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 RUOKA-APU JA MIELEKÄS TEKEMINEN 

OSANA SOSIAALISTA KUNTOUTUSTA 
- mahdollisuuksia myönteisen kehityssuunnan 

löytymiseen, kokemuksia Porista

1. JOHDANTO  

“Hyvinvointivaltion sosiaalisen perustan arviointi tapahtuu elämänlaatuun, 
luottamukseen, eriarvoisuuteen, yhteenkuuluvuuteen ja hyvinvointivaltion 
kykyyn suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä” (Saa-
ri, 2017, 38). 

 Koronapandemia on vaikuttanut tavalla tai toisella kaikkien ihmisten elämään 
ja tuonut uusia haasteita myös järjestökentälle. Yhdistysten tarjoamat matalan 
kynnyksen palvelut ja sosiaalinen kuntoutus ovat monelle ns. “viimeinen mah-
dollisuus”, joten toimenpiteitä asiakkaiden osallisuuden eteen sulkeutuvassa 
yhteiskunnassa piti tehdä jo koronakevään aikana nopealla aikataululla. Krii-
sin pitkittyessä uudenlaisia ratkaisuja ja yhteistyötä on ollut tarpeen käynnis-
tää aktiivisesti.  

Keväällä 2020 koronakriisin alkaessa ruoka-avun asiakasmäärät kaksin- tai 
jopa kolminkertaistuivat (Laihiala & Nick, 2020). Satakunnassa kesällä 2020 
tehdyn kyselyn mukaan joka neljännellä ruoka-avun tarve oli alkanut kyseisen 
kevään aikana ja 60% vastanneista kertoi käyvänsä ruoka-avun asiakkaana 
viikoittain. 

Eriarvoisuuden ja osallisuuden edistämisen teema innosti pohtimaan ja ana-
lysoimaan kahden asiakastapauksen kautta omissa työtehtävissämme keskei-
siä näkökulmia. Artikkelin avulla haluamme kuvata sosiaalisen kuntoutuksen 
merkitystä eriarvoisuuden vähentämisessä ja osallisuuden lisäämisessä.  
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Artikkeli pohjautuu kahteen erilaisista elämäntapahtumista koottuun fik-
tiiviseen henkilökuvaukseen Pekasta ja Matista. Syrjäytymisnäkökulma on 
molemmilla keskeinen lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden erilaisissa siir-
tymävaiheissa ja tilanteissa. Palvelujärjestelmä ei ole kyennyt heitä ja heidän 
perheitään tavoittamaan, eivätkä he ole kiinnittyneet avun piiriin. Molempien 
miesten kohdalla merkitsevää on lapsuuden perheen ongelmallinen tilanne ja 
syrjäytymiskehityksen ylisukupolvisuus, runsas päihteiden käyttö ja köyhyys. 
Elämän varrelle mahtuneiden haasteiden jälkeen valoa ja positiivista suuntaa 
kummankin henkilön osalta tuo yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset, 
joista he pääsevät osaksi sosiaalisen kuntoutuksen avulla.  

Artikkelin kirjoittamiseen innosti toimiminen yhteistyökumppaneina järjes-
tökentällä ja opintojen suorittaminen vapaa-ajalla Diakonia-ammattikorkea-
koulussa. Lisäksi yhdistävä tekijä on kiinnostuksen kohteena ja työalana oleva 
sosiaalinen kuntoutus, joka käsitteenä ja toimintatapana on vielä melko tuore 
ja sen järjestämisessä on paljon alueellisia eroja. Tässä artikkelissa kuvaamme 
tilannetta omien kokemustemme, alan kirjallisuuden ja arkisesta työstä nou-
sevien kokemusten näkökulmasta. 

2. PEKKA JA MATTI  

Pekka 

Vuonna 2013 pakkanen ajoi Pekan ensimmäistä kertaa hakemaan yösijaa en-
sisuojasta. Kävi ilmi, että hän on jäänyt asunnottomaksi muutamia kuukausia 
sitten isänsä kuoltua. Ennen tätä hän oli asunut koko elämänsä lapsuudenkodis-
saan. Äidin kuoltua vuonna 1998 hän kertoo arjen koostuneen erilaisten päihtei-
den käytöstä yhdessä isän ja veljen kanssa. Päihteet kuuluivat elämään jo vuosia 
aiemmin, mutta äiti oli hieman onnistunut ylläpitämään perheen miesten elä-
mänrytmiä.   

Pekka on joutunut kiusatuksi koko yläasteen ajan. Hän kertoo edelleen toisinaan 
kokevansa katkeruutta edesmenneille vanhemmilleen siitä, ettei kukaan tehnyt 
asialle mitään. Hän uskoo kiusaamisen olleen merkittävä syy siihen, ettei kou-
lussa tullut käytyä. Peruskoulusta hän sai kuitenkin välttävän todistuksen ajal-
laan ja hakeutui autoalalle. Siellä hän kertoo viihtyneensä tasan yhden päivän. 
Myöhemmin hän on saanut työvoimapalveluiden kautta erilaisia osoituksia val-
mennuksiin ja työllisyystoimenpiteisiin, joiden kanssa on käynyt samalla tavalla, 
karenssista kapinaan. Päihteet hän kokee suurimmaksi syyksi keskeytyksiin ai-
kuisiällä. Toisaalta kukaan ei ole niiden käyttöön Pekan mukaan sen enempää 
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Työssä kuvataan Pekan ja Matin tarinat, joissa yhdistyvät lapsuuden
perheen ongelmallinen tilanne, syrjäytymiskehityksen ylisukupolvisuus,

runsas päihteiden käyttö ja köyhyys.

ANALYYSIN NÄKÖKULMAT 

Analysoimme Pekan ja Matin tapauksia
syrjäytymisen ja osallisuuden näkökulmista.

Syrjäytymisnäkökulma on molemmilla
keskeinen lapsuuden, nuoruuden ja

aikuisuuden erilaisissa siirtymävaiheissa ja
tilanteissa, joissa palvelujärjestelmä ei ole

kyennyt heitä ja heidän perheitään
tavoittamaan, eivätkä he ole kiinnittyneet
avun piiriin. Elämän varrelle mahtuneiden

haasteiden jälkeen valoa ja positiivista
suuntaa kummankin elämään tuo
kokemukset yhteisöllisyydestä ja

osallisuuden kokemuksista, joista he
pääsevät osaksi sosiaalisen kuntoutuksen

avulla.

Syrjässä vai yhdessä -Syrjäytymiseen
johtavat ja siltä suojaavat tekijät

Köyhyys 
Koulutus ja työ
Ylisukupolvinen
syrjäytyminen
Osallisuuden
merkitys ja
sosiaalinen
kuntoutus
Katsaus
aihealueen
ajankohtaisiin
asioihin

Ylisukupolvisen huono-osaisuuden raskas perintö on läsnä niin tapausten henkilöillä kuin elävässä elämässä liian
monilla lapsilla, nuorilla, aikuisilla ja ikäihmisillä. Niiden rinnalla on tärkeää pitää esillä suojaavia tekijöitä. Saari ym.

(2020) tuovat esille, että tutkimustulokset osoittavat, että vaikeissa tilanteissa on nähtävissä ihmisten kokemia
hyviä, elämää tukevia ja voimaannuttavia asioita. Huono-osaisuus on tuloerojen, tilastojen yms. mittareiden lisäksi

erityisesti subjektiivinen kokemus.  Asioita ei tulisikaan käsitellä yksittäisinä haasteina tai ratkaistavina ongelmia
vaan ihminen tulisi kohdata kokonaisuutena. Tärkeää on arvostava kohtaaminen, kuunteleminen ja kuuleminen,

tarvittavan tuen ja avun tarjoaminen yksilön omat voimavarat ja mahdollisuudet huomioiden. Ennen kaikkea apua
tulisi tarjota sellaisella tavalla, että ihminen pystyy siihen itse tarttumaan ja siitä hyötymään.  

Verkostotyössä ja yhteistyössä on voimaa, jolla ylisukupolvisen syrjäytymisen ketjuja voidaan katkaista. Mukaan
työhön tarvitaan toimivat rakenteet ja järjestelmät sekä ammattilaiset niin julkiselta sektorilta, seurakunnista kuin

järjestöistä.

Päivi Erkko & Saija Kivi
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puuttunutkaan. Hän kertoo jossain vaiheessa luovuttaneensa työmarkkinatuki-
en sekä velvoitteiden suhteen ja tyytynyt elämään ”aktiivisuuden puutteen” seu-
rauksena alennetulla toimeentulotuella.   

Ensimmäiset päihdekokeilut Pekka muistaa tapahtuneen 11-vuotiaana, isän ka-
vereiden seurassa. 13-vuotiaana kuvioon tuli kannabis, 14-vuotiaana kovemmat 
huumeet. Suonensisäisen käytön hän muistelee aloittaneensa noin 16-vuotiaa-
na. Aikuisiällä päihteiden käyttö on suuntautunut buprenorfiiniin ja alkoholiin. 
Asioiden hoitamisessa Pekka on aikanaan ollut toimelias, äidin kuoltua hän on 
hoitanut omat ja isän asiat. Perhe on elänyt toimeentulotuella, mutta pärjäillyt 
”ihan ok”.  

Isän kuoltua hoidettavat asiat ovat kasaantuneet ja jääneet lopulta kokonaan 
hoitamatta. Toimeentulotuki on jäänyt hakematta usealta kuukaudelta, jonka 
seurauksena laskut maksamatta ja häätö vuokra-asunnosta. Pekka ei tiennyt 
minne tavarat oli hävitetty, häntä ei kiinnostanut. Ravinnon Pekka on saanut 
lähinnä ruoka-avustuksista ja varastamalla.   

Pekan asiaa käsiteltiin akuuttina avuntarpeena, katto pään päälle järjestyi jo 
seuraavana päivänä. Sosiaalipäivystys sai Pekalle paikan eräästä asumispal-
veluyksiköstä. Muutaman päivän asumisen jälkeen vieroitusoireet kävivät sie-
tämättömäksi, joten Pekka avautui historiastaan ja ohjautui katkaisuhoitoon. 
Akuutin katkaisuhoitojakson jälkeen Pekka pärjäsi asumisyksikön ja a-klinikan 
tuella ja asumisyksikön puolella harjoiteltiin uudenlaiseen arkeen kuuluvia elä-
mäntaitoja. Pekka pääsi korvaushoito-ohjelmaan.  

Päihteettömyys toi mukanaan uusia vaikeuksia; korvaushoidon fyysiset vaiku-
tukset, yksinäisyys ja sosiaalisten tilanteiden pelko veivät kaiken energian. Pek-
ka oli kuitenkin motivoitunut muutokseen elämässään. Hän ei ollut koskaan ai-
emmin tullut vakavasti ajatelleeksi, että voisi olla vaihtoehtoja. Askel kerrallaan 
hän osallistui asumisyksikön yhteisön toimintoihin ja vertaistukiryhmiin.   

Kahden vuoden kuluttua Pekan omasta toiveesta aloitettiin korvaushoidon alas-
ajo. Pekka alkoi pohtia tulevaisuutta ja teki paikallisissa järjestöissä pieniä kor-
jaustöitä kannustinpalkkioita vastaan. Hän kiinnostui erityisesti rakentamisesta 
ja alkoi varovaisin mielin suunnitella uraa. Korvaushoidon alasajo kävi kuitenkin 
liian raskaaksi, samaan aikaan Pekalla diagnosoitiin vakava masennus. Suunni-
telmat saivat odottaa. Alasajo keskeytettiin ja aloitettiin uudelleen myöhemmin 
tilanteen tasaantuessa.   
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Pekka koki tarvitsevansa enemmän tekemistä ja merkitystä elämälleen, jotta 
toipuminen sujuisi paremmin. Ohjaajien kehotuksesta hän osallistui hankkee-
seen, jossa tarjottiin matalan kynnyksen työtoimintaa ilman sitoutumisen pak-
koa ja annettiin yksilövalmennusta tarvittaessa. Pekalle tehtiin sosiaalisen kun-
toutuksen sopimus aikuissosiaalityön ja hankkeen välillä. Hänet ohjattiin myös 
velkaneuvontaan. Hanke teki tiivistä yhteistyötä diakoniatyön kanssa, josta tuli 
myös miehen sanojen mukaan ”kannatteleva osa elämää”.  

Tuli päivä, jolloin korvaushoito oli ajettu onnistuneesti alas. Pekka oli osallistu-
nut hankkeessa säännöllisesti kolmena päivänä viikossa yhteisöllisen ruokailun 
ympärille rakentuviin työtehtäviin. Hän piti niistä ja etenkin ”yhdessä tekemi-
sen” -tunteesta, mutta haaveili silti edelleen rakentamiseen liittyvästä urasta. 
Hän ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi, omaksui työmarkkinatuen hake-
miseen tarvittavat taidot ja koki olevansa henkisesti valmis kuntouttavaan työ-
toimintaan. Hieman myöhemmin hän muutti omaan asuntoon diakoniatyön ja 
hankkeen turvin.  

Kuntouttava työtoiminta aloitettiin vanhassa tutussa ympäristössä, mutta sii-
hen sisällytettiin keittiötöiden lisäksi kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä. Jo 
kahden kolmen kuukauden pituisen jakson jälkeen Pekka koko itsensä valmiiksi 
lähtemään ulkopuolelle ja pääsi työkokeiluun rakennusalan työpajalle. Työko-
keilun aikana hän suoritti työtä opinnollistaen kaksi rakennusalan näyttötut-
kintoa pajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Vuoden 2020 alusta hän pääsi opis-
kelemaan haaveilemaansa alaa työvoimakoulutuksena. Hankkeen työntekijät 
sekä diakoniatyö kulkivat mukana edelleen kaikissa siirtymissä ja akuuteissa 
tilanteissa. Työllisyystoimenpiteiden rinnalla sosiaalista kuntoutusta jatkettiin 
tiiviin yksilövalmennuksen muodossa. Osallistuminen yhteisöllisiin ruokailuihin 
muutti muotoaan työtoiminnasta harrastukseksi, voimavaraksi ja mahdollisuu-
deksi auttaa muita.  

Tänään Pekka asuu itsenäisesti ja opiskelee rakennusalaa. Hän toimii edelleen 
erilaisissa ruoka-apuun ja yhteisöruokailuihin liittyvissä toiminnoissa vapaaeh-
toisena työntekijänä.  Raha-asiat ovat olosuhteisiin nähden mallillaan. Käräjä-
oikeudesta hän on saanut vahvistuksen velkajärjestelystä. Päihderiippuvuuden 
kanssa hän uskoo olevansa sinut, mutta kokee kuntoutumisensa polun vielä niin 
ohueksi, että haluaa jatkaa tuen piirissä. Joskus on aikoja, jolloin on vaikeampaa 
ylläpitää uusia rutiineja ja elämäntapaa. Toisinaan kaivataan apua konkreetti-
siin asioihin ja tukea elämänhallintaan. Usein pelkästään ajatus siitä, ettei ole 
yksin, kantaa eteenpäin.  
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Toisinaan Pekka toimii itse kokemusasiantuntijan roolissa erilaisissa tilanteissa, 
koska haluaa antaa muille toivoa. Pekan viesti kokemustoimijana on: ”10 vuot-
ta sitten en olisi uskonut olevani tässä, kaikki on mahdollista, vaikka et juuri 
tänään siihen uskoisi”. Nykyään hän kertoo pohtivansa usein sanontaa; ”elämä 
on valintoja” ja tuumaa ”Näinhän se on, mutta ensin pitää tajuta, että on ylipää-
tään olemassa vaihtoehtoja, joista voisi valita.”  

Matti 

Matti on yksin asuva, runsaasti alkoholia käyttävä keski-ikäinen mieshenkilö. Jo 
Matin lapsuudenperheessä alkoholi oli osa arkea. Hänen isänsä käytti runsaasti 
alkoholia ja elämä oli arvaamatonta isän aggressiivisuuden ja alkoholinkäytön 
vuoksi. Äiti yritti huolehtia parhaan kykynsä mukaan perheen ainoasta lapsesta. 
Murrosiässä Matti alkoi seurata isänsä jalanjälkiä ja hakea hyväksyntää isäl-
tään osoittamalla olevansa ”yhtä kova jätkä” kuin isäkin oli. Isän ja pojan suhde 
muotoutui enemmän kaveruudeksi kuin lapsi-vanhempi-suhteeksi ja he alkoi-
vat viettää aikaa samoissa porukoissa, joissa alkoholi, riitely ja rikokset olivat 
osa arkea. Kotona äidin luona kattilassa oli aina lämmintä ruokaa, äiti pyykkäsi 
vaatteet ja yritti saada poikaansa opiskelu- tai työpaikan hakuun. Matti ei kui-
tenkaan kiinnittynyt opiskeluihin, vaan ylpeänä merkitsi opinnoikseen ”elämän 
kovan koulun”.   

Vuodet kuluivat ja koko Matin aikuisikä oli alkoholinhuuruista aikaa. Tuohon 
aikaan mahtui myös lyhyt avioliitto, jossa syntyi nyt jo aikuinen tytär. Aikui-
sikäänkin on kuulunut päihteiden käyttöä, omaisuusrikoksia ja lyhyitä vankeus-
rangaistuksia. Lyhyiden tuomioiden aikana alta on mennyt asunto, ja elämän 
uudelleen aloittaminen on ollut yhä haastavampaa. Matin kanssa keskustelles-
sa tajuaa, että hän tuntee ja tietää paikkoja eri puolilta Suomea todella paljon. 
Kyse ei kuitenkaan ole nähtävyyksistä, vaan asunnottomille tarkoitetuista ma-
joituspaikoista. Matti kyllä tietää mistä löytyy paikkakunnan ”märkäpää”.   

Matti puhuu avoimesti asioistaan ja etsii selvin päin ollessaan apua. Hän tar-
vitsee tukea niin päihteisiin, raha-asioihin kuin arkiseen ruuan laittoon, oman 
asunnon ja henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon liittyvissä asioissa. Sosiaali-
työntekijöiden vaihtuvuus vuosien saatossa ärsyttää Mattia, koska hän kokee, 
että sopimukset eivät päde, kun työntekijä vaihtuu. Matin vauhdikas elämä on 
hieman tasaantunut, kun hän on saanut itselleen tukihenkilön, jonka kanssa yh-
teistyö tuntuu sujuvan. Tukihenkilön kanssa Matti on löytänyt tiensä yhteisölli-
siin ruokailuihin, jotka auttavat niin ruoka-avun kuin osallisuuden ja yhteisölli-
syyden tarpeeseen. Ruuan laittoon osallistuessaan Matti muistelee lapsuuttaan 
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ja äidin tekemiä ruokia ja vähitellen kiinnostus keittiössä toimimiseen herää. 
Aluksi Matti on arka ja epävarma, olipa kyse kahvin keitosta tai ruuan valmis-
tuksesta. Ohjaajat, tukihenkilö ja erityisesti muut ruokailuihin osallistujat ovat 
kuitenkin iloisia yhdessä tehdyistä tuotoksista. Matti alkaa hetkittäin kokea te-
kevänsä jotain tärkeää. Ruokailun yhteydessä usein järjestettävät tietokilpailut 
innostavat Mattia entisestään, sillä maata kiertäneenä hän pärjää hyvin eri 
paikkakuntia koskevissa kysymyksissä. Toimintaan osallistuminen lisää Matin 
päihteettömiä päiviä ja vähitellen hän sitoutuu osallistumaan toimintaan vii-
koittain. Matti leipoo kohtaamispaikan ohjaajan ja muutaman muun osallistu-
jan kanssa yhdessä pullaa, sämpylöitä yms. tarjoiluja yhteiseen tapaamiseen. 
Vähitellen Matti saa palautetta, että hän on varsinainen jauhopeukalo ja hänen 
sämpylöitään kehutaan pehmeiksi ja herkullisiksi. Tulisiko Matista sittenkin lei-
puri tai kokki?   

3.  KÖYHYYS SOSIAALISTA OSALLISUUTTA RAJOITTAVANA 
TEKIJÄNÄ 

Köyhyyttä käsitellään absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden käsitteiden 
avulla. Absoluuttisena köyhyytenä pidetään YK:n määritelmän mukaan tilan-
netta, jossa ihminen elää alle 1,90 dollarilla vuorokaudessa. Useimmiten ab-
soluuttinen köyhyys mielletään kehitysmaita koskevaksi ongelmaksi, mutta 
myös suomalaisessa yhteiskunnassa se voi koskettaa tapausesimerkkiemme 
kaltaisia henkilöitä erityisissä tilanteissa, esimerkiksi asunnottomuuden het-
kellä (Eskelinen & Sironen, 2017, 4.) Matin ja Pekan tapauksessa köyhyys voi-
daan määritellä suhteelliseksi köyhyydeksi. Tilanteiksi, joissa heikko taloudel-
linen tilanne estää heitä osallistumasta ja toimimasta yleisesti yhteiskunnassa 
odotetun elämäntavan mukaisesti. He joutuvat turvautumaan ruoka-apuun ja 
erilaisiin maksuttomiin ruokailuihin, vaatelahjoituksiin yms. toimeentulotuen 
ohella, jotta saavat itselleen tarvitsemansa ravinnon ja vaatetuksen.   

Kangas ja Ritakallio (2008, 7) taulukoivat aiempien tutkimuksien määritelmiä 
köyhyydestä ja köyhyyden määrittelijästä kiinnostavalla tavalla. Köyhyysrajan 
määrittely euroina ja subjektiivisen kokemuksen huomioiminen eivät välttä-
mättä aina tue toinen toisiaan. Esimerkiksi tapaustemme henkilöille on saa-
tettu vuosien varrella esittää kysymys siitä, miten he kokevat nykyisten tulo-
jensa riittävän omaan ja perheen toimeentuloon. On syytä kiinnittää huomiota 
siihen, onko saatua vastausta aidosti kuultu. Ovatko Matti ja Pekka saaneet 
osallisuuden kokemuksen ja kokemuksen arvostavasta kohtaamisesta näissä 
tilanteissa?  
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Sosioekonomisten syrjäytymisriskien kasautumista vuonna 1977 syntyneillä 
nuorilla tutkivat Ilmakunnas, Kauppinen ja Kestilä (2015). Heidän tuloksensa 
kuvaavat miten erityisesti alle 20-vuotiaana ilman peruskoulutuksen jälkeistä 
tutkintoa jäävillä nuorilla työttömyys ja toimeentulotukiasiakkuus ovat ylei-
sempiä kuin muilla ikäryhmän nuorilla. Sekä Pekka, että Matti ovat vailla am-
matillista koulutusta ja näin ollen voisivat olla myös osa tämän tutkimuksen 
kohdejoukkoa. Heidän kohdallaan tulee vahvasti esiin, miten toimeentulotu-
kiasiakkuudesta tulee pitkäaikaisen tuen muoto molemmille miehille. Ilma-
kunnas ym. nostavat esiin myös näkökulman varhaisessa vaiheessa pois lap-
suudenkodista muuttamisesta yhtenä syrjäytymisen riskitekijänä ja tulevaa 
toimeentulotukiasiakkuuden kestoa ennustavana tekijänä.   

Teoksessa Huono-osaiset, elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla, Juho 
Saari (2015) selventää huono-osaisiksi luokiteltujen ihmisten ryhmiä ja mää-
riä hyödyntäen Kankaan ja Ritakallion tutkimusta. Tulokset kuvaavat silmiä 
avaavasti miten eri näkökulmista tarkasteltuna köyhien määrä ja ryhmät 
vaihtelivat, jos tarkastelukulmana oli tuloköyhyys, materiaalinen deprivaatio, 
koettu puute, ylivelkaantuminen tai toimeentulotukiasiakkuus. Kainulainen & 
Saari (2013, 23-39) puolestaan kuvaavat miten ulkoisilla mittareilla huono-
osaisiksi ajatelluista ihmisistä, asunnottomista joka kolmas ja ruokajonojen 
asiakkaista puolet koki itse itsensä huono-osaiseksi.    

Saaren, Eskelisen ja Björklundin (2020) tutkimuksessa kuvataan modernin 
hyvinvointivaltion sisällä olevaa yksilön köyhyyttä ennen kaikkea sosiaalis-
ta osallisuutta rajoittavana niukkuutena. Niukkuuskokemusten koetaan vai-
kuttavan ihmisten arkeen monin eri tavoin. Tämäkin tutkimus tuo esille sen, 
miten pitkittyessään köyhyys heikentää yksilöiden elämänlaatua useilla eri 
osa-alueilla. Väliaikainen köyhyys on kuormittavaa, mutta kokonaisuudessaan 
yksilölle ja kotitaloudelle vähemmän vahingollista. Lapsuuden ja nuoruuden 
näkökulmasta taas perheen taloudellinen tilanne rajoitti harrastus- ja mui-
ta osallistumismahdollisuuksia, jotka parhaimmillaan olisivat rytmittäneet 
nuorten arkea ja sitoneet heitä erilaisiin sosiaalisiin piireihin (Saari, Eskelinen 
& Björklund, 2020, 73, 120). 

4. KOULUTUS JA TYÖ   

Työttömyysturvan ehdollisuus ja osallistava toimeentuloturva ovat haastava 
kokonaisuus henkilöille, joilla on jo kasaantuneita vaikeuksia, eikä työllisty-
minen tavoitteena ole ajankohtainen tai realistinen. Pekan ja Matin tilanteessa 
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on ollut vaikeaa noudattaa työllisyyspalveluiden asettamia vaatimuksia työl-
listymisen suhteen, jolloin työnhaku on keskeytynyt. Työnhaun keskeytymis-
tä seuraa yleensä karenssi eli aika, jolloin ei ole oikeutta työmarkkinatukeen. 
Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään, sen perusteesta riippuen. 
Tällöin henkilö usein turvautuu viimesijaisena etuutena toimeentulotukeen, 
jolloin on velvollinen toimeentulotuen alentamisen uhalla selvittämään, mik-
sei ole ensisijaisten tukimuotojen piirissä eli käytännössä työtön työnhakija. 
Toimeentulotukea voidaan alentaa enimmillään 40% perusosasta. (Laki toi-
meentulotuesta 10. §) Pekan on tulkittu toistuvasti kieltäytyneen hänelle tar-
jotuista työvoimapalveluista, koska hän ei ole reagoinut hänelle osoitettuihin 
kirjeisiin. Hänen kohdallaan voidaankin nähdä negatiivisten kokemusten ket-
ju, joka on johtanut pahimpaan mahdolliseen taloudelliseen tilanteeseen. Ma-
tillakaan koulutusta tai työtä ei ole. Hänenkin kohdallaan työelämä on koostu-
nut lyhyistä työkokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoista.   

Kirjassaan Sosiaaliturvariippuvuus – sosiaalipummit yhteiskunnassa Juho 
Saari (2017, 192) kuvaa huono-osaisuuden kasautumista. Pitkäaikainen, vii-
mesijaisella turvalla eläminen näyttäytyy toisiinsa kytkeytyvistä tapahtumista 
muodostuvana sosiaalisena tilanteena, joissa yksilö jää toistuvasti sivuun yh-
teiskunnassa tavanomaisista eduista. Osallistavan sosiaaliturvan tarkoitus on 
aktivoida ihminen liikkeelle omissa asioissaan, mutta jo valmiiksi vaikeassa ti-
lanteessa olevien henkilöiden mahdollisuudet elämänlaadun kohentumiseen 
supistuvat sanktioiden myötä entisestään. Ero muihin ihmisiin kasvaa entises-
tään oman aseman heikentymisen seurauksena.  

Vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa (Atkinson ym., 62) vertailtiin indikaat-
toreita osana Euroopan unionin sosiaalista toimintaohjelmaa. Tutkimukses-
sa osoitettiin Suomen olevan hyvällä tasolla tiedon ja tutkimuksen suhteen 
verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Yleisesti tutkimuksessa nähtiin 
koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääminen yhtenä vaikuttavimmista syrjäyty-
misen riskeistä. Suomen osalta todettiin koulutustason olevan korkea ja kou-
lutuksen saatavuuden hyvä. Toisaalta Suomen kohdalla tuotiin haasteina esiin 
koulutuksen keskeyttäneet nuoret, kansalaisten itsearvioitu heikko terveys, 
kodittomuus, rikollisuus, alkoholiin ja huumeisiin liittyvät ongelmat.   

Eurooppa 2020 ohjelman tavoitteena on ollut, että 20-64-vuotiaista 75% olisi 
työelämässä. Teollistumisen jälkeisellä aikakaudella yleisen käsityksen mukai-
sesti työllisyys olisi kokoaikaista ja käytännössä ilmiö, jossa työ on kaikki tai 
ei mitään. (Atkinson, 2015, 133-135.) Suomessa työllisyysasteen tavoitteeksi 
asetettiin EU:n tasoa korkeampi tavoite, 78% vuodelle 2020. Heikon talouske-
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hityksen takia valtiovarainministeriö on arvioinut Suomen jäävän asettamas-
taan tavoitteesta, sillä vuonna 2015 työllisyysaste oli 68.8.%. (Valtiovarainmi-
nisteriö, 2015.)    

Matin ja Pekan kautta työllistymistä ja sen Euroopan sekä Suomen tason ta-
voitteita ajatellessa tulee väistämättä esille ajatus, että työn tekemisen mah-
dollisuuksia pitäisi olla monella eri tasolla. Heidän tilanteissaan kokoaikainen 
työ ei olisi tullut missään elämän vaiheessa kyseeseen. Toisaalta pienelläkin 
osallistumisella, kevyillä tuntimäärillä esim. kesätyön saamisella nuoruudessa 
tai osa-aikaisella työllä olisi voinut olla positiivista vaikutusta. Nyt aikuisiällä 
päihteiden ja muiden elämisen haasteiden vuoksi resursseja ei ole ollut työllis-
tymiseen, mutta mahdollisuutta osallisuuteen on lopulta tarjottu sosiaalisen 
kuntoutuksen ja siellä tapahtuvien kevyiden työtehtävien kautta. Tavoitteena 
ei tällä hetkelläkään henkilökohtaisella tasolla ole kummallakaan työllistymi-
nen vaan ensisijaisena on arjen sujuminen ja parempi hyvinvointi, voimava-
rojen karttuminen. Onnistumisen kokemukset saattavat kuitenkin avata ovia 
pidemmänkin tähtäimen suunnitelmille ja henkilökohtaisille unelmille. 

5. YLISUKUPOLVINEN SYRJÄYTYMINEN   

Matin ja Pekan elämässä alkoholi on näytellyt suurta roolia. Menneisyyttä 
yhdistää runsas lapsuudenkodin päihteiden käyttö, turvattomuuden koke-
mukset ja kaverillinen suhde omiin vanhempiin, joskin Matilla on ollut huol-
ta pitävä äiti. Päihteiden käyttö on opittu kotona, se on ollut hyväksyttävää ja 
jopa yhdistävä tekijä lasten ja vanhempien välillä. Pekan kohdalla heikko ote 
vanhemmuuteen ja puuttuva tuki ovat osaltaan vaikuttaneet koulunkäyntiin, 
koulukiusaamisen jatkumiseen ja yleiseen elämänkatsomukseen.   

Pekan tapauksessa huomio kiinnittyy siihen, etteivät vanhemmat puuttuneet 
koulukiusaamiseen. Myös he olisivat tarvinneet tukea tehtävässään varmistaa 
lapselle turvallinen kasvuympäristö, tukea omassa elämänhallinnassaan sekä 
kasvatustyössä. Myös lastensuojelulla, poliisilla ja koululla on oma vastuunsa 
(Lastensuojelulaki 2007/417). Kodin turvallisen kasvuympäristön ollessa hei-
kentynyt, kouluympäristö opettajineen ja koulutovereineen voivat olla lasta 
suojaava tekijä. Välinpitämättömyys koulun ja viranomaisten taholta kotiolo-
suhteisiin ja pahoinvointiin sekä kiusaamiseen puuttumisen suhteen näyt-
täytyvät selkeästi Pekan tarinassa. Pettymyksen kokemukset avun saamiseen 
saattavat johtaa myös siihen, ettei henkilö tartu tarjottuun tukeen myöhem-
minkään (Mäkinen & Halonen, 2017, 10).  
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Molemmilla myös yksin jääminen näyttäytyy ongelmien kertymiseen vaikut-
tavana tekijänä. Pekan kohdalla konkreettinen vaikeuksien kasaantuminen on 
tapahtunut isän kuoltua. Isästä huolehtiminen on ollut eräänlainen kannatte-
leva merkityksellinen tehtävä, vaikka elämä itsessään onkin ollut hajanaista. 
Matilla puolestaan äidin huolehtivaisuus on yhä jollakin tasolla elämää kan-
natteleva tekijä, taustatuki ja turva. Matin elämässä iäkäs äiti on ainoa ihmi-
nen, joka ei ole hylännyt poikaansa vaikeuksienkaan keskellä, vaikka heidän 
yhteydenpitonsa onkin satunnaista.   

Saaren ym. (2020) tutkimuksessa aikuisuuden ja nykyhetken hyvinä, iloa tuo-
vina ja merkityksellisinä asioina nähtiin suhteet omiin lapsiin. Osallistuminen 
lasten elämään ja suhteet lapsiin kuvattiin erityisinä ilonaiheina. Vaikeita het-
kiä ja kuormittavia aikoja haastateltavat olivat kohdanneet elämänsä aikana 
useilla elämän osa-alueilla. Nykyhetkessä tutkimukseen haastatellut korosti-
vat erityisesti sosiaalisten suhteiden ja perheen merkitystä selviytymisessä. 
(Saari ym. 2020, 168–169.) Tapausesimerkeissä on nähtävissä Matin kohdalla 
kannattelevana tekijänä suhde omaan äitiin sekä tyttäreen. Pekan kohdalla 
suojaavat tekijät puuttuivat isän kuoltua, jolloin ammattilaisten tuki sosiaali-
sen kuntoutuksen lisänä oli erityisen tärkeää.  

Miesten tarinoista on nähtävissä myös avun saamisen kynnys ja varhaisen vai-
heen tuen merkitys. Olisivatko tilanteet kärjistyneet niin pitkälle, jos apua olisi 
tarjottu tai osattu hakea aiemmin? Sosiaaliturvajärjestelmämme on monimut-
kainen, etuuksien hakeminen ja velvollisuuksien täyttäminen niiden saami-
seksi voi olla hankalaa. Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia syntyy esimer-
kiksi silloin, jos hakemista koskevia ohjeita ei ole tarpeeksi selvästi saatavilla 
tai etuutta myöntävä viranomainen ei riittävästi neuvo asiakasta etuuden ha-
kemisessa. Järjestelmä ei ikään kuin ota huomioon sitä, että kaikki eivät osaa 
tai pysty hakemaan etuuksia juuri oikealla tavalla. (Hakkarainen, 2012, 95.)  

6. OSALLISUUDEN MERKITYS 

Sosiaalisen osallisuuden käsitettä käytettäessä keskiössä on yhteiskunnan 
reunoilla tai ulkopuolella elävien ihmisten osallisuuden lisääminen ja heidän 
ohjaaminensa lähemmäs palveluja. Käsite on viime vuosina kirjattu niin hal-
litusohjelmien tavoitteisiin kuin KASTE-ohjelman periaatteisiin. Osallisuu-
della tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, 
toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin, jotta osallistumismahdol-
lisuudet yhteiskunnan toimintaan olisivat yhdenvertaisia.  (Leeman & Hämä-
läinen, 2016.)    
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Matin ja Pekan osalta voidaan todeta, että palveluihin pääsy ja niiden matala 
kynnys tukevat ja voisivat tukea vielä enemmänkin molempien miesten osalli-
suutta.  Heidän kohdallaan esimerkiksi palvelujen piiriin pääsyn edellytyksenä 
oleva päihteettömyys on vuosien varrella toiminut hyvinkin korkeana kynnyk-
senä useamman kerran. Sen sijaan varsinaista leimautumisen pelkoa tai häpe-
ää he eivät ole aivan varhaisimpia nuoruusvuosiaan lukuun ottamatta koke-
neet, sillä heille on tullut tutuksi jo lapsuudenperheissään päihteidenkäyttö, 
työttömyys, toimeentulotukiasiakkuus ja köyhyys.   

Osallisuuden keskeisimpiin tekijöihin kuuluu toiminta ja ihmisten välisessä 
toiminnassa syntyvä merkityksellisyys. Kokemus osallisuudesta lisääntyy esi-
merkiksi silloin, kun voi vaikuttaa elämänsä kulkuun ja kun päivittäiset tekemi-
set ovat merkityksellisiä (Isola ym. 2017, 51). Tämä toteutuu erityisesti silloin, 
kun osallistuminen koetaan vapaaehtoiseksi ja hyödylliseksi. Pakottavuuden 
ja hyödyttömyyden tunne sekä niiden lisäämä vastarinta eivät vastaavasti li-
sää osallisuuden kokemusta (Leeman ym. 2018, 13). Pekan ja Matin kohdalla 
osallisuuden kokemukset eivät ole syntyneet koulutus- tai työyhteisöstä, vaan 
yhteenkuuluvuuden tunteesta niin oman kaveriporukan kuin sosiaalisen kun-
toutuksen toimijoiden kanssa.   

Hyvässä kohtaamisessa asiakas pääsee ymmärtävään ilmapiiriin. Hän tuntee 
keskusteluympäristön olevan suopea. Tämän lisäksi hän havaitsee toiminnas-
sa johdonmukaisuutta ja pyrkimystä ongelmiensa ratkontaan. Asiakasta kan-
nustetaan tarkastelemaan omaa osuuttaan muutoksessa ja häntä sitoutetaan 
sopimuksilla. Motivointikeskustelun kehykseen kuuluvat siis hyvä kohtaami-
nen, työntekijän ymmärrys, keskustelujen johdonmukaisuus ja pyrkimys säi-
lyttää päätösvallan kokemus asiakkaalla itsellään (Oksanen 2014, 230).  

Osallisuus nähdään yhteiskunnan täytenä jäsenyytenä ja toisaalta syrjäytymi-
selle vastakkaisena asiana. Matin ja Pekan osalta syrjäytymisen riskitekijöitä 
ovat olleet lapsuudenperheiden vaikeat elämäntilanteet: runsas päihteiden-
käyttö sekä vanhempien toimeentulotukiasiakkuus, joka omalta osaltaan on 
voinut jo aikanaan ennustaa esimerkiksi lapsen koulupudokkuutta (Vauhko-
nen ym. 2017). 

Kolmannen sektorin rooli Suomessa on vahva auttamistyössä sosiaali- ja 
terveysalalla. Parhaimmillaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevat 
palvelut ja kolmannen sektorin joustavuus tukevat toisiaan niin palveluiden 
järjestämisen kuin kehittämistyön ja osallisuuden mahdollistumisen osalta. 
Satakunnassa vapautuvien vankien sekä Tuetusti tulevaisuuteen - hankkeen 
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yhteistyötahojen kokemuksista tehty arviointitutkimus kuvaa miten järjes-
tökentän vahvuutena on noussut esille palvelujen asiakaslähtöisyys, matalan 
kynnyksen mahdollisuuksien lisääminen sekä kyky vastata kohderyhmien tar-
peisiin joustavasti (Louhelainen 2020, 4). 

7. SOSIAALINEN KUNTOUTUS 

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolaissa (17§) säädetty sosiaalipalvelu, 
joka perustuu kokonaisvaltaiseen työhön asiakkaan toimintakyvyn ja kuntou-
tustarpeen selvittämiseksi. Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen ja toi-
minnallinen tuki yhdistyvät asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sosiaalista kun-
toutusta voi olla niin itsenäinen uimahallissa tai kuntosalilla käynti, erilaisiin 
ryhmätoimintoihin osallistuminen tai erilaiseen toimintaan osallistuminen ja 
pienimuotoiset työtehtävät. Olipa sosiaalisen kuntoutuksen sopimukseen kir-
jattuna viikoittainen yhteisölliseen ruokailuun osallistuminen tai sen valmis-
tamiseen liittyvät työtehtävät - keskeistä on kuitenkin vapaaehtoisuus. Sosi-
aaliseen kuntoutukseen ei liity sanktioita vaan se perustuu asiakkaan omaan 
vapaaehtoisuuteen.   

Sosiaalinen kuntoutus tähtää asiakkaan arjessa selviytymisen tukemiseen ja 
vuorovaikutustaitojen kehittymiseen omassa elinympäristössä toimimisen 
tukemiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi asiakkaalla on yleensä käytettä-
vissään myös muita palveluja tarpeensa mukaisesti esimerkiksi mielenterve-
ys- ja päihdekuntoutuksen puolella.  (STM. Sosiaalinen kuntoutus.)   

Sosiaalisen kuntoutuksen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisen 
myötä sosiaalinen kuntoutus tuli myös Pekan ja Matin mahdollisuudeksi. Mo-
lemmat keskustelivat asiasta aikuissosiaalityössä oman työntekijänsä kanssa 
ja sopivat kohteet löytyivät jo entuudestaan tutuista toimintapaikoista. Sosi-
aalisen kuntoutuksen tavoitteiksi Matille ja Pekalle kirjattiin arjentaitojen ke-
hittäminen, päihteettömän ajan lisääntyminen mielekkään tekemisen avulla 
sekä uusien sosiaalisten suhteiden löytyminen ja omien vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen.   

Sosiaalinen kuntoutus on terminä laaja ja moniulotteinen. Sosiaalisella kun-
toutuksella voidaan käsittää kaikkea toimintaa, joka tukee ja ylläpitää ihmisen 
hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja elämää. Pekalle ja Matille on tehty so-
siaalisen kuntoutuksen päätökset, mutta kaikilla samaan toimintaan osallis-
tuvilla ja vastaavanlaisista elämäntilanteista tulevilla, sitä ei ole. Yhteisöllisiin 
ruokailuihin liittyvä toiminta on kaikille avointa ja osa osallistujista on mu-
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kana juuri sosiaalisen kuntoutuksen päätöksellä, osa taas on löytänyt paikan 
päälle ilman erillistä sopimusta.   

Saaren ym. tutkimuksessa (2020, 171) kartoitettiin hyväksi koettuja konk-
reettisia keinoja käsitellä huonoja hetkiä, haasteita ja vastoinkäymisiä aikui-
suudessa. Esille nousivat lähes poikkeuksetta keskustelut ja vaikeuksien jaka-
minen läheisten tai muiden apua tarjoavien tahojen kanssa. Lähes jokainen 
haastateltava kertoi, että elämässä on ainakin yksi henkilö, jolle voi avautua. 
Tärkeiksi katsottiin myös mahdolliset harrastukset ja muu mielekäs tekemi-
nen. Haastateltavat kaipasivat sosiaalisten suhteiden ja keskustelujen ohella 
mielekästä tekemistä, joka johti ajatukset pois elämässä kohdatuista ongel-
mista. Sosiaalisen kuntoutuksen voidaan nähdä vastaavan palvelumuotona 
näihin tarpeisiin melko kattavasti. 

Porissa sosiaalista kuntoutusta alettiin työstää omaksi itsenäiseksi palve-
lumuodokseen vuonna 2017. Sosiaalisen kuntoutuksen sektorirajat ylittä-
vä yhteiskehittäminen käynnistettiin aikuissosiaalityön ja Porin Sininauhan 
Tuetusti Tulevaisuuteen –hankkeen (ESR 2018-2020) yhteistyönä hieman 
myöhemmin. Nyt verkosto on laajentunut ja tällä hetkellä mukana on monia 
järjestöjä, seurakuntia ja kaupungin omia toimijoita, jotka säännöllisesti työs-
kentelevät yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi. Kehittämistyö 
kohdistuu tällä hetkellä aikuissosiaalityön ja toimijoiden yhteiseen viestintään 
ja toimintamahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen tarkoitetun yhteisen säh-
köisen Sharepoint -alustan kehittämiseen. Alueellinen tietoisuus sosiaalisesta 
kuntoutuksesta on kasvanut ja verkostoissa sitä kyetään jo kattavasti hyödyn-
tämään. (Johanna Kuivalainen, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2020.) Ma-
tin ja Pekan kaltaisten henkilöiden osalta saadut onnistumisen kokemukset 
ovat tärkeitä ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat onkin otettu aktiivisesti 
mukaan toiminnan kehittämiseen. Asiakkaat ovat osallistuneet kehittämistyö-
hön tuomalla mukanaan kokemustietoa ja ideoita sekä konkreettisesti tuotta-
malla sisältöä sähköiselle alustalle ja osallistumalla sen tekniseen rakentami-
seen.  

Koskinen (2020) on kuvannut sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittämisen 
prosessin Porissa opinnäytetyössään “Sosku-kahvit: Sosiaalisen kuntoutuksen 
yhteiskehittäminen Porissa”. Hän toteaa viranomaisen ja kolmannen sektorin 
toimijan yhdessä toteuttaman sosiaalisen kuntoutuksen osoittautuneen vai-
kuttavaksi työtavaksi niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin kokemana. 
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8. RUOKA-AVUN MERKITYS 

Matin ja Pekan lapsuudenperheissä ruoka-apuun turvautuminen on ollut osa 
arkea. Pekan koulukiusaamisen ja Matin vähäisen ystävämäärän taustalla 
saattoi vaikuttaa myös leimautuminen huono-osaiseksi, sillä ruoka-apuun tur-
vautuminen on saattanut aiheuttaa häpeän kokemista. Toisaalta lapsuuden-
perheessä opittu tapa ruoka-apuun turvautumisesta on muodostunut osaksi 
arkea ja selviytymistä myös aikuisiällä.   

Satakunnassa kesällä 2020 tehdyn kyselyn mukaan joka neljännellä ruoka-
avun tarve oli alkanut koronakriisin aikana. Reilu neljännes vastaajista koki 
myös haastavana ruoka-apuun lähtemisen ja siihen turvautumisen. Ruoka-
avusta toivottiin apua myös toimeentuloon ja raha-asioihin, terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen, uusien ystävien ja mielekkään tekemisen löy-
tämiseen sekä työllistymiseen. Ruoka-apu toimiikin merkittävänä paikkana 
kohderyhmän tavoittamisessa; se tarjoaa lukuisia työtehtäviä ja osallistumi-
sen mahdollisuuksia. Se on myös paikka, jossa eri alojen ammattilaiset voi-
vat tavoittaa kohderyhmää, joka helposti jää palveluiden ulkopuolelle. Sata-
kunnassakin ruoka-avun asiakkaissa on ihmisiä, jotka ovat asioineet siellä 
pitkään, sillä 35% vastaajista kertoi turvautuneensa ruoka-apuun yli kolme 
vuotta ja 39% yhdestä kahteen vuotta. Tulevaisuudessa ruoka-avun tarpeensa 
arvioi jatkuvan yli vuoden 66% vastaajista.    

Matti ja Pekka kuuluvat myös niihin, joilla ruoka-avun asiakkuus on jatkunut 
vuosia. Ruoka-apu on toiminut myös merkittävässä osallisuutta tukevassa roo-
lissa heidän elämässään. Ruoka-avussa asiointi on tarjonnut sosiaalisia kon-
takteja ja mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan. Ruokajonosta 
osallisuuteen hankkeesta tehdyssä tutkimuksessa (Niemi & Winter, 2020) käy 
ilmi, että sekä nuorten että kaikkein huono-osaisimpien asiakkaiden osallis-
taminen ruoka-avussa on hankalinta. Kokemuksemme mukaan sosiaalisen 
kuntoutuksen ja monialaisen yhteistyön avulla tässä haastavassa tehtävässä 
voidaan onnistua.  

  9. POHDINTA  

Satakunnassa järjestöt ja seurakunnat SPR:n Satakunnan piirin ja Satakunnan 
yhteisökeskuksen yhteistyönä käynnistivät nopeasti keväällä koronakriisin al-
kaessa väliaikaisen kriisiorganisaation, joka kokoontui säännöllisesti keskus-
telemaan tilanteesta, jakamaan tietoa ja kokemuksia sekä toimimaan yhdessä. 
Eri toimijoiden välinen yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa mm. ruoka-
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aputyön jatkamisen turvaamisessa kriisitilanteessa sekä siirtymisessä toimi-
maan ja kohtaamaan asiakkaita etänä. 

Saaren, Eskelisen ja Björklundin julkaisu “Raskas perintö: ylisukupolvinen 
huono-osaisuus Suomessa” on kirja, joka niin jokaisen sosiaalialan ammatti-
laisen kuin päättäjänkin tulisi lukea. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden ras-
kas perintö on läsnä niin Pekalla ja Matilla kuin elävässä elämässä liian monil-
la lapsilla, nuorilla, aikuisilla ja ikäihmisillä. Ylisukupolvisen syrjäytymisen ja 
huono-osaisuuden rinnalla on tärkeää pitää esillä suojaavia tekijöitä. Saari ym. 
(2020) tuovat esille, että tutkimustulokset osoittavat, että vaikeissa tilanteissa 
on nähtävissä ihmisten kokemia hyviä, elämää tukevia ja voimaannuttavia asi-
oita. Huono-osaisuus on tuloerojen, tilastojen yms. mittareiden lisäksi erityi-
sesti subjektiivinen kokemus. Asioita ei tulisikaan käsitellä yksittäisinä haas-
teina tai ratkaistavina ongelmia vaan ihminen tulisi kohdata kokonaisuutena. 
Tärkeää on arvostava kohtaaminen, kuunteleminen ja kuuleminen, tarvittavan 
tuen ja avun tarjoaminen yksilön omat voimavarat ja mahdollisuudet huomi-
oiden. Ennen kaikkea apua tulisi tarjota sellaisella tavalla, että ihminen pystyy 
siihen itse tarttumaan ja siitä hyötymään.   

Puhumme mieluummin ihmisten osallisuuden mahdollistamisesta kuin osal-
listamisesta. Osallisuudessa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa näemme tärkeäk-
si asiaksi juuri ihmisen oman vapaaehtoisuuden osallistumiseen. Työnteki-
jöiden tehtävänä on luoda puitteet, kannustaa, innostaa ja rohkaista pienin 
askelin eteenpäin. Kärsivällisyydellä ja lempeydellä, määrätietoisella työot-
teella ja arvostavalla kohtaamisella voidaan mahdollistaa pieniä onnistumi-
sen ja innostumisen hetkiä ja kokemuksia. Niiden myötä ihminen itse alkaa 
motivoitua ja rohkaistua mukaan. Parhaimmillaan ihminen voi nähdä itsensä 
enemmän oman elämänsä aktiivisena toimijana, kuin avun saamisen kohtee-
na.  Ennemmin tai myöhemmin olemme tilanteessa, jossa hänen vahvuutensa 
voivat oman elämän lisäksi olla koko ryhmän tai yhteisön käytössä.     

Suomalaista yhteiskuntaa ja auttamisjärjestelmää tulisi kehittää entistä enem-
män siihen suuntaan, että ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi kokonaisuutena. 
Ongelmien ratkominen yksi kerrallaan ei tuo toivottua tulosta vaan tarvitaan 
yhä enemmän moniammatillista ja monialaista yhteistyötä, jossa fyysinen, 
psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat kaikki huomioituna. 
Verkostotyössä ja yhteistyössä on voimaa, jolla ylisukupolvisen syrjäytymi-
sen ketjuja voidaan katkaista. Mukaan työhön tarvitaan toimivat rakenteet ja 
järjestelmät sekä ammattilaiset niin julkiselta sektorilta, seurakunnista kuin 
järjestöistä.  
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Kirjoittajat työskentelevät satakuntalaisissa järjestöissä yhteisöllisyyden, osalli-

suuden ja työelämäosallisuuden edistämiseksi ja opiskelevat Diakonia-ammatti-

korkeakoulussa eriarvoisuuden ja osallisuuden teemoja. 
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