tai estää Mattilaan 

tulemista? 
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Mattilan toimintaan tuleminen: 

• Miksi Mattilaan on helppo tulla ja voisiko sinne tulemista helpottaa 

entisestään? 

• Millaiset asiat Mattilassa houkuttelee mukaan toimintaan? 

 

Mattilan toimintaan kiinnittyminen: 

• Millaiset asiat voisivat auttaa siihen, että kävijä kiinnittyisi toimin-

taan? 

• Voisiko Mattilan toiminnassa olla jotakin lisää? 

 

Teemojen laatiminen tutkimuskysymysten pohjalta on ollut suhteellisen helppoa, 

mutta haastetta on tuottanut selvästi teemojen alle laadittavat kysymykset, jotka 

olen esittänyt teemaillassa. Minun on ollut huolehdittava, että jokaisen teeman 

alla olevia kysymyksiä ei olisi liikaa, jotta keskustelu aiheesta pysyisi laadullisena 

sen suhteen mitä asiaa kulloinkin käsitellään. Huomioon otettavana asiana on 

ollut teemaillan aiheeseen käytettävä aika. Laadin alun perin jokaisen kolmen 

teeman alle kolme kysymystä, mutta lopulta päädyin muuttamaan teemojen ky-

symykset kahteen. Tämä siksi, että osallistujat pystyisivät keskittymään aiheisiin 

rauhassa ja, että vastaukset saataisiin laadullisesti mahdollisimman kattaviksi.  

 

Toteutin teemaillan 10.4.2019 klo 18.00-20.00. Mattilan miesten talolla. Teemail-

taan osallistui yhteensä kymmenen miestä, joista kaksi oli talon henkilökuntaa ja 

yksi harjoittelija. Mattilan ideologian näkökulmasta siitä, että Mattilassa työntekijät 

ja osallistujat toimivat tasavertaisesti on oikeutettua, että myös työntekijät osallis-

tuivat illan teeman käsittelyyn. (Tukia 2017, 124.) Aika illan teemojen läpikäymi-

seen riitti hyvin ja iltaa alettiin lopettelemaan kello 19.45. Ajatuksena oli, että tee-

mojen läpikäymiseen varattiin 1,5 tuntia ja loput ajasta oli varattuna mahdolliseen 

asioiden jälkipuintiin. Kuitenkaan teemojen työstämisen jälkeen tälle ei esiintynyt 

tarvetta.  

 

Osallistujat saivat paljon keskustelua aikaan ja yhteisen teemojen purkamisen 

suhteen suurin osa miehistä osallistui myös yleiseen keskusteluun. Aluksi Matti-

lan työntekijä alusti illan teeman, jonka jälkeen oli minun vuoroni esittäytyä ja ker-

toa illan sisällöstä. Miehet jaettiin kolmeen ryhmään, jossa he kävivät 20 minuutin 
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ajan keskustelua annetuista teemoista ja niiden alla olevista kysymyksistä. Kysy-

mykset olivat kirjattuna kartongille, johon he kirjasivat kehitysehdotuksensa. Li-

säksi miehille jaettiin teemojen ulkopuolelta kartonki, johon oli esitettynä kysy-

mys; Millainen olisi sinun unelmiesi Mattila? Tähän sai vastata joko itsenäisesti 

tai ryhmässä keskustellen. Tämän lisäkysymyksen tarkoituksena oli antaa lisäar-

voa Mattilan toiminnan kehittämistä ajatellen. Teemojen käsittelyn jälkeen ryh-

mässä oli vuorossa niiden läpikäynti yhteisesti. Minun roolini oli toimia keskuste-

lun ohjaajana ja lisähuomioiden kirjaajana.  

 

Olen purkanut illan kehitysehdotukset liittyen teemoihin ja niiden kysymyksiin heti 

teemaillan jälkeen kirjoittamalla ne auki tekstinkäsittelyohjelmaan. Kokonaisuu-

dessaan purettua materiaalia on tullut noin yksi A4-sivu. Aineistoa olen lähtenyt 

analysoimaan aineistolähtöisesti, joka pelkistetysti tarkoittaa teorian rakenta-

mista empiirisestä aineistosta käsin. Tällöin on tärkeää miettiä aineiston rajausta. 

(Eskola & Suoranta 2014, 19.) Aineiston olen rajannut siten, että se vastaa tutki-

muskysymykseen. Olen aluksi auki kirjoittanut jokaisen teeman alla olevat kehi-

tysehdotukset tekstinkäsittelyohjelmaan, jonka jälkeen olen jakanut kehitysehdo-

tukset omiksi kappaleiksiin. Kehitysehdotuksia muodostui yhteensä 29 kappa-

letta.  

 

Purkamaani aineistoa olen pyrkinyt lähestymään mahdollisimman vähäisten en-

nakkokäsitysten varassa. Tämän jälkeen olen tulkinnut tekstiä hakemalla vas-

tauksia tutkimuskysymykseen hakemalla testin sisältä yhtäläisyyksiä nimeämällä 

niitä. (Ronkainen ym. 2014 124). Nimeämisen apuna olen värikoodannut ne hel-

pottaakseni niiden hahmottamista. Seuraavalla sivulla olevan taulukon 2 avulla 

olen kuvannut sitä, kuinka paljon aineistoa teemaillan tuloksista on noussut ja 

kuinka ne ovat jakaantuneet. 
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TAULUKKO 2. Teemaillan tulosten aineisto 

Puretun 

tekstin 

määrä 

Käsiteltyjen 

aiheiden 

määrä 

Mainosta-

minen 

Matalan 

kynnyksen 

toiminta  

Vaikutta-

misen 

mahdolli-

suus 

Muut ai-

heet 

A4-sivu per 

aihe 

29 aihetta 11 aihetta 5 aihetta 6 aihetta 7aihetta 

 

Samankaltaisia aiheita tai teemoja muodostui lopulta kolme eri tyyppiä, jotka vas-

tasivat tutkimuskysymykseen. Nimesin teemat niiden aihesisältöjen mukaan. 

Näitä olivat mainostaminen, matalan kynnyksen toiminta ja vaikuttamisen mah-

dollisuus. Nimeämisen jälkeen aloin ryhmittelemään aukikirjoitettuja tekstejä kun-

kin sopivan teeman alle. Teemat myös ovat vaatineet myöhemmässä vaiheessa 

uutta teoriatiedon luomista, jolloin olen tutustunut niiden teoreettisiin näkökulmiin.  

 

 

2.4 Aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus opinnäytetyössä 

 

Opinnäytetyötä toteuttaessani on sieltä noussut esille muutama tutkimus ja teos 

vastaamaan voimallisimmin tutkimuskysymykseeni siitä mitä on etsivän miestyön 

palvelu Mattilassa? Olen tähän osioon avannut tutkimukset ja kirjallisuuden, joita 

olen hyödyntänyt opinnäytetyössäni.  

 

Tutkimus ja kirjallisuus ovat palvelleet omaa opinnäytetyötä jokainen omalla ta-

vallaan ja jokin teos näkyy toista enemmän työssäni. Kuitenkin näkisin, että jo-

kainen teos on tuonut oman painoarvon opinnäytetyötä tehdessä. Näkisin, että 

etsivän miestyön palvelun mallintamista ajatellen työn sisällöllisessä annissa ovat 

palvelleet eniten tutkimukset, jotka suorimmin käsittelevät etsivän työn menetel-

mää.  Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 3 olen kirjannut keskeisimmät tut-

kimukset ja opinnäytetyöt, joita olen hyödyntänyt työn tekemisessä 
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TAULUKKO 3. Opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset ja opinnäytetyöt 

Kirjoittaja Aineisto Teos 

Auvinen-Tornberg, Outi ”On sinusta kiinni jou-

dutko pataan vai pää-

setkö juhlimaan lei-

rinuotiolle” (2008) 

Pro gradu 

Juvonen, Tarja Sosiaalisesti kontrolloitu,  

hauraasti autonominen 

(2015) 

Väitöskirja 

Kallinen, Yrjö  Karnevaalista kujanjuok-

suun (2014) 

Pro gradu 

Kurikkala, Mari Etsivä nuorisotyö ja sen 

johtaminen (2015) 

Ylempi AMK 

Männikkö, Jaana Etsivää työotetta etsi-

mässä (2010) 

Ylempi AMK 

Pihlaja, Juha ”Ne ei ainakaan laula 

meistä eteenpäin” 

(1997) 

Tutkimus etsivän nuori-

sotyön projektista Tam-

pereella 1991-1995 

Puuronen, Anne Etsivän katse (2014) Toimintatutkimus 

Sorelin, Anni-Reetta Kuka laivaa ohjaa ja 

minne se seilaa? (2017) 

Ylempi AMK 

Verho, Tanja Palvelujen muotoilua ke-

hittäjille (2014) 

Ylempi AMK 
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Muuta kirjallisuutta olen hyödyntänyt työssäni alla olevan taulukon 4 mukaisesti.  

Kirjallisuudelle yhteistä on se, että ne kaikki keskittyvät etsivän työn menetel-

mään ja ovat tuoneet omaan opinnäytetyöhön tietoutta etsivän miestyön proses-

sin rakentamisesta. 

 

TAULUKKO 4. Opinnäytetyössä käytetty muu kirjallisuus   

Tekijä Teos 

Alanen, Olli & Kotkavuori, Aapo Välittämisen ammattilaiset. Vamoksen 

käsikirja etsivään nuorisotyöhön 

(2014) 

Hjort, Haldis Etsivän työn psykologia (1995) 

Huhtajärvi, Piia Ammatillinen etsivä työ. Teoksessa 

Tommi Hoikkala, & Anna Sell (toim.) 

Nuorisotyötä on tehtävä. (2007) 

Kaartinen-Koutaniemi, Jaakko Etsivässä työssä (2012) 

Mikkonen, Mika ym. Etsivä työ Euroopan syrjäytyneiden 

väestönosien parissa (2007) 

Männikkö, Jaana Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-

analyysi (2011) 

 

Aivan ensimmäiseksi on nostettava esille norjalainen psykologi Haldis Hjort, joka 

toimi itse 1980-luvulla etsivänä työntekijänä Oslossa. Hjortin alkuperäisteos Det 

oppsökende arbeidets psykologi (1988) on käännetty vuonna 1995 suomenkie-

lelle ja teoksen suomenkielinen versio on Etsivän työn psykologia. Hjortia ei ole 

voinut sivuuttaa sillä hänen ajatuksensa pohjautuvat voimakkaasti Suomessa to-

teutettavan etsivän työn sisällössä. Opinnäytetyötä ajatellen hän käsittelee etsi-

vän työn eri työskentelyalueita hyvin kattavasti. Eri teoksissa Hjort tulee väistä-

mättä vastaan. Hjortin ajatukset näkyvät vielä tänä päivänäkin voimakkaasti etsi-

vän työn sisällössä ja oma näkemykseni on, että etsivän työn menetelmä on py-

synyt ajan saatossa aika lailla koskemattomana. Tarkoitan tällä sitä, että etsivän 

työn perusajatus on pystytty säilynyt. 
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Tutkimuksia ajatellen ehkä selkeimmin Hjortin ajatuksia on tuonut esille Juha Pih-

laja tutkimuksessaan, jossa käsitellään etsivän nuorisotyön projektia Tampe-

reella vuosilta 1991-1995. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut mallintaa norjalai-

sen kenttätyön mallia riskioloissa elävien nuorten auttamiseksi. Ehkä selkeimmin 

tutkimus on tuonut näkemystä siitä, kuinka menetelmää tuodaan konkretian ta-

solle.  

 

Omaa opinnäytetyötä on ohjannut selkeimmin Piia Huhtajärven artikkeli Amma-

tillinen etsivä työ. Vaikka kysymyksessä on artikkeli, on Huhtajärvi saanut tuotua 

siinä selkeästi oleellisimman asian etsivän työn menetelmästä esille. Hänen ar-

tikkelissaan on kiteytynyt hyvin kenttätyön prosessit, joita olen opinnäytetyössäni 

lähtenyt mallintamaan. Prosessit, joita Huhtajärvi kuvaa, ovat mukailtuja norjalai-

sesta mallista.  

 

Ainoa aiheeseen löytynyt väitöskirja, joka osaltaan palvelee omaa opinnäytetyö-

täni etsivän työn näkökulmasta, on Tarja Juvosen Sosiaalisesti kontrolloitu, hau-

raasti autonominen: nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä (2015), 

joka käsittelee muun muassa etsivän työn problematiikkaa. Väitöskirjassaan Ju-

vonen tutkii nuorten autonomista toimijuutta sosiaalisen kontrollin valossa. Omaa 

tutkimusta ajatellen suurin anti Juvosen tutkimuksessa on ollut etsivän työn me-

netelmään liittyvät ulottuvuudet. Tutkimuksia ja kirjallisuutta tutkiessani olen to-

dennut, että etsivän työn kentällä Juvonen on merkittävä tutkija ja hänen kirjoi-

tuksiin törmää useassa yhteydessä tutkiessa aihetta. 

 

Myös Anne Puuronen Etsivän katse (2014) on Juvonen (2015) tavoin antanut 

omaan työhön etsivän työn menetelmää ajatellen työvälineitä. Hän käsittelee tut-

kimuksessaan ammatillista nuorisotyötä ja sen kehittämistä. Puurosen tutkimus 

on palvellut omaa opinnäytetyötä menetelmän hahmottamisen lisäksi lisäämällä 

ymmärrystä prosessin muodostamiseen nimenomaan etsivän työn näkökul-

masta. 

 

Samalla tavalla Outi Auvinen-Tornberg (2008) pro-gradu- tutkielma ”On sinusta 

kiinni joudutko pataan vai pääsetkö juhlimaan leirinuotiolle” on antanut omalta 

osaltaan tietoutta siitä, kuinka etsivän työn menetelmiä voidaan toteuttaa käytän-
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nössä. Auvinen-Tornberg käsittelee tutkielmassaan etsivän työntekijöiden käsi-

tyksiä ammatillisesta kenttätyöstä nuorten parissa, mutta myös kuvaa etsivän 

työn menetelmää ja sen etenemistä. 

 

Yhtä lailla etsivän työn menetelmää on kuvannut Yrjö Kallisen karnevaalista ku-

janjuoksuun (2014). Pro-gradu-tutkielmassa Kallinen tutkii Tampereen keskustan 

nuorten katukulttuuria, josta nousevat varsinaisen analyysin kohteena olevat ala-

kulttuurit. Kallisen tutkimus on auttanut omaa työtä ajatellen ymmärtämään niitä 

menetelmiä ja vaatimuksia, joita kadulla tulee ottaa huomioon.  

 

Etsivän työn menetelmää ja sen työotetta on käsitellyt Jaana Männikkö Etsivää 

työotetta etsimässä (2010). Tutkimuksessaan hän käsittelee Lempäälän kun-

nassa 2008 alkanut Etsivän työn hanketta. Hankkeen tarkoituksena on ollut työ-

pariverkoston avulla vakiinnuttaa etsivä työ osaksi olemassa olevaa toimintaa. 

Tarkoituksena oli muun muassa kehittää ja mallintaa etsivän työotteen menetel-

miä työntekijöiden työnkuvaan, joka on palvellut omaa opinnäytetyötä etsivän 

työn mallintamisessa. 

 

Mari Kurikkalan opinnäytetyön tavoitteena on ollut löytää etsivään nuorisotyöhön 

johtamisen malli, jonka avulla etsivää nuorisotyötä voitaisiin johtaa hallitusti ja 

tavoitteellisesti. Kurikkala loi tietoperustan ja tutkimustulosten pohjalta työnteki-

jöille ja esimiehille perustehtäväluettelot työn tueksi. Oman opinnäytetyön kan-

nalta Kurikkalan opinnäytetyö on tuonut näkemystä siitä, kuinka työtä voidaan 

rakenteiden osalta selkeyttää. Vaikka olen työssä mallintanut Huhtajärvi (2007) 

näkemystä työn rakenteiden sisällöstä, niin olen kuitenkin lisännyt Kurikkalan 

mallin suunnitteluvaiheessa yhdeksi huomionarvoiseksi asiaksi, jota työtä suun-

nitellessa ja kehittäessä kannattaa ottaa huomioon.  

 

Toinen rakenteisiin ja johtamiseen liittyvä opinnäytetyö on Anni-Reetta Sorelinin 

(2017) Kuka laivaa ohjaa ja minne se seilaa? Opinnäytetyö käsittelee etsivän työn 

rakenteita kehittämisen kannalta. Sorelinin tutkimus liittyen aiheeseen tukee 

omaa työtäni nimenomaan etsivän työn rakenteiden ja johtamisen näkökulmasta. 

Tutkimuksessa erityisesti Sorelinin asettamat kysymykset koskien sitä millainen 
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johtaminen luo pohjan etsivän nuorisotyön laadukkaalle työntekijöiden työhön si-

toutumiselle ja työssä jaksamiselle, sekä millaisia työn rakenteita johtamisella tu-

lisi mahdollistaa antavat suuntaa myös oman opinnäytetyön tekemiselle.  

 

Tanja Verhon opinnäytetyö Palvelujen muotoilua kehittäjille (2014). Verhon opin-

näytetyössä on hyödynnetty palvelumuotoilun prosessia. Vaikka ei se kosketa 

siinä mielessä omaa opinnäytetyötäni, niin olen katsonut, että se on oman opin-

näytetyön kannalta antanut hyödyllistä tietoutta palvelun kehittämisestä, mutta 

myös siitä, kuinka asiakkaita osallistetaan ja millaista merkitystä sillä on toimin-

nan kehittämiseen. Tämä opinnäytetyö on palvellut myös opinnäytetyön jälkim-

mäisessä osiossa. 

 

Palatakseni vielä muuhun kirjallisuuteen vaikuttava teos on ollut Jaakko Kaarti-

nen-Koutaniemi (2012) teos Etsivässä työssä. Kaartinen-Koutaniemi on vaikutta-

vasti koonnut kirjaansa kaiken tiedon monitasoisesti etsivästä työstä. Teos käsit-

telee etsivän työn osa-alueita hyvin kattavasti ja antaa kokonaisvaltaista kuvaa 

etsivän miestyön prosessin muotoilussa.  Omaa opinnäytetyötä ajatellen hänen 

teoksensa on avannut ymmärrystä etsivän työn prosessista, mutta myös etsivän 

ideologiasta sen suhteen millaisia vaikutuksia etsivällä työllä on yksilöistä aivan 

yhteiskunnan mittapuulle saakka.  

 

Työn rakenteita ja johtamista ajatellen puolestaan teos Etsivä työ Euroopan syr-

jäytyneiden väestönosien parissa on antanut ymmärrystä ja tietoutta siitä, millai-

sia asioita rakenteellisesti tulee ottaa huomioon etsivää työtä toteuttaessa. Teos 

syventyy nimenomaisesti marginaalissa elävien asiakkaiden kohtaamiseen ja 

asioihin, joita tulee huomioida. Omaa opinnäytetyötä ajatellen teos on tuonut 

omaan työhöni ideologista näkemystä. Jaana Männikön Etsivän nuorisotyön ja 

työotteen pika-analyysi (2011) teos on auttanut minua hahmottamaan ennen 

kaikkea etsivän työn historiaa. Olli Alasen ja Aapo Kotkavuoren Välittämisen am-

mattilaiset (2014) puolestaan tuo uudenlaista näkökulmaa etsivään työhön ja käy 

läpi konkreettisesti menetelmän eri osioita. Teos tuo esille työn kehittämistä nä-

kökulmana työn uudistumiseen yhteiskunnan muutoksessa.  
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Kokonaisuudessaan tutkimukset ja kirjallisuus, joita olen opinnäytetyössä hyö-

dyntänyt, ovat antaneet etsivän miestyön mallintamista ajatellen hyvin samankal-

taista sisältöä. Olen todennut, että suurin osa etsivää työtä käsittelevistä tutki-

muksista ja opinnäytetöistä keskittyvät etsivään nuorisotyöhön. Tämä on sikäli 

ymmärrettävää, että Suomessa toteutettavan etsivän työn juuret ulottuvat norja-

laiseen malliin, jossa kohderyhmänä ovat riskiolossa elävät nuoret ja lapset. (Pih-

laja 1997, 11). Etsivä työ on kuitenkin sovellettavissa mihin kohderyhmään ta-

hansa. (Mikkonen ym. 2007, 25.) Tätä ajatusta vasten on etsivän työn menetel-

mää ollut hyvä lähteä mallintamaan etsivän miestyön palveluksi.  

 

Asia, johon törmäsin kirjallisuuskatsausta tehdessäni, oli se, että kirjallisuus kos-

kien ammatillista etsivää työtä on vähäistä. Suomesta löytyy muutama keskeinen 

henkilö ja kirjallisuutta, jonka varassa etsivää työtä tulkitaan. Olen pyrkinyt hyö-

dyntämään näiden henkilöiden ajatuksia ja osaamista opinnäytetyössäni. Kan-

sainvälisiä artikkeleja aiheesta hakiessani löysin Erik Henningsenin artikkelin The 

Romantic Ethic in Outreach Work (2010) jossa hän toteaa, että etsivä sosiaalityö 

nuorten kanssa aloitettiin kunnallisena palveluna jo neljävuosikymmentä sitten, 

mutta kuitenkaan suhteellisen pitkästä historiasta huolimatta on vain vähän käy-

tänteitä, jotka kohdistuisivat tähän sosiaalityön muotoon sekä tietoon. (Henning-

sen 2010, 1.) Mielestäni tämä kuvaus peilaa hyvin tilannetta siihen, kuinka vähän 

ammatillisesta etsivästä työstä itsessään on ajan saatossa kirjoitettu teoksia. Ai-

nakin vähintään maisteritason tutkimuksia tai kirjallisuutta katsottuna tämä pitää 

paikkansa. 
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3 ETSIVÄN MIESTYÖN MALLINTAMINEN JA TYÖPROSESSIT 

 

 

Etsivän miestyön mallintamista ajatellen olen aluksi avannut sitä, millainen työ-

menetelmä etsivä työ on, sen historian ja ideologisten lähtökohtien valossa.  

Tämän jälkeen päästään etsivän miestyön mallintamiseen. Olen aluksi kuvannut 

lyhyesti sitä, millainen merkitys työn suunnittelulla ja rakenteilla on etsivän mies-

työn taustalla. Tämän jälkeen osiossa 3.4 olen kuvannut etsivän miestyön pro-

sessin etenemistä ja lopuksi sitä, kuinka se näkyy sovellettuna Mattilan miesten 

toiminnasta käsin toteutettavaan etsivään miestyöhön. 

 

 

3.1 Etsivän työn historia 

 

Ensimmäiset tiedot etsivästä työstä ulottuvat 1800-luvun alkupuolelle brittiläisen 

Pelastusarmeijan toimintaan. Pelastusarmeijan työntekijöiden tehtävänä oli etsiä 

ihmisiä, jotka olivat avun ja tuen tarpeessa. He jalkautuivat isoissa kaupungeissa 

ja slummeissa paikkoihin, joissa tuohon aikaan luokkayhteiskunnassa ei köyhien 

ja huono-osaisten auttamista pidetty tärkeydessään ensisijaisena tehtävänä. 

(Mikkonen ym. 2007, 12.) 

 

Etsivän työn alkujuurien nähdään olevan Spech (2000, 354.) mukaan paikannet-

tavissa amerikkalais- tyyppisiin työotteisiin ja työ on aikanaan kohdentunut eri 

jengeihin ja ryhmittymiin, jotka viettivät aikaa kaduilla. Näitä kuvataan olevan 

streetwork, streetgangwork ja streetcornerwork tapaiset työskentelytavat. Näissä 

työskentelyn tavoitteena oli puuttua toimintaan, joka rikkoi nuorten sosiaalisia 

normeja, kuten rikollisuutta tai päihteidenkäyttöä. (Juvonen 2015, 18.)  

 

Suomessa etsivään työhön rinnastettavaa jalkautuvaa sosiaalihuoltotyötä, sekä 

katu- jengityötä on toteutettu jo 1940-luvulta lähtien. Työn toteuttajina ovat olleet 

niin seurakunnat, kuin eri järjestötkin, mutta tuolloin vielä ei työmuoto päässyt 

juurtumaan sosiaali- ja nuorisotyön kenttään. (Männikkö 2011, 7-8.) 
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Euroopassa etsivää työtä on tehty toisen maailmansodan jälkeisenä aikana lähes 

kaikissa Länsi Euroopan maissa. (Juvonen 2015, 18.) Suomessa ammatillista et-

sivää työtä on tehty riippuen katsontakannasta jo 1960-luvulta alkaen. (Kaarti-

nen-Koutaniemi 2012, 15). Kun taas Huhtajärvi (2007) mukaan ammatillinen et-

sivä työ on saanut alkunsa 1991 projektin muodossa. (Huhtajärvi 2007, 451).   

 

Yksi syy uudenlaisen nuorisotyön tarpeeseen on ollut se, että 1960-luvulla Suo-

meen tuli paljon laittomia päihteitä. Tämän myötä Etsivää työtä toteutettiin myös 

jengityön nimityksellä. Tuolloin ammatillisuutta työhön haettiin kokemusten poh-

jalta, koska taustalla ei ollut selkeää organisaatiota. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 

16.) 1970-luvulla nuorten pariin jalkautuva työmuoto sai jatkoa seurakunnan eri-

tyistyön jalkautuessa festivaaleille ja erilaisiin tapahtumiin. Puhuttiin siis Saapas-

toiminnasta. (Männikkö 2011, 8.) 1980- luvulla työskentelyyn saatiin ensimmäi-

sen kerran suunnitelmallisuutta. A-klinikkasäätiö alkoi kouluttamaan kenttäpäi-

vien muodossa työntekijöitä. Ennen tätä työtä oli tehty yksin omasta halustaan ja 

ilman ammatillista menetelmää tukena. Tämä johti usein siihen, että työntekijät 

paloivat työhön loppuun tai lähtivät itsekin marginalisoitumaan asiakkaiden 

kanssa. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 16.) 

 

Suomeen etsivä työ on rantautunut Norjasta, jossa on aikoinaan kehitetty sosi-

aalisen kenttätyön malli nuorten auttamiseksi, jotka elivät riskioloissa. Norjalai-

sessa kenttätyömallissa apu vietiin sinne, missä nuoret viettävät aikaansa. (Huh-

tajärvi 2007, 451.) Tästä sosiaalisesta kenttätyöstä on psykologi Haldis Hjort kir-

joittanut kirjan etsivän työn psykologiaa, joka on suomennettu 1995. (Männikkö 

2011, 7). Hänen ajattelunsa vaikutus suomalaiseen etsivään työhön on ollut huo-

mattavassa roolissa ja Suomessa etsivä työ onkin kehittynyt norjalaisen mallin 

ympärille. (Juvonen 2015, 18.) Oslossa etsivän työn kehittäminen oli aloitettu 

vuonna 1969. Norjalaiset olivat vieneet etsivän työn opetuksen ja tutkimuksen 

piiriin ja määrätietoisen kehittämisen sekä siihen resurssoinnin myötä Norja saa-

vutti etsivän työn saralla mallimaan aseman työlle. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 

17.) 
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Suomessa ammatillinen etsivä työ aloitettiin Tampereella vuonna 1991 etsivän 

nuorisotyön (ENT) projektin muodossa. Nelivuotinen etsivän nuorisotyön kokei-

luprojekti käynnistettiin kunnallisen nuoriso- ja sosiaalitoimen, sekä valtakunnal-

lisen vapaaehtoisjärjestö Nuortenpalvelu ry:n yhteistyönä. Yleisenä tavoitteena 

oli tuolloin kehittää uusia menetelmiä ja työtapoja nuoriso- ja sosiaalitoimen väli-

maastoon. (Huhtajärvi 2007, 451.)  

 

Tuolloin vain vuotta aikaisemmin Helsingissä perustettiin seksityöläisiä auttava 

Pro-tukipiste. Toimintaa toteutettiin aluksi puhelinpalveluna ja varsinainen etsivä 

työ aloitettiin vuonna 1995. Tämän jälkeen Helsingissä käynnistyivät A-klinik-

kasäätiön Vinkki- ja Nuorisoasiainkeskuksen Luotsi-hanke. Erityisesti Luotsi, Pro-

tukipiste ja ENT kouluttivat ja jakoivat tietoutta 1990-luvulla sen kokemuksen 

kautta, jota työssä oli kertynyt. Ammatillisesti järjestettyjen työtapojen, käytäntei-

den sekä periaatteiden kautta syntyi hiljalleen nykymuotoinen ammatillinen etsivä 

työ. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 18.)   

 

Vuonna 2010 Suomeen perustettiin Ammatillisen etsivän työn yhdistys (AMET). 

Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia etsivää työtä toteuttavien ihmisten ja organi-

saatioiden valtakunnallisena yhteistyöverkostona ja edistää ammatillisen etsivän 

työn asemaa, arvostusta ja ammatillisia valmiuksia. (Björkenheim 2014, 3-4.)  

Nykypäivänä AMET on päättänyt toimintansa. (Kauppalehti 2019). 

 

Yksi etsivää työtä suurimmin muokannut toimenpide oli vuonna 2011 voimaan 

tullut nuorisolain muutos. Lain muutoksen tavoitteena oli se, että etsivä nuoriso-

työ kirjattiin nuorisolakiin vastaamaan yhtenä osa-alueena siihen, kuinka jul-

kishallinto voi tulla vastaan nuoria, jotka ovat avun tarpeessa, eivätkä heitä ta-

voita muut olemassa olevat palvelut. Lain perusteluissa nuorisolain mukainen et-

sivä nuorisotyö on kohdistettu erityisesti estämään nuorten syrjäytymistä työelä-

mästä ja koulutuksesta. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 29.) 

 

Esimerkkinä tahoista, jotka nykypäivänä tuottavat ammatillista etsivää työtä ovat 

muun muassa Pro-tukipiste, joka toteuttaa etsivää työtä seksi- ja erotiikka-alalla 

toimivien ihmisten parissa. (Pro-tukipiste 2019). A-klinikkasäätiön alaisuudessa 

toimii etsivä huumetyö EHTA, jonka kohderyhmänä ovat 18-29-vuotiaat huumei-
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den käyttäjät, jotka ovat jääneet palveluiden tai hoidon ulkopuolelle. (A-klinik-

kasäätiö 2019). Etsivää työtä naisten parissa puolestaan toteuttaa Tampereella 

A-killan alaisuudessa ETNA-työ, eli etsivä ja ennaltaehkäisevä kenttätyö naisille, 

jotka tarvitsevat eri elämäntilanteisiin apua. (Tampereena-kilta 2019).   

 

 

KUVIO 3. Merkittäviä ajanjaksoja Suomessa tehtävän etsivän työn historiassa 

 

Yllä oleva kuvio 3 kuvaa merkittäviä ajanjaksoja Suomessa etsivän työn suhteen. 

Etsivä työ on aikoinaan alkanut katutyönä, mutta ajan saatossa ympäristöt, joissa 

asiakkaita kohdataan, ovat kasvaneet ja monipuolistuneet. Etsivä työ kohtaa asi-

akkaita nykypäivänä niin kadulla, internetissä, vankiloissa, oppilaitoksissa ja mo-

nessa muussa paikassa. Etsivä työ joutuu jatkuvasti olemaan muutoskykyinen, 

eikä sillä ole mahdollista pitää kiinni sellaisesta ajatuksesta, että työtä voidaan 

tehdä vain yhdessä paikassa, tietyllä tapaa ja tiettyjen ihmisten kanssa. Tämä 

johtuu siitä, että maailma muuttuu jatkuvasti ihmisten tilanteiden, tarpeiden ja 

paikkojen suhteen, joissa heitä tavataan. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 23, 31.) 

Yksi etsivän työn keskeisistä tehtävistä onkin reagoida jatkuvasti toimintaympä-

ristössä tapahtuviin muutoksiin. (Alanen & Kotkavuori 2014, 14). 

 

1940-
luvulla 
Suomessa  
toteutettu 
etsivään 
työhön 
rinnastet-
tavia 
työtapoja.

1960-luvulla 
työtä 
toteutettiin 
myös 
jengityön 
nimityksellä

1980-luvulla 
etsivän 
työntekijöitä 
aloittiin 
kouluttamaan

1991 mallia 
aloitettiin 
soveltamaan 
Suomalaiseen 
katu- ja 
kenttätyöhön

2011 
nuorisolaki 
astui voimaan 
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3.2 Etsivän työn menetelmä ja ideologia 

 

”Etsivätyö on ensisijaisesti asenne, toissijaisesti menetelmä”.  

(Mikkonen ym. 2007, 17). 

 

Etsivän työn sisältöä tarkastellessa sijoittuu se ennaltaehkäisevän työhön ja sen 

tavoitteena on tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut niille ihmisille mahdollisiksi, jotka 

eivät muuten saa tarvittavia palveluita yhteiskunnan tukijärjestelmästä. (Mikko-

nen ym. 2007, 25.) Asiakaskunta, joiden parissa työtä tehdään ovat syrjäytyneitä 

tai vaarassa joutua syrjäytyneiksi. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 22). Puhutaan 

riskiryhmissä elävistä, joiden parissa etsivä työ hyödyntää haittojen vähentämi-

sen ja varhaisen puuttumisen menetelmiä ennen, kuin esimerkiksi huumeiden-

käyttö muuttuu vakavammaksi. Etsivää työtä voidaan kuitenkin toteuttaa kaikkien 

ryhmittymien kanssa, kuten tässä opinnäytetyössä miesten kanssa. Yleisimpiä 

työskentelymuotoja ja asiakasryhmiä ovat marginaalissa elävät ihmiset, kuten 

huumeidenkäyttäjät, asunnottomat, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tai sek-

sityöläiset. Kuitenkin eniten etsivää työtä kannattaa hyödyntää sellaisten ihmisten 

kanssa, joilla on siihen selvästi tarvetta. (Mikkonen ym. 2007, 25.) 

 

Pääasialliset syyt Mikkonen ym. (2007) mukaan etsivän työn tarjoamiselle ovat 

jo edellä mainittu palveluiden hyödyntämättömyys, mutta myös se, että palvelut, 

jotka ovat jo olemassa, eivät tavoita tarpeeksi tehokkaasti kohderyhmää tai, että 

niiden tarjonta ei perustu kohderyhmää ajatellen heidän tarpeisiinsa. (Kallinen 

2014, 6.) Ammatillisen etsivän työn perustehtävänä on siis etsiä, löytää ja auttaa 

niitä henkilöitä, jotka ovat avun tarpeessa. Asiakkaat eivät syystä tai toisesta 

käytä olemassa olevia auttamis- ja palvelujärjestelmiä tai ole tulleet niissä aute-

tuiksi. (Huhtajärvi 2007, 446.) Työssä hakeudutaan sellaisiin paikkoihin, jossa 

asiakas viettää aikaansa, se on asiakkaan toiminta- tai elinympäristö, kuten esi-

merkiksi ajanvietto kadulla. (Juvonen 2005, 37).  

 

Etsivä työ voidaan nähdä myös eräänlaisena jalkautuvana palveluohjauksena. 

Työssä viedään palveluita asiakkaiden luokse, tehden niitä tunnetuksi ja madal-

taen niihin tarttumisen kynnystä.  (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 22-23.) Yhtenä 

näkökulmana etsivälle työlle voidaan nähdä olevan kolme päätehtävää. Näitä 
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ovat; ensimmäisenä kontaktin ottaminen asiakaskuntaan, toisena sosiaalisten 

muutosprosessien käynnistäminen kohderyhmässä ja kolmannekseen vahvistaa 

ja ylläpitää sosiaalista tukea asiakkailla. (Andersson 2013, 175-176.)  

 

Menetelmällisesti etsivä työ perustuu ihmisten kohtaamiseen ja dialogiin heidän 

kanssaan. Näin ollen dialogisuudesta asiakkaan kanssa seuraa se, että avoimen 

vuoropuhelun kautta riisutaan asiakkaaseen kohdistuvat pakotteet ja seuraamus-

ten puuttuminen, mutta myös sen, että työstä muotoutuu omalla tavallaan epävi-

rallista. Vapaaehtoisuus on se, mikä on aina etsivän työn asiakkaan kanssa työs-

kennellessä mukana. Kontrolliulottuvuuden puuttuessa ja työn ollessa omalla ta-

vallaan epävirallista mahdollistavat nämä sen, että työntekijä ja asiakas voivat 

kohdata tasavertaisemmin, kuin normaalissa virastossa tapaavat asiakas ja vi-

ranomainen. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 24.)  

 

Ihminen siis itse valitsee sen, eteneekö kontakti työntekijän kanssa luottamuksel-

liseen suhteeseen. Toisekseen asiakas itse määrittelee asiat, joista hän haluaa 

puhua työntekijöille. Toinen perusperiaate on vaitiolovelvollisuus. Tästä esimerk-

kinä on Huhtajärven (2007) maininta siitä, että ainoastaan silloin, kun nuoret voi-

vat luottaa siihen, että heidän tuottamansa asiat eivät mene eteenpäin ilman hei-

dän lupaa, pyytävät he työntekijöiltä apua ja tukeutua myös kriisitilanteissa. Vai-

tiolovelvollisuus perusperiaatteena mahdollistaa myös kontaktin marginaalissa 

eläviin ja suojaa työntekijää kentällä työskentelyssä. (Huhtajärvi 2007, 446.)  

 

Kallinen (2014) korostaa sitä, että keskeisimmät asiat, jotka todella tukevat rehel-

listä ja tukevaa kontaktia asiakkaaseen, tässä tapauksessa nuoreen etsivässä 

työssä, on se, että työ todellakin on vapaaehtoista. Siihen ei myöskään liity kont-

rollivelvoitetta, eli asiakkaat voivat kieltäytyä kontaktista, eikä heitä sanktioida 

siitä millään muotoa. Kallinen lainaa Pihlajaa (1997) siitä, että toimivat asiakas-

suhteet voivat perustua ainoastaan luottamukseen. Jos työntekijällä on suh-

teessa asiakkaisiin nähden vallankäytönvälineitä, on luottamusta mahdotonta 

saavuttaa. Kallisen mukaan luottamuksellisuus puolestaan on yhtymäkohta vai-

tiolovelvollisuuteen ja siihen, mitä asiakkaat omasta elämästään kertovat. (Kalli-

nen 2014, 11-12.)  
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Männikkö (2011) mukaan valtasuhde työntekijän ja asiakkaan välillä muuttuu sil-

loin, kun työntekijä toimii nuoren omalla alueella ja avun vastaan ottaminen on 

vapaaehtoista. (Männikkö 2011, 10). 

 

Kontrollivelvoitteen puuttuessa vaikuttaa se siihen, että työ nojautuu ammattieet-

tisten periaatteiden noudattamisen varaan. Näitä Huhtajärvi viittaa olevan asiak-

kaan subjektisuuden korostaminen, luottamukseen ja avoimuuteen nojaaminen 

asiakassuhteessa ja ihmisen kunnioitus. Etsivän työn työskentelytapa keskittyy 

uskoon siitä, että muutos on mahdollista ja perustuu humanistiseen ihmiskäsityk-

seen, joka sisältää sen ajatuksen, ettei toivottomia tapauksia ole olemassa.  

Toisekseen etsivä työ vieroksuu ongelmakeskeistä ajattelua ja ihmisten leimaa-

mista. (Huhtajärvi 2007, 446-447.)  

 

Sen lisäksi, että etsivä työ on työskentelymenetelmä, voidaan sen katsoa olevan 

ideologia tai asenne. Koska työtä tehdään ihmisten ehdoilla, heidän elinympäris-

tössään hyväksytään etsivän työn tekijät osaksi sitä ympäristöä vain, jos he ai-

dosti kunnioittavat yksilöä ja hänen elinympäristöään. (Mikkonen ym. 2007, 21.) 

 

Tällöin etsivän työn tekijän, mutta myös organisaation on tärkeä olla tietoinen 

omista eettisistä periaatteistaan. Periaatteista puhuttaessa nousee erityisen tär-

keänä esille ihmisarvo. Puhutaan yksilöstä ja hänen oikeudestaan saada arvonsa 

mukaista moraalista kohtelua ja tulla nähdyksi arvokkaana. Riippumatta yhteis-

kunnallisista, juridisista, etnisyyteen tai sukupuolisuuteen liittyvistä tekijöistä, on 

jokaisella oikeus tarpeelliseen tukeen. Lisäksi työn tulee kunnioittaa yksilön itse-

määräämisoikeutta. Etsivän työn näkökulmasta tähän tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Työn kohteena oleva syrjäytyneiden väestönosa ja heidän tavoittami-

sensa vaatii yksilöitä kohtaan kunnioitusta. Kun hyvinvoinnin palveluihin sisältyy 

paine kontrolloida ja niihin on yleensä asetettu ehtoja ja kynnyksiä, joita asiak-

kaan tarvitsee ylittää saadakseen palveluita, toimii etsivä työ, matalan kynnyksen 

toiminnot ja haittoja vähentävä työ tästä linjasta eriytyvällä tavalla ilman kontrollia. 

Työ perustuu siis kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, rajattomaan itsemäärää-

misoikeuden ja ihmisarvon kunnioittamiseen. (Mikkonen ym. 2007, 17-18.) 
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Itsemääräämisoikeuden näkökulmasta etsivä työ ei pyri muuttamaan tai korjaa-

maan hänen elämänsä suuntaa, jota työntekijä, organisaatio taustalla tai yleisesti 

yhteiskunnallisesti pidettäisiin hyvänä ja tavoiteltavana asiana. Sen sijaan etsivä 

työ pyrkii vähentämään haittoja ja motivoimaan asiakasta tarjoamalla mahdolli-

suuksia siihen, että asiakas itse löytäisi motivaation asioihin ja tätä myöten hä-

nelle hyvään elämään. Etsivän työn etiikkaan liittyy se, että vaikka muut toimijat 

nostaisivat kädet ylös, niin etsivä työ jatkaa. Työtä ei ehdollisteta asiakkaalle, 

vaan työskentely jatkuu niin kauan, kuin asiakas itse sitä tarvitsee. (Kaartinen-

Koutaniemi 2012, 22.)  

 

Etsivän työn tehtävänä on lisäksi täydentää olemassa olevia palveluja, edistää 

palvelutarjonnan kehittymistä ja kertoa niistä sekä pystyä tiedottamaan toimijoille 

niistä tarpeista, joita asiakkaat ovat vailla. (Huhtajärvi 2007, 446.) Yhteiskunnalli-

sesti etsivän työn vaikutuksia voidaan nähdä olevan päättäjiin vaikuttaminen, tie-

donvälitys ja asiakkaalle tulkkina toimiminen palvelujärjestelmän toimijoiden 

suuntaan, sekä saadun tiedon kautta asenteiden ja yleisen ilmapiirin muuttami-

nen asiakkaita kohtaa. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 102.) Mikkonen ym. (2007) 

puhuvat edellä olevasta sosiaalipolitiikan muutoksena. Tämän ja yksilöllisten vai-

kutusten lisäksi etsivän työn voidaan nähdä vaikuttavan muutoksen vuorovaiku-

tuksen avulla yksilön kautta muihin ihmisiin ja yhteisöllisen muutoksen, jolla tar-

koitetaan sitä, että etsivä työ pyrkii samaan muutosta vaikuttamalla yhteisöjen 

sisäisiin kulttuureihin ja normien muutoksiin. (Mikkonen ym. 2007, 26.) 

 

Etsivällä työllä on erityinen tehtävä kerätä tietoa liittyen kohderyhmän elämänti-

lanteisiin ja elinolosuhteisiin liittyen. Tämä korostuu varsinkin siinä, että työnteki-

jät luovat läheisen kontaktin kohderyhmään ja he työskentelevät marginaaliryh-

mien parissa, jolloin tiedon kerääminen on erityisen arvokasta. Samoin on myös 

tärkeää kohderyhmän tilanteesta raportointi, jolloin tehdään myös kohderyhmän 

elinolosuhteiden ja heidän hyvinvointiansa heikentävien yhteiskunnallisten olojen 

tilannetta läpinäkyväksi. Tiedonkeruussa järjestelmällisyys on erityisen tärkeää. 

Se voi koskea yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa tai kaikkien näiden keskinäisiä 

suhteita. Tiedon keruun menetelmää toteutettaessa on se riippuvaista kohteesta 

ja tavoitteista. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi haastatteluin, kyselyin tai ha-

vainnoimalla. Järjestelmällisien tutkimusten kirjaaminen ja kehittäminen on tär-
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keää, jotta sillä autetaan työn toimivuutta, sekä mahdollisuuksia kehittää palve-

lua. Näistä huolehtiminen auttaa kohtaamaan kohderyhmän tarpeet paremmin. 

Tietoa keräämällä tehdään etsivän työn sisältö ja tulokset näkyviksi (Mikkonen 

ym. 2007, 41.) 

 

Olen lopuksi kuvannut alle sen, mitä etsivä työ on ja kuvannut sitä kuvion 4 kautta 

selventääkseni vielä sitä mitä siihen sisältyy menetelmän ja ideologian näkökul-

masta. 

 

KUVIO 4. Etsivän työn menetelmä, ideologia ja vaikuttavuus 

 

Lyhykäisyydessään voidaan siis todeta, että etsivän työn tavoitteena on etsiä, 

löytää ja tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole syystä tai toisesta käytä olemassa 

olevia palveluita tai eivät ole tulleet niissä autetuiksi. (Huhtajärvi 2007, 446.)  Työ 

perustuu ihmisten kohtaamiseen ja menetelmällisesti dialogiin asiakkaan kanssa. 

(Kaartinen-Koutaniemi 2012, 24.) Työtä viedään paikkoihin, joissa kohderyhmä 

viettää aikaansa, kuten asiakkaan oma elinympäristö. (Juvonen 2005, 37). Työ 
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perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen, jossa ei ole sanktiointivä-

lineitä. (Kallinen 2014, 11-12.) Luottamuksellisuus on liitoksena vaitiolovelvolli-

suuteen, joka on välttämätöntä etsivän työn olemassa olon marginaalien kanssa 

työskennellessä. Luottamuksen syntyessä asiakasta motivoidaan ja ohjataan tar-

vittaviin palveluihin. (Huhtajärvi 2007, 446-449.)  

 

 

3.3 Rakenteet osana etsivän miestyön suunnittelua 

 

Tässä osiossa aloitan etsivän miestyön prosessin kuvaamisen. Prosessi noudat-

taa etsivän työn menetelmän rakennetta, jota on sovellettu etsivän miestyön nä-

kökulmaan. Työprosessia ajatellen olen kuvannut kunkin osion kohdalla proses-

sin edistymistä kuvion avulla, joka kuvaa sitä missä kohtaa työprosessia kulje-

taan. Huomioitavaa itse työskentelyssä on, että prosessi ei välttämättä aina kulje 

kronologisesti, vaan monia asioita saatetaan tehdä päällekkäin ja yhtä aikaa sekä 

palata yhteen osa-alueeseen tarvittaessa uudestaan. (Huhtajärvi 2007, 447, 

449.) Prosessia läpikäydessä olen yhdistänyt etsimisen ja kontaktin oton saman 

luvun alle. Käyn aluksi yleisellä tasolla lyhyesti läpi sitä, mitä asioita tulee huomi-

oida työn suunnittelua aloittaessa. Etsivän miestyön työprosessi kulkee alla ole-

van kuvion 5 mukaisesti alkaen työn aloituksesta työn suunnitteluun. 

 

 

KUVIO 5. Etsivän miestyön työprosessit 
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Suunnittelu antaa ymmärrystä siitä, millaisia asioita tulee ottaa huomioon etsivää 

miestyötä suunnitellessa. Näitä ovat rakenteet, jotka Huhtajärvi (2007) mukaan 

tuovat työn kaoottisen luonteen vuoksi työlle järjestystä. Rakenteet osittavat ajan 

ja paikan, jossa työtä pystytään suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan.  Etsi-

vän työn rakenteita rajaavia tekijöitä ja niistä voimallisimpia ovat parityö, tiimityö, 

työalue, kenttätyön suunnitelmallisuus, ajankäyttö ja työnohjaus. (Huhtajärvi 

2007, 451.) Olen lisännyt rakenteita kuvaamaan alla olevaan kuvioon 6 johtami-

sen, koska se on noussut teoriasta voimakkaasti esille. Käsittelen seuraavassa 

osiossa asioita myös pitkälti johtamisen näkökulmasta.  Kuviossa esitettyä työ-

aluetta ja kenttätyön suunnitelmallisuutta tulen avaamaan tarkemmin osiossa 3.4. 

 

 

KUVIO 6. Etsivän miestyön rakenteita 

 

Yksi perusperiaate etsivässä työssä on moniammatillinen työparityöskentely, 

jossa nousee merkittävään rooliin työn suunnitelmallisuus. Työajat ovat samat ja 

kenttätyötä tehdään yhdessä. (Huhtajärvi 2007, 450). Mattilasta toteutettava Et-

sivä miestyö toimii siten, että ammatillinen työntekijä työskentelee työparinaan 

vapaaehtoinen, joten Huhtajärvi (2007) malli antaa vain suuntaa etsivässä mies-

työssä toteutettavalle työparityöskentelylle. Vapaaehtoisen roolia avaan tarkem-

min osiossa 3.5.  
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Ammatillisessa etsivässä työssä työparityöskentelystä puhuttaessa puhutaan 

mestari-kisälli mallista. Malli mahdollistaa reflektoivan työotteen soveltamisen 

työssä. Mestari-kisälli asetelma mahdollistaa sen hyödyntämisen siten, että uu-

den työntekijän työparina toimii kokeneempi työntekijä. Tässä nousee esille asia-

kaskeskeisyys kentällä, jonka monet kirjoittamattomat säännöt tulevat esille. 

Näistä kokeneemmalla on osaamista, josta uusi työntekijä voi ottaa oppia. Ref-

lektoivan työotteen tarkoituksena on se, että työntekijät jakavat omaa työtänsä, 

mutta myös seuraten toisten työtä vertailemalla käytännön tapauksia, peilaten 

kysymyksiään ja niihin ratkaisuja yhdessä. Reflektoinnin avulla voidaan analy-

soida tilanteita välittömästi. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 41-46.)  

 

Työpari suunnittelee, raportoi ja kantaa vastuun päätöksistä, joita kentällä teh-

dään. Tällöin on tärkeää, että taustalla on hyvä lähiesimies ja johon myös luotta-

mus on toimiva. Lähiesimiehellä tulee olla visio siitä mihin ohjata ja suunnata työ-

paria. Vaarana voi olla työn sekavuuden kannalta se, että työ ei etene. Tällöin 

varsinkin työn alussa esimiehen on tärkeä antaa tehtävä, jota työpari lähtee to-

teuttamaan. Tämä voi osaltaan selkeyttää työntekijöiden ajattelua työstä, eikä 

työn prosessi seiso paikoillaan. (Huhtajärvi 2007, 450-451.)  

 

Käyttökelpoisena työn sisällöllisten asioiden selkeyttäjänä voidaan hyödyntää pe-

rustehtäväluetteloja niin etsivien työntekijöiden, kuin esimiehenkin tehtävissä. 

Mari Kurikkala (2015) on omassa opinnäytetyössään kehittänyt perustehtäväluet-

telot teoriapohjan avulla. Perustehtävä luettelot käsittävät etsivän työntekijöillä 

kolme osa-aluetta: a) Kenttätyö; kartoitus, havainnointi ja ehkäisevä työ. b) Asia-

kastyö; yksilöohjaus. c) Tukeva työ; palaverit, työnohjaukset, koulutukset. Esi-

miehellä puolestaan: a) Hallinnolliset perustehtävät, työn organisointi ja tiedotta-

minen, työn oikeutus ja suojelu. b) Taloudelliset perustehtävät, resurssit. c) Hen-

kilöstöhallinnolliset perustehtävät; työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi, hen-

kilökunnan rekrytointi. (Kurikkala 2015, 48-50.) 

 

Esimiehen tehtävä on huolehtia työn tekemisen edellytyksistä ja ylläpitää käytän-

nön puitteita työn tekemisen kannalta. Työn erityisyyden vuoksi on erittäin tär-

keää, että esimies ymmärtää työn rakenteiden merkityksen, työn vaatimaa jous-

tavuutta ja pystyy selittämään ja perustelemaan työn tarvetta ulospäin. (Kaarti-

nen-Koutaniemi 2012, 45.) 
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Johtamisessa johdetaan, ohjataan ja linjataan sitä, mitä etsivä työ on. Etsivä työ 

on luonteeltaan sellaista, että kentässä voi tapahtua nopeita muutoksia, joten esi-

miehen tulee pystyä tunnistaa ja reagoida niihin nopeasti ja tätä myöten mahdol-

listaa hallinnollisesti ne työssään. Muutosten tarve ja toteutuminen vaatii hyvää 

tiedon kulkua ja luottoa alaisten ja esimiehen välillä. Esimiehen vastuulla on oi-

keuttaa työlle asemaa ympäristössä ja julkisuudessa, sekä toimia työntekijöiden 

suojelijana puhumalla heidän puolestaan. (Mikkonen ym. 2007, 37-40.) 

 

Työn ollessa vaativaa, on tärkeää, että esimies kiinnittää huomiota erityisen pal-

jon työntekijän jaksamiseen ja heidän työkyvystänsä huolehtimiseen. Näitä ovat 

muun muassa asiakaskontaktien määrän hallinta ja työajan seuranta. Esimiehen 

on huolehdittava siitä, että työntekijöillä on työnohjausta, kehityskeskusteluja ja 

tiimipalavereja, jotta hän tietää mikä on kunkin työntekijän tilanne. Myös henkilö-

kohtaiset keskustelut pitää olla mahdollisia ja tarpeen tullen huolehdittava siitä, 

että debriefingia on saatavilla. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 45.)  

 

Työnohjauksen päämääränä on auttaa työntekijöitä sisäistämään organisaation 

päämäärät ja vision. Samalla myös vahvistaa työntekijöiden ammatti-identiteettiä 

tukien kestämään työstä nousevaa stressiä ja turhautumista vastaan. (Mikkonen 

ym. 2007, 49.) Tiimi puolestaan tukee työskentelyä ja työntekijän jaksamista, 

sekä työn kehittämistä siten, että kokoontumisia järjestetään säännöllisesti, kuten 

viikko kokoukset ja kehittämispäivät. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 45.)   

 

Lopuksi on syytä mainita, että rakenteista huolimatta on syytä huomioida johta-

misessa myös dialogi esimiehen ja työntekijän välillä. Se on tärkeä osa-alue huo-

mioida, jotta muu työ onnistuu. Teoriaa tutkiessani olenkin todennut, että ilman 

toimivaa esimiestason työtä työn toteuttaminen tavoitteineen on erittäin haasta-

vaa. Erityisesti esimiehen ja työntekijän välinen dialogi korostuu tässä. Sorelinin 

tutkimuksen tuloksissa nousi esille se, kuinka etsivän nuorisotyön esimiestason 

tapaamisissa välittyi suurena haasteena dialogin heikkous tai se jopa puuttui ko-

konaan työntekijöiden ja esimiesten väliltä. Dialogi olisi välttämätöntä, jonka 

kautta työtä pystyttäisiin kehittämään ja ratkaisemaan haasteita. Sorelinin mu-

kaan tulokset näyttivät siltä, että monessa organisaatiossa dialogi on jäänyt hyö-

dyntämättä, joka selittää mahdollisesti työmuodon haasteellisuutta ja hahmotto-

muutta. Työntekijöiden näkökulmasta tuotiin esiin sitä, että koettiin jäävän yksin 
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työn haasteiden kanssa, eikä esimiestä usein koettu tukevana tahona. Tämän-

kaltaisten pettymysten myötä työntekijät jättivät kysymättä asioita esimieheltä ja 

ratkaisut pyrittiin tekemään itsenäisesti. (Sorelin 2017, 38.) 

 

 

3.4 Työprosessien eteneminen etsivässä miestyössä 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi teoriaa hyödyntäen, sitä millainen on etsivän mies-

työn kentällä tapahtuva prosessi. Alla olevan kuvion 7 mukaisesti työn suunnitte-

lusta siirrytään kenttätyön aloitukseen, joka sisältää työalueen kartoittamisen ja 

havainnoinnin ja miesten etsimisen ja kontaktin ottamisen työprosessit. Tämän 

jälkeen alkaa asiakastyö ja luottamuksen rakentaminen ja syventäminen. Kun 

luottamus on saavutettu alkaa asiakkaan motivoiminen kohti muutosta ja ohjaa-

minen tarvittavien palveluiden piiriin. Palvelut, joita asiakkaalle tarjotaan, on Mat-

tilan toiminta tai muut palvelut, joita asiakas kokee tarvitsevansa.  

 

 

KUVIO 7. Etsivän miestyön työprosessit 
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3.4.1 Työalueen kartoitus ja havainnointi 

 

KUVIO 8. Kartoittamisen ja havainnoinnin työprosessi 

 

Yllä olevan kuvion 8 mukaisesti etsivän miestyön kenttätyön käynnistäminen ja 

sen tarve perustellaan kentän ja alueen kartoituksella ja havainnoinnilla. (Torn-

berg 2008, 9). Kartoitus on perusta etsivälle työlle. Kartoituksen avulla määrite-

tään etsivän miestyön tarve alueella, jossa työtä on tarkoitus tehdä. Kartoitus on 

jatkuvaa ja on olennainen osa etsivän työn menetelmää. Kartoituksen tarkoitus 

on kerätä määrällistä ja laadullista tietoa alueesta. Määrällisestä kartoituksesta 

puhuttaessa tarkoitetaan sillä asukkaiden sosioekonomisen taustan, palvelutar-

jonnan, kaupunkisuunnittelun ja muun alueesta saatavilla olevan tiedon kerää-

mistä. (Huhtajärvi 2007, 447.)   

 

Konkreettista esimerkkiä ajatellen siitä, kuinka määrällistä kartoitusta lähdetään 

toteuttamaan, löytyy tietoa esimerkiksi Tampereen kaupungin tilastollisesta vuo-

sikirjasta, joka kuvaa vuosien 2016-2017 tilastoja eri osa-alueilta. Vuosikirjasta 

voi hakea tietoa esimerkiksi alueellisiin väestömääriin, ikäjakaumiin ja sukupuo-

lien määriin, mutta myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. (Tampere 

2018, 4). Toisena tietolähteenä voi toimia kaupungin järjestelmä; kaupunki tietoa 

Tampereesta, josta löytyy tilastotietoa muun muassa sosioekonomisiin tekijöihin, 

kuten työllisyys- ja työmarkkinoihin, terveyteen ja hyvinvointiin ja kaupunkiympä-

ristöön. (Tampere 2019.) 

 

Laadullinen kartoitus puolestaan tapahtuu fyysisesti alueella, jossa työtä teh-

dään. Siellä havainnoidaan, arvioidaan ja syvennetään määrällisen kartoituksen 

tuottamaa tietoa. Se on myös tiedon keruuta alueen asukkailta sekä toimijoilta. 

(Tornberg 2008, 10.) Kartoitusta voidaan hyödyntää käytännön tasolla kirjallisuu-

della, haastatteluilla tai havainnoimalla. (Pihlaja 1997, 144).  
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Havainnoinnilla puolestaan tarkoitetaan ilman kontaktia tapahtuvaa tiedon kerää-

mistä ja yhteen vetämistä siitä mitä alueella tapahtuu. Kuten elinolosuhteet, alu-

een kehitys, puitteet, ikäjakaumat, yksilöt ja ryhmät. (Tornberg 2008, 10.) Havain-

nointi on myös jatkuvaa. Henningsen (2010) kulki nuorisotyöntekijöiden mukana 

ja laittoi merkille, että yksi katutyön tavoite oli tehdä havaintoja nuorisoryhmistä 

ja niiden kehityksestä. Lisäksi nuorisotyöntekijät, joiden seurassa hän kulki pyr-

kivät jatkuvasti tavoittamaan uusia nuoria. (Henningsen 2010, 8.) 

 

Haldis Hjort laajentaa havainnointia osana kartoitusta koskemaan teoksessaan 

etsivän työn psykologia viitaten (Dahl & Moksnes 1982), että kartoitusta tehdessä 

on huomioitava alueellinen rakenne ja resurssit. Näitä ovat sosioekonomiset olo-

suhteet, asukkaiden ikäjakauma ja asutusrakenne, alueen historia, sosiaaliset 

verkostot, eri järjestöt sekä alueen yksittäiset resurssihenkilöt. Toisekseen on 

kartoitettava alueen ryhmittymät. (Hjort 1995, 65-66.) Alla oleva kuvio 9 kuvaa 

sen, millaisia asioita kartoittamisen ja havainnoinnin työprosessiin kuuluu. 

 

 

KUVIO 9. Kartoittamisen ja havainnoinnin osa-alueet 

 

Ylläolevaan kuvioon 9 viitaten työalueella tarkoitetaan sitä, että se on selkeästi 

määritelty alue, jossa havainnoidaan, etsitään ja luodaan kontakteja. Työalue voi 

olla esimerkiksi kaupungin keskusta tai vaikka lähiö. Työalueen tulisi olla lisäksi 

kävellen hallittavissa. Työalueena voidaan pitää myös kohderyhmää. Tässä ta-

pauksessa kohderyhmä on tarkoin valittu. Tällöin jalkaudutaan niihin paikkoihin, 
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joissa kohderyhmät viettävät aikaansa. Esimerkiksi työalue voi kohdistua päih-

teidenkäyttäjien, seksityöläisten tai vaikkapa maahanmuuttajanuorten pariin. 

(Huhtajärvi 2007, 449-450.)  

 

Prosessia ajatellen tulisi määrittää ne osa-alueet, joista miehiä lähdetään tavoit-

telemaan. Etsivä työ (outreach work) voidaan nähdä eräänlaisena sateenvarjo-

käsitteenä etsivän työn alla toteutettaviin muotoihin. Juvonen (2015) viittaa mui-

den tutkijoiden (Puuronen 2014, Rhodes 1996 ja Svensson ym.2003) näkemyk-

seen siitä, että sateenvarjokäsitteen alla etsivä työ voidaan jakaa kolmeen eri 

päätyyppiin suhteessa tapaan toteuttaa työtä.  Näitä ovat kotona tehtävä työ (do-

miciliary), kiertävä työ (peripatetic) ja riippumaton työ (detached). (Juvonen 2015, 

19.) 

 

Puuronen (2014) avaa näitä päätyyppejä viitaten Rhodesin (1996) jakoon siten, 

että kotona tehtävä työ tähtää yksittäisen ihmisen kanssa tehtävään yksilötyöhön. 

(Puuronen 2014, 17). Kun taas Juvonen laajentaa sen merkitystä asiakkaan ko-

tiympäristössä tapahtuvaksi työskentelyksi, jolloin asiakkaita tavataan heidän ko-

deissaan, mutta myös muissa asiakkaiden kanssa sovituissa paikoissa. (Juvonen 

2015, 19).  

 

Riippumaton työ puolestaan tapahtuu kentällä ja julkisilla paikoilla, joissa asiakas 

viettää epäsäännöllisesti aikaa. Tässä päätypissä asiakkaita etsitään kontaktiin 

heidän omassa elinympäristössään. (Puuronen 2014, 18). Elinympäristöllä voi-

daan tarkoittaa esimerkiksi kahviloita, ostoskeskuksia, katua ja muita julkisia 

paikkoja. Riippumaton työ onkin ollut pitkään yleisin etsivän työn muoto. Kiertä-

vää työtä puolestaan toteutetaan luomalla yhteyksiä kohderyhmiin niissä instituu-

tioiden puitteissa, joissa asiakkaat ovat tavoitettavissa. Juvosen tutkimuksessa 

viitataan tässä tapauksessa nuoriin, kuten oppilaitoksissa, vapaa-ajankeskuk-

sissa, terveysneuvontapisteissä tai esimerkiksi vankiloissa. (Juvonen 2015, 19).   
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KUVIO 10. Etsivän miestyön työskentelyalueet 

 

Tähän edellä esittämääni kuvioon 10 työskentelyalueiden jaosta, olen lisännyt 

mahdollisuutena internetissä tehtävän työn, joka on synnyttänyt kokonaan uuden 

toimintaympäristön etsivälle työlle. Työtä on mahdollista toteuttaa samoilla peri-

aatteilla, kuin etsivän työn menetelmää. Sen vahvuus on yhteydenoton matala 

kynnys. Näitä ovat erilaiset chattitoiminnot tai foorumit. Asiakkaat verkossa ovat 

samaa ryhmää, kuin muuallakin etsivän työn asiakaskunnassa. Heillä on syrjäy-

tymisriski olemassa tai he ovat pudonneet jo ulkopuolelle. Työntekijän roolina on 

luoda kontaktia, olla vuorovaikutuksessa ja motivoida niiden palveluiden piiriin, 

joiden tarpeessa asiakkaat ovat. Verkkoympäristössä korostuvat asiat, jotka pe-

rinteisessä kohtaamisessa tulevat paljon hitaammin puheeksi. Anonymiteetti on 

verkossa paljon suuremmassa roolissa, kuin muualla tehtävä työ. Tämä madal-

taa ongelmista kertomisen kynnystä ja traumaattisista asioistakin saatetaan pu-

hua nopeasti. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 62-63.) 
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3.4.2 Miesten etsiminen ja kontaktin ottaminen 

 

 

KUVIO 11. Etsimisen ja kontaktin ottamisen työprosessi 

 

Kartoituksen jälkeen yllä olevan kuvion 11 mukaisesti seuraa miesten etsiminen 

ja heihin kontaktin ottaminen. Asiakkaiden etsimiselle on tärkeää se, että jotta 

kontaktit, joita on asetettu tavoitteeksi, saavutetaan, on niitä haettava kohderyh-

mistä ja ympäristöistä, joita on työn organisoinnin kautta määritelty. Esimerkkinä 

tästä on se, että katupäivystyksellä ja verkkotyöllä saavutetaan eri kohderyhmää, 

kuin verkostoissa ja oppilaitoksissa tehtävällä työllä.  (Kaartinen-Koutaniemi 

2012, 74-75.)  

 

Etsimisen periaatteeseen sisältyy se, että työntekijöiden tulee tulla nähdyksi ja 

tätä myöten huomioiduksi alueella. Tämä vaatii aktiivista menemistä kohderyh-

män alueelle. Työntekijöiden tulee käydä alueella säännöllisesti, pitkän ajan ku-

luessa sekä tiettyinä kellonaikoina näyttäytymässä. Etsimisen ja löytämisen tu-

loksena alkaa kontaktin luominen. (Huhtajärvi 2007, 447.)  Työntekijä ei painosta 

itseään luokse tekeväksi, vaan tarjoaa kontaktiin mahdollisuuden. Kontaktin sol-

miminen jätetään aina asiakkaan itse valittavaksi. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 

74.) Miksi sitten ei vain voisi mennä suoraan esittäytymään? Hjort (1995) mukaan 

joissakin tapauksissa nii voidaan tehdä, mutta jos se on työntekijän ensimmäinen 

teko, osa asiakkaista voi suhtautua epäluuloisesti. Kukaan heistä ei ole ”kutsu-

nut” etsivää työtä. (Hjort 1995, 69.) 

 

Säännöllinen kasvojen näyttäminen samoilla paikoilla tekee työntekijät tutuiksi 

kohderyhmälle. Kuitenkaan pelkkä kontaktin tarjoaminen ei todellisuudessa riitä, 

vaan työskentely vaatii paljon enemmän, kuin passiivista oleilua. Paremminkin 

voidaan puhua aktiivisesta passiivisuudesta. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 75.) 

Kontaktin luomiseen on olemassa monia eri keinoja. Ne voivat olla suoria tai epä-

suoria kontaktin ottoja, riippuen tilanteesta. Esimerkkinä nuorten kohtaamisesta 

etsivässä työssä kontakti syntyy useasti yksilöön tilanteissa, joissa nuori on osa 

Työalueen 
kartoittaminen 
ja havainnointi

Miesten 
etsiminen ja 

kontaktin otto

Luottamuksen 
rakentaminen 

ja 
syventäminen

Asiakkaan 
motivointi

Asiakkaan 
ohjaaminen 
tarvittaviin 
palveluihin



54 

 

ryhmää. Nuorilla ryhmään kuuluminen on voimakasta ja myös siihen samaistu-

minen, joten kannattaa aluksi pyrkiä tutustumaan ryhmän normistoon ja vasta 

sen kautta yksilöön. (Huhtajärvi 2007, 448.) Hjort (1995) mukaan pitkään kadulla 

tehneet työntekijät eri vuodenaikoina, eri sääolosuhteissa, yrittäen kontaktoida 

satoja eri tuntemattomia ihmisiä harjaantuu improvisoimaan. Tästä oppimalla 

sen, että kaikki ihmiset ovat erilaisia ja, että jokaiseen tehoaa jokin keino, jolla 

saa parhaimman kontaktin. (Hjort 1995, 67.) 

 

Käytännön työkaluja etsimisessä ja kontaktin ottamisessa ovat tarkkaileminen, 

aikaisemmin Huhtajärven (2007) mainitsema toistuva systemaattinen näyttäyty-

minen, mutta myös etsiytymällä, improvisoimalla erilaisin kontaktinottokeinoin, 

tietoisuudella omasta mielialasta, omista vahvuuksista ja heikkouksista, tunteista 

puhumisella, tarinoiden kertomisella ja kuuntelulla. (Pihlaja 1997, 144). 

 

Kallinen mukaan kenttäkontaktien saaminen vaatii työntekijältä heittäytymistä ja 

sosiaalista alttiiksi asettumista ottamalla kontaktia ja tutustumalla alueen asiak-

kaisiin. Tässä hän voi onnistua vain herättämällä asiakkaiden mielenkiinnon ja 

luottamuksen. Tämä vaatii työntekijältä oikeanlaista aktiivisuutta, tilanteisiin ja 

kunnioittavan välimatka antamisen yhdistelmää, toisaalta kärsimystä, aitoa mie-

lenkiintoa, herkkää tilanteiden lukemista ja kestämistä tilanteissa, joissa tulee tor-

jutuksi kestäen lannistumatta. (Kallinen 2014, 15.) 

 

Työparityötä ajatellen sen vahvuuksia on se, että kentän tapahtumat nähdään 

laajemmin ja, että asiakkaan tilannetta tarkastellessa se tuo näkökulmia asiak-

kaan tilanteeseen. Suotavaa työn kannalta olisi, että molemmat sukupuolet olisi-

vat edustettuina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijöiden täytyisi toi-

mia perinteisten sukupuoliroolien mukaan, Vaan työpari tukee ja suojelee toisi-

aan uhkaavissa tilanteissa. Etsivään työhön kuuluu työn tekemisen rooleista so-

piminen. Tässä tapauksessa toinen työntekijöistä ottaa aktiivisen ja toinen pas-

siivisen roolin. Tästä voidaan sopia ennen kentälle menoa, kuinka toimitaan. Ak-

tiivisen työntekijän rooli on ottaa kontaktia ja johtaa keskustelua. Passiivisen roo-

liin puolestaan kuuluu tällöin tarkkailla ja havainnoida tilannetta, sekä esittää 

kommentteja. (Huhtajärvi 2007, 450.) 
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Asiakkuus etsivän työn kanssa syntyy, kun työntekijä kokee, että asiakas on tuot-

tanut jotakin itsellensä merkityksellistä asiaa. Asiakkuus voi syntyä yhdestä aino-

asta kontaktista, kuten pitkään tehdyn työn jälkeen joku tervehtii kadulla. Asiak-

kuus voi olla esimerkiksi vain yksi keskustelu verkossa tai vaikkapa kertaluontoi-

nen uusien välineiden vaihtaminen huumeiden käyttäjälle. Vastavuoroisesti asi-

akkuus ja kontakti saattaa olla vuosien mittainen. Kontakti mahdollistaa asiak-

kaalle kiinnittymisen etsivään työhön. On kuitenkin tärkeää, että asiakkaalla ta-

pahtuu tarkoituksenmukaista kiinnittymistä niihin muihin palveluihin, jotka häntä 

auttavat parhaiten. Kontakti on tarjolla asiakkaalle niin kauan, kuin hän itse sitä 

kokee tarvitsevansa. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 68, 78.) 

 

 

3.4.3 Luottamuksen rakentaminen ja syventäminen 

 

 

KUVIO 12. Luottamuksen rakentamisen ja syventämisen työprosessi 

 

Tässä kohtaa työprosessia yllä olevan kuvion 12 mukaisesti kenttätyössä siirry-

tään luottamuksen rakentamiseen ja syventämiseen. Prosessikuvauksen mukai-

sesti tästä kohtaa alkaa myös asiakastyö. Työn kohderyhmän ollessa miehet, on 

asiakassuhteen ja luottamuksen näkökulmasta on mieserityisen työotteen huo-

mioiminen tärkeässä osassa. Tulen avaamaan sitä näkökulmaa tarkemmin osi-

ossa 3.5.  

 

Tässä osiossa syvennytään yleisesti siihen mitä tarkoitetaan luottamuksen ra-

kentamisella ja syventämisellä. Lisäksi kenttätyöhön liittyy erityisyyksiä etsivän 

miestyön sisällössä, joita tulen avaamaan tarkemmin osiossa 3.5. Tässä osiossa 

kerron siitä mitä tarkoitetaan luottamuksen rakentamisella ja syventämisellä. 

 

Luottamuksen voidaan nähdä syntyneen, kun asiakas on tuottanut itsestään jo-

takin merkityksellistä ja tärkeää. (Auvinen-Tornberg 2008, 10). Syntynyttä kon-

taktia kehitetään koko asiakkuuden ajan. Asiakkaan kanssa syntyneestä kontak-
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tista puhutaan luottamuksellisena ja henkilökohtaisena. Yleensä kontakti kohdis-

tuu yhteen työntekijään, huolimatta siitä, että työntekijällä on työpari sekä organi-

saatio, jonka kanssa asiakas tulee myös kontaktiin. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 

77.)  

 

Kadulla tapahtuvan työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen saattaa näyttää siltä, 

että sillä ei ole päämäärää. Kuitenkin tässä kohtaa etsivän työntekijän painopiste 

on enemmän suhteen vaalimisessa asiakkaaseen, kuin tarkan tiedon keräämi-

nen asiakkaiden tilanteista. (Henningsen 2010, 9.)  

 

Vamosin mallin mukaan asiakas tavataan aina ensi kertaa parina ja työpari kul-

kee mukana enemmän tai vähemmän koko prosessin ajan. Työparin tehtävänä 

on tarjota omaa osaamistaan tilanteissa, joissa työskentely saattaa polkea pai-

koillaan. Työpari on aina ensisijaisesti se henkilö, jonka kanssa käydään asiak-

kaaseen liittyvää tilannetta läpi. (Alanen & Kotkavuori 2014, 71.)  

 

Kontaktin pituudet asiakkuudessa vaihtelevat ajallisesti. Tämä johtuu osin jokai-

sen asiakkaan tilanteesta. Samoin kuin se, kuinka syvää tai tiheää kontaktissa 

oleminen on.  Kontaktin alkuvaihe on luottamuksen rakentamista. Tämän kautta 

rakentuu myös asiakkaan kiinnittyminen etsivään työhön. Kontaktin perustana 

olevan luottamuksen kasvaessa pystytään asiakassuhdetta viemään eteenpäin 

vuorovaikutuksessa. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 77-78.) Alla oleva kuvio 13 ha-

vainnollistaa sitä, mitä tarvitaan vuorovaikutuksen rakentumiseen. 

KUVIO 13. Vuorovaikutuksen rakentuminen etsivässä työssä 
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Luottamussuhteen rakentumisessa näkyvät etsivän työn periaatteelliset, mutta 

myös etsivän työn ihmiskuvaan liittyvät asiat. Ensinäkin luottamus perustuu sii-

hen, että asiakkaan tuottamia asioita ei kerrota eteenpäin ilman hänen lupaa. 

Työntekijä ei myöskään voi toimia asiakkaan selän takana tai asiakkaan tahdon 

vastaisesti. Toisekseen asiakkaan työskentely etsivässä työssä voi perustua vain 

asiakkaan vapaaehtoisesti tuottamiin asioihin. (Kallinen 2014, 12.) 

 

Luottamuksen rakentuminen on aikaa vievä prosessi ja sitä voidaankin verrata 

jopa ystävyyssuhteen rakentumiseen. Asiakkaalla saattaa olla elämänsä aikana 

tapahtunut paljon pettymyksiä, jonka vuoksi luottaminen kehenkään voi hanka-

laa. Asiakas saattaa testata jatkuvasti työntekijää ja hänen luotettavuuttaan en-

nen ja kun hän on varma siitä, että kykenee luottamaan, hän on valmis kertomaan 

kokemuksistaan. Yleensä luottamus on syntynyt, kun asiakas pystyy kertomaan 

itselleen merkityksellisistä ja tärkeistä asioista. Tärkeäksi on koettu, että tunteet 

ovat sallittuja, niin negatiiviset, kuin positiivisetkin. Työntekijän on hyvä olla kiin-

nostunut myös asiakkaan muistakin asioista, kuin ainoastaan ongelmista. Tällä 

tavoin asiakkaalle viestittyy tunne siitä, että hänestä välitetään aidosti ja häntä 

ymmärretään. (Huhtajärvi 2007, 447.) 

 

Luottamussuhteelle puolestaan estäviä tekijöitä ovat muun muassa työntekijän jo 

valmiiksi asettamansa ennakkoluulot ja asenne asiakkaasta. Myös moralisointi, 

mitätöinti, kuulustelu ja pakottaminen kuuluvat tähän kategoriaan. Samoin liika 

asiantuntijuus asiakkaan valintojen tai yleensä elämän suhteen työntekijän puo-

lelta saattaa olla luottamusta estävä. Tärkeää on, että asiakas saa tarpeeksi tilaa 

tuottaa omia asioitaan, eikä työntekijä tukahduta sitä. (Huhtajärvi 2007, 447.) Par-

haimmillaan luottamus luo edellytyksiä mahdollistaen psykososiaalisen muutos- 

ja motivointityön. (Auvinen-Tornberg 2008, 12). 

 

Luottamuksen syventymisen keinoina voidaan käyttää ”face to face” kasvokkain 

kohtaamisia kentällä, viestin peilaamisen, kiinnostuksen pohjautumisen muuhun-

kin, kuin asiakkaan ongelmiin, löytämällä asiakkaan kanssa sanallisen ja sanat-

toman viestinnän yhdensuuntaisuuden sekä avoimuuden, aidon tunnesuhteen 

sekä tuntea turvallisesti kielteisiä tunteita. (Pihlaja 1997, 144). 
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Riippuen asiakkaasta kontakti voi kehittyä sellaiseksi, että se on perustana työs-

kentelylle, jossa haetaan yhdessä ratkaisuja asioihin. Toisaalta kontakti voi toimia 

myös ohuemmin asiakkaan apuna tai vaihdella näiden kahden välillä. Kontaktin 

edetessä asiakkaan tilanne voi kriisiytyä tai se ei välttämättä etene ollenkaan. 

Työntekijän tehtävänä on tällöin pyrkiä jatkamaan kontaktia ja tämän myötä aset-

telemaan tavoitteita uusiksi asiakkaan suhteen. Tavoitteena on myös se, että 

pystyttäisiin pitämään kiinni kontaktista asiakkaaseen olemalla se taho, joka an-

taa apua ja palveluja asiakkaalle. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 77-78.) 

 

 

3.4.4 Asiakkaan motivointi 

 

 

KUVIO 14. Asiakkaan motivoimisen työprosessi 

 

Saavuttaessa asiakkaaseen luottamuksen ja sen syventyessä siirrytään yllä ole-

van kuvion 14 mukaisesti asiakkaan motivoimiseen. Etsivässä miestyössä toteu-

tetaan muun etsivän työn tapaan psykososiaalista muutostyötä tavoitteenaan 

saada muutoksia asiakkaan elämässä. Luottamus luo alustan psykososiaaliselle 

muutos- ja motivointityölle. Asiakkaan motivoinnilla herätellään hänen elämänsä 

kokonaistilannetta, mahdollisuuksia valintoihin sekä tulemaan tietoiseksi valin-

noistaan ja vastuustaan. (Huhtajärvi 2007, 448 – 449.) Olennaisesti etsivän työn 

prosessiin kuuluu asiakkaan motivoiminen asiakkaan omien tavoitteiden määrit-

telyyn. (Kaartinen – Koutaniemi 2012, 79).  

 

Motivointi työ vaatii työntekijältä ammattitaitoa. Jotta työntekijä voi motivoida 

asiakasta muutokseen, on hänen itsekin uskottava asiaan. Työntekijän on löy-

dettävä asiakkaasta ne vahvat puolet, joiden varasta muutosta lähdetään toteut-

tamaan. Asiakkaan motivoituessa muutokseen työntekijän tehtävänä on psyko-

sosiaalisin keinoin tukea häntä kohti muutosta ohjaten jo olemassa olevien pal-

veluiden piiriin. (Huhtajärvi 2007, 449.)  
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Asiakkaan kanssa työskennellessä on käytössä kuntouttava työote. Yhdessä et-

sitään sitä, miten asioita voidaan hoitaa, mutta vastuuttamalla myös asiakasta 

siihen mitä hän itse voisi asialle tehdä. Tämä on voimavarauttamisen ajatus. Toi-

sin sanoen työntekijät eivät tee, vaan asiakkaat omien mahdollisuuksiensa mu-

kaan. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 81-82.) 

 

Motivointi liittyy kontaktivaiheesta aina välitysvaiheeseen saakka. Työntekijällä 

tulee olla herkkyys siihen, milloin tulee kannustaa muutokseen ja milloin olla pai-

nostamatta. Vaarana voi olla, että huono ja epädynaaminen motivointi synnyttää 

vastarintaa. Tällöin ammattilainen juoksee asiakkaan perässä ja asiakas juoksee 

sen vuoksi pakoon. (Hjort 1995, 71.) 

 

Työhön sisältyy kaksi tasoa. Nämä ovat sekundääri- ja tertiääritasot. Sekundää-

ritasolla pyritään lyhentämään ongelmatilanteen kestoa ohjaamalla asiakasta tar-

vitsemiinsa palveluihin ja avun piiriin. Tertiääritasolla puolestaan pyritään estä-

mään tilanteen pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia etsimällä yhdessä asiakkaan 

kanssa sopivia hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia. Kulmakiviä muutosproses-

sissa asiakkaalle ovat muutoshalun herättäminen, itsetunnon vahvistaminen ja 

rohkaiseminen toimimaan. (Huhtajärvi 2007, 448-449.)   

 

Andersson (2013) puolestaan puhuu sosiaalisesta tuesta ja sen kolmesta eri ulot-

tuvuudesta. Hän katsoo, että etsivän työn tehtävänä on luoda ja ylläpitää asiak-

kaalle sosiaalista tukea. Sen tarkoituksena on pyrkimykset helpottaa sosiaalisia 

muutos prosesseja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaille tarjotaan 

helposti saatavilla oleva, usein painetut tiedot siitä, mitä tehdä ja minne mennä ja 

motivoimalla puhuen eri mahdollisuuksista muuttaa tilannettaan. Toisekseen so-

siaalisen tuella on väliaikainen luonne. Esimerkkinä tästä se, että asiakkaalle jär-

jestetään yösija väliaikaisesti. Ideana on helpottaa yhteydenpitoa ja vastata välit-

tömiin tarpeisiin. Ja kolmannekseen sosiaalista tukea annetaan sosiaalisten 

muutospyrkimysten ylläpitämiseksi, kuten osallistuminen hoito-ohjelmiin tai ryh-

mäistuntoihin. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä kulje lineaarisesti vaan voivat 

sulautua toisiinsa ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. (Andersson 2013, 176-

177.) 
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Asiakasta vahvistetaan löytämään omia tavoitteitaan ja sitä, kautta tekemään nii-

den suhteen omia ratkaisuja. Asiakkaan kanssa työskentely on konkreettisesti 

sitä, että haetaan vastausta siihen, mitä asiakas toivoo ja haluaa. Kuuntelemalla 

asiakasta voidaan saada selville se millaista tukea ja apua tarvitaan, jotta tavoit-

teet saavutetaan.  Tämän jälkeen työ on avun tarjoamista sen suhteen mitä asia-

kas toivoo ja tarvitsee. Työskentelyssä autetaan asiakasta muodostamaan ym-

märrystä siitä, mikä muutos elämässä voisi vahvistaa hänen hyvinvointiaan, 

mutta katsomalla jo sitä millaisia muita tavoitteita asiakas voisi elämälleen aset-

taa. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 26-27.) Yksi tapa osallistaa asiakasta on osal-

listumalla itse toimintoihin.  Pihlaja (1997) kuvaa sitä, kuinka työntekijät saattoivat 

osallistua erilaisiin hankkeisiin, kuten teatteriesitysten harjoituksiin tukeakseen 

nuoren osallistumista siihen. (Pihlaja 1997, 152). 

 

Käytännön motivointikeinoja on se, että etsitään ja realisoidaan tavoitteita, pois-

tamalla muutosesteitä ja rohkaisemalla sekä etsimällä keinoja ulkoiselle ja sisäi-

selle muutostyölle. (Pihlaja 1997, 144). Työskentelyn kautta pyritään asiakkaalle 

tuottamaan oivallus oman elämän vastuusta asioiden hoitamisessa ja unelmien 

saavuttamisessa. Tärkeä tavoite etsivässä työssä on se, että asiakkaasta pyri-

tään tekemään oman elämänsä subjekti. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 81.) 

 

 

3.4.5 Asiakkaan ohjaaminen tarvittaviin palveluihin  

 

 

KUVIO 15. Ohjaaminen tarvittaviin palveluihin työprosessi 

 

Viimeisenä kenttätyön työprosessina on yllä olevan kuvion 15 mukaisesti ohjaa-

minen tarvittaviin palveluihin. Etsivän miestyön mallin mukaisesti asiakkaalle tar-

jotaan mahdollisuutta hakeutua Mattilaan. Toisaalta jos asiakas kokee tarvitse-

vansa muunlaista palvelua, tarjotaan hänelle myös sitä. Käsittelen tässä osiossa 

sitä, mitä ohjaamisen suhteen tulee ottaa huomioon etsivän työmenetelmän nä-

kökulmasta ja syvennyn osiossa 3.5 tarkemmin siihen mitä ohjaaminen sisältää, 

kun työ lähtee Mattilasta käsin. 
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Asiakkaan motivoituessa ja löytäessä oikea palvelu tapahtuu prosessin lopuksi 

ohjaaminen tarvittaviin palveluihin. Hjort puhuu tutkimuksessaan välityksestä 

eteen päin. Hänen mukaansa ei riitä, että asiakkaille antaa vain puhelinnumeroita 

ja luottaa siihen, että he selviävät itse. Jensen & Bengtson (1986) mukaan puhu-

taan niin sanotusta laadullisesta välityksestä, joka rakentuu olettamukselle, että 

erilaisilla asiakkailla on erilaisia tarpeita ja tämän myötä he hyötyvät erilaisista 

hoitosuunnitelmista. (Hjort 1995, 71.)  

 

Etsivä työ ei itse tuota suurinta osaa palveluista, joita asiakas on vailla. Ongelman 

ratkaiseminen ei ole ainoa etsivän työn tehtävä, vaan tuleminen sen suhteen tie-

toiseksi ja löytämällä siihen avun. (Alanen & Kotkavuori 2014, 52.) Etsivä työ ei 

voi toimia ilman olemassa olevaa palvelujärjestelmää, eikä etsivän työn tekijän 

ole tarkoituskaan hoitaa kaikkia asioita itse, vaan hyödyntää muiden palveluiden 

osaajien ammattitaitoa. Ohjaamisen tavoite on pyrkiä madaltamaan asiakkaalle 

olemassa olevien palvelujen kynnystä ja tämän myötä siirtämään asiakasta tar-

vitsemiinsa palveluihin. Työntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mah-

dollisen palvelun. Tässä puhutaan etsivän työn tekijästä rinnalla kulkijana. Asia-

kas siis saattaen vaihtaen saatetaan hänelle sopivaan palveluun. (Huhtajärvi 

2007, 449.) 

 

Myös miesten kanssa tehtävän etsivän työn kannalta on huomioitavaa se, että 

prosessi saattaa olla muuttuvaa, eikä se välttämättä etene kronologisesti. Monia 

osa-alueita voidaan tehdä päällekkäin tai esimerkiksi voidaan palata motivointi-

vaiheeseen, jos asiakkaan tilanne ei etene sen suhteen, että hän kiinnittyisi hä-

nen tarpeita vastaavaan palveluun. (Huhtajärvi 2007, 449.)  Huomioon otettavaa 

on myös se, että etsivän työn luonteeseen kuuluu myös se, että ”väärätkin” va-

linnat täytyy hyväksyä. Esimerkkinä se, että asiakas päättääkin pitkän työskente-

lyn jälkeen luopua palveluista, joita hänelle on työstetty. (Kaartinen-Koutaniemi 

2012, 85.)  

 

Asiakkuuden lopettaminen tehdään asiakkaan ehdoilla. Asiakassuhteen päättä-

mistapoja on erilaisia. Asiakkaiden, joiden elämäntilanne ei ole asiakkuuden 

myötä selvästi muuttumassa, ei tarvitsekaan päättyä. Sellaisten asiakkaiden, joi-

den kanssa on tavoite saada heidät kiinnittymään muihin palveluihin, loppuu asi-

akkuus asteittain hiljalleen heidän kiinnittyessä toiseen palveluun. Kiinnittymistä 
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seurataan sovitun ajan, jonka jälkeen asiakkuus voidaan päättää. Toisaalta työs-

kentelyssä voidaan myös etukäteen sopia asiakkuuden päättymisestä. Asiak-

kaan kanssa voidaan sopia tavoitteista, joiden toteutuessa asiakkuus tulee ikään 

kuin tarpeettomaksi. Asiakkaan näkökulmasta voi hän itse kokea tuen olevan tar-

peeton, jos esimerkiksi jokin asia on saatu hoidettua. Asiakas saattaa kuitenkin 

palata uudestaan asiakkuuteen, jos tarvetta esiintyy. Kerran etsivään työhön syn-

tynyt kontakti säilyy aina mahdollisuutena uuteen asiakkuuteen. (Kaartinen-Kou-

taniemi 2012, 86.) 

 

 

KUVIO 16. Etsivän miestyön työprosessit 

 

Työskentely on tässä kohtaa edennyt kuvion 16 mukaisesti eri työprosessin osi-

neen työn aloituksesta kenttätyön päättymiseen. Seuraavassa osiossa esittelen 

Mattilasta toteutettavan etsivän miestyön erityisyyksiä ja tämän vuoksi palaan 

prosessissa vielä takaisin asiakastyöskentelyyn ja siihen millaisena se näyttäytyy 

Mattilan etsivässä miestyössä. 

 

 

3.5 Etsivän miestyön erityisyydet 

 

Olen tässä luvussa pyrkinyt tuomaan esille nimenomaan niitä erityisyyksiä, joita 

tulee ottaa huomioon miestyötä toteuttaessa. Mattilasta toteutettava etsivä mies-

työ tuo omina erityisnäkökulmina mieserityisyyden merkityksen työskentelyssä,  

vapaaehtoisten merkityksen etsivän miestyön toteuttajana ja kenttätyön erityisyy-

det, joita ovat kentällä tapahtuvan työskentelyn ulottuvuudet ja ohjaaminen 
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eteenpäin Mattilaan tai muihin tarvitsemiinsa palveluihin. Tarkastelen näitä erityi-

syyksiä osana etsivän miestyön työprosessia. Jatkan tässä osiossa alla olevan 

kuvion 17 mukaisesti kenttätyön päättyessä asiakkaan ohjaamista tarvittaviin pal-

veluihin Mattilan etsivän miestyön erityisyyksien näkökulmasta. 

 

 

KUVIO 17. Etsivän miestyön työprosessit 

 

 

3.5.1 Kenttätyön erityisyydet  

 

Etsivän miestyön prosessi noudattaa kohta kohdalta samaa kaavaa, kuin etsivän 

työn sisällössä noudatetaan ja etsivän miestyön prosessi kulkee etsivän työn 

mallinnuksen mukaisesti. (Huhtajärvi 2007, 447.) Se millä tavoin prosessi muok-

kaantuu sisällöllisesti, on se, että kenttätyön päättyessä työprosessiin on lisätty 

kaksi osa-aluetta, jotka ovat merkityksellisiä prosessin etenemisen suhteen. 

Nämä ovat ohjautuminen Mattilaan ja ohjautuminen muihin tarvittaviin palvelui-

hin. Työprosessin sisältöä on ollut muutenkin syytä tarkistella asiakastyön kautta. 
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Suurin ero etsivän työn menetelmän sovelluksena etsivään miestyöhön näkyy 

kenttätyön asiakastyöskentelyssä ja ohjaustyössä eteenpäin.   

Nämä ovat etsivän miestyön erityisyyksiä, joita avaan seuraavaksi. Käsittelen 

aluksi alla olevan kuvion 18 mukaisesti asiakastyöhön liittyviä erityisyyksiä. 

 

KUVIO 18. Etsivän miestyön asiakastyön erityisyydet 

 

Etsivää miestyötä mallintaessa on ollut tärkeä miettiä sitä, millä tavoin ja missä 

ohjaus- ja neuvontatyötä toteutetaan, jotta se ei vaikuttaisi itse Mattilan miesten 

talon toiminnan sisältöön. Koska Mattilan toiminnan ideologia on se, että siellä ei 

katsota tulijaa ongelmalähtöisesti, eikä siellä ei ole auttajia (Tukia ym. 2017, 124). 

on ollut syytä miettiä, miten etsivää työtä toteutetaan. Tässä tapauksessa asiak-

kaan kanssa, jolla on tarpeita jollekin muulle palvelulle, kuin Mattilan toiminnalle, 

nousee tärkeään rooliin kentällä tapahtuva ohjaus- ja neuvontatyö. Tässä tapauk-

sessa on ollut tärkeää rajata etsivä miestyö tapahtumaan kentällä ja näin ollen 

Mattilan miestentalon toiminta pysyy koskemattomana.  

 

Tässä kohtaa perinteiseen etsivän työn prosessiin verrattuna luottamuksen ra-

kentaminen ja motivoiminen jäävät kentällä tapahtuvan työskentelyn varaan. 

Koska varsinaista toimipaikkaa ei ole, niin asiakkuudet on luotava kentälle ja mui-

den toimijoiden varaan. Kysymyksessä näin ollen olisi aktiivisempi asiakkaan oh-

jaaminen tarvittaviin palveluihin. Etsivän työn menetelmää vasten katsottuna no-

peassa ohjaamisessa eteenpäin saattaa olla riski, että asiakas ei ole vielä valmis 

toimenpiteeseen. (Alanen & Kotkavuori 2014, 18). Tämän vuoksi etsivän työnte-

kijän kannalta on tärkeää, että hänellä olisi tuntemus palveluverkostosta, mutta 
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myös olla olemassa hyvät yhteistyöverkostot, joihin asiakasta ohjata tai saattaa. 

Myös fyysisen toimipisteen puuttuessa ja vähäisen työajan ollessa kyseessä, vä-

hentää se mahdollisuuksia ottaa ohjauksia muualta vastaan, joten se ulottuvuus 

jää pitkälti pois etsivän miestyön toteuttamisessa.  

 

Etsivän miestyön työajan rakennetta tarkisteltaessa sen suhteen miten ajankäyt-

töä voidaan suunnitella, antaa kuvaa siitä, että itse kenttätyön osuus jää etsi-

vässä miestyössä hyvin pieneksi osuudeksi. Suunnitellessa ajankäyttöä raken-

teellisesti, voidaan sitä mallintaa malliin, jota Outi Auvinen-Tornberg esittelee 

Pro-gradu tutkielmassaan. Malli antaa osviittaa siitä, kuinka työtä voidaan suun-

nitella työajan puitteissa. Etsivän työn työajan rakenne koostuu siten, että n. 45 

% tulisi olla ns. kenttätyötä, n. 40 % asiakastyötä ja loput n. 15 % työn rakenteita: 

muun muassa tiimikokoukset, työnohjaukset, koulutukset ja suunnitelmat. (Auvi-

nen-Tornberg 2008, 9-10.) 

 

Edellä mainitun asian suhteen siitä, että etsivän työntekijän olisi tärkeä tuntea 

hyvin palveluverkostoja ja yhteistyöverkostoja olen mallintanut alla olevalla kuvi-

olla 19 Helsingin diakonissalaitoksen alaisuudessa toimivan etsivän työn Vamo-

sin mallia siitä, millaisia eri toimijoita voidaan ottaa huomioon asiakasta ohjatessa 

eteenpäin. (Alanen & Kotkavuori 2014, 53.) Tämä osaltaan kuvastaa sitä, kuinka 

laajasti etsivän miestyön tekijöiden on tunnettava erilaisia palveluita ja pystyttävä 

verkostoitumaan heidän kanssaan. 

 

 

KUVIO 19. Mallinnus Vamoksen palvelukentän näkemyksestä 

Sosiaalitoimisto

Terveyskeskus

Psykiatrian palvelut

Päihdepalvelut

Velkaneuvonta

Oppilaitokset

Asumispalvelut

Oikeusasiat

Kansaneläkelaitos



66 

 

Etsivän työn työotteen näkökulmasta yhteistyön tekeminen muiden toimijoiden 

kanssa sisältää kaksi ulottuvuutta, joita on tärkeä ottaa huomioon myös etsivää 

miestyötä toteutettaessa. Asiaa on tutkinut Jaana Männikkö (2010) tutkimuk-

sessa koskien Lempäälän kunnassa (2008) toteutettavaa hanketta, jossa työpa-

riverkoston avulla etsivä työ pyrittiin vakiinnuttamaan osaksi olemassa olevaa toi-

mintaa. Tarkoituksena on ollut kehittää ja mallintaa etsivän työotteen menetelmiä 

työntekijöiden työn kuvaa ja tuottaa tietoa keinoista, joiden avulla nuorten palve-

luverkoston toimintaa voidaan parantaa. (Männikkö 2010, 2.) 

 

Nämä kaksi etsivään työotteeseen sisältyvää ulottuvuutta yhteistyön näkökul-

masta ovat palveluverkoston tuntemus sekä ohjausyhteistyön tekeminen. Tutki-

muksen tuloksissa Männikkö osoitti, että yhteistyön tekemisessä korostuvat oma 

aktiivinen toiminta, avoin vuorovaikutus sekä kiinnostus muita toimijoita ja palve-

luita kohtaan. Lisäksi osallistumalla eri verkostoihin, tiedottamalla omasta toimin-

nasta ja hankkimalla tietoutta muista toimijoista luodaan pohjaa verkostoitumi-

selle monialaisesti. Merkityksellisiksi asioiksi yhteistyön kannalta koetaan henki-

lökohtaisten kontaktien luominen, yhteydenpito toisiin toimijoihin sekä avoimet 

vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteet. (Männikkö 2010, 36.) 

 

Eri palveluiden työntekijöiden välinen yhteistyö nousee tärkeään rooliin. Palve-

lusta siirtyminen on vaihe, jossa ilman rinnalla kulkevaa etsivän työntekijää saat-

taa asiakas ja sen myötä tieto kadota. Tämä tarkoittaa sitä, että tuen tarjoaminen 

nivelvaiheessa on erityisen tärkeää. Etsivä miestyö siis auttaa asiakkaita löytä-

mään sopivat palvelut oikeaan aikaan ja tukemalla niihin kiinnittymisessä jalkau-

tuen mukaan tapaamisiin. (Alanen & Kotkavuori 2014, 53-54.) 

 

Asiakkaan ohjautumisen suhteen etsivän työntekijät tarjoavat asiakkaalle seuraa-

valla sivulla olevan kuvion 20 mukaan mahdollisuutta Mattilaan hakeutumista tai 

muihin tarvitsemiinsa palveluihin. Asiakkaan ohjautuessa Mattilan miestentalon 

toimintaan korostuu siinä vaiheessa vapaaehtoisen merkitys. Hänen roolinsa on 

tutustuttaa uutta kävijää Mattilan miesten talon toimintaan. Miehen kiinnittyessä 

toimintaan vapaaehtoinen jää hiljalleen pois toimenkuvastaan. Asiakkaan ohjau-

tuessa muihin palveluihin kulkee puolestaan ammatillinen työntekijä hänen kans-

saan niihin. Asiakkaan kiinnittyessä seuraavaan palveluun jäädään seuraamaan 

asiakkaan tilannetta, jolla turvataan asiakkaan kiinnittyminen palveluun. Tämä on 
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seuranta. Siitä on myös hyvin vähän tullut tietoa muissa lähteissä vastaan. Hjort 

(1995) kertookin tämän olevan vaihe, joka usein jätetään huomioimatta. Hänen 

mukaan varsinkin asiakkaalla, jolla ei ole perhettä tai hän on vahvasti sitoutunut 

johonkin tiettyyn yhteisöön saattaa olla vaarana niin sanottu taantuminen ollen 

hyvin realistinen uhka. Puhutaan siis aikaan saadun hoitosuunnitelman turvaa-

misesta. Välillä asiakkaaseen täytyy pitää pitkiäkin aikoja yhteyttä. (Hjort 1995, 

73.) Lopulta asiakkuus päätetään, kuitenkin siten, että se tapahtuu asiakkaan eh-

doilla. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 85.)  

 

 

 

KUVIO 20. Asiakkaan ohjautuminen etsivässä miestyössä 

 

 

3.5.2 Vapaaehtoistyöntekijän rooli etsivän miestyön toteuttajana 

 

Etsivästä miestyöstä nousee erityispiirteenä työlle vapaaehtoistyöntekijän merki-

tys. Koska etsivän miestyön mallin mukaisesti työtä toteuttaisivat työparina am-

mattilainen ja vapaaehtoistyöntekijä, on ollut mietittävä sitä, minkälaiset roolit 

heillä on etsivän miestyön sisällössä.  Tämän vuoksi on ollut tärkeää tarkastella 

sitä, mitä käsite ammatillisuus tarkoittaa etsivän työn sisällössä. Huhtajärvi 

(2007) mukaan sillä viitataan niihin etsivän työn muotoihin, joita tehdään palkka-

työnä. Ammatillinen etsivätyö on siis palkkatyötä, toisin kuin yleisesti ajatellaan 

myös vapaaehtoistyön olevan sitä, kuten seurakunnan saapastoiminta tai erilai-

set katupartioinnit. (Huhtajärvi 2007, 446.)  
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että asiakas saa 

ja kiinnittyy 
tarvitsemiinsa 

palveluihin

Kontakti päättyy: Etsivässä työssä asiakkuus päätetään sovitusti ja Mattilassa 

vapaaehtoinen jättäytyy hiljalleen pois tutustuttajan roolista 
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Ammatilliselle etsivälle työlle on siis ominaista, että työtä tehdään ammatillisessa 

roolissa ja, että sitä toteuttava organisaatio on määritellyt työn sisällön ja kohteen, 

mitä tehdään, missä tehdään ja miten tehdään. (Mikkonen ym. 2007, 26, 28.)  

Asiaa voidaan tarkastella myös pitkäjänteisyyden kautta. Pihlajan (1997) mukaan 

vapaaehtoistyö ei heidän kouluttamisesta huolimatta voi olla kovin pitkäjänteistä, 

eikä ammatillista. Tällä hän viittaa Nuorten palvelu ry:n toimintoihin, joissa yhtenä 

muotona on vuonna 1995 kuulunut katu- ja kontaktipaikkatyö. Tuolloinen NP:n 

toiminnanjohtaja on todennutkin, että nuorten auttaminen vaatisi pitempiä kon-

takteja nuoriin, mutta toisaalta myös systemaattisempaa lähestymistapaa. (Pih-

laja 1997, 23.) Tätä ajatusta vasten etsivän työn tekijälle jäisi enemmän vastuuta 

siitä, että työssä olisi kontaktien puolesta jatkuvuutta. 

 

Etsivässä työssä kyllä hyödynnetään vertaisia. Mikkonen ym. (2007) puhuvat va-

paehtoisen hyödyntämisestä etsivässä työssä vertaistoiminnan pohjalta. Vertais-

toimijat toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ja niissä raameissa, kuin heille sopii. 

Etsivää työtä toteutettaessa kysymyksessä on haittoja vähentävä vertaistoiminta 

ja se perustuu sille ajatukselle, että he voivat työskennellä silloinkin, kun heillä on 

oma ongelmansa ikään kuin aktiivisena. Mikkonen ym. (2007) puhuvat tässä ta-

pauksessa päihteiden ongelmakäytöstä ja prostituutiotyöstä. Etsivän työn näkö-

kulmasta vapaaehtoiset tulevat samasta ryhmästä, jolle etsivä työ tarjoaa palve-

luitaan. Vertaistoimijoiden vahvuus on siinä, että he pystyvät muuttamaan asen-

teita, toimintatapoja ja uskomuksia omissa verkostoissaan. Samalla myös tavoit-

tamaan niitä ihmisiä, jotka eivät hakeudu etsivän työn kaltaisen toiminnan palve-

lujen piiriin. (Mikkonen ym. 2007, 26, 28.)  

 

Tätä ajatusta vasten voi Mattilan etsivää miestyötä ajatellen olla hyödyllistä, että 

etsivää miestyötä lähtevät toteuttamaan sellaiset vapaaehtoiset, joilla on omaa 

kokemusta kentällä olemisesta, enkä supista kohderyhmää koskemaan esimerk-

kinä mainittuja päihdeongelmaisia tai prostituutiotyöntekijöitä, vaan kokonaisuu-

dessaan kaikkia muitakin. Toisaalta yhtenä näkökulmana tuodaan esille se, että 

etsivää työtä voidaan toteuttaa myös ilman sitä, että tarvitsisi olla etsivän työn 

ammattilainen.  
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Männikkö (2010) tuo tutkimuksessaan esille käsitteen etsivä työote. Männikön 

mukaan työotetta voi hyödyntää kuka tahansa ja millaisessa palvelussa hyvänsä. 

Työntekijän ei tarvitse mieltää itseään etsivän kenttätyön ammattilaiseksi. Tutki-

muksessa osoitetaan, että on olemassa joukko työtapoja, joita voidaan yhdistellä 

ja koota etsivän työotteen menetelmiksi ilman, että tarvitsisi olla etsivän työn am-

mattilainen. (Männikkö 2010, 65.) 

 

Esimerkkinä tämän tyyppisestä toiminnasta on Suomessa vapaaehtoistyön poh-

jalta toimiva Palveluoperaatio Saapas, joka vastaa nuorten fyysiseen, psyykki-

seen tai sosiaalisen avun tarpeeseen menemällä sinne, missä nuoret ovat.  

Nuoria kohdataan heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja sosiaalisessa 

mediassa. Vapaaehtoisina toimivat täysi-ikäiset ja koulutetut henkilöt.  

Toiminta on evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön alaista. (Nuorikirkko 2019.) 

 

Männikön näkemystä vasten siitä, että etsivää työtä voi toteuttaa kuka tahansa 

etsivää työotetta hyödyntäen (Männikkö 2010, 65). olen tullut siihen johtopäätök-

seen, että Mattilassa toteutettava etsivä miestyö olisi ammatillista etsivää työtä. 

Siinä ammatillinen etsivän työntekijä toimisi varsinaisena etsivän työntekijänä 

hyödyntäen vapaaehtoisen osaamista ja vapaaehtoisen hyödyntäessä etsivää 

työotetta. Etsivää miestyötä ajatellen olen jaotellut sitä, millä tavoin ammattilaisen 

ja vapaaehtoistyöntekijän roolit näkyvät ja mitä niihin tehtäviin sisältyy. 

 

Työparityötä lähdetään toteuttamaan etsivän työn ideologian mukaisesti.  

Sitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Etsivässä työparityössä puhutaan roo-

leista sopimisesta ja siitä kumpi on kentällä aktiivisempi ja kumpi passiivisempi 

työntekijä. (Huhtajärvi 2007, 450 – 451.) Mattilan etsivässä miestyössä voidaan 

myös määritellä tätä asiaa, mutta ammattilaisen ja vapaaehtoisen roolit tuovat 

itsessään jo roolijakoa. Tämän vuoksi käsitettä ammatillinen on tärkeä avata vielä 

hieman laajemmin, jotta sieltä nousee esille se, mitkä asiat kuuluvat ammattilai-

selle ja mitkä vapaaehtoisen toimen kuvaan. Ammatillinen työ on säänneltyä ja 

ohjeistettua. Samalla tavalla, kuin ammatillisen työntekijän pätevyyskin on. Tämä 

sääntely ei puolestaan koske vapaaehtoisia. Lisäksi työtä suunnitellaan, ja sen 

kustannuksia sekä hyötyjä arvioidaan. Ammatillisuuteen kuuluu se, että työnteki-

jällä on velvollisuudet ja häneltä odotetaan osaamista. (Mikkonen & Saarinen 

2018, 17.)  
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Ammattilaiselta odotetaan siis osaamista ja hänellä on velvollisuudet ja tämän 

myötä vastuu. Ammatillista osaamista vasten näen, että ammattilaisen roolina 

siinä vaiheessa, kun asiakasta saatetaan palveluihin, on kulkea hänen kanssaan 

niissä. Vapaaehtoisen taas kulkiessa Mattilaan madaltaen samalla sinne kulke-

misen kynnystä. Mietittäessä sitä mitä ovat vapaaehtoisen vahvuudet nousevat 

ne vertaisuudesta. Ammattilaisen velvollisuudet myös kohdistuvat siihen, että hä-

nen on vastattava työstä, joten olen lisännyt ammattilaisen rooliksi ikään kuin työn 

suuntaviivoista huolehtimisen. Vapaaehtoisen erityisosaamisalueeseen puoles-

taan kuuluu työn kehittäminen. Mikkonen ym. (2007) mukaan tämä näkyy siinä, 

että he pystyvät välittämään palveluntarjoajille päivitettyä tietoa kentän ja palve-

lutarpeiden muutoksista. (Mikkonen ym. 2007, 28.)  

 

Olen alla olevaan kuvioon 21 kuvannut tiivistetysti tehtäviä, joita on tähän men-

nessä käsitelty ja, jotka avaavat ammattilaisen ja vapaaehtoistyöntekijän rooleja. 

Ammattilaisella näitä ovat työn suuntaviivoista huolehtiminen, osaaminen, velvol-

lisuudet ja vastuu sekä jalkautuminen palveluihin asiakkaan kanssa. Vapaaehtoi-

sen kuvaan puolestaan kuuluu työn kehittäminen. Tällä tarkoitetaan tiedon vie-

mistä työstä, ei niinkään palkkatyöhön rinnastettavaa kehittämistä. Lisäksi vapaa-

ehtoisen vahvuuksiin kuuluu vertaisuuden hyödyntäminen ja asiakkaan kanssa 

jalkautuminen Mattilaan. 

 

 

KUVIO 21. Ammatillisen työntekijän ja vapaaehtoistyöntekijän roolit 
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Tärkeässä osassa etsivän miestyön toteuttamista on se, että vapaaehtoisia kou-

lutetaan. Vertaistoimijana nousee tarve ammatilliselle, sosiaaliselle ja kokonais-

valtaiselle tuelle. Tuki voi nousta myös ryhmästä ja se voi nostaa vertaistoimin-

nan uudelle tasolle. Jotta toimiminen olisi motivoivaa tarvitsevat vertaistoimijat 

selkeästi määritellyt rooli, tasavertaisen kohtelun, varmuuden siitä, että he ovat 

tulleet nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä nostaa myös heidän itsetunto-

aan ja motivaatiota työn jatkamisen suhteen. (Mikkonen ym. 2007, 28.) 

 

 

3.5.3 Mieserityisyyden huomioiminen etsivässä miestyössä 

 

Etsivää miestyötä toteuttaessa on merkityksellistä ottaa huomioon miesten erityi-

syys. Osiossa 2.2 käsittelin näkökulmia etsivän työn tarpeelle. Siellä nousi eteen 

se, että miesten ongelmat voidaan nähdä osaltaan liitoksena mieserityisyyteen 

tai kulttuurisen miehen malliin. (Peitsalo 2014, 6.) Tämän vuoksi mieserityisyys 

on yksi etsivän miestyön erityisosa-alue, joka tulee ottaa etsivässä miestyössä 

huomioon, mutta myös ymmärtää sitä ja osata soveltaa sitä. 

 

Sukupuolen huomioiva työote ja siihen perustuva kehitystyö sekä toiminta on 

vahvistunut sosiaali- terveys- ja kasvatusalalla. Ajan myötä on myös noussut ym-

märrys sukupuolierityisistä piirteistä. Esimerkkinä tästä on se, että jokin tuen 

muoto on kohdistettu suoraan pojille, kun taas ennen tuessa on saattanut olla 

samassa ryhmässä myös tyttöjä. Tämän muutoksen johdosta pojat ovat hakeu-

tuneet paremmin tuen piiriin. Hakeutumiskynnyksen madaltumisen tuen piiriin on 

nähty olevan kokemus siitä, että tuki on nimenomaan itseään varten suunniteltu 

ja, että muutin pojat hakevat apua samassa asiassa. (Timperi 2019, 9.) 

 

Etsivässä miestyössä eduksi on, että olisi mieserityistä osaamista. Tällä tarkoite-

taan miesten kanssa ja mieheen itseensä liittyvän teoreettisen tiedonymmärrystä 

miehistä, miehenä olemisesta, ja miehisyydestä, mutta myös työntekijän oman 

henkilökohtaisen prosessin avulla syntynyttä ymmärrystä hyödyntäen.  

Tärkeää on, että ymmärrystä hyödynnetään työskennellessä miehen kanssa, 

jolla jokaisella on yksilöllinen elämäntilanne. Yksilöllisyyden lisäksi mieserityisyys 

kuvaa yleisellä tasolla mieheyteen liittyvää erityislaatua, joka näkyy käytännössä 

eri tavoin, eri sosiaalisissa tilanteissa ja elämän vaiheissa. Näitä ovat fyysiset, 
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psyykkiset ja sosiaaliset erityispiirteet. Sukupuolisensitiivisestä työotetta tarkas-

teltaessa on tärkeää ymmärtää yksilön hyvinvoinnin kannalta sukupuoleen liitty-

vien prosessien merkityksiä. Näitä ovat sekä miehiin, että naisiin liitetyt käsityk-

set, asenteet ja rooliodotukset. (Harju & Huhtamella 2016, 50.) 

 

Puhe miesten maskuliinisuuden taakasta on ajoittain noussut paljonkin puheen 

aiheeksi. Tämän vuoksi miesten pahasta olosta on puhuttu paljonkin ja lueteltu 

erinäisiä ikäviä asioita itsemurhasta, päihteisiin. Huonosta ruoasta, työttömyy-

teen sortuvista ”luusereista”, mutta kuitenkin näistä huolimatta itse tutkimusta ai-

heesta on tehty kovin vähän. (Roivainen & Heinonen & Ylinen 2011, 36.) 

 

Miesten stereotyyppiset sukupuoliroolit pahimmillaan kaventavat miesten ja poi-

kien elämää. Tämän vuoksi erityisesti aloilla, joilla pystytään vaikuttamaan ste-

reotyyppisten mallien purkamiseen, on suuri merkitys. (STM 2010, 21.) Toisaalta 

on myös tärkeää muistaa, että Sankala (2011) mukaan miehisyyden ja maskulii-

nisuuden kokemus on lopulta sidottuna aikaan ja paikkaan sidottu kulttuurisen ja 

vuorovaikutuksen ilmentymä. (Roivainen ym. 2011, 36). 

 

Vaikka yhteiskunnallisesti miehen roolien ja mieskuvan muutosten myötä miehillä 

on mahdollisuus tuoda enemmän esiin persoonallisia puolia itsestään, on perus-

olettamukset säilyneet mieheydestä lähes muuttumattomina. Tämän pohjalta vai-

kutukset näkyvät siinä, miten monet miehet luovat keskinäisiä sosiaalisia suhteita 

ja myös asemoivat itseään suhteessa toisiin miehiin. Myös avun hakemisen kyn-

nys on miehillä suhteessa naisiin haastavampaa psyykkisissä ja sosiaalisissa 

haasteissa. Tämä näkyy niin ammattimaisen avun, kuin miesten keskinäisessä 

vertaistuessa. Sosiaalipääomaa, eli ihmissuhteiden laatua ja määrää tutkittaessa 

on tehty havaintoja siitä, että naisiin verrattuna miesten sosiaalinen pääoma on 

muodollisempaa.  Muodollisuus sosiaalisen pääoman suhteen miehillä vähentää 

mahdollisuuksia kiinteiden ystävyyssuhteiden luomiseen ja myös keskinäiseen 

vertaistukeen. Syitä sosiaalisen pääoman muodollisuudelle on olemassa var-

masti useita. Tämä on asia, johon erityisesti poikien ja miesten kanssa työsken-

televien on syytä pohtia sitä, miten oman työn kautta olisi mahdollista vaikuttaa 

asiaan. (Peitsalo 2014, 6.) 
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Etsivän miestyön erityisyys itsessään perustuu siihen, että se on miehille suun-

nattua. Näyttöä siitä, että kun poikia tukenut henkilö on ollut mies ovat pojat suh-

tautuneet myös eri tavalla kuin, että avun tarjoaja olisi nainen. Pojat ovat esimer-

kiksi kehdanneet kysyä miesauttajilta teini-iän haasteista syvemmin, mikä on 

mahdollistanut avun tarjoamisen ja saamisen. Kysymys ei ole siitä, etteikö naiset 

pystyisi auttamaan siinä missä miehet, vaan siitä, että avun hakemisen ja saami-

sen luonne muuttuu, kun kyseessä on miesauttaja. (Timperi 2019, 9.) 

 

Mieserityisessä työskentelyssä tavoitteena on siis tukea jokaista miestä löytä-

mään omia vahvuuksiaan, rohkeutta olla sellainen, kuin on ja löytämään oman-

lainen identiteetti ja tapa olla mies. Työskentely antaa tilaa yksilölliselle tavalle 

toteuttaa omaa mieheyttä. Miehillä avunhakemiseen voi liittyä ennakkoluuloja ja 

aikaisempien kokemusten tuoma epävarmuus kohdatuksi tulemisesta. Vaikka 

nykypäivänä mieheys on enemmän neuvottelevaa ja mieheyden rakentumiselle 

onkin aiempaa laajat toimintamahdollisuudet, niin vanhan ajan perinteiset mallit 

saattavat kuitenkin vaikuttaa taustalla siten, että ne vaikuttavat negatiivisesti 

avunhakemiseen, mutta myös kykyyn ja tapaan käsitellä kriisejä. Vanhaan perin-

teiseen mieheyden malliin, kun on kuulunut maskuliiniset odotukset, kuten itse-

näisyys, voimakkuus ja järkiperäisyys. Tässä kohtaa tullaan ristiriitaan koetusta 

avuntarpeesta suhteessa mieheyden maskuliinisiin odotuksiin. Tämä puolestaan 

hankaloittaa asioiden käsittelemistä vähentäen vaihtoehtoja ja välineitä itsestään 

huolehtimiseen. (Harju & Huhtamella 2016, 50-51.) 

 

Sukupuoli intensiiviselle työskentelylle on ominaista, että sen myötä huomioidaan 

sukupuolen erilaiset vaikutukset nuoren mieheksi tai naiseksi kasvamisessa. 

Työssä tunnistetaan erilaisia miehenä tai naisena olemisen tapoja, mutta ei kui-

tenkaan tueta toteuttamaan kyseenalaistamatta niitä. Työssä tähdätään siihen, 

että sukupuolirooleja ja sukupuolittuneita käyttäytymismalleja pyritään purka-

maan, avaamaan ja laajentamaan. (Peitsalo 2019, 23.) 

 

Työntekijän näkökulmasta mieserityiseen osaamiseen liittyy ymmärrys sukupuol-

ten erilaisuudesta. Näitä ovat biologiset, sosiokulttuuriset, psykologiset ja histori-

alliset tekijät. Miehinen tapa toimia elämässä, käsitellä kriisejä tai muutoksia voi 

liittyä opittuihin tapoihin tai raja-aitoihin. Nämä tavat voivat pahimmillaan olla tu-

hoavia, kuin hyvinvointia edistäviä. Sukupuolen kautta määrittyvä problematiikka 
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saattaa voi hyvinvointia tarkastellessa näkyä liikkumavaran puutteena ja vaihto-

ehdottomuutena. Tärkeää on, että avunhakemistilanteissa huomioidaan luonteva 

suhde miehiseen identiteettiin ja kulttuurisiin käsityksiin miehenä olemisesta. 

Miehen tietoisuutta voi lisätä ajattelua ja toimintaa ohjaavista stereotyyppisistä ja 

maskuliinisista oletuksista, jotka kaventavat mahdollisuuksia elämässä. Suku-

puoli huomioimalla mahdollistetaan kokonaisvaltaisen työotteen toteutuminen. 

Sen kautta kyetään tunnistamaan sukupuolesta määrittyviä ongelmakohtia ja 

raja-aitoja. Se miksi miehen oma ääni ja kokemus on hyvä ja tärkeä huomioida 

on se, että sillä mahdollistetaan mieskuvan päivittämistä nykyaikaan. Harju & 

Huhtamella 2016, 51-53.) 

 

 

3.6 Johtopäätökset etsivästä miestyöstä 

 

Etsivää miestyötä tarkistellessa ei työprosessit itsessään ole erilaisia muuhun et-

sivään työhön nähden. Etsivää työtä tehdään monien toimijoiden taholla ja myös 

eri kohderyhmien kanssa. Toteutusmallit ovat kirjavia ja niitä sovitetaan paikalli-

siin tarpeisiin. Yhteistä kaikelle etsivälle työlle on se, että apua tarvitsevia etsi-

tään, apua tarjotaan ja avun vastaanottaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. 

(Männikkö 2011, 10.) Se miten prosessin sisältö muokkaantuu, näkyy siinä, 

kuinka laadullisesti työprosessin osia pystytään toteuttamaan. Tällä tarkoitan sitä, 

että tietyt resurssit huomioon ottaen kentällä tapahtuva työskentely jää paljon oh-

jaus- ja neuvontatyön varaan etsivässä miestyössä.  

 

Etsivää miestyötä ajatellen on sieltä noussut erityisyyksiä, jotka vaikuttavat teh-

tävän työn sisältöön. Näitä ovat olleet alla olevan kuvion 22 mukaisesti; kenttä-

työn erityisyydet, vapaaehtoisten rooli etsivän miestyön toteuttajana ja mieseri-

tyisyyden huomioiminen työskentelyssä.  

 

 

KUVIO 22. Kenttätyön erityisyydet etsivässä miestyössä 
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Kuvion mukaisesti aloitan kenttätyössä olevista erityisyyksistä. Etsivän työn so-

veltamista Mattilan toimintaan on huomioonotettava seikka ollut se, että Tukia 

ym. (2017) Mattilan ideologiaan ei kuulu ongelmalähtöinen lähestymistapa, Tukia 

ym. 2017, 128). Jolloin se on tuonut pohdinnan tarpeen sille, miten etsivää työtä 

pystytään soveltamaan Mattilan toimintaan. Tässä kohtaa on ollut tehtävä selkeä 

rajaus sille, että vaikka etsivä miestyö on osa Mattilan toimintaa, on sen toimittava 

erillään itse Mattilan miestentalosta. Tällä vältytään siltä, että varsinainen Mattilan 

toiminnan ideologia ei muuttuisi. Etsivä miestyö muokkaantuu tässä suhteessa 

siten, että se keskittyy kentällä tapahtuvaan työhön ohjaten ja neuvomalla asiak-

kaita tarvitsemiinsa palveluihin. 

 

Tämän myötä ensimmäinen Mattilan etsivän miestyön erityisyys nousee esille 

siinä, että etsivän miestyön työskentelyn sijoittuessa kentällä tapahtuvaksi oh-

jaus- ja neuvontatyöksi voi olla vaarana, että itse asiakkuus jää liian ohueksi. 

Vaarana voi olla lisäksi se, että kun varsinaisen työskentelyn luottamuksen eteen 

ei ole olemassa riittävästi ajallisia resursseja, ei asiakas välttämättä ohjauksesta 

huolimatta tartu tarjottuihin palveluihin.  

 

Tästä puhuu myös Helsingin Vamosin työntekijät: Heidän mukaan alkuvaiheen 

tutustuminen ja intensiivisyys luovat työskentelylle perustan, jonka pohjalta työn-

tekijä ja asiakas miettivät sopivia palveluita. Asiakkaan oma mielenkiinto saattaa 

olla esillä, mutta toimintakyky tarvitsee vahvistumista. Kiireellä ohjaaminen saat-

taa pahimmillaan johtaa uusiin epäonnistumisiin ja keskeyttämisiin, kun puhutaan 

esimerkkinä työ- tai opiskeluelämästä. Ilman asiakkaaseen tutustumista ei oh-

jauksessa muihin palveluihin ole järkeä. Erityisesti tutustumisen merkitys on eri-

tyisen tärkeä niiden kohdalla, jotka ovat palvelun alkuvaiheessa toimintakyvyl-

tään siinä kunnossa, että työllistyminen tai opiskeluiden aloittaminen ei olisi ajan-

kohtaisesti järkevää Alanen & Kotkavuori 2014, 52.)  

 

Tätä asiaa miettiessä on etsivän miestyöntekijöiden pohdittava sitä millä tavoin 

asiakkaan kanssa toteutettava luottamuksen rakentaminen ja syventämien toteu-

tetaan. Olen opinnäytetyötä tehdessä tullut siihen johtopäätökseen, että tämän 

osion jäädessä ohueksi on etsivässä miestyössä panostettava ohjaus- ja neu-

vontatyöhön. 
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Etsivän miestyön suuntautuessa vahvasti ohjaus- ja neuvontatyöhön jo asiakkuu-

den alkuvaiheessa kuvion 23 mukaisesti, on syytä kiinnittää huomiota aikaisem-

min käsitellyn Männikkö (2010) näkemykseen palveluverkoston tuntemuksesta 

sekä ohjausyhteistyön tärkeydestä. (Männikkö 2010, 2). Tämä osaaminen on oi-

keastaan välttämättömyys siinä tapauksessa, kun etsivässä miestyössä panos-

tetaan siihen, että miestä ohjataan ja neuvotaan tarvitsemansa palvelun piiriin.  

 

  

 

KUVIO 23. Työntekijän osaaminen etsivässä miestyössä 

 

Asiakasta ei kuitenkaan ainoastaan ohjata eteenpäin, vaan tarkoituksena on et-

sivän työn ideologian mukaisesti rakentaa ja syventää luottamusta sekä moti-

voida eteenpäin. Tämä tapahtuu kuitenkin niissä raameissa, kuin etsivän mies-

työn resurssit antavat myöten. Asiakasta ei myöskään jätetä yksin kulkemaan 

palveluihin, vaan etsivän työntekijä tarjoutuu kulkemaan mukana palveluissa ja 

varmistamaan, että asiakas saa hänelle tarpeelliset palvelut ja kiinnittyy niihin. 

Palveluiden tarjoamisen lisäksi asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua 

Mattilan toimintaan. Ajattelen, että se kumpaa asiakkaalle tarjotaan ensi sijai-

sesti, määrittyy asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

Yhtenä toimintona Mattilan oma matalan kynnyksen toiminta toimii jatkopolkuna 

erinomaisesti. Huomioiden varsinkin nykypäivän yhteiskunnan ongelmat ja pu-

heen syrjäytymisestä sekä yksinäisyydestä on selvää, että etsivä työ ohjaamalla 

myös Mattilan toimintaan saavuttaisi paljon ihmisiä, jotka ovat osallisuutta vailla. 

Mattila antaa itsessään hyvät lähtökohdat etsivän miestyön toteuttamiseen huo-

Palveluverkoston 
tuntemus

Ohjausyhteistyön 
tuntemus
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mioon ottaessa sen asiakasryhmän ja tätä myöten tuntemuksen mieserityisyy-

destä ja miesten tarpeista. Vaikka Mattilan toiminnan sisältöön ei kuulu se, että 

tehtäisiin niin sanottua sosiaalityötä, toimii se omalla tavallaan uuden tulijan hy-

vinvoinnin edistäjänä tarjoamalla toimintaa, osallisuutta ja mahdollisesti muiden 

miesten tukea ja apua elämässä. Huomioitavaa on se, että uuden kävijän ohjau-

tuessa toimintaan etsivän työn kautta Mattilaan ei puhuta enää asiakkaasta, vaan 

miehistä. Tämä on tärkeää syytä tiedostaa, jotta asia ei vaikuttaisi Mattilan toi-

minnan sisältöön. 

  

 

KUVIO 24. Vapaaehtoistyöntekijän rooli etsivässä työssä 

 

Toinen erityisyys prosessissa yllä olevan kuvion 24 mukaisesti nousee siitä, että 

työparin toisena osapuolena toimii vapaaehtoistyöntekijä. Vapaaehtoisten rooli 

etsivän työn tekijän ominaisuudessa perustuu kahteen asiaan. Ensinäkin vapaa-

ehtoinen toimii kentän asiantuntijana ja mahdollistaa sen, että etsivä miestyö tu-

lee tunnetummaksi. Toisekseen vapaaehtoinen kulkee asiakkaan kanssakulki-

jana Mattilaan esitellen toimintaa ja ollen alkuunsa saatavilla, kunnes asiakas 

kiinnittyy toimintaan. Vapaaehtoistyötä ajatellen tämä tuo esille sitoutumista. Tätä 

asiaa on siis syytä miettiä tulevaisuudessa, kuinka Mattilaan tulemista järjeste-

tään siten, että se ei tuo vapaaehtoiselle liian suurta vastuuta. 

 

Tämän vuoksi on tärkeä vielä perehtyä käsitteeseen vapaaehtoinen ja mitä sillä 

tarkoitetaan. Etsivässä työssä puhutaan vertaisuuden hyödyntämisestä. Vapaa-

ehtoistyö on vertaistuen ja ammatillisen työn välimaastossa olevaa toimintaa.  

Vapaaehtoiset auttavat apua tarvitsevia ilman palkkaa. Vertaiset taas tukevat toi-

siaan keskinäisesti. Vapaaehtoistyö on määritelty Euroopan parlamentissa 

vuonna 2008. Sen mukaan vapaaehtoistyö on palkatonta, joka liittyy vastikkeet-

tomuuteen. Se on omasta tahdosta tehtävää, jolloin sitä tehdään omasta tah-

dosta ilman, että kukaan siihen voi määrätä. Kun vertaistuki on vastavuoroista 

tukea minulta sinulle ja sinulta minulle, on vapaaehtoistyö yksisuuntaista tukea 

minulta sinulle.  

Kenttätyön erityisyydet
Vapaaehtoistyöntekijän 

rooli etsivässä 
miestyössä

Mieserityisyyden 
huomioiminen etsivässä 

miestyössä
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Lisäksi, kun vertaistuessa on keskiössä oman kokemuksen hyödyntäminen tois-

ten auttamisessa ja omat kokemukset ovat tukisuhteen perusta, eivät vapaaeh-

toistyössä omat kokemukset ole tukisuhteen keskiössä. (Mikkonen & Saarinen 

2018, 23-26.)  

 

Tämän vuoksi vapaaehtoisen roolia ja sen hyödyntämistä tulee miettiä tarkkaan. 

Vapaaehtoiset voivat kyllä toimia etsivässä työssä, mutta Männikön (2010) mu-

kaan puhuttaisiin enemmänkin työotetta toteuttavasta vapaaehtoisesta, kuin et-

sivän työn tekijästä. (Männikkö 2010, 65.) Näkisinkin, että Mattilasta toteutettava 

etsivämiestyö olisi vapaaehtoistyötä, jossa hyödynnettäisiin etsivän työn työ-

otetta. Ja vaikka työssä ei suoranaisesti olisi kysymys käsitteenä vertaisuudesta 

voidaan sitä silti hyödyntää. 

 

Vastuukysymykset ovat sellaisia, jotka jäävät ammattilaisen harteille. Vapaaeh-

toisen roolina kentällä onkin toimia osittain vertaisena, työn kehittäjänä ja kans-

sakulkijana asiakkaalle Mattilaan. Etsivän työn prosessia ajatellen työn vastuu 

sen eri osa-alueineen jää ammattilaiselle. Vapaaehtoinen toimii tässä tapauk-

sessa ammattilaisen lisäapuna. Etsivän työntekijä on se, joka puolestaan vastaa 

asiakasprosessista ja sen etenemisestä asiakkaan tarpeiden ehdoilla.  

 

 

KUVIO 25. Mieserityisyyden huomioiminen etsivässä miestyössä 

 

Kolmas erityisyys yllä olevan kuvion 25 mukaan nousee puolestaan mieserityi-

syydestä. Mattilan taustaa vasten näen positiivisena sen, että etsivää miestyötä 

lähdettäisiin suunnittelemaan Mattilan kaltaisesta toimijasta käsin. Tämä siksi, 

että Mattilalla on vahva ymmärrys mieserityisestä työstä. Tämä antaa vahvan 

rungon ymmärrykselle siitä millaisin keinoin miehiä voidaan lähestyä. Hyötyä on 

luonnollisesti myös siitä, että työtä toteuttavat miehet, ymmärtäen toisten miesten 

olemista. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että ymmärrys mieserityisyydestä ja sen 

ulottuvuuksista on tärkeässä osassa. Tämän voisi mielestäni sisällyttää vapaa-

ehtoisen koulutukseen, johon myös ammattilainen osallistuisi.  

 

Kenttätyön erityisyydet
Vapaaehtoistyöntekijän 

rooli etsivässä 
miestyössä

Mieserityisyyden 
huomioiden etsivässä 

miestyössä
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Huolimatta siitä, että työn kohderyhmänä ovat miehet ja heidän mieserityiset tar-

peet etsivän työn ideologiaan kuuluu Huhtajärvi (2007) mukaan se, että riippu-

matta siitä mistä työtä tehdään, olisi työn perusta olla mielessä. eli etsiä, löytää 

ja auttaa niitä henkilöitä, jotka ovat avun tarpeessa, eivät syystä tai toisesta käytä 

olemassa olevia auttamis- ja palvelujärjestelmiä tai ole tulleet niissä autetuiksi. 

(Huhtajärvi 2007, 446.) Etsivää työtä ei siis ammatillisesta näkökulmasta pysty 

toteuttamaan ainoastaan sillä ajatuksella, että sillä tavoiteltaisiin miehiä ainoas-

taan Mattilan toiminnan piiriin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että etsivän miestyön 

on mietittävä sitä, miten toimitaan vastakaista sukupuolta ajatellen. Etsivän työn 

näkökulmasta ei avun tarvitsijaa voisi vain jättää ilman tukea. Tämän vuoksi Mat-

tilasta toteutettavaa etsivää työtä on tehtävä laaja-alaisemin, kuin ainoastaan 

omiin tarpeisiin.  

 

Ajatuksena on kuitenkin se, että Mattilan etsivän työn tehtävänä ja tarkoituksena 

on etsiä ja löytää miehiä, sekä tarjota heille mahdollisuutta osallistua Mattilan toi-

mintaan. Jos asiakas ei koe Mattilan toimintaa omien tarpeiden näkökulmasta 

oleelliseksi, niin hänet ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivän työn 

mallin mukaan siis asiakasta ohjataan ja motivoidaan tarvitsemiensa palveluiden 

piiriin. 

 

Lopuksi olen vielä havainnollistanut seuraavan sivun kuviolla 26 ja auki kirjoitta-

malla sen, mitä etsivän miestyön prosessista muotoutui. Toisin sanoen kiteytän 

kokonaisuuden. Etsivän miestyön mallintamista ajatellen tutkimuskysymys on ol-

lut; Mitä on etsivän miestyön palvelu Mattilassa? Siitä, millainen etsivän miestyön 

palvelu Mattilassa olisi olen sitä varten soveltanut STEA:n avustushakemuksen 

osioita (STEA 2019). siitä, millaisia asioita tulee huomioida etsivän mies työn si-

sällössä. 
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KUVIO 26.Etsivän miestyön palvelukuvaus 

 

Työn aloitus ja 
suunnittelu

Etsivän 
työntekijänä toimii 
sosiaali- ja 
terveysalan 
ammattilainen 
työparinaan 
koulutettu 
vapaaehtoistyönte
kijä

Kenttätyön aloitus

Työalueen 
kartoittaminen ja 
havainnointi

Miesten etsiminen 
ja kontaktin 
ottaminen

Etsimisessä 
hyödynnetään 
teemaillasta 
noussutta 
mainostamisen 
menetelmää

Asiakastyön 
aloitus

Luottamuksen 
rakentaminen ja 
syventäminen

Huomioidaan 
mieserityisyys 
työskentelyssä

Asiakkaan 
motivointi

Kenttätyössä 
korostuu 
asiakkaan 
neuvonta ja 
ohjaaminen 
tarvittaviin 
palveluihin

Työntekijä omaa 
hyvät 
ohjausyhteistyö ja 
palveluverkoston 
osaamisen

Kenttätyön 
päättyminen

Asiakkaan 
ohjautuminen 
Mattilaan tai 
muihin 
tarvitsemiinsa 
palveluhin

Seuranta ja 
kanssakulkeminen

Ammattilainen 
kulkee palveluissa 
ja vapaaehtoinen 
Mattilassa

Työn päätös

Työn tavoitteena on tavoittaa kenttätyönä miehiä, jotka ovat 

tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolella tai heillä on riski  

tippua niiden piiristä. Tai miehiä, jotka hyötyisivät Mattilan 

kaltaisesta toiminnasta. Tarjota heille polku hyödyntämällä 

vapaaehtoistyöntekijää kanssakulkijana Mattilan miesten ta-

lon toimintaan tai kentällä tapahtuvan neuvonnan avulla oh-

jata tai saattaa tarvitsemansa tuen piiriin. 

             Etsivää miestyötä ohjaavat erityisyydet 

Vapaaehtoinen etsivän työn tekijänä 

                     Kenttätyön erityisyydet Mieserityisyyden huomioiminen 

Mainostaminen etsivän miestyön välineenä  

MATTILAN ETSIVÄ MIESTYÖ 

ETSIVÄN MIESTYÖN TYÖPROSESSI 



81 

 

Edellisellä sivulla esitettyyn kuvioon 26 olen sisällyttänyt etsivän miestyön pro-

sessia ajatellen yhden osa-alueen opinnäytetyön toisesta osiosta. Tämä on mai-

nonta, joka on nähty yhtenä osana siihen, kuinka Mattilaan tulemisen kynnystä 

pystytään madaltamaan. Kerron mainostamisesta tarkemmin osiossa 4. Seuraa-

valla sivulla oleva kuvio kuvaa sitä mitä etsivän miestyön malliin sisältyy. 

 

Mattilan etsivä miestyö on kentällä tapahtuvaa työtä, jota toteutetaan kenttätyönä 

niissä paikoissa, joissa miehet viettävät aikaansa. Kohderyhmänä toimivat mie-

het ja tavoitteena on etsiä niitä miehiä, jotka elävät riskioloissa, eivät syystä tai 

toisesta halua, osaa tai kykene käyttämään heille tarjolla olevia palveluita. (Auvi-

nen-Tornberg 2008, 4). Tai miehet, jotka hyötyisivät Mattilan kaltaisesta toimin-

nasta. Asiakkuus alkaa ensikontaktista ja päättyy asiakkaan ohjautuessa Mattilan 

toimintaan tai muualle palveluihin.  

 

Työn tarkoituksena on tarjota miehille mahdollisuutta Mattilan miestentalon toi-

mintaan tai ohjata heitä tarvitsemiinsa palveluihin. Kenttätyön erityisyyksiin kuu-

luu se, että miehelle tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan Mattilan toimintaan ja 

jos miehellä on tarve johonkin muuhun palveluun niin häntä ohjauksen ja neu-

vonnan keinoin motivoidaan saavuttamaan oikeanlainen palvelu. Asiakkaalle tar-

jotaan myös mahdollisuutta siihen, että ammattilainen lähtee mukaan palveluihin.  

Asiakkaan ohjautuessa puolestaan Mattilaan tarjoutuu vapaaehtoinen saatta-

maan häntä toimintaan madaltaakseen kynnystä siihen osallistumiseen. Mattilan 

toiminnan periaatteisiin perustuen etsivän miestyön palvelu on asiakkaalle lähtö-

kohtaisesti maksutonta. (Mattilanmiehet 2019).  

 

Työtä toteuttavat etsivän työn ammattilainen työparinaan koulutettu vapaaehtoi-

nen. Etsivän miestyön toteutuessa sen rahoitus tulee hankerahoituksena. Koska 

etsivän miestyön rahoitusta haetaan STEA:sta Mattilan toiminnan sisälle osana 

Mattilan toimintaa, on kysymyksessä yksi 60% työntekijä. Projektihakemuksen 

palaverissa 21.8.2019. mietittiin sitä mahdollisuutta, että tällöin etsivää miestyötä 

toteutettaisiin kentällä palkatun ammattihenkilön työparina vapaaehtoinen. (Mat-

tilan palaveri.) 
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Työn erityispiirteinä nousee se, että etsivän työntekijät hallitsevat palveluverkos-

ton tuntemuksen sekä ohjausyhteistyön tuntemuksen, jolloin taataan, että asiak-

kaalle kyetään tarjoamaan tehokkaasti ja kattavasti tarvitsemiansa palveluita. 

Työssä työntekijät tunnistavat mieserityisyydestä nousevia asioita ja pystyvät toi-

mimaan asiakkaan tarpeita vastaavalla tavalla. Lisäksi yhtenä etsivän miestyön 

erityisyytenä on se, että mainostamista hyödynnetään yhtenä keinona etsiessä 

miehiä toimintaan. 

 

Työskentelyalueena toimii Tampere ja palvelun ohjaukselliset verkostot muodos-

tuvat toiminnan alkaessa määräytyen asiakkaiden tarpeiden mukaan. (Mattilan 

palaveri.) Mattilan toiminnan huomioiden on sillä jo ennestään olemassa keskei-

nen rooli miesten parissa tehtävien tapahtumien keskuudessa, joita ovat Miesten 

Tampere, Tampereen miespäivät sekä mukana oleminen monikulttuurisuutta tai 

miestyötä koskevissa tapahtumissa. (Tukia ym. 2017, 128). 

 

Työtä arvioidaan ja sen vaikuttavuutta mitataan keräämällä asiakkaiden tilan-

teesta tietoa ja tiedottamalla hankkeen rahoittajalle, mutta myös päättäjien ja vir-

kamiesten suuntaan. Työtä arvioidaan myös keräämällä tietoa asiakastyytyväi-

syydestä ja asiakkaiden tilanteen edistymisestä.  

 

Yksi tapa arvioida ja mitata etsivän miestyön toteutumista on keräämällä tietoa 

kohderyhmän eri elämäntilanteisiin ja elinolosuhteisiin liittyen. Samoin myös koh-

deryhmän tilanteesta raportoiminen, jonka avulla tehdään asiakasryhmän elin-

olosuhteista ja hyvinvointia heikentävistä tekijöistä läpinäkyvämmäksi. Työn ke-

hittämistä ajatellen järjestelmällinen kirjaaminen on tärkeää. Tästä huolehtimalla 

saadaan kohdattua kohderyhmän tarpeet paremmin ja kehitetään etsivän työn 

sisältöä tekemällä tuloksia läpinäkyviksi. (Mikkonen ym. 2007, 41.) Raportointia 

ajatellen voidaan hyödyntää Pihlaja (1997) tutkimusta. Hän on kuvannut sitä, mi-

ten ENT-projektissa yhtenä työprosessina on kirjoittaminen ja esiintyminen. Etsi-

vää miestyötä ajatellen Pihlajan kertomuksen mukaan on tärkeää päivittäinen kir-

jaaminen kenttähavainnoista ja kokemuksista on. Lisäksi huomionarvoista on se, 

että neljännes- tai kolmannesvuosiraporteissa arvioidaan mennyttä aikaa ja esi-

tellään suunnitelmia tulevalle toimintajaksolle. Esiintyminen puolestaan liittyy sii-
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hen, että toimintaa esitellessä pystytään kirjaamisen ansiosta harkitsemaan men-

neitä työtoimintoja ja sitä kautta esittämään eri kuvaustapoja työstä. (Pihlaja 

1997, 153.) 

 

Mattilasta lähtevää etsivän miestyön vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyö-

dyntää etsivän työn mallia. Tällöin etsivän miestyön asiakasprosessia kuvataan 

niin asiakkaan, kuin työntekijän näkökulmasta. Asiakkaan kannalta tulisi kuvata 

hänen asiakastyytyväisyyttään siitä, miten hän on kokenut asiakkuusprosessin. 

Lisäksi sitä, millä tavoin hän on kokenut saaneensa neuvoja liittyen omaan elä-

mäntilanteeseensa ja missä määrin hän on kokenut olevansa oman tilanteensa 

selvittämisen subjekti? Näillä kysymyksillä muodostetaan kriteeri, jolla määrite-

tään etsivän miestyön asiakaslähtöisen työotteen onnistuminen. Puolestaan 

työntekijän yksi tapa arvioida oman työn onnistumista on kuvata sitä, kuinka työn-

tekijä on onnistunut edellytysten luojana ja mahdollistajan roolissa. Työkaluna ja 

mittariston pohjana voi siis toimia tapa kuvata etsivän miestyön prosessia sen eri 

vaiheiden kautta. (Puuronen 2014, 60-61.) 

 

Etsivän miestyön vaikuttavuutta pystytään mittaamaan sillä, kuinka paljon asiak-

kaita ohjautuu etsivän miestyön välityksellä Mattilaan ja millainen vaikutus toimin-

taan osallistumisella miehelle on. Mutta myös sitä, miten kadulla tehtävä työ ja 

ohjaaminen palveluihin vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Etsivän miestyön vaikutta-

vuuden mittarina toimii jatkuva seuranta ja raportointi. Tärkeässä osassa on asi-

akkaiden elinolosuhteista nousevien tiedon kerääminen, työn dokumentointi ja 

tiedon toimittaminen eteenpäin. Näillä vaikutetaan päättäjien ja virkamiesten 

asenteisiin, käsityksiin ja päätöksiin, mutta myös yhteiskunnallisiin käsityksiin asi-

akkaiden tilasta. (Huhtajärvi 2007, 449.) 
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4 TEEMAILLASTA NOUSSEET KEHITTÄMISIDEAT 

 

 

Opinnäytetyön toisena tarkoituksena on ollut tuottaa tietoutta siitä, miten Matti-

laan hakeutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa ja näin ollen saavuttaa uusia kä-

vijöitä. Tiedon keräämistä varten olen järjestänyt teemaillan, jossa on hyödyn-

netty Mattilan miesten näkemyksiä palvelun kehittämisessä. 

 

Alla oleva kuvio 27 kuvaa sitä, kuinka teemaillan sisällöstä nousi kolme teemaa 

sille, miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa. Näitä olivat; toi-

minnan mainostamisen merkitys, toiminnan matalan kynnyksen luonne ja vaikut-

tamisen mahdollisuus Mattilassa.  

 

 

KUVIO 27.Teemaillasta nousseet teemat 
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4.1 Toiminnan mainostaminen 

 

”miehen täytyy haluta löytää,  

jos mies ei etsi, niin ei näe.”  

(Teemailta). 

 

Tutkimuskysymystä siitä, miten tietoisuutta Mattilan toiminnasta voitaisiin lisätä 

sen suhteen, että se madaltaisi Mattilaan hakeutumisen kynnystä, nousi illan si-

sällöstä hyvin paljon ajatuksia toiminnan mainostamiseen ja sille nähtiin olevan 

tarvetta. Lisäksi toiminnan mainostamisen nähtiin olevan merkityksellistä jokai-

sen illassa esitetyn teeman alla. Mattilan tunnettavuus teeman alla nousi esille, 

että tarvetta Mattilan toiminnan mainostamiseen nähtiin olevan. Mattilan toimin-

nan kehittämistä ajatellen miehet tuottivatkin monenlaisia ideoita mainostami-

seen. Näitä olivat mainostaminen lehdissä, eri tilaisuuksissa toimintaa esittele-

mällä, käyntikortteja jakamalla ja sosiaalisen median kautta. Sosiaalisella medi-

alla tarkoitettiin Facebook-sivustoa, kotisivuja ja blogien kirjoittamista.  

 

Mattilaan tulemisen teeman alla toimintaan tulemista nähtiin voivan helpottaa 

mainostamalla ilmoitustaululla, joka sijaitsisi jossakin Tampereen keskustassa. 

Lisäksi Mattilaan hakeutumisen helpottamiseksi mietittiin A4-julistetta, jossa olisi 

lyhyt ja ytimekäs viesti, sekä Facebook osoite. Tätä jaettaisiin sopiviin ja kohden-

nettuihin paikkoihin. Keskustelussa nousi esille se, että asiasta on aikaisemmin 

keskusteltu ja osa kannattaa sähköistä mainontaa, kun taas osa paperista. Tämä 

siis jakoi teemailtaan osallistuneiden näkemyksiä siitä, kuinka tietoutta Mattilasta 

tulisi jakaa.  

 

Myös Mattilaan kiinnittymisen teemassa mainostamisen katsottiin olevan se asia, 

johon tulisi panostaa vielä enemmän. Näitä mainittiin olevan kotisivut, Facebook 

ja uudet ideat asiaan liittyen. Merkitykselliseksi kaikesta huolimatta koettiin se, 

että ”miehen täytyy haluta löytää, jos mies ei etsi, niin ei näe.” Tällä viitattiin sii-

hen, että jos ei miehellä ole omakohtaista tarvetta, motivaatiota tai halua tulla 

toimintaan, on hänelle ihan sama, kuinka paljon hänelle asiaa mainostetaan. 

Olen seuraavalla sivulla olevaan kuvioon 28 avannut ne osa-alueet, joita miehet 

nostivat esille eri mainostamisen muotoina. 
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KUVIO 28. Teemaillasta nousseet mainostamisen eri muodot 

 

Lisäksi toiminnan mainostaminen vastaa myös tutkimuskysymykseen siitä, miten 

matalan kynnyksen toimintaa/palveluita voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi asiak-

kaiden tarpeisiin ja houkuttelisi asiakkaita toimintaan, mutta myös kysymykseen 

miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa? Mattilan toimintaan 

tulemisen teeman alla mainostamisen nähtiin tukevan sitä, että sillä kyettäisiin 

paremmin jakamaan tietoutta Mattilasta ja sen toiminnan sisällöstä ihmisille. Ih-

misten tarpeita ajatellen tietynlaisella mainonnalla pystyttäisiin kohdentamaan 

Mattilan toiminnan sisältöä ja sen myötä houkuttelemaan uusia kävijöitä.  

Esimerkkinä tästä on ilmoitustaulu näkyvässä paikkaa, jossa olisi eriteltynä Mat-

tilan toiminnan tausta, matalan kynnyksen merkitys, maksuttomuus ja viikko-oh-

jelma. Teemojen ulkopuolelta asetettu kysymys siitä millainen olisi sinun unel-

miesi Mattila koski Mattilan tunnettavuutta. Viestinä oli, että toiminta olisi niin tun-

nettua, että kaikki tietävät mikä Mattila on. 

 

Unelma siitä, että; ”Kaikki tietäisivät mikä Mattila on.” 

(Teemailta). 
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Mainostamisen vaikutukset nähtiin myös siitä näkökulmasta, miten Mattilaan ha-

keutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa. Yhtenä syynä siihen miksi miehiä olisi 

tärkeä tavoittaa toiminnan piiriin nähtiin olevan se, että miehillä esiintyy eri koh-

deryhmissä monia yksilöllisiä ja monimuotoisia ongelmia ja tämän myötä heillä 

on myös monimuotoisia tarpeita. Mainostaminen nähtiin tärkeänä, koska miehet, 

jotka ovat yksinäisiä ja joilla on monimuotoisia ongelmia tai ovat uudessa elä-

mäntilanteessa löytäisivät toimintaan laadukkaan mainostamisen myötä. 

 

Lisäksi Mattilan toimintaan tulemisen teeman alla nähtiin Mattilan tukevan yksilön 

hyvinvointia. Yksilön hyvinvoinnin nähtiin olevan yksi syy siihen, miksi toimintaan 

katsottiin olevan hyvä tulla. Yksilön hyvinvoinnista puhuttiin siitä näkökulmasta, 

että yksilöllä saattaa olla ongelmia, joihin hän saa tukea Mattilasta. Alla oleva 

kuvio 29 havainnollistaa sitä millaisia tavoitteita mainonnalla nähtiin olevan mies-

ten saavuttamisen suhteen. 

 

 

KUVIO 29. Teemaillasta nousseita mainonnan tavoitteita 
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4.2 Matalan kynnyksen toiminta 

 

”Mattila antaa miehille, miehet antavat Mattilalle.”  

  (Teemailta). 

 

Mattilan toimintaan tulemisen teeman alla saatiin vastauksia tutkimuskysymyk-

seen siitä, miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa.  

Positiiviseksi nähtiin se, että toiminta on matalan kynnyksen toimintaa ja sinne on 

helppo tulla sen vuoksi. Toimintaan tullessaan ei tarvitse selitellä omia tausto-

jaan. Mattilaan tuleminen nähtiin helppona osallistujien näkökannasta.  

Toimintaan on myös helppo tulla sen vuoksi, koska Mattila on auki joka arkipäivä. 

Kuitenkin toiveita nousi siitä, että Mattila voisi olla auki joka päivä.  

Lisäksi toiminnan yhteisöllisyyden katsottiin helpottavan Mattilaan tulemista. 

Miesten mukaan se, että toiset miehet ottavat hyvin vastaan ja, että kaikki moik-

kaavat madaltavat kynnystä toimintaan tulemiseen. Kiinnittymisen teemassa uu-

den tulijan kannalta nähtiin merkittäväksi se, että uusi tulija otetaan aina lämpi-

mästi vastaan. Tämän nähtiin tukevan kiinnittymistä toimintaan.  

 

Tärkeäksi nostettiin ensikontaktin merkitys ja se, kuinka uusi mies otetaan vas-

taan. Tällä nähtiin olevan merkitystä siihen millaisen mielikuvan osallistuja toimin-

nasta saa. Lisäksi korostettiin vastuun merkitystä miehillä uuden osallistujan kiin-

nittymisessä. Kuitenkin siten, että työntekijöillä on velvollisuus huolehtia sen to-

teutumisesta ja kannustamalla muita siihen. Mattilaan koettiin olevan mukava 

tulla, tuoden sosiaalisia suhteita ja sisältöä elämään. Seuraavalla sivulla oleva 

kuvio 30 havainnollistaa sitä, millaiset tekijät miesten mielestä madalsivat toimin-

taan mukaan tulemista. 
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KUVIO 30. Toimintaan tulemista madaltavat tekijät 

 

Mattilaan hakeutumisen helppous ja hyvät tekijät nousivat illan sisällöstä voimak-

kaasti. Tunnettavuus teeman alla nousi vastauksia kysymykseen siitä, mitkä te-

kijät estävät hakeutumista Mattilan toimintaan. Keskustelussa tuotiin esille se, 

että mikään ei saisi olla estävänä tekijänä Mattilaan tulemiseen.  

 

Keskustelussa nousi enemmänkin estävien tekijöiden sijaan esille se, millaisilla 

tavoilla tuettaisiin kiinnittymistä toimintaan. Toimintaan tulemisen madaltavana 

kynnyksenä nähtiin yhteisöllisyys ja se, että muut miehet ottavat hyvin vastaan ja 

kaikki moikkaavat. Nämä asiat madaltavat toimintaan mukaan tulemista ja edes 

auttavat sitä, että nämä tekijät eivät ainakaan vaikeuta hakeutumista toimintaan. 

 

”Ei mikään estä tulemasta Mattilaan!”  

(Teemailta). 

 

Yhtenä yksittäisenä asiana liittyen toiminnan matalan kynnyksen luonteeseen toi-

minnan sisällöstä heräsi siitä, että onko yksilöiden oikeus harjoittaa omaa uskon-

toaan Mattilassa esimerkiksi rukoilemalla. Mattilan nähtiin olevan uskonnollisesti 

sitoutumaton, mutta osa miehistä oli sitä mieltä, että se ei kuulu Mattilaan, kun 

taas osa katsoi asian niin, että kunhan se ei häiritse muita niin se on hyväksyttä-

vää. Kuitenkin lopputulemana miehet keskustelivat, että myöskään uskonto ei ole 

syy olla tulematta Mattilaan. 
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Toiminnan mainonnalla nähtiin tämänkin teeman alla olevan merkitystä.  

Asia nähtiin siten, että mainostamista tehostamalla ei se ainakaan estäisi osal-

taan hakeutumista Mattilan toimintaan. Sosiaalisen median toivottiin toimivan 

mahdollisen monipuolisena mainoskanavana. Miehet pohtivat sitä, että kenelle 

sosiaalisen median mainonta suuntautuu. Tässä nostettiin esille se, että mainon-

taa tulisi miettiä siltä kannalta kenelle sitä suunnataan. Se ei myöskään tavoita 

kaikkia, kuten ikäihmisiä. Kysymykseksi nousikin se, että kuinka tavoitetaan ne, 

jotka sosiaalista mediaa eivät käytä tai osaa hyödyntää. Mainostamisen oikean-

lainen kohdentaminen saattaa siis jättää ulkopuolelle miehiä, jotka muuten saat-

taisivat olla toiminnasta kiinnostuneita. 

 

Unelmia siitä, kuinka toimintaa kehitettäisiin sellaiseksi, että se madaltaisi Matti-

lan miestentalon toimintaan tulemisen kynnystä. Yksi konkreettinen näkemys oli 

aukioloaikojen suhteen. Miehet näkivät, että Mattilan aukioloaikoja voitaisiin laa-

jentaa kello 9-18 väliselle ajalle. Toisaalta unelmana oli myös jopa halki vuoro-

kauden auki oleva toiminta. Toimintaan tulemisen teeman alla keskusteltiin siitä, 

kuinka tärkeää on se, että ihmiset tulevat tärkeysjärjestyksessä ensin ja on muis-

tettava se, että vaikka toimintaan kohdistuisi ulkoisia paineita siitä, että pitäisi olla 

jotakin, niin pidettäisiin kiinni omasta toiminnan periaatteista ja tavoitteista. 

 

 

4.3 Vaikuttamisen mahdollisuus 

 

Unelmana se, että: ”Kaikenlaiset erilaiset miehet  

löytäisivät itseään kiinnostavia asioita.” (Teemailta). 

 

Mahdollisuus vaikuttaa nähtiin merkityksellisenä asiana siihen, kuinka se madal-

luttaa Mattilaan hakeutumisen kynnystä. Vaikuttamisen teema vastasi myös sii-

hen tutkimuskysymykseen, miten matalan kynnyksen toimintaa/palveluita voitai-

siin kehittää, jotta se vastaisi asiakkaiden tarpeisiin ja houkuttelisi asiakkaita toi-

mintaan. Toimintaan tulemisen teeman alla koettiin houkuttelevaksi se, että jo-

kainen yksilö pääsee ja, että hänellä on oikeus päästä vaikuttamaan Mattilan toi-

mintaan ja niiden sisältöihin, tekemällä toiminnoista oman näköistänsä. Vaikutta-

mista nähtiin kuitenkin siten, että sitä saisi kuitenkin olla enemmän. Se toteutuu 
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osittain, mutta osittain se on myös unelma. Tämän nähtiin olevan myös toimin-

taan kiinnittymisen teeman alla merkityksellinen asia. Vaikka yhtenä toiminnan 

periaatteena on se, että miehet osallistuvat toimintojen suunnitteluun, koettiin, 

että sitä voisi olla enemmän.  

 

”Mattila näyttäytyy kiinnostavana  

ja miestä hyödyntävänä.” (Teemailta). 

 

Keskustelussa nousi esille se, että miehet ovat monitaitoisia ja omaavat monia 

eri taitoja ja, että tietoa on mahdollista jakaa toisten kesken. Esimerkiksi autta-

malla toista jossakin asiassa, josta toinen ei niin paljoa tiedä. Lisäksi toimintaan 

kiinnittymisen teeman alla nähtiin merkittävänä se, että Mattila näyttäytyy kiinnos-

tavana ja miestä hyödyntävänä. Yhtenä esimerkkinä nostettiin se, että pitämällä 

kulttuuri-iltoja, joissa eri kansallisuuksilla olisi mahdollisuus tuoda jotakin uutta 

muille jaettavaksi omasta kulttuuristaan nähtiin toimintaan kiinnittymistä tukevana 

asiana. Tämä vastasi myös tutkimuskysymykseen siitä, miten matalan kynnyk-

sen toimintaa/palveluita voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi asiakkaiden tarpeisiin 

ja houkuttelisi asiakkaita toimintaan. 

 

 

KUVIO 31. Vaikuttamisen mahdollisuuden ulottuvuudet Mattilassa 
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Edellisellä sivulla esitetty kuvio 31 havainnollistaa sitä, millaisia vaikutuksia vai-

kuttamisen mahdollisuudella on Mattilassa yksilöiden näkökulmasta. Toimintaan 

osallistumisen kiinnittymiseksi ja kannustimeksi katsottiin se, että toimintaan 

osallistuminen on vapaaehtoista ja toimintaan voi osallistua eri panostuksilla. 

Tästä miehet kertoivat esimerkin, että yksi mies saattaa olla hyvinkin aktiivinen 

osallistumaan eri toimintoihin, kun taas joku toinen mies saattaa käydä kahvilla 

kerta viikkoon ja se riittää hänelle ja se myös suodaan. Yhtenä pohdintana tuli 

se, että miesten tulisi olla kuin joukkue, joka odottaa uutta tulijaa myös uudestaan 

ja, että uusi mies myös kokisi sen sellaisena, että häntä odotetaan. Lopuksi kui-

tenkin, muistutettiin siitä, että viime kädessä osallistumisen vastuu on miehellä 

itsellään. Hänelle mahdollistetaan toimintoja, mutta hän on se, joka päättää ot-

taako vastaan niitä. Unelmia asiasta oli kirjattu seuraava: Unelma siitä, että kai-

kenlaiset erilaiset miehet löytäisivät itseään kiinnostavia asioita. 

 

 

4.4 Kehittämisillan johtopäätökset 

 

Tutkimuskysymys pyrki vastaamaan kysymykseen siitä; Miten Mattilaan hakeu-

tumisen kynnystä madalletaan? Teemoista mainostaminen nousi selkeästi esille 

toiminnan kehittämistä ajatellen sen suhteen, kuinka Mattilaan hakeutumisen 

kynnystä kyetään madaltamaan. Kaksi muuta muotoutunutta teemaa näkyivät jo 

enemmän toiminnan sisällössä. Käyn aluksi läpi teeman mainostamista ja tämän 

jälkeen Mattilan matalan kynnyksen toimintaa ja vaikuttamisen mahdollisuutta. 

Koska näillä kahdella jälkimmäisellä teemalla oli yhteys toisiinsa siinä, että ne 

näkyvät jo enemmän varsinaisena toimintana, niin olen yhdistänyt ne saman 

osion alle. 

 

 

4.4.1 Mainostaminen osana etsivän miestyön menetelmää 

 

Teemaillasta noussut mainostamisen teema vastaa siihen, miten Mattilaan ha-

keutumisen kynnystä voidaan madaltaa. Mainostamisen eri kanavat nähtiin kei-

noina saavuttaa miehiä toimintaan. Mainostamisen eri muotoina ehdotettiin niin 

perinteisiä tapoja: lehdissä, käyntikortteja jakamalla, mutta myös eri tilaisuuk-

sissa toiminnasta puhumalla. Lisäksi ehdotuksena tuotiin juliste sekä sähköinen 
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ilmoitustaulu, jossa olisi informaatiota Mattilan toiminnan sisällöstä. Lisäksi perin-

teisen mainostamisen lisäksi ehdotuksia tuotiin sosiaalisen median kautta, joita 

olivat: Facebook, kotisivut ja blogi.  

 

Koska opinnäytetyöni ensimmäisen ja tämän osuuden yhdistävänä tekijänä on 

ollut se, kuinka toimintaan löydetään uusia kävijöitä, olen tarkastellut mainosta-

mista myös siitä näkökulmasta, kuinka tuloksia voidaan hyödyntää etsivään 

miestyöhön.  

 

Etsivän työn menetelmää ajatellen yhteneväisyyksiä teemaillasta nousi seuraa-

via: miehet nostivat esille muun muassa käyntikorttien jakamista, eri tilaisuuk-

sissa puhumista ja sosiaalisen median. Olen huomannut, että etsivän työn pro-

sesseja pystytään hyödyntämään mainonnassa. Näitä ovat työprosesseista työn 

suunnitelmallisuuden alaisuudessa olevat työskentelyalueiden hyödyntäminen, 

joita ovat kiertävä työ, joka perustuu instituutioissa tapahtuvaan työskentelyyn 

sekä, internetissä toteutettava työ. Instituutioissa tapahtuvassa työssä teemail-

lassa noussutta eri tilaisuuksista puhumista voidaan hyödyntää hyvin. Etsivässä 

miestyössä voidaan saman aikaisesti viedä tietoutta esittäytymällä niin etsivästä 

työstä, kuin Mattilan Miestentalon toiminnasta. Viittaan tällä Juvonen (2015) kier-

tävään työhön, jota toteutetaan sellaisissa instituutionaalisissa ympäristöissä, 

joissa kohderyhmä viettää aikaansa. (Juvonen 2015, 19).   

 

Lisäksi toiminnan mainostamisessa voi hyvin käyttää kenttätyön prosesseja hyö-

dyksi, joista kartoitus tarjoaa oivan menetelmän siihen mihin mainontaa kohden-

netaan. Osiossa 3.4.1 käsiteltävät työalueet ovat juuri niitä osa-alueita, joista koh-

deryhmää etsitään. Näkisin, että Mattilan toimintaa pystyisi hyvin mainostamaan 

samalla etsivän työn puitteissa jo kartoitusvaiheessa. Etsivän miestyön hyöty on 

siinä, että sen avulla pystytään kartoittamaan alueita ja paikkoja, jossa kohde-

ryhmä viettää aikaansa. Jos kuitenkin ajatellaan, että mainontaa tehtäisiin am-

matillisesti ilman etsivää työtä, niin on etsivän työn työote joka tapauksessa hyö-

dyllinen työväline mainonnassa. 
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Internetin hyöty puolestaan nousee siinä, että mainontaa pystytään tekemään 

kohdennetusti. Internetissä tehtävän mainonnan osalta voidaan hyödyntää etsi-

vän työn menetelmää siinä, että tehdään toiminta näkyväksi niissä paikoissa, 

joissa asiakkaat viettävät aikaansa. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 88.) Tätä Mat-

tila jo tekeekin, joten siinä mielessä voidaan pohtia sitä, vietäisiinkö etsivän mies-

työn menetelmää eteenpäin verkossa ja näin ollen tavoitettaisiin miehiä, joita ei 

välttämättä muilla keinoilla tavoiteta.  

 

Teemaillasta nousi esille toive Mattilan tunnettavuudesta. Tässä näkisin, että niin 

Mattilan miesten talon, kuin etsivän miestyön toimintojen tiedottamista kannattaa 

toteuttaa samalla ajatuksella. Etsivässä työssä on ainakin Helsinkiläisen Vamo-

sin toimesta mietitty sitä, että vaikka nykypäivänä kadulla toteutettavaa etsivää 

työtä tehdään edelleen, tavoittaa se kuitenkin vain ne, jotka siellä viettävät ai-

kaansa. Myöskään kaikki palvelut eivät tavoita asiakkaita. Vamosin etsivän työn 

tehtävänkuvaan kuuluu se, että asiakkaat tehdään tietoisiksi heidän palvelus-

taan. Toimintaan voi hakeutua kuka vaan, ilman lähetteitä tai diagnoosia. Ohjaa-

minen palveluun on tehty helpoksi, joko puhelimitse tai sähköpostilla jättämällä 

vain numeron ja nimen. (Alanen & Kotkavuori 2014, 40.)  

 

Tätä ajatusta vasten ei tarvitse tehdä suurta mainostamista, vaan pienin toimin. 

Myös Mattilan miestentalon toimintaa voisi hyödyntää tällä tavoin, on se sitten 

kynä, käyntikortti tai vaikkapa tulitikkuaski, johon on kirjattuna yhteystiedot. Esi-

merkkinä käyntikorttia ehdotettiin teemaillassa.  

 

Huomionarvoista on, että käyntikortti on ollut esimerkiksi yksi kontaktin ottamisen 

välinen aikoinaan etsivän nuorisotyön projektissa. (Pihlaja 1997, 52.) Toki eri asia 

on se, kuinka tunnettu etsivä miestyö tai yleensäkin etsivä työ on, joten edellä 

mainitun kaltaista mainontaa tai toiminnasta tiedottamista kannattaa toden näköi-

semmin harjoittaa, kun toiminta on alueellisesti tuttua.  

 

Yhtenä vaikuttamismahdollisuutena nähtiin blogin tuottaminen. Blogi on edelleen 

Mattilan toiminnan sisällössä ja löytyy heidän kotisivuiltaan. (Mattilanmiehet 

2019.) Sosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna blogin pitäminen Mäkinen (2009) 

mukaan voi parhaimmillaan voimistaa kansalaisia tai yhteisöjä, jotka ovat sosiaa-
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lisista, taloudellisista tai muista syistä joutuneet eriarvoiseen asemaan. Ongel-

malliseksi muuttuu se, että blogin kirjoittamisalusta on julkinen, joka ei houkuttele 

välttämättä keskustelemaan yksilön ongelmista. Vastakohtana tälle on kuitenkin 

se, että ne voivat hyvinkin toimia vapauttavina, kun asiakkaat voivat keskenään 

keskustella ja jakaa kokemuksiaan. Samalla myös työntekijä pääsee osallistu-

maan keskusteluihin. (Rantala 2016, 90.) 

 

Yksi mielenkiintoinen menetelmä etsivässä nuorisottyössä on blogin pitäminen, 

jota kehitti opinnäytetyössään Ilona Varjonen (2016). Blogin tarkoituksena oli 

luoda vakiintuneiden menetelmien rinnalle uudenlaisen tavoittamisen mene-

telmä, sekä matalana kynnyksenä etsivän nuorisotyön asiakkuuteen. Tavoitteena 

ei siis ollut hienon ja kattavan sisällön luominen blogiin, vaan osallistaminen toi-

mintaan, sosiaalisen rohkeuden vahvistaminen, sekä omasta halusta etsivän 

työn asiakkuuden alkaminen. Blogin teossa osallistettiin asiakkaita vahvasti sen 

suunnitteluun ja ideointiin, sekä käytännön toteutuksen aikana. Tällä tavoin pi-

dettiin huolta siitä, että menetelmä on asiakaslähtöinen, vastaa heidän tarpeisiin 

ja on ajassa liikkuvien trendien mukainen. (Varjonen 2016, 7,51.) Yksi tapa voisi 

ollakin sellainen, jolla voitaisiin tavoittaa miehiä toiminnan piiriin, on se, että luo-

daan mahdollisuuksia toimintoihin, jotka kiinnostavat. 

 

Yhtenä näkökulmana illassa nousi esille se, että olisi mainontaa, jossa olisi Mat-

tilan toiminnan sisällöstä informaatiota. Tätä on ollut syytä tarkastella hieman tar-

kemmin. Voidaan puhua siis tiedottavasta kirjoittamisesta. Tällöin puhutaan kir-

joittamisesta, joka on tärkeä informoinnin, keskustelun herättämisen, motivoimi-

sen ja vaikuttamisen keinona. Asiakkaille tiedottaessa tulisi aina kirjoittamalla tie-

dottamalla sitä vastaanottajan palveluna. Tällöin teksti tulisi laatia asettumalla 

vastaanottajan asemaan. Yksi esimerkki tiedostavasta kirjoittamisesta viiden M:n 

ja yhden K:n sääntö, joka tulee journalistisesta maailmasta. Tässä mallissa tie-

dotetaan siitä mitä on tapahtunut tai tapahtuu pian? Missä? Milloin? Miten se ta-

pahtui tai miten ongelma ratkaistaan? Miksi? Kuka on keskeinen toimija? (Roivas 

& Karjalainen 2013, 112.) 
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Mattilan toiminnan mainostamista ajatellen on ollut tärkeä tarkastella sitä millä 

tavoin toimintaa on vuosien aikana mainostettu. Marja-Liisa Martti on vuonna 

2015 tuottanut sosiaalisen median viestintästrategian Miesten kansalaistalo Mat-

tilalle. Tuolloin suunnitelmana on ollut, että toiminnan sosiaalisen median kana-

vina säilyy edelleen Facebook ja sen lisäksi perustetaan blogi kotisivujen yhtey-

teen. Tämän lisäksi luodaan Twitteriin käyttäjätili Mattilan miestentalon alaisuu-

teen. Tavoitteena on ollut tuottaa aktiivisempaa viestimistä sosiaalisessa medi-

assa tarkoituksenaan tuottaa sisältöä niin, että se mahdollistaa kommentoinnin 

ja osallistumisen. Mattilan kannustaessa miehiä fyysiseen kohtaamiseen ja ole-

malla yhdessä vietetyn ajan puolesta puhuja, ei se estä järkevää olemista sosi-

aalisessa mediassa. Tavoitteena on ollut luoda verkkoon sijoittuva, uudenlainen 

yhteisöllinen ja virtuaalinen Mattila, joka toimisi tukena Mattilan perustoiminnan 

rinnalla.  Kohderyhmä katsottiin olevan esisijaisesti Mattilassa kävijät ja potenti-

aaliset uudet miehet. Lisäksi suunnitelmana on ollut, että sosiaalisen median 

avulla pyritään verkostoitumaan sidosryhmien kanssa ja saamaan näkyvyyttä jär-

jestökentällä. (Martti 2015, 49-50.)  

 

Sosiaalinen media onkin laajentunut Kangaspunta (2011) mukaan yksisuuntai-

sesta julkaisemisesta kohti vuorovaikutteisuutta. Sosiaalisesta mediasta puhut-

taessa voidaan jakaa ne kahteen päätyyppiin: yhteisöpalveluihin, kuten Face-

book ja yhteisöllisyyttä tuottaviin tiedontuotantopalveluihin, kuten YouTube.  

Päätyypit eivät kuitenkaan ole selvärajaisia, koska esimerkiksi Facebookissa voi-

daan jakaa suoraa sisältöä. Lister & Al (2009) mukaan tutkimukset ovat osoitta-

neet sen, että ei ole yksiselitteistä tehdä erottelua todellisen maailman ja virtuaa-

lisen maailman välillä. (Rantala 2016, 87.) 

 

Yhtenä näkökulmana nousi esille illassa se, että on olemassa miehiä, joita ei ta-

voiteta sosiaalisen median kautta. Ehdotuksena oli perinteiset tavat mainostaa 

toimintaa, kuten lehdissä, käyntikortein ja käymällä kertomasta toiminnasta. Sel-

laisia miehiä ajatellen, jotka ovat jääneet kotiin ja heitä on hankala tavoittaa, voisi 

yksi menetelmä olla mainonta koteihin kohdistetusti alueille, joissa tiedetään ole-

van paljon ongelmia.  
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Tämän tyyppisestä työtavasta on esimerkkiä Heidi Vesalan opinnäytetyöstä liit-

tyen etsivään vanhustyöhön. Diakoniatyössä oli käytössä yhteydenottokortti, 

jonka asiakas pystyi lähettämään takaisin toivoessaan yhteydenottoa. (Vesala 

2018, 48). 

 

Mattilan toiminta perustuu miesten hyvinvoinnin tukemiseen tekemisen kautta. 

(Mattilanmiehet 2019.) Yhtenä mainostamisen hyötynä nähtiin se, että toimintaan 

tavoitettaisiin miehiä siitä näkökulmasta, että se lisäisi heidän hyvinvointiaan. 

Syitä siihen miksi toimintaan olisi hyvä tavoittaa miehiä, katsottiin olevan mahdol-

linen uusi elämäntilanne, yksinäisyys ja yksilölliset sekä moninaiset tarpeet. Joh-

topäätöksenä mainostamisen vaikutukseen sen osalta mitä yksilö saapuessaan 

toimintaan on läpinäkyvä. Iltaan osallistuneiden mukaan toimintaan tuleminen 

edes auttaa yksilön hyvinvointia.  

 

Yksilön hyvinvointia yhteisön kautta voidaan tarkastella myös sosiaalisen pää-

oman kautta. Korkiamäen artikkelissa (2016) olemalla yhteydessä toiseen ihmi-

seen kyetään saavuttamaan asioita, joita yksin ei onnistuta saavuttamaan tai se 

on erittäin hankalaa. Näin ollen hyvinvointia, jotka syntyvät suhteessa toisiin voi-

daan kutsua sosiaaliseksi pääomaksi. Yhteisön ja sosiaalisen pääoman käsitteitä 

on usein käytetty rinnakkain. Tavallisempaa on kuitenkin ajatella, että yhteisö on 

sosiaalisen pääoman perusta. Siinä missä taloudellinen pääoma on pankkitileillä 

ja inhimillinen pääoma korvien välissä, on sosiaalinen pääoma siinä, että se si-

jaitsee ihmisten välisissä suhteissa. Yleensä sen ajatellaan koostuvan ihmisten 

välisistä luottamussuhteista, vastavuoroisesta tuesta, jaetuista normeista ja sosi-

aalisesta kontrollista. (Korkiamäki 2016, 71.) Arvi Pihlman käsittelee artikkelin 

kautta etnografisessa tapaustutkimuksessaan (2016) kuvaten Mattilan arkea ja 

tarkastelemalla sen merkityksiä toimintaan osallistuvilla miehillä. Pihlmanin en-

nen kaikkea miesten osallistumiselle Mattilan toimintaan tekee mielekkääksi se, 

että sen kautta muodostuu sosiaalisia suhteita. (Pihlman 2016, 42). 

 

Mainostaminen näkyi illan keskusteluissa voimakkaimmin ja sillä oli myös suurin 

rooli sen suhteen, miten Mattilaan tulemisen kynnystä voidaan madaltaa. Mai-

nostamisen eri tavat ovat käyttökelpoisia, kun niitä hieman jalostetaan. Se, että 

miehet nostivat hyvinvoinnin yhtenä mainonnan vaikuttimena, kertoo mielestäni 
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siitä, että miehillä on selkeä näkemys siitä mitä toimintaan osallistumisella saa-

vutetaan yksilöiden elämässä. Näen myös, että tällöin Mattila on onnistunut toi-

mimaan siten, miten miehet asian kokevat. 

 

 

4.4.2 Mattila toteuttaa matalakynnyksistä toimintaa 

 

Olen tässä osiossa yhdistänyt Mattilan matalan kynnyksen toiminnan ja vaikutta-

misen mahdollisuuden teemat saman katon alle. Tämä siksi, että haettaessa vas-

tausta tutkimuskysymykseen siitä miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä ma-

dalletaan nämä kaksi käsiteltävää teemaa ovat enemmänkin jo Mattilan toimin-

taan sisältyviä asioita. Kuitenkin ne ovat nousseet teemaillan sisällöstä ja vastan-

neet tutkimuskysymykseen, joten pohdin seuraavassa sitä millä tavoin ne vas-

taavat siihen, miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä madalletaan. Mattilan ma-

talankynnyksen teemaa tarkastellessa keskittyi miesten puhe paljon siihen, miten 

toimitaan, jotta toimintaan kiinnitytään. Tämän voi ymmärtää myös toimintaan tu-

lemisen madaltamisena. Se, että miesten mukaan on tärkeää, että uutta tulijaa 

moikataan ja otetaan lämpimästi vastaan madaltaa kyllä toimintaan tulemista, 

mutta samalla auttaa siihen kiinnittymisessä. 

  

Kansalaistalon ideologiaa tarkastellessa Kaakinen ym. (2003) kansalaistalolle on 

tärkeää, että osallistumisen kynnys pidetään matalana. Kansalaistalon tulisi olla 

fyysisesti helposti saavutettavissa ja sijaista lähellä ihmisiä. Lisäksi aukioloaiko-

jen tulisi olla sellaisia, että ne vastaisivat kävijöiden toiveita. Kansalaistalon tulisi 

olla sellainen, että se olisi psyykkisesti ihmisille helposti saavutettavissa. Talo ei 

saa leimata kävijöitään diagnooseilla, eikä lähetteillä. Kävijöiden ei myöskään tar-

vitse perustella osallistumistaan, ja syyt sinne hakeutumiselle ovat kaikki sallit-

tuja. Kansalaistaloon liittyy anonymiteetti, eikä kävijän ole pakko kertoa edes 

omaa nimeään. Käynti on tehty helpoksi ilman turhaa byrokratiaa, lomakkeita esi-

merkiksi tulohaastattelua. Sosiaalisesti katsottuna talon tulisi olla sisään sulkeva. 

Olisi suotavaa, että toimintaan osallistuisi ihmisiä kaikista väestöryhmistä. Olipa 

sitten esimerkiksi asunnoton tai jonkin alan asiantuntija. Kaikki ovat talolle terve-

tulleita. (Tukia ym. 2017, 126.)  
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Edellä kerrottuun kansalaistalon matalan kynnyksen luonteeseen viitaten ja sii-

hen mitä teemaillassa miehet nostivat, näkisin, että puitteet toiminnalle toteutu-

vat. Myös se miten miehet tuottivat näkemyksiä matalan kynnyksen luonteesta 

viestittävät mielestäni siitä, että he toimivat toiminnan arvojen mukaan. Sen li-

säksi, että toiminta mahdollistaa matalan kynnyksen luonteen on tärkeää se, että 

toiminnan sisällöstä pidetään kiinni.  

 

Oikeastaan ainoa selkeä miehistä riippumaton toimi liittyi siihen, että toimintaa 

laajennettaisiin auki-oloaikojen suhteen. Edellä mainitussa kansalaistalon ideolo-

giaa käsittelevässä tekstissä tuodaan esille se, että toiminnan pitäisi olla sellaista, 

että se vastaisi kävijöiden toiveita. Näkisin, että Mattila on jo tällä hetkellä toimi-

jana sellainen, että sillä on laajat aukioloajat ja jos niitä lähtisi laajentamaan tar-

vitsisi siihen todella paljon enemmän resursseja. Kysymys siitä toisiko se enem-

män kävijöitä tai madaltaisiko se kynnystä on vaikea arvioida. Varmasti jonkin 

verran, mutta kuinka paljon? 

  

Kolmantena teemana illan sisällöstä nousi mahdollisuus vaikuttamiseen toimin-

nassa. Myös tämä teema on sisällöltään sellainen, että se on olemassa oleva, 

mahdollistettu toiminto. Se kuinka se vastaa tutkimuskysymykseen näkyy siinä, 

että miehet, jotka haluavat tulla toimintaan, jossa pääsee vaikuttamaan saattaa 

se houkuttaa uusia kävijöitä sen puolesta. Tässä kohtaa nousee esille se mitkä 

asiat motivoivat eri ihmisiä. Millaisia asioita Mattilalla on tarjottavana ja kohtaako 

se jonkun miehen tarpeen. 

 

Vaikuttamisen mahdollisuutta avattiin myös siten, että toimintaan kiinnittymisen 

hyötyinä nähtiin se, että osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista ja, että siihen 

voi osallistua eri panostuksin. Myös tässä nousee esille se, että miesten omalla 

osallistumisella on suuri vaikutus toiminnan sisältöön, mutta myös sen toimivuu-

den kannalta. Toisin sanoen miehillä itsellään on iso rooli siinä, millaiseksi toi-

minta on muodostunut tai muodostuu. Toinen asia, joka nousee esille, on se, että 

toimintaa kehittämällä siitä saadaan myös kävijöiden näköinen paikka. 
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Johtopäätöksenä siihen, miten toimintaan tulemisen kynnystä madalletaan kum-

paakin teemaa vasten tarkasteltuna, näkyy osaltaan siinä, millainen toimija Mat-

tila pyrkii olemaan. Toisaalta toiminnan matala kynnys näyttäytyy siinä, kuinka 

miehet itse toimivat.  Tämän lisäksi osallistujat itse mieltävät toiminnan juuri sel-

laiseksi, kuin sitä tavoitellaan. Toimintaan tulemisen suhteen teemaillan osallis-

tujilla oli yhteinen näkemys siitä, miten edesautetaan uutta toimintaan tulijaa ja 

siihen kiinnittymisessä. Toiminnasta ja sen matalan kynnyksen luonteesta kiinni 

pitämällä huolehditaan, että vastaisuudessakin toiminta on nimensä mukaisesti 

matalakynnyksistä. Tästä kiinni pitämällä huolehditaan myös siitä, että toimintaan 

on matala kynnys tulla ja kiinnittyä siihen. Tässä suhteessa nämä kaksi teemaa 

todensivat toimintoja, joista kiinnipitämällä ja niitä vaalimalla toiminta pysyy ma-

tala kynnyksisenä.  
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5 ARVIOINTI JA POHDINTA 

 

 

Tarkastelen tässä luvussa opinnäytetyön tulosten arviointia. Lisäksi arvioin ja 

pohdin opinnäytetyön prosessin sujuvuutta. Tarkastelen myös opinnäytetyöni 

eettisyyttä ja luotettavuutta, sekä lopuksi tuon esille kehittämisehdotuksia ja jat-

kotutkimusaiheita.  

 

 

5.1 Opinnäytetyön tulosten arviointi 

 

Opinnäytetyön tuloksia arvioidessa olen todennut, että huolimatta siitä, että opin-

näytetyö on tuotettu Mattilan toimintaan, voidaan sitä hyödyntää myös muiden 

toimijoiden työssä ja mallintaa muihin etsivän työn kohderyhmiin. Etsivän mies-

työn tuloksia tarkastellessa kenttätyön erityisyydet avaavat sitä, kuinka työtä 

suunnittelemalla pystytään tekemään laadullista työtä myös pienemmillä resurs-

seilla. Oikealaisella ammattitaidolla pystytään korvaamaan niitä osa-alueita, 

joista otetaan ikään kuin pois. 

 

Etsivää miestyötä mallintaessa nousi vapaaehtoistyö esille. Jos ammatillista et-

sivää työtä on ajan saatossa tutkittu niin vapaaehtoistyö etsivän työn kanssa 

vasta vähäistä onkin. Itse vapaaehtoisuudesta kirjallisuutta ja tutkimustietoa on 

todella paljon. Näkisin, että omaa opinnäyteyötä vasten vapaaehtoisuus on nous-

sut erityslaatuiseksi teoriatiedon kannalta nimenomaan etsivässä työssä. Tämän 

myötä arvioisin, että sitä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa tai ainakin otta-

maan eräänlaiseksi näkökulmaksi, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä etsivän työn 

sisällä. Aihe on myös hyödynnettävissä ja mallinnettavissa muihin etsivän työn 

työmuotoihin.  

 

Kolmas etsivän miestyön erityisyys nousi mieserityisyytenä. Ajattelen, että 

mieserityisyys olisi voinut olla enemmän myös opinnäytetyön taustan avaajana, 

mutta sen noustessa kohderyhmän ongelmia tarkastellessa tulin siihen johtopää-

tökseen, että sen paikka on tuloksissa. Kohderyhmän ollessa miehet, on tärkeää, 

että se on huomioitu osana opinnäytetyötä. Nykypäivänä mieserityisyyttä on 
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alettu huomioimaan ja hyödyntämään eri tavalla. Se millä tavoin se tulosten kan-

nalta hyödyntäisi jotain toimijaa tarkastellessa mieserityisyyttä niin näkisin, että 

ei kovin mittavasti. Tämä siksi, että se on ehkä enemmänkin näkökulma miesten 

kanssa tehtävässä työssä, ei niinkään tuoden uutta informaatiota itse aiheesta. 

 

Kokonaisuudessaan arvioituna etsivän miestyön prosessia näkisin, että proses-

sin eri osa-alueet ovat monessa ammatillista etsivää työtä käsittelevässä teok-

sessa esillä. Niitä on saatettu hieman esitellä eri tavoin kokonaisuuksien sisällä, 

mutta pääperiaate ja tarkoitus ovat pysyneet samana. Kokonaisuutta arvioiden 

näkisin, että toin prosessikuvauksessa esille laajasti sen mitä prosessiin sisältyy. 

Tärkeintä on ollut mielestäni se, että opinnäytetyön prosessi on synnyttänyt uusia 

prosessin osia. Nämä osat koskettavat nimenomaan etsivää miestyötä. Nämä 

uudet prosessin osat ovat tuoneet tietoa Mattilalle siitä millaisia asioita pitäisi ot-

taa huomioon toteutettaessa etsivää miestyötä. Tuloksia arvioidessa näen, että 

etsivälle miestyölle on myös yhteiskunnallisesti ajateltuna tarve. Se, että kohde-

ryhmänä on miehet ja panostetaan erityisesti heidän erityistarpeisiinsa saattaa 

tavoittaa miehiä, joita ei muuten tavoitettaisi. 

 

Opinnäytetyön toinen osio koski sitä, miten Mattilaan tulemisen kynnystä voitai-

siin madaltaa. Tuloksista nousi kolme teemaa. Mainostamisen teema vastasi eri-

tyisesti siihen millä keinoin kynnystä lasketaan ja näin ollen tavoitetaan miehiä 

toiminnan piiriin. Miesten tavoittaminen toimintaan on ollut tämän opinnäytetyön 

keskeinen yhdistävä tekijä. Tämän vuoksi mainostaminen tukee miesten löytä-

mistä ja päinvastoin. Niitä kannattaakin hyödyntää yhdessä. Ajattelen, että mai-

nostaminen toimii monessa eri muussa työmuodossa, joten näkisin, että oma 

opinnäytetyöni voisi hyödyntää siltä kantilta monia eri toimijoita. Myös etsivän 

työn menetelmät ovat hyödyntämisen arvoisia monessa työssä, jossa etsitään 

asiakkaita. 

 

Kaksi muuta noussutta teemaa käsittelivät Mattilan matalan kynnyksen luonnetta 

ja vaikuttamisen mahdollisuutta siellä. Vaikka teemat eivät itsessään tuoneet 

uutta informaatiota, niin näen kuitenkin, että ne avaavat sitä, miten palvelua tulee 

toteuttaa, jotta se pysyy sen kaltaisena ja saavuttaa näin ollen miehiä. Nämä 

kaksi teemaa ovat avanneet tietoutta yhteiskunnallisesti siitä millaisia vaikutuksia 

kansalaistalon toimintaan osallistumisessa on olemassa.  
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Toiminnan kehittämiseen osallistuneet miehet näkivät matalan kynnyksen toimin-

taan osallistumisen lisäävän hyvinvointia. Tämä on näkökulma, joka on mieles-

täni yksi iso vaikutin siihen, kun toimintaa mainostetaan. Se näkyy jo Mattilan 

toiminnan sisällössä, mutta näkisin, että se on yksi iso oleellinen osa, kun viedään 

viestiä siitä, millaisia vaikutuksia Mattilan toimintaan osallistumisella on. 

 

Kansalaistoimintaa tarkastellessa Närhi (2003) mukaan ihmisten nähdään osal-

listuvan kansalaistoimintaan siksi, että sillä pyritään edistämään omaa, mutta 

myös kanssaihmisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta tai tavoitteena muuttaa val-

litsevia käytäntöjä. Toimintaan osallistumista yhdistää se, että sen piirissä voi-

daan tavata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joiden kanssa kyetään 

ottamaan osaa johonkin tekemiseen, joka on mielekästä. Habermann (2011) ja 

Nylund (2011) mukaan ihmisten tarvetta kuulua yhteisöön, olla osallinen ja osal-

listua ilmentävät paikallisten kohtauspaikkojen syntyä. Yhteiskunnan ja poliittis-

ten päättäjien näkökulmasta kansalaisten omatoimisuus voi johtaa pieniin muu-

toksiin. Kuitenkin yksittäisten kansalaisten näkökulmasta merkittäviin ja hyvin-

vointia parantaviin muutoksiin omassa arjessa. (Nylund 2005, 141-142.) 

 

Toisaalta osallistujat näkivät selkeänä yksittäisenä nousseena käsitteenä ja tee-

mana yksinäisyyden. Yksinäisyyden merkitystä ja vaikutusta on sen vuoksi tär-

keä tarkastella siltä kantilta mitä Mattilan toiminnan mainostamisen hyödyt toisi-

vat yksinäisille hakeutuessaan Mattilaan.  

 

Yksinäisyyttä tarkasteltaessa sosiologian näkökulmasta tulkitaan yhteiskunnan 

muutoksen tai modernisaation tuottavan erityyppisiä sosiaalisia ongelmia. Yksi-

näisyys nähdään yhtenä yhteiskunnalliseen muutoksen kytkeytyvistä tai kyteyty-

neistä niin kutsutuista sosiaalisista patologioista. Subjektiivisella yksinäisyydellä 

tarkoitetaan sitä, että koettu yksinäisyys yksilön kohdalla tarkoittaa hänen toteu-

tumatonta ja tunneperustaista tarvetta hakeutua toisten ihmisten pariin. Ihmisten 

koettu hyvinvointi ja terveys liittyvät voimakkaasti vuorovaikutuksessa syntyvään 

emotionaaliseen energiaan. Ei kuitenkaan yksinomaisesti. Tällöin puhutaan ih-

misten luomasta sosioemotionaalisesta maailmasta. Objektiivisella yksinäisyy-

dellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että siinä ollaan yhteydessä sosiaalisten suh-

teiden määrään, eli puhutaan sosiaalisesta eristäytyneisyydestä. Käsite on myös 
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liitoksissa sosioekonomiseen maailmaan. Sitä tutkiessa arvioidaan vuorovaiku-

tuksen määrää, kuten ystävien, sukulaisten, ja naapureiden kanssa. Toisaalta 

myös osallistumista yhdistystoimintaan, työ- tai opiskelupaikan järjestämiin ta-

pahtumiin, mutta myös erilaisiin joukkotapahtumiin. (Saari 2016, 33.) 

 

Yksinäisyyttä on tutkittu myös kolmannen sektorin näkökulmasta. Juho Saaren 

toimittamassa yksinäisten Suomi artikkelissa Henrietta Grönlund ja Hanna Falk 

tuovat esiin yksinäisyyden kolmannen sektorin näkökulmasta. Terveyden – ja hy-

vinvoinninlaitoksen alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH) on 

tarkasteltu yksinäisyyttä ja osallistumista järjestötoimintaan vuosina 2013-2014. 

Tulosten mukaan järjestötoimintaan osallistui enemmän niitä, jotka eivät koke-

neet itseään yksinäisiksi. Ei yksinäisiä osallistujia oli toiminnoissa mukana 28 pro-

senttia, kun taas yksinäisiä osallistujia oli 17 prosenttia. Yksinäisten naisten ja 

miesten välillä ei ollut juurikaan eroa. ATH-tutkimus määritteli järjestötoiminnan 

koskemaan laajasti. Toimintoja lueteltiin olevan muun muassa erilaiset harras-

tusryhmät, vaikuttamis- ja auttamistoiminta sekä hengellisiä yhteisöjä. Yhdistä-

vänä tekijänä toiminnoille katsottiin se, että kyse on ihmisten omaehtoisesta osal-

listumisesta, mutta myös yhteisestä ja usein yhteisöllisestä toiminnasta. Tämän 

johtopäätöksenä nähtiin, että järjestötoiminnan voitiin katsoa ennaltaehkäisevän 

yksinäisyyttä. Vaikka yksinäisten osallistuminen järjestöjen toimintoihin oli vähäi-

sempää, niin katsottiin merkittävän osa kuitenkin osallistuvan. Järjestötoiminta 

saavuttanut toimintansa piiriin niitä, jotka jollakin tapaa kokivat ihmissuhteensa 

puutteellisiksi. (Grönlund &Falk 2016, 258-259.) 

 

Pelkästään jo se, että toiminta tuottaa hyvinvointia yksilön elämään on mielestäni 

motivoiva asia, jota Mattilan kannattaa mainostaa. Näen, että vaikka tätä asiaa 

on tutkittu aikaisemmin, tekee opinnäytetyön tulokset vahvistusta asialle. 
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5.2 Opinnäytetyön prosessin arviointi 

 

Oma kiinnostukseni etsivää työtä ja sen menetelmää kohtaan on noussut omasta 

taustastani. Olen aikoinaan työskennellyt Tampereen kaupungin etsivässä 

työssä 13-29-vuotiaiden nuorten parissa 3,5-vuoden ajan. Kyseisen työn lisäksi 

olen toteuttanut työotetta osaltaan asunnottomien kanssa tehtävässä hank-

keessa, joten käytännön kokemus etsivästä työstä on antanut minulle näkemystä 

kyseisestä menetelmästä. Tämän vuoksi itselle on ollut luontaista lähteä tuotta-

maan etsivän miestyön mallia Mattilan toimintaan.  

 

Opinnäytetyön aihe itsessään nousi Mattilan miesten talon työntekijöiltä. Ajatuk-

sena oli, että Mattilan toimintaan luotaisiin uusi toimintamuoto, etsivä miestyö. 

Etsivän miestyön mallintamisen lisäksi ajatuksena nousi kehittämistyö, jonka 

avulla selvitettäisiin sitä, miten Mattilaan tulemisen kynnystä voitaisiin madaltaa. 

Kumpaakin tehtävää yhdisti se, että niiden tarkoituksena oli löytää keinoja tavoit-

taa miehiä toiminnan piiriin. 

 

Omaa työkokemusta ajatellen on ollut kiinnostavaa lähteä luomaan etsivän työn 

mallia ja sitä, miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä voitaisiin madaltaa ja näin 

ollen saavuttaa uusia kävijöitä. Etsivää työtä ajatellen minun on täytynyt riisua 

omat ennakkokäsitykseni työstä ja tutustumaan teoriaan avoimin mielin. Huoma-

sin kirjallisuuskatsausta toteuttaessani, että etsivään työhön liittyen on tehty pal-

jon opinnäytetöitä liittyen etsivään nuorisotyöhön. Siirryttäessä YAMK-tasoisiin 

opinnäytetöihin väheni materiaali todella paljon. Puhumattakaan moneen muu-

hun erityisalaan, kuten prostituutiotyö, päihdetyö tai esimerkiksi vanhustyö etsi-

vän työn näkökulmasta on erittäin vähäistä. Myös kirjallisuutta tarkastellessa et-

sivän työn menetelmää on ollut todettava, että tietoutta on vähän. 

 

Koska teoriatietoa on vähänlaisesti, on se asettanut tietynlaisia haasteita teo-

riatietoa kootessa. Omaa opinnäytetyötä ajatellen olisin toivonut enemmän konk-

retian esimerkkejä eri työskentely osa-alueilta. Itsessään etsivän työn prosessiin 

liittyvä työskentely teorian osalta on selkeä. Huomasin, että tämä asetti itselleni 

haasteita löytää teorian sisältöä ajatellen rikkautta ja monipuolisuutta. Toisaalta 

etsivän työn menetelmän ollessa selkeä, on se antanut itselleni selvän kuvan 

siitä, kuinka sitä toteutetaan ja miten prosessi etenee. 
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Opinnäytetyön tekeminen on ollut itselleni oppimis- ja kasvuprosessi. Teoriaa 

ajatellen opinnäytetyön aiheen tutkiminen ja tarkasteleminen on antanut minulle 

uutta tietotaitoa sen eri osa-alueista. Opinnäytetyö itsessään on ollut hyvin laaja-

alainen, koska se on lopulta käsittänyt monta eri osa-aluetta. Näistä mainitakseni 

vapaaehtoistyön, syrjäytyisen ja mieserityisyyden. Tämän vuoksi minun on ollut 

oltava tarkka rajaamisen suhteen, mutta myös sen mitä informaatiota on tärkeä 

käyttää.  

 

Myös itse opinnäytetyön tekeminen ja sen lisäksi tutkimukselliset näkökulmat 

ovat lisänneet osaamistani. Koen, että en ole vahvimmillani, kun puhutaan tutki-

muksellisista menetelmistä. Koen kuitenkin, että opinnäytetyö prosessina on ke-

hittänyt minua ja antanut ymmärrystä aiheesta.  

 

Opinnäytetyön aluksi olen tutustunut siihen millainen toimija Mattilan Miesten ta-

loon ja kirjoittanut siitä hieman taustateoriaa. Tämän jälkeen olen alkanut teke-

mään kirjallisuuskatsausta etsivään työhön liittyen. Teoriatiedon kartoittamisen 

jälkeen olen alkanut hahmottelemaan taustateoriaa ja tämän jälkeen etsivän työn 

prosessia. Huomasin teoriaa kasatessani, että sen sisällössä oli toistuvuutta, jo-

ten olen opinnäytetyön loppuvaiheessa karsinut toistoja ja päällekkäisyyttä. Etsi-

vän työn prosessikuvauksen jälkeen olen alkanut hahmottelemaan sitä, millainen 

on Mattilan etsivän miestyön prosessin kulku ja mitä ovat sen erityispiirteet, joita 

on otettava huomioon työtä toteutettaessa. Etsivän miestyön mallintamisen suh-

teen on täytynyt olla tarkka siitä, että se nimenomaan kertoo siitä, kuinka Matti-

lassa työtä toteutetaan, eikä kuvattaisi uudelleen etsivän työn prosessia. Sain 

lopulta koostettua mallin, jonka uskon palvelevan hyvin Mattilassa toteutettavaa 

etsivää miestyötä. 

 

Toinen osio käsitteli sitä, miten Mattilaan tulemisen kynnystä voitaisiin madaltaa. 

Tätä osiota ajatellen yhdistyi se liitännäiseksi etsivän miestyön mallintamisen 

kanssa siten, että kummassakin on kysymyksenä se, kuinka miehiä löydetään 

toimintaan. Ehdotin Mattilan työntekijöille kehittämisillan pitämistä ja jossa miehet 

itse pääsisivät tuomaan omia ajatuksia esille toiminnan kehittämiseksi. Kehittelin 

iltaa varten teemoja, joita käsiteltiin illassa. Iltaa ajatellen nousi miehiltä paljon 

kehitysideoita. Näistä ideoista muovaantui uusia teemoja, jotka kuvastivat sitä, 
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miten toimintaa voidaan kehittää. Osaltaan näitä kaikkia teemoja on jollakin muo-

toa jo toteutettu, mutta se mikä toiminnan kehittämistä ajatellen nousee esille sel-

västi, on se, että asioita voitaisiin toteuttaa paremmin. Koen, että teemaillasta 

noussut informaatio vastasi tutkimuskysymykseen.  

 

Omaa oppimista ajatellen opinnäytetyö on laajentanut omaa ymmärrystäni niin 

Mattilan toiminnasta, kuin etsivän työnkin menetelmästä. Laajempaa kuvaa aja-

tellen on opinnäytetyön tekeminen nostanut esille sitä, miten huono-osaisuus nä-

kyy nykypäivän yhteiskunnassa ja erityisesti miesten kohdalla. Tätä ajatusta vas-

ten etsivälle miestyölle on tilausta. Vaikka kyseistä työmuotoa ei ole sellaisenaan 

toteutettu, on sitä tehty jo alusta asti. Lähes kaikissa tilastoissa miehet edustavat 

enemmistöä, kun puhutaan sosiaalisista ongelmista. Mattilan tapaisia paikkoja, 

joissa miehet pääsevät mukaan toimintaan olemaan ja osallistumaan on mieles-

täni surullisen vähän. Uskon, että tämän tyyppinen toiminta voisi palvella miehiä, 

mutta yleensäkin ihmisiä sukupuolesta riippumatta parhaiten kaupunginosa tai 

lähiötyön muotoisesti. Uskon, että tämän kaltainen malli toisi hyviä tuloksia var-

sinkin ennaltaehkäisevästi kitkien syrjäytymistä ja muita huono-osaisuuden muo-

toja.  

 

Olen opinnäytetyötä toteuttaessani tutustunut tutkimuksen eettisiin näkökantoi-

hin, arvoihin ja periaatteisiin, sekä olen noudattanut tutkimuksen kannalta eettisiä 

toimintatapoja. Olen opinnäytetyötä tehdessä toteuttanut hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja. Näitä ovat rehellisyys, 

yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimusta toteuttaessa, tulosten tallentamisessa, 

esittämisessä, sekä tutkimusten arvioinnissa. Olen käyttänyt tieteellisen tutki-

muksen vaatimuksen mukaisia sekä eettisesti kestäviä menetelmiä tiedonhan-

kintaa, tutkimusta, sekä arviointia toteuttaessa. Olen toteuttanut avoimesti jul-

kaistaessa tutkimuksen tuloksia tieteellisen tiedon luonteen mukaan. Toisten tut-

kimuksia hyödyntäessä huomioin asianmukaisesti toisten tutkijoiden toteuttaman 

työn ja saavutukset kunnioittamalla heidän työtään ja antamalla heidän saavu-

tuksilleen kuuluvan arvon ja merkityksen oman tutkimuksen sisällössä ja sitä jul-

kaistaessa. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimus on suunniteltu, toteu-

tettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti siten, että tieteelliselle tiedolle asetetut vaa-
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timukset täyttyvät sen edellyttämällä tavalla. Olen ennen opinnäytetyön toteutta-

mista sopinut tutkimuksen tilaajan kanssa tutkimuksen suorittamaisen kannalta 

merkityksellisistä järjestelyistä. (Tuomi-Sarajärvi 2018, 150-151.) 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta ajatellen olen pyrkinyt kuvaamaan halki työn teke-

mistä ja ratkaisuja mahdollisimman tarkasti. (Hirsjärvi 2013, 232). 

Olen tuottanut tietoa sellaisten ratkaisujen ja käytäntöjen avulla, jotka ovat tieteen 

yleisten kriteerien tai tutkimuksen edustaman tutkimusperinteen näkökulmasta 

päteviä. Toiseksi tutkimukseni on pätevää tutkimuksen kohteena olevan ilmiön 

kuvaajana. Tutkimusta toteuttaessa on tärkeää, että omat tulkintakehys ja käsi-

tykset tutkittavasta asiasta eivät kävele aineiston ja tutkittavan asian yli. Näin ol-

len olen noudattanut tutkimuksessani sitä siten, että olen käyttänyt vain ja aino-

astaan teoriatietoa, sekoittamatta siihen omia tulkintoja. Omaa opinnäytetyötä 

ajatellen luotettavuus näkyy siinä, että se on yleistettävissä. Se voidaan ymmär-

tää tutkimuksen kyvyksi siirtää tutkimuksen tulokset ja tulkinnat ulkopuolelle tut-

kimuksesta ilmiöön, ryhmään tai tilanteisiin. (Ronkainen ym. 2014, 131, 143.) 

 

Tutkimusten laadun ja pätevyyden arviointiin kuuluu myös kysymys tutkimustu-

losten yleistettävyydestä. Tällöin tieto on tuotettu niin pätevästi, luotettavasti ja 

uskottavasti, että se voidaan ja se kannattaa yleistää. (Ronkainen ym. 2014, 

130). Näkisin, että olen läpi opinnäytetyön prosessin noudattanut tutkimuksellisia 

lähtökohtia ja huolehtinut, että teen opinnäytetyötä eettisesti kestävällä tavalla.  

Olen opinnäytetyössäni esitellyt opinnäytetyön tarpeen ja taustan sekä perustel-

lut sitä. Olen halki opinnäytetyön pyrkinyt avoimesti kuvaamaan tekemiäni ratkai-

suja ja pyrkinyt perustelemaan niitä. Olen pyrkinyt halki opinnäytetyön näyttä-

mään toteen kaiken mitä olen tehnyt. Olen opinnäytetyötä tehdessäni pyrkinyt 

tuomaan esille pohdinnan kautta myös ne asiat, joita olisi opinnäytetyötä ajatellen 

voinut tehdä toisin. Olen siis pyrkinyt pysymään kurinalaisena opinnäytetyötä to-

teuttaessa. Olen pyrkinyt toteuttamaan opinnäytetyön siten, että se on yhdenmu-

kainen ja johdonmukainen, sekä vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Opin-

näytetyön yleistettävyyttä ajatellen, että olen toteuttanut tutkimus prosessia tie-

teellisesti kestävällä tavalla, jolloin opinnäytetyön sisältö ja tulokset ovat siirrettä-

vissä julkiseen tarkasteluun. 
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5.3 Jatkotutkimukset ja kehitysehdotukset 

 

Opinnäytetyön tuloksena nousi sitä ajatusta vasten, kuinka miehiä tavoitetaan 

toiminnan piiriin useita. Etsivän työn mallia ajatellen ei työtä luonnollisesti ole kir-

joittamisvaiheessa ole tehtynä. Kuitenkin kaksi selkeää asiaa, jotka ovat nous-

seet työtä mallintaessa liittyvät etsivän miestyön työprosesseihin. Nämä ovat va-

paaehtoistyön tekijän rooli ja kentällä tapahtuvan asiakastyön eteneminen. Tule-

vaisuudessa niitä tulee varmasti kehittää ja jalostaa yhä toimivimmaksi. 

 

Kehittämistyötä ajatellen illasta nousseet teemat; matalan kynnyksen toiminta, 

vaikuttamisen mahdollisuus ja toiminnan mainostaminen kertovat siitä, että 

vaikka näistä kaksi ensimmäistä ovat toiminnan kivijalkana vaativat ne illan tulos-

ten perusteella sitä, että niiden ajatuksesta pidetään kiinni. Illan tuloksia ajatellen 

miehillä oli todella samankaltainen näkemys, kuin Mattilan toiminnan sisällössä 

kerrotaan. Toisaalta herää kysymys, että onko ikinä mikään toiminta täydellistä 

tai täysin valmista. Kolmas teema mainostaminen puolestaan on asia, jota on 

Mattilassa tutkittu ja mietitty. Kuitenkin se nousi illan sisällöstä voimakkaimmin 

esille ja ehdotuksia sen kohdentamisesta ja parantamisesta erityisesti. Näkisin, 

että hyödyntämällä etsivän työotteen keinoja mainostamisessa sillä voitaisiin 

saada hyviä tuloksia aikaan. 

 

Yhtenä tulevaisuuden opinnäytetyön tutkimuksen kohteena voisi olla se, kuinka 

opinnäytetyössä toteutetun kehittämistyön teemoja on toteutettu ja kuinka niitä 

toteuttamalla on kyetty lisäämään Mattilassa kävijöitä, mutta myös toimintaan 

kiinnittymistä. Tämän tutkimisella saataisiin tietoutta siihen, millaisia vaikutuksia 

teemojen toteuttamisella on. Korostan tässä kohtaa sitä mitä olen aikaisemmin 

tuottanut. Teemoja on osaltaan toteutettu, mutta niiden toteuttamisen tehostami-

nen on noussut kehittämisillan sisällöstä esille. Tätä ajatusta vasten voisi yhtenä 

opinnäytetyön ajatuksena olla se, mitä on tehty sen eteen, että toimintaan on 

osallistuttu tehokkaammin. 

 

Jatkotutkimusta ajatellen liittyen etsivään miestyöhön ja siihen, että työ aktivoituu 

Mattilassa. Näkisin, että sen tuloksia tulevaisuudessa voitaisiin tarkastella sen 

suhteen, millaisia vaikutuksia etsivän työn menetelmällä on itse Mattilan toimin-
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taan. Eli onko menetelmä tuottanut uusia kävijöitä ja vastaako se enemmän mui-

hin tarpeisiin, kuten ohjaamista muihin yhteiskunnan toimintoihin. Tällä saataisiin 

tietoutta toiminnan kehittämisen kannalta sen suhteen, miten työ palvelee Matti-

laa ja millaisia kehityskohteita työlle olisi olemassa. 

 

Toinen tutkimisen arvoinen aihe olisi se, että millaisia vaikutuksia etsivällä mies-

työllä on yksilön kannalta. Eli onko etsivä miestyö auttanut edistämään miesten 

hyvinvointia. Tähän asiaan liittyy myös yhteiskunnallinen näkökulma, jota tarkas-

telemalla saataisiin tietoutta siitä millaisia vaikutuksia etsivällä miestyöllä olisi. 

Tällä saataisiin tietoutta menetelmän vaikutuksista niin yksilön, kuin yhteiskun-

nankin tasolla. 

 

Kolmantena mielenkiintoisena kehittämisen, mutta myös tutkimuksen kannalta 

olevana kohteena on vapaaehtoistyö etsivän miestyön tekijänä. Vapaaehtois-

työntekijän rooli on laaja ja sitä myöten vaatisi paljon näkökulmaa siihen, kuinka 

sitä voisi kehittää. Toisaalta herää kysymys, että kuuluuko näin voimakas profi-

loituminen Mattilan toiminnan alla ammatillisen työn alla toteutettavaan työhön? 

Tätä on syytä miettiä ja tulevaisuudessa vapaaehtoisen roolia olisi mielestäni tär-

keä tutkia syvemmin.  

 

Lopuksi haluan sanoa, että aiheita miesten löytämiseen liittyviin tutkimuksiin riit-

tää varmasti vaikka, kuinka paljon. Nykypäivän keskusteluissa on jo vuosien ajan 

nostettu esille ihmisten huono-osaisuutta, joita voidaan katsoa olevan muun mu-

assa syrjäytyminen, köyhyys, asunnottomuus ja yleisesti ottaen osattomuutta asi-

oista. Suomessa on lähivuosina panostettu erityisesti nuorten syrjäytymiseen 

keskittyviin hankkeisiin ja toimintoihin. Se on iso asia kokonaiskuvaa, josta media 

paljon pitää ääntä. Opinnäytetyötä tehdessäni olen kuitenkin joutunut huomaa-

maan, että miesten huono-osaisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä on kirjoitettu 

suhteellisen vähän siihen nähden, kuinka paljon erilaista problematiikkaa heillä 

esiintyy. Tämän vuoksi ajattelen, että miesten tutkiminen jo pelkästään sen suh-

teen miten miehiä löydetään mukaan toimintoihin, vie eteenpäin sitä asiaa, että 

miehet tulevaisuudessa olisivat yhä enemmän osallisia toiminnoista ja tätä myötä 

ongelmiin kyettäisiin puuttumaan eri tavalla. 
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LIITTEET  

Liite 1. Alustava suunnitelma teemailtaa varten   

 

1 Yhteenveto 
 

• Teemailta on opinnäytetyön toiminnallinen osuus, jonka tarkoituksena on 
tuottaa tietoutta siitä, miten Mattilaan hakeutumisen kynnystä voitaisiin 
madaltaa.   

• Toiminnallisessa osiossa hyödynnetään osallistamalla Mattilan kävijöitä 
ja heidän näkemyksiään palvelun mallintamisessa ja sen kehittämisessä. 

• Mattilan miestentalo on miesten hyvinvointiin tähtäävää toimintaa. Etsi-
vän työn yhtenä tehtävänä on edistää ja kehittää sellaisia palveluita, joi-
hin asiakkaalla on tarve.   

• Mattilan matalan kynnyksen toiminta tukee etsivää työtä jatkopolkuna.  
  
 
2 Kohderyhmät ja edunsaajat 
 

• Toiminnallisen opinnäytetyön osiosta hyötyy Mattilan miestentalon toimi-
jat saamalla tietoutta siitä, millaiset tekijät voisivat madaltaa Mattilan toi-
mintaan hakeutumista. 

• Tietouden avulla toimintaa voidaan kehittää yhä enemmän sellaiseksi, 
että se palvelee talolla kävijöitä.  

• Mattilan toiminnan luonteen vuoksi, myös iltaan osallistuvat saavat aja-
tusta siitä, miten he voisivat osaltaan toimia, jotta kynnys laskisi. 

 
 
3 Toteutustapa ja tavoitteet 
 

• Taustateoriana toimii kansalaistalon toimintaa ohjaavat periaatteet. 

• Teema-illassa käydään lyhyesti läpi mikä on kansalaistalo ja sen toimin-
nan periaatteet alustuksena itse aiheelle. 

• Tutkimuskysymyksistä on muotoiltu teemat koskien aihetta. 

• Kävijät muodostavat ryhmät, joissa he käyvät eri teemoja läpi. 

• Tämän jälkeen ryhmä kerrallaan esittelee tuotoksensa. Yhdessä keskus-
tellaan teemoista ja kirjataan ne ylös fläpeille. 
 

Tavoitteina:  
▪ Saada miesten äänet kuuluviin. 
▪ palautteista saadun tiedon arviointi ja sen hyödyntäminen 

opinnäytetyöhön. 
▪ keskeisimmät konkreettiset tuotokset ovat ne, miten toimin-

taan hakeutumisen kynnystä madalletaan. 
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4 Työsuunnitelma 
 

• Teema-illan ajankohta 10.4.2019 kello 18.00 

• Tilana toimii Mattilan miesten talo 

• Tiedotteen laadinta ja lähettäminen Mattilan toimijoille 8.3.2019. 

• Allekirjoittanut hoitaa fläpit ja tussit, sekä tarjottavat 

• Viikoilla 12-13 teemaillan suunnittelua 
 

Suunnitelma: 
▪ klo 17:00 esivalmistelut 
▪ klo 18:00 kokoontuminen 
▪ Esittelyt ja kahvit 
▪ klo 18:15 illan alustaminen powerpointin avulla 
▪ klo 18:30 jakaudutaan ryhmiin ja käydään teemoja keskus-

tellen läpi 
▪ klo 19:00 yhteinen purku  
▪ klo 19:30 illan päätös 
▪ Loppusanat ja kiitokset 
▪ Teema-illan jälkeen tulosten analysointi ja puhtaaksi kirjoit-

taminen. Tulokset tulevat osaksi opinnäytetyön sisältöä. 
 
 
5 Teemat 
 
Illassa läpikäytävät teemat liittyvät tutkimuskysymyksiin. Teemat on muotoiltu 
tutkimuskysymyksistä, mutta siten, että niitä ei kysytä suoraan kävijöiltä, vaan 
aihetta sivuten. Olen pyrkinyt tekemään kysymyksistä sellaisia, että ne eivät 
johdattele miesten vastauksia mihinkään suuntaan.  
 
 
Mattilan tunnettavuus:  

• Millä tavoin Mattilaa voisi tehdä yhä enemmän tunnetummaksi?  

• Millaiset asiat mahdollisesti voisivat vaikeuttaa tai estää Mattilaan tule-
mista? 

 
Mattilan toimintaan tuleminen: 

• Miksi Mattilaan on helppo tulla ja voisiko sinne tulemista helpottaa enti-
sestään? 

• Millaiset asiat Mattilassa houkuttelee mukaan toimintaan? 
 
Mattilan toimintaan kiinnittyminen: 

• Millaiset asiat voisivat auttaa siihen, että kävijä kiinnittyisi toimintaan? 

• Voisiko Mattilan toiminnassa olla jotakin lisää?  
 
 
6 Riskit 
 
Suurimmat riskit: 

• En saa tarvitsemaani tietoa, jos paikalle ei tule miehiä. 

• Illan teeman ymmärtäminen. Jos aihetta ei alusta oikein voi se saada 
vääriä suuntaviivoja. 
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• Osanottaja määrä jää liian alhaiseksi. Mitä enemmän osallistujia on, sitä 
laajemmin ja kattavammin tietoutta voidaan saada. 

• Kaikkien osallistujien ääni ei tule kuuluviin. 

• Aikataulujen sujuvuus. 

• Kohderyhmältä palautteen keräämisen onnistuminen. 
 
Riskeihin varautuminen: 

• Tiedote illasta on lähetetty hyvissä ajoin ja Mattilan toimijoiden kanssa on 
sovittu sen tiedottamisesta.  

• Teemaillan alustus pidetään hyvin yksinkertaistettuna, mutta siten, että 
asian ydin tulee esille. 

• Pyritään osallistamaan kaikkia tilaisuudessa olevia siten, että kaikki saa-
vat äänensä kuuluviin.  

• Paikalla on aktiivijäseniä, jotka ovat tottuneet keskustelemaan.  

• Aikataulu on luotu sitä varten, että ilta pysyy aikataulussa. 

• Tarpeen vaatiessa järjestetään toinen teemailta, jos osanottaja määrä 
jää vajaaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


