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1. Johdanto 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on perehtyä sukupuolittuneeseen haavoittuvuuteen 

luonnonkatastrofien yhteydessä. Aihe on hyvin ajankohtainen sillä, 

ilmastonmuutoksen myötä äärimmäisiin sääilmiöihin liittyvien luonnonkatastrofien 

määrä ja intensiteetti ovat merkittävässä kasvussa. Tämä tulee lisäämään 

tulevaisuudessa riskissä olevien ihmisten määrää. (IFRC, 2020.) Vaikka katastrofeista 

kärsivien määrä lisääntyy, katastrofien vaikutukset eri yksilöihin ja ryhmiin ovat 

kuitenkin hyvin erilaiset riippuen heidän sosiaalisesta haavoittuvuudestaan. 

Sosiaalisen haavoittuvuuden näkökulma korostaa sitä, että ihmisten kyky ennakoida, 

selviytyä ja toipua katastrofeista riippuu yhteiskunnan rakenteellisista valtasuhteista, 

jotka taas määrittävät resurssien jakautumisen eri ryhmien välille (Blaikie, Cannon, 

Davis & Wisner, 1994; Wescoat, 2015).  

Vaikka luonnonkatastrofeihin liittyvä haavoittuvuus on yleisesti ottaen suurta 

globaalin etelän maissa, sukupuolittuneet valtasuhteet kuitenkin monimutkaistavat 

edelleen katastrofien vaikutuksia (Sultana, 2014). Tällöin naisten ja tyttöjen kohtaama 

haavoittuvuus korostuu. Sukupuolinäkökulma haavoittuvuuden tutkimiseen painottaa 

sitä, että sukupuolittunut haavoittuvuus ja sitä kautta katastrofien erilaiset vaikutukset 

naisiin ja tyttöihin johtuvat yhteiskuntien olemassa olevista sukupuolten välisistä 

eriarvoisuuksista. Nämä eriarvoisuudet ovat muokkaantuneet patriarkaalisten normien 

kautta. Tämän vuoksi naiset ovat alisteisessa asemassa yhteiskunnissa. (Ariyabandu, 

2009; Juran, 2012.) Aiempi kirjallisuus onkin havainnut luonnonkatastrofien 

vaikutusten olevan selkeästi sukupuolittuneita erityisesti globaalin etelän valtioissa. 

Sukupuolten välisten eriarvoisuuksien takia esimerkiksi naisten kuolleisuuden on 

havaittu olevan suurempaa (esim. Neumayer ja Plümper, 2007).  

Aivan viime vuosina tutkimus on myös alkanut korostaa sukupuolittunutta 

liikkumattomuutta haavoittuvuuden osana (mm. Ayeb-Karlsson, 2020a, 2020b). 

Sukupuolittuneen liikkumattomuuden on havaittu ilmenevän evakuointiin liittyvinä 

rajoitteina sekä pidemmällä aikavälillä katastrofin jälkeisinä muuttoliikkeen 

rajoitteina. Laajemmin muuttoliikettä ympäristönmuutosten yhteydessä on tutkittu 

paljon ja ympäristöperäisen pakolaisuuden sekä muuttoliikkeen on oletettu kasvavan 

merkittävästi ilmastonmuutoksen myötä. Viime aikoina tutkimus on kuitenkin 
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huomioinut rakenteellisten valtasuhteiden aiheuttamat liikkuvuuden rajoitteet, mutta 

myös vapaaehtoisen liikkumattomuuden ympäristöriskien yhteydessä (mm. Adams, 

2016; Wiegel, Boas & Warner, 2019). Valtasuhteiden takia yksilöiden ja ryhmien 

mahdollisuus liikkua on hyvin sukupuolittunutta ja erilaistettua (Silvey, 2004). 

Paikalleen jääneet ovat usein kaikista haavoittuvimmassa asemassa, mistä syystä 

ympäristöperäisen muuttoliikkeen tutkimuksen pitäisi keskittyä lähtevien lisäksi 

niihin, jotka jäävät paikoilleen (Bhatta, Aggarwal, Poudel & Belgrave, 2015).  

Sukupuolittunutta haavoittuvuutta ja erityisesti liikkumattomuutta sen osana on 

tutkittu melko vähän. Haavoittuvuus luonnonkatastrofien yhteydessä on esimerkiksi 

saanut aiemmassa tutkimuksessa vähemmän huomiota kuin sukupuolittuneen 

haavoittuvuuden ja väkivallan tutkimus konfliktien yhteydessä (Fisher, 2010). Tämä 

tutkielma pyrkiikin tuomaan lisäymmärrystä sukupuolittuneesta haavoittuvuudesta ja 

liikkumattomuudesta sen osana. Tässä tutkielmassa haavoittuvuutta lähestytään 

rakenteellisena ongelmana. Sen sijaan, että vain eritellään sukupuolten välisiä eroja 

haavoittuvuudessa, tulisikin keskittyä rakenteisiin ja valtasuhteisiin haavoittuvuuden 

taustalla (Sultana, 2014). Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä ovat ne keskeiset 

rakenteelliset tekijät, jotka johtavat sukupuolittuneeseen haavoittuvuuteen. 

Tavoitteena on myös selvittää, miten sukupuolittunut haavoittuvuus ja 

liikkumattomuus ilmenevät luonnonkatastrofien eri vaiheissa. Jotta haavoittuvuutta 

voidaan vähentää, tulee tietää sen taustalla vaikuttavat valtasuhteet. Lisäksi tulee 

tietää, miten nämä valtasuhteet ilmenevät katastrofien yhteydessä. (Sultana, 2014.) 

Tutkielma käsitteleekin sitä, miten järjestöissä tehtävän humanitaarisen työn kautta 

voidaan vähentää haavoittuvuutta. Sen lisäksi, että katastrofien sukupuolittuneita 

vaikutuksia on tutkittu vähän, sukupuolinäkökulma on saanut vähän huomiota myös 

katastrofihallinnassa (Fisher, 2010). 

Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin tarkempiin tutkimuskysymyksiin:  

1. Mitkä ovat keskeiset rakenteelliset juurisyyt sukupuolittuneen 

haavoittuvuuden taustalla? 

2. Miten nämä juurisyyt ilmenevät luonnonkatastrofien eri vaiheissa? Miten 

sukupuolittunut liikkumattomuus ilmenee haavoittuvuuden muotona? 

3. Miten humanitaarinen työ voi vähentää sukupuolittunutta haavoittuvuutta 

luonnonkatastrofien eri vaiheissa? 
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Sukupuolittunutta haavoittuvuutta käsitellään tässä tutkielmassa feministisen 

maantieteen ja feministisen poliittisen ekologian teorioiden kautta. Feministisessä 

maantieteessä on kiinnitetty huomiota siihen, miten vallitsevat sukupuolten väliset 

suhteet ja suhteet perustuen muihin eroihin, kuten rotuun tai seksuaalisuuteen, 

muokkaavat muun muassa eriarvoista liikkuvuutta (Silvey, 2006). Feministisessä 

poliittisessa ekologiassa on taas korostettu ympäristönmuutoksiin liittyvää sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta (Resurreción & Nguyen, 2018). 

Vaikka tutkielma keskittyy pääosin naisten ja tyttöjen haavoittuvuuteen, on kuitenkin 

tärkeää huomioida, että ihmisten kokema haavoittuvuus usein voimistuu sukupuolen 

leikatessa muiden sosiaalisesti määriteltyjen ryhmien, kuten rodun, luokan, 

seksuaalisuuden tai vammaisuuden kanssa (Juran, 2012; Silvey, 2006). Tästä syystä 

tutkielma painottaa intersektionaalista feminististä teoriaa ja tulee sitä kautta 

huomioimaan sukupuolen ja muiden sosiaalisten suhteiden yhteisvaikutuksen 

sukupuolittuneeseen haavoittuvuuteen.  

Seuraavaksi esitellään tutkielman teoreettinen viitekehys. Luku sisältää aiheeseen 

liittyvät keskeisimmät teoriat, käsitteet ja aiemman kirjallisuuden. Viitekehys 

keskittyy feministisen maantieteen ja feministisen poliittisen ekologian näkökulmiin 

liikkuvuudesta ja katastrofihaavoittuvuudesta. Teorian jälkeisessä luvussa esitellään 

lyhyesti humanitaarinen työ sekä empiirisessä tutkimuksessa hyödynnetyt aineistot, 

menetelmät ja analyysin toteuttaminen. Tämän jälkeen esitellään analyysin kautta 

saadut tulokset ja lopuksi pohditaan tulosten merkitystä, tutkimuksen rajoitteita sekä 

aiheeseen liittyviä lisätutkimusmahdollisuuksia.  

 

2. Teoreettinen viitekehys 

 

2.1 Mobiliteetti ja liikkumattomuus 
 

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on 2000- luvulta lukien alkanut korostaa 

mobiliteettia, sen monimuotoisuutta ja siihen liittyviä haasteita (Hannam, Sheller & 

Urry, 2006). Myös muuttoliiketutkimuksessa hyödynnetään kasvavassa määrin 

mobiliteetin käsitettä muuttoliikkeen sijaan. Tämä johtuu siitä, että mobiliteetin käsite 
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kattaa laajemmin kaikenlaisia liikkumisia, eikä välttämättä edellytä niiden pysyvyyttä. 

(Penttinen & Kynsilehto, 2017, 12.) Mobiliteetin käsitteeseen siis sisältyy myös 

muuttoliike, mutta se ei ole rajoittunut ainoastaan sen analysoitiin. Tällöin käsitteeseen 

sisältyy myös pienemmällä mittakaavalla tapahtuva, päivittäinen mobiliteetti 

(Hyndman, 2004b). Mobiliteetilla voidaan tarkoittaa myös potentiaalia liikkumiseen 

(motility), jolloin mobiliteetin mahdollisuuksiin vaikuttavat epätasaiset valtasuhteet 

(Hannam ym. 2006). 

Liikkumattomuus voidaan nähdä mobiliteetin suhteellisen vähän käsiteltynä, mutta 

oleellisena ulottuvuutena (Penttinen & Kynsilehto, 2017). Mobiliteetin tutkimuksessa 

tulisikin huomioida sen suhde liikkumattomuuteen, joka toimii mobiliteetin 

mahdollistajana (Hannam ym. 2006). Liikkumattomuuteen viitataan tutkimuksissa 

useilla erilaisilla englanninkielisillä termeillä, kuten ”non-migration”, ”left behind” 

tai ”stayers”, joista kaikki antavat erilaisen vaikutelman liikkumattomuudesta. 

Esimerkiksi termi ”non-migration” viittaa lähinnä rajojen yli tapahtuvat liikkumisen 

puuttumiseen. Termi ”left behind” taas viittaa enemmän kotitalouden tilanteeseen, 

jossa toiset sen jäsenistä muuttavat ja toiset jäävät paikoilleen. (Jónsson, 2011.) Tässä 

tutkielmassa käytetään käsitettä liikkumattomuus (immobility), joka on suhteellisen 

neutraali käsite. Sillä voidaan viitata kaikenlaisiin vapaaehtoisiin tai tahdonvastaisiin 

liikkumattomuuksiin (Jónsson, 2011; Schewel, 2019). 

Liikkumattomuuden tutkimus on keskittynyt pääasiassa rajoitteisiin ja säännöksiin, 

jotka vaikuttavat useilla mittakaavoilla kansainväliseen muuttoliikkeeseen, 

maassamuuttoon sekä ihmisten jokapäiväiseen mobiliteettiin (Bélanger & Silvey, 

2019). Schewel (2019) argumentoi, että muuttoliiketutkimuksen keskittyminen 

mobiliteetin syihin ja seurauksiin jättää huomiotta rakenteelliset ja henkilökohtaiset 

syyt, jotka rajoittavat ja hallitsevat muuttoa. Se jättää huomiotta myös väestöt, jotka 

vastaavat näihin rakenteellisiin voimiin jäämällä paikoilleen. Liikkumattomuuden 

korostaminen tutkimuksessa huomioi sen, että joillekin ihmisille liikkuminen voi olla 

mahdotonta tai jopa vaarallista (Bélanger & Silvey, 2019). Vaikka liikkumattomuuden 

tutkimus keskittyykin yleisesti tekijöihin, jotka rajoittavat mobiliteettia, tulisi ottaa 

huomioon myös vapaaehtoinen liikkumattomuus. Mobiliteetti ymmärretään usein 

voimaannuttavana ja liikkumattomuus yhdistetään vallan käytön puutteeseen. 

Molemmat voivat kuitenkin olla voimaannuttavia toisille tietyissä tilanteissa, kun taas 
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toisille ne voivat olla alistavia toisissa olosuhteissa. (Hanson, 2010, 10–11.) On siis 

tärkeää huomioida, että liikkumattomuus voi toimia niiden mahdollisuutena jäädä, 

jotka haluavat ja siihen pystyvät. Lisäksi se voi ”vangita” niitä, joilla ei ole 

mahdollisuuksia lähteä. (Schewel, 2019, 374.) 

Schewelin (2019) mukaan liikkumattomuus voidaankin määritellä sen 

vapaaehtoisuuden mukaan, jolloin liikkumattomuutta tutkitaan perustuen yksilöiden 

pyrkimyksiin (aspiration) tai mahdollisuuksiin (capability) muuttaa. 

Muuttopyrkimysten ja -mahdollisuuksien analysoinnin avulla voidaan erottaa 

toisistaan he, jotka ovat pystyneet toteuttamaan pyrkimyksensä muuttaa, heistä, jotka 

ovat jääneet joko vapaaehtoisesti tai tahdonvastaisesti liikkumattomiksi. Pyrkimyksiin 

ja mahdollisuuksiin perustuva malli siis korostaa vapaaehtoisuuden ja 

tahdonvastaisuuden olevan kaksi laajaa selitystä sille, miksi ihmiset jäävät 

liikkumattomiksi. Tällöin liikkumattomuutta voidaan lähestyä pääasiassa kahdesta eri 

näkökulmasta. Tahdonvastaista liikkumattomuutta käsitellään mobiliteetin 

mahdollisuuksia rajoittavien tekijöiden kautta, kun taas vapaaehtoinen 

liikkumattomuus nähdään olevan seurausta yksilöiden omista päätöksistä. (Schewel, 

2019.) 

Edellä mainittuja kategorioita ei tulisi nähdä kiinteinä ja muuttumattomina, sillä 

henkilöiden sijoittuminen niille voi muuttua johtuen resurssien ja pyrkimysten 

muutoksista (Schewel, 2019). Myös Zickgraf (2019) argumentoi, että ihmisten 

kategorioiminen mobiileihin ja liikkumattomiin saattaa olla haastavaa, sillä ihmiset 

ovat usein molempia samanaikaisesti. Lisäksi liikkuvuus ja liikkumattomuus ovat 

yhteydessä toisiinsa, jolloin ne saattavat olla samanaikaisesti yhden kotitalouden 

selviytymiskeinoja. Tällöin esimerkiksi yhden perheenjäsenen muutto voi 

mahdollistaa muun perheen jäämisen. (Schewel, 2019.) 

 

2.1.1 Liikkumattomuus ympäristöriskien yhteydessä 

 

Ympäristöriskien yhteyttä muuttoliikkeeseen ja pakkosiirtoihin on tutkittu paljon 

aiemmassa kirjallisuudessa. Tutkimus on muun muassa korostanut ympäristöperäisen 

muuttoliikkeen ja ympäristöpakolaisten määrän kasvavan tulevaisuudessa (esim. 

Myers, 2002). Muuttoliike on nähty myös olennaisena hallintakeinona, jota väestöt 
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hyödyntävät ympäristöriskien yhteydessä (esim. Black ym. 2011). Muuttoliikkeen ja 

pakkosiirtojen lisäksi äärimmäisten ympäristöntapahtumien on kuitenkin havaittu 

johtavan myös liikkumattomuuteen. Vapaaehtoisuus ja tahdonvastaisuus nähdään 

myös ympäristöriskien yhteydessä laajempina selittävinä tekijöinä liikkumattomuuden 

taustalla. Vapaaehtoiseen liikkumattomuuteen on keskittynyt muun muassa Adams 

(2016). Hän on tutkinut sitä, miksi ihmiset päättävät jäädä paikoilleen, vaikka elävät 

haastavissa ympäristöolosuhteissa. Adams havaitsi liikkumattomuuden olevan 

yhteydessä tiettyyn paikkaan liittyvään kiintymykseen, sen sijaan, että muuttoa olisi 

rajoittanut esimerkiksi resurssien puute.  

Tahdonvastaista liikkumattomuutta, on tutkittu aiemmassa kirjallisuudessa enemmän. 

Foresightin (2011) raportti viittaa ympäristönmuutoksen kontekstissa liikkumattomiin 

”ansaan jääneinä” (trapped populations). Se, jäävätkö väestöt ansaan riippuu raportin 

mukaan heidän haavoittuvuudestaan ympäristönmuutokselle, mahdollisuuksistaan 

muuttaa pois haastavista olosuhteista sekä varallisuudestaan. Taloudellisesti heikossa 

asemassa olevat, ansaan jääneet väestöt ovat kaikista haavoittuvimpia 

ympäristönmuutoksille. Heillä on samalla vähiten mahdollisuuksia muuttaa pois 

sopeutumiskeinona. (Foresight, 2011; Nawrotzki & DeWaard, 2018.) 

Tutkimusta, joka käsittelee ansaan jääneitä väestöjä, on kritisoitu siitä, että se painottaa 

liikaa taloudellisten tekijöiden merkitystä liikkumattomuuden taustalla. Lisäksi se 

esittää liikkumattomuuden yksinkertaisempana prosessina kuin se todellisuudessa on, 

jättäen huomiotta yksilöllisen päätöksenteon ja muiden mobiliteettia rajoittavien 

tekijöiden monimutkaisuuden (Ayeb-Karlsson, 2020a). Köyhyyden ja 

liikkumattomuuden välillä on havaittu olevan yhteys (esim. Nawrotzki & DeWaard, 

2018). Zickgraf (2019) kuitenkin argumentoi, että taloudelliset tekijät ovat 

riittämättömiä selittämään liikkumattomuuden, kuten myös muuttoliikkeiden syitä.   

Viimeaikaisin tutkimus tahdonvastaisesta liikkumattomuudesta on korostanut 

erityisesti epätasaisten rakenteellisten sosiaalisten ja poliittisten valtasuhteiden 

merkitystä liikkumattomuuteen. Tällöin tutkimus on analysoinut yksilöllisiä 

mobiliteetteja ja liikkumattomuuksia laajemmassa epätasaisten valtasuhteiden 

kontekstissa, jotka vaikuttavat useilla mittakaavoilla (Wiegel ym. 2019; Zetter & 

Morrisey, 2014). Valtaan kuuluvat sekä poliittinen ja taloudellinen valta että 

hegemoniset sosiokulttuuriset normit (Zetter & Morrisey, 2014, 344). Nämä 
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valtasuhteet määrittävät eri ryhmien haavoittuvuuden, vahvistaen tai heikentäen 

yksilöiden mobiliteetin mahdollisuuksia (Wiegel ym. 2019). Valtasuhteisiin 

keskittyvä tutkimus painottaa, että sen sijaan, että muuttuvat ympäristöolosuhteet 

nähtäisiin suoraan mobiliteetin ja liikkumattomuuden aiheuttajina, ne vaikuttavat 

muiden muuttoa rajoittavien tai mahdollistavien tekijöiden kautta (Black ym. 2011; 

Zetter & Morrisey, 2014). Muuttoliikkeeseen johtavat tekijät voidaan jakaa laajempiin 

poliittisiin, demografisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin syihin, joiden 

kautta ympäristönmuutos voi vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti. Laajempien syiden 

lisäksi institutionaaliset sekä henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat ihmisten 

mahdollisuuksiin muuttaa. (Black ym. 2011.) 

 

2.2 Feministinen maantiede  

 

Feministinen maantiede on monitieteinen ala, joka on tuonut feministisen näkökulman 

maantieteen perinteisiin teoreettisiin lähestymistapoihin (Nelson & Seager, 2005). 

Yleisesti feministisen analyysin avulla voidaan käsitellä eriarvoisia ja usein 

väkivaltaisia sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia suhteita ihmisten välillä, jotka 

perustuvat todellisiin tai koettuihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin. Feministinen 

analyysi on luonnostaan poliittista, sillä se kannattaa tällaisten epäoikeudenmukaisten 

suhteiden muutosta ja pyrkii tekemään näkyväksi sen, miten valtasuhteet vaikuttavat 

eri maantieteellisillä mittakaavoilla. (Hyndman, 2004a; Nagar, Lawson, MacDowell 

& Hanson, 2002.) Feministinen maantiede eroaa muista kriittisistä valtasuhteita 

käsittelevistä lähestymistavoista painottamalla sukupuolten välisiä valtasuhteita 

(Nagar ym. 2002). Feministisessä analyysissä sukupuolella ei kuitenkaan viitata 

naisiin tai eroihin miesten ja naisten välillä. Sukupuoli nähdään sen sijaan prosessina, 

jonka kautta erot perustuen oletettuun biologiseen sukupuoleen määritellään ja 

nähdään merkittävinä tietyissä konteksteissa. (Nightingale, 2006, 171.) 

Sukupuolen lisäksi muut hierakkiset suhteet perustuen esimerkiksi rotuun, luokkaan, 

seksuaalisuuteen, uskontoon tai kastiin voivat olla syrjiviä ja väkivaltaisia (Hyndman, 

2004a, 309). Intersektionaalisuuden käsite on edesauttanut feminististä teoriaa 

huomioimaan erot ”naisten” ja ”miesten” kategorioiden sisällä, ei vain niiden välillä 

(Fletcher, 2017, 38). Tällöin sen sijaan, että identiteettejä analysoidaan erillisinä 
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kategorioina, niitä voidaan analysoida toisiaan leikkaavina (Bastia, 2014). Vaikka 

sukupuoli on hyvin keskeinen erilaisuuden aiheuttaja yhteiskunnissa, sen suhde 

muihin identiteetteihin on tärkeä, sillä toisiaan leikatessaan ne voivat vahvistaa 

marginalisointia ja syrjintää (Sultana, 2020). Viimeaikainen feministinen tutkimus 

onkin keskittynyt pelkän sukupuolen sijaan lähinnä vallitseviin valtasuhteisiin, jotka 

asettavat eri ihmisryhmiä hierakkisiin suhteisiin toisiinsa nähden (Hyndman, 2004a, 

309).  

 

2.2.1 Feministisen maantieteen näkökulma mobiliteettiin 

 

Mobiliteettinäkökulma on yleistynyt myös feministisessä tutkimuksessa, joka on 

painottanut sukupuolen merkitystä mobiliteettiin vaikuttavana tekijänä (Penttinen & 

Kynsilehto, 2017, 7). Feministisen maantieteen lähestymistapa muuttoliikkeeseen 

kritisoi pääasiassa uusklassista muuttoliiketeoriaa, jossa muuttoliikkeen ajatellaan 

tapahtuvan rationaalisesti taloudellisista syistä ja ilman ulkopuolisten olosuhteiden 

vaikutusta. Perinteisissä teorioissa naisten muuttoliikettä on lisäksi käsitelty hyvin 

vähän tai sitä on analysoitu samoista lähtökohdista kuin miesten muuttoa. Tällöin 

rakenteelliset sukupuolten väliset eriarvoisuudet, jotka vaikuttavat muuttoliikkeeseen 

sen jokaisessa vaiheessa ovat jääneet pois analyysistä. (Raghuram, 2004, 194.) 

Feministinen lähestymistapa muuttoliikkeeseen on huomioinut rakenteellisten 

tekijöiden, mutta myös muuttajien toimijuuden merkityksen muuttopäätösten tai 

liikkumattomuuden taustalla (Penttinen & Kynsilehto, 2017).   

Feministinen lähestymistapa painottaa etenkin sitä, että mobiliteetti tulisi nähdä 

poliittisena ja sosiaalisena prosessina, jonka taustalla vaikuttavat laajemmat 

valtasuhteet. Valtasuhteet tekevät mobiliteetista ja muuttajien kokemuksista 

sukupuolittuneen ja erilaistetun prosessin. (Silvey, 2004.) Mobiliteetin voidaan nähdä 

sekä heijastavan että lujittavan valtasuhteita. Tällöin olennaista ei ole vain se, kuka 

liikkuu ja kuka ei, vaan valtasuhteet, jotka vaikuttavat mobiliteettiin. Toiset kykenevät 

liikkumaan ja kontrolloimaan mobiliteettiaan paremmin, mikä voi taas heikentää 

toisten valtaa ja mobiliteettia. (Massey, 1994.) Bélangerin ja Silveyn (2019) mukaan 

viimeaikainen liikkumattomuuden painotus tutkimuksessa voi auttaa ymmärtämään 

mobiliteetin poliittista ulottuvuutta. Tämä johtuu siitä, että liikkumattomuuden 
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tutkimus korostaa rajoitteita, joita muuttajat ja pakolaiset kohtaavat jäädessään 

paikoilleen. 

Mobiliteetin analysoiminen poliittisena prosessina on ollut esillä erityisesti 

pakotettuun mobiliteettiin ja pakkosiirtoihin keskittyvissä tutkimuksissa (Silvey, 

2004, 12.) Hyndmanin (2004b, 184) mukaan mobiliteettiin liittyy yhtä paljon 

kontrollia ja hallintaa kuin siihen liittyy yksilöllistä toimijuutta. Vaikka mobiliteettiin 

liittyvän toimijuuden ja valintojen esille tuominen on tärkeää, se saattaa kuitenkin 

korostaa liikaa sitä, että ihmiset ovat aina itse vastuussa mobiliteetistaan tai paikoilleen 

jäämisestään. Pakkosiirtojen yhteydessä ilmenevään mobiliteetti on kuitenkin hyvin 

rajoitettua ja siihen liittyy usein poliittinen tai ympäristöllinen konteksti. (Hyndman, 

2004b, 170.) 

Mobiliteettia ja pakkosiirtoja on analysoitu feministisessä maantieteessä useilla eri 

mittakaavoilla. Mobiliteettia rajoittavat ja vahvistavat valtasuhteet vaikuttavat yksilön 

ja kotitalouden tasolla, mutta myös valtio- sekä globaalitasolla. (Hyndman, 2004b.) 

Ihmismaantieteellinen tutkimus näkee mittakaavat sosiaalisesti rakentuneina, 

seurauksena rakenteellisten voimien ja toimijoiden välisistä jännitteistä (Marston, 

2000, 220). Feministisessä maantieteessä mittakaavoja ei käsitellä hierarkkisina 

kategorioina, joiden sisällä ja välillä mobiliteetti tapahtuu, vaan painotus on 

sukupuolen ja muiden erojen merkityksessä mittakaavojen sosiaaliseen rakentumiseen 

(Silvey, 2004; 2006).  

Erityisesti viimeaikaisin feministisen maantieteen tutkimus on korostanut kehon 

mittakaavaa ja kehollistettujen kokemuksien merkitystä (Nelson & Seager, 2005). 

Kehot voidaan nähdä pienimpänä poliittisen tilan mittakaavana (Hyndman & De 

Alwis, 2004, 549). Tällöin kehollistettu näkökulma voi tuoda ilmi sellaisia muuttajien 

kokemuksia, joita pelkästään laajemmalle mittakaavalle keskittyvä tutkimus ei 

välttämättä havaitse (Mountz, 2004). Erityisesti sukupuoli, rotu ja muut erilaisuudet 

määrittävät sen keiden kehot kuuluvat tiettyihin paikkoihin ja miten eri sosiaaliset 

ryhmät kokevat eri paikat (Silvey, 2006, 70). Perinteisesti feministinen näkökulma 

muuttoliikkeeseen on keskittynyt kotitalouden mittakaavaan erityisesti työperäisen 

muuton tutkimuksessa. Muun muassa Chant (1998) ja Lawson (1998) ovat tutkineet 

sitä, miten kotitalouksien sisäisen valtasuhteet vaikuttavat eri tavoin sen jäsenten 

valtaan, käytökseen ja identiteettiin riippuen esimerkiksi iästä tai sukupuolesta. 
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Tutkimus on painottanut kotitalouksien sukupuolirooleja, erilaisia vastuita ja 

työnjakoja sekä muuttajien lähtö- että saapumismaissa. Nämä kotitalouksien sisäiset 

valtasuhteet voivat paljastaa paljon siitä, kuka muuttaa sekä siitä, millaisia syitä 

muuttoliikkeen taustalla on. (Lawson, 1998.) 

Mobiliteettia rajoittavien valtasuhteiden lisäksi feministinen näkökulma on käsitellyt 

muuttajien identiteettien merkitystä. Tällöin muuttajien käsitykset itsestään ja heidän 

mahdollisuuksistaan vaikuttavat yhdessä rakenteellisten tekijöiden kanssa 

muuttoliikkeeseen ja muuttajien mahdollisuuksiin (Silvey, 2004, 10). Perinteisissä 

muuttoliiketeorioissa muuttajien identiteettejä on käsitelty yhtenäisinä ja pysyvinä. 

Feministinen tutkimus taas näkee identiteetin rakentumisen jatkuvana prosessina sekä 

sukupuolen ja muut erilaisuudet oleellisina muuttajien identiteettien määrittelijöinä. 

(Silvey & Lawson, 1999; Silvey, 2004.)  

 

2.3 Sukupuolittunut haavoittuvuus luonnonkatastrofeille 

 

2.3.1 Sosiaalisen haavoittuvuuden näkökulma luonnonkatastrofeihin 

 

Sosiaalisen haavoittuvuuden tutkimus käsittelee luonnonkatastrofien luonnollista ja 

sosiaalista ulottuvuutta yhdessä. Tällöin se määrittelee katastrofit yhdistelmänä 

luonnonhasardeja, eli äärimmäisiä luonnollisia tapahtumia, sekä ihmistoimintaa. 

(Blaikie ym. 1994.) Luonnonhasardit jaetaan ilmastoon ja säähän liittyviin 

hasardeihin, geofysikaalisiin hasardeihin sekä biologisiin hasardeihin. Näin niihin 

kuuluvat esimerkiksi tulvat, maanjäristykset sekä tuholaisten leviäminen. (IFRC, 

2020.) Hasardit voivat olla myös hitaasti eteneviä tai äkillisiä, nopeasti eteneviä. 

Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi myrskyt ja tulvat. Kuivuus on taas esimerkki 

hitaasti etenevästä hasardista. (Black, Arnell, Adger, Thomas & Geddes, 2013.) 

Luonnonhasardit johtavat katastrofeihin kuitenkin vain silloin, kun ne vaikuttavat 

negatiivisesti haavoittuviin ihmisiin. Katastrofien vakavuus riippuu siis hasardin 

sijainnista ja intensiteetistä, mutta myös haavoittuvien ihmisten määrästä. Saman 

intensiteetin hasardilla on siis eri vaikutukset eri yhteisöissä. (Cannon, 2002, 46.) 
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Haavoittuvuus voidaan määritellä henkilöiden tai ryhmien ominaisuuksina. Nämä 

ominaisuudet vaikuttavat heidän kykyynsä ennakoida, selviytyä ja toipua 

luonnonhasardin vaikutuksesta. (Blaikie ym. 1994, 9.) Haavoittuvuudella viitataan 

yleisesti esimerkiksi sukupuolen, iän tai etnisyyden perusteella marginalisoitujen 

sosiaalisten ryhmien ja yksilöiden kärsimykseen (Wescoat, 2015, 294). Juran ja 

Trivedi (2015) erittelevät tarkemmin luonnonkatastrofeja vastaan suojaavien 

resurssien sekä taloudellisten, poliittisten ja teknologisten mahdollisuuksien puutteen 

johtavan haavoittuvuuteen. Käsite sosiaalinen haavoittuvuus erottaa edelleen ihmisten 

kokeman haavoittuvuuden biofyysisestä haavoittuvuudesta luonnonhasardeille (Otto 

ym. 2017). 

Luonnonkatastrofeihin liittyvää haavoittuvuutta on tutkittu etenkin poliittisen 

ekologian tutkimuksessa (Wescoat, 2015). Poliittinen ekologia käsittelee ympäristön 

ja yhteiskunnan välistä suhdetta (Sultana, 2020). Sen näkökulma 

katastrofihaavoittuvuuteen näkee eri sosiaalisten ryhmien eritasoisen haavoittuvuuden 

olevan seurausta yhteiskunnan rakenteellisista valtasuhteista (Wescoat, 2015). 

Eriarvoiset valtasuhteet ovat vakiintuneet yhteiskunnissa jo ennen luonnonkatastrofeja 

ja vaikuttavat edelleen niiden aikana ja jälkeen (Juran & Trivedi, 2015).  

Yksilöiden haavoittuvuuden taso voi vaihdella perustuen ”sisäisiin” tekijöihin, kuten 

sukupuoleen, etnisyyteen, ikään tai vammaisuuteen (Otto ym. 2017). Lisäksi se voi 

perustua ”ulkoisiin” tekijöihin, kuten sosioekonomiseen luokkaan, kastiin tai 

ammattiin (Blaikie ym. 1994; Otto ym. 2017). Nämä tekijät ovat esillä lähinnä 

kotitalouden mittakaavalla, vaikuttaen ihmisten mahdollisuuksiin suojella itseään 

katastrofeilta. Kuitenkin myös ihmisten saama sosiaalinen suojelu instituutioilta 

vaikuttaa merkittävästi haavoittuvuuteen. Siihen kuuluvat erilaiset suojelukeinot kuten 

varhaisen varoituksen järjestelmät, joita ihmiset eivät voi itse toteuttaa. (Cannon, 

2002, 47.) 

 

2.3.2 Sukupuolinäkökulma luonnonkatastrofeihin 

 

Sukupuolinäkökulma on liittänyt sukupuolittuneita, kehollistettuja kokemuksia 

luonnonkatastrofien tutkimukseen (Enarson, 1998). Teoreettisesti 
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sukupuolinäkökulmassa korostuu feministinen poliittinen ekologia. Feministinen 

poliittinen ekologia on tuonut feministisen näkökulman poliittiseen ekologiaan ja 

mahdollistanut sukupuolittuneiden valtasuhteiden ja luonnonympäristön välisen 

vuorovaikutuksen tutkimisen. (Elmhirst, 2015; Fletcher, 2017.) Se painottaa 

sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä suhteessa 

ympäristönmuutoksiin ja korostaa vallan ja eriarvoisuuksien merkitystä ihmisten 

kehollistettuihin kokemuksiin (Resurreción & Nguyen, 2018). Feministinen 

poliittinen ekologia on tuonut poliittiseen ekologiaan erityisesti usean mittakaavan 

lähestymistavan sukupuolittuneisiin oikeuksiin ja vastuisiin sekä siihen, miten 

sukupuoli muokkaa resursseihin ja tietoon pääsyä (Nightingale, 2006; Resurreción & 

Nguyen, 2018). 

Sukupuolinäkökulma korostaa sitä, että sukupuolittunut haavoittuvuus katastrofeille 

on sosiaalisesti tuotettu ja ylläpidetty, jolloin sukupuolten väliset suhteet muokkaavat 

ihmisten toimimista katastrofien kontekstissa (Enarson, 1998). Sosiaalisen 

haavoittuvuuden näkökulma on siis keskeinen myös sukupuolinäkökulmissa. Ahmad 

(2018) kuitenkin korostaa, että sukupuolen huomioiva tutkimus on haastanut 

perinteistä näkemystä haavoittuvuudesta, jossa naiset nähdään lähinnä uhreina. Sen 

sijaan sukupuolinäkökulma painottaa haavoittuvuuden olevan yhteydessä sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen. Analysoimalla haavoittuvuutta voidaan siis eritellä 

yhteiskunnan rakenteellisia tekijöitä, kuten eriarvoisuutta, syrjintää tai köyhyyttä, 

jotka määrittävät sen kuka on haavoittuva, miten ja miksi (Ahmad, 2018; Lama, 

Hamza & Wester, 2020).  

Sukupuolinäkökulman vahvuutena voidaan nähdä se, että sen avulla lisätään huomiota 

sukupuolten välisiin eriarvoisuuksiin, jotka ovat läsnä yhteisöissä jo ennen 

katastrofeja, riippumatta niiden kohtaamista ympäristöriskeistä (Lama ym. 2020). 

Ariyabandun (2009, 11) mukaan katastrofit tuovatkin esille yhteiskunnassa vallitsevia 

sukupuolittuneita eriarvoisuuksia. Juran (2012) painottaa, että vaikka naisten kärsimys 

korostuu katastrofien aikana, haavoittuvuus ei kuitenkaan ole seurausta katastrofeista, 

vaan yhteiskunnan patriarkaalisista rakenteista. Katastrofien yhteydessä ilmenevät 

eriarvoisuudet eivät ole erillisiä yhteiskunnissa normaalina aikana vallitsevista 

eriarvoisuuksista. Näin ollen sukupuolittunut haavoittuvuus, joka on esillä 

yhteiskunnissa jo ennen katastrofeja, säilyy myös katastrofien aikana ja niiden jälkeen. 
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Tästä syystä yhteiskuntien eriarvoisuuksia tulisi tarkastella sekä ennen katastrofeja että 

niiden yhteydessä. (Juran, 2012.) 

Sukupuolten väliset eriarvoisuudet vaikuttavat naisten mahdollisuuksiin suojella 

itseään katastrofeilta, mutta myös heidän mahdollisuuksiinsa saada sosiaalista suojelua 

(Cannon, 2002). Sukupuolten eriarvoisuudet ovat peräisin patriarkaalisista normeista, 

jotka ovat muokanneet yhteiskuntien virallisia ja epävirallisia rakenteita (Juran, 2012). 

Tällöin eriarvoisuudet ovat esillä useilla eri mittakaavoilla yksilötasosta, kotitalouksiin 

ja yhteisöihin. Ne myös vaikuttavat institutionaalisesti, sosiaalisesti ja erilaisten 

kulttuurinormien kautta. Sukupuolten väliset suhteet yhteiskunnassa johtavat 

sosiaalisesti rakennettuihin erilaisiin rooleihin, vastuisiin ja identiteetteihin miehille ja 

naisille sekä tytöille ja pojille. Ne ovat lähes aina epäedullisia naisia ja tyttöjä kohtaan, 

johtaen siihen, että naiset ja tytöt ovat yleisesti ottaen alistuneessa asemassa perheissä, 

yhteisöissä ja yhteiskunnassa. (Ariyabandu, 2009, 5-6.) 

Vaikka katastrofien sukupuolittuneet vaikutukset ovat esillä myös globaalissa 

pohjoisessa, niiden haitalliset vaikutukset naisiin kuitenkin korostuvat globaalin etelän 

valtioissa. Sukupuolten välisten eriarvoisuuksien takia naisten on havaittu olevan 

suuremmassa riskissä katastrofien aikana ja niiden jälkeen. Esimerkiksi naisten 

kuolleisuuden on havaittu olevan suurempaa yhteiskunnissa, joissa normit ja roolit 

sekä naisten alhaisempi sosioekonominen asema vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä 

ja kokemuksiinsa katastrofien yhteydessä (Neumayer & Plümper, 2007).  

Cannon (2002) korostaa lisäksi taloudellisten tekijöiden merkitystä haavoittuvuuteen 

yhdessä sukupuolten välisten suhteiden kanssa. Naiset, erityisesti naisten johtamat 

kotitaloudet, muodostavat suurimman osan köyhästä väestöstä globaalissa etelässä. 

Köyhyys näkyy esimerkiksi naisten alhaisempana ravitsemuksena, mikä voi suoraan 

vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa selviytyä katastrofeista. (Cannon, 2002.) 

Toisaalta köyhyys vaikuttaa myös epäsuorasti haavoittuvuuteen, sillä usein köyhät 

naiset ovat riippuvaisempia miesten tuloista. Tämä saattaa heikentää naisten 

päätöksentekomahdollisuuksia kotitalouksissa ja yhteisöissä. Tämä rakenteellinen 

seikka tulee esille myös katastrofien aikana. (Bradshaw & Fordham, 2015.) 

Sukupuolen lisäksi yksilöiden ja ryhmien haavoittuvuus vaihtelee perustuen 

sukupuolen, muiden valtasuhteiden ja sosiaalisten eriarvoisuuksien yhteisvaikutuksiin 

(Bradshaw & Fordham, 2015; Enarson, 2002). Kuten feministinen teoria, myös 



 

14 

 

feministinen poliittinen ekologia on alkanut painottaa intersektionaalista näkökulmaa. 

Perinteisesti katastrofitutkimus on esittänyt naiset lähinnä yhtenä haavoittuvana 

ryhmänä. Intersektionaalinen näkökulma kuitenkin huomioi erot haavoittuvuudessa 

johtuen esimerkiksi naisten eri sosioekonomisesta asemasta, vammaisuudesta, iästä, 

uskonnosta tai muusta marginalisoinnista. (Ayeb-Karlsson, 2020b; Bradshaw & 

Fordham, 2015.) Intersektionaalisuus korostaa lisäksi sitä, että sukupuolinäkökulma ei 

tarkoita vain naisiin keskittymistä, vaan myös sukupuolen moninaisuus ja miehet tulisi 

ottaa huomioon luonnonkatastrofien vaikutuksia tutkittaessa (Fletcher, 2017). Vaikka 

miesten asema onkin korkeammalla sukupuolten hierarkiassa, valtaan ja etuoikeuksiin 

vaikuttavat myös esimerkiksi ikä ja luokka. Lisäksi sukupuoliin liittyvät stereotypiat 

vaikuttavat myös miehiin, jolloin niistä poikkeaminen myös katastrofitilanteissa voi 

olla heille vaikeaa. (Mishra, 2009.) 

 

2.3.3 Sukupuolittunut liikkumattomuus luonnonkatastrofien yhteydessä 

 

Liikkumattomuus on Ayeb-Karlssonin (2020b) mukaan olennainen tekijä, jonka 

kautta sukupuolittunut haavoittuvuus ilmenee luonnonkatastrofien yhteydessä. 

Yleisesti mobiliteetti ilmenee katastrofien yhteydessä sekä siirtymisinä suojaan niiden 

aikana että katastrofien jälkeisenä, selviytymiskeinona toimivana muuttona. Näistä 

molemmat voivat olla pysyviä tai väliaikaisia sekä tapahtua paikallisesti tai 

pidemmällä etäisyydellä. (Penning-Rowsell, Sultana & Thomas, 2013, 44). 

Katastrofien aikainen pakkosiirto tarkoittaa liikkumista, minkä kautta pyritään 

välttämään katastrofin välittömimmät vaikutukset. Siihen kuuluvat muun muassa 

ihmisten äkillinen pakeneminen sekä auktoriteettien määräämä evakuointi. 

Pakkosiirrot voivat olla maansisäisiä sekä kansainväliset rajat ylittäviä. (IOM, 2019, 

51.)  

Katastrofeihin liittyvää sukupuolittunutta liikkumattomuutta on käsitelty välittömän 

mobiliteetin, eli lähinnä evakuoinnin kautta sekä katastrofien jälkeisen muuton kautta. 

Useat tutkimukset, jotka ovat keskittyneet evakuointiin, ovat havainneet sen olevan 

sukupuolittunutta ja naisten mobiliteetin mahdollisuuksien olevan rajoitetumpia kuin 

miesten. Sukupuolittuneeseen liikkumattomuuteen johtavat tekijät ovat kuitenkin 
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monimuotoisia. Esimerkiksi Ayeb-Karlssonin (2020a) Bangladeshiin keskittyvän 

tutkimuksen perusteella liikkumattomuuteen syklonien aikana voivat vaikuttaa 

erilaiset taloudelliset tekijät, kuten se, että omaisuutta ei haluta jättää kotiin. 

Liikkumattomuutta voivat aiheuttaa myös psykologiset tekijät, kuten trauma 

edellisistä sykloneista. Naisten evakuoimattomuuteen taas vaikuttavat enemmän 

sukupuolittuneet normit ja valtasuhteet, kuten naisten hoivavastuu, sukupuolittunut 

väkivalta tai rajoittunut päätöksentekovalta (Ayeb-Karlsson, 2020a; Neumayer & 

Plümper, 2007). 

Katastrofin jälkeisen muuttoliikkeen on havaittu toimivan erityisesti 

sopeutumiskeinona vaikeutuneisiin olosuhteisiin. Sillä voidaan viitata laajasti 

pakkosiirtoihin tai vapaaehtoiseen mobiliteettiin sekä kausiluonteiseen että pysyvään 

muuttoon (Gray, Frankenburg, Gillespie, Sumantri & Thomas, 2014; Penning-Rowsell 

ym. 2013). Myös katastrofin jälkeinen mobiliteetti on vahvasti sukupuolittunutta, sillä 

useimmiten miehillä on mahdollisuus muuttaa naisia vapaammin (Juran, 2012; 

Penning-Rowsell ym. 2013). Aihetta ovat tutkineet muun muassa Bhatta ja kollegat 

(2015), joiden mukaan lyhyen aikavälin muutto on yleinen selviytymiskeino 

Bangladeshissa. Kuitenkin naiset, lapset, vanhukset sekä naisten johtamat kotitaloudet 

jäävät yleisesti ottaen paikoilleen. Naisten muutto on rajoittunutta johtuen erilaisista 

sosioekonomisista, kulttuurisista ja uskonnollisista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan 

miesten muutto taas asettaa naiset suurempaan riskiin, johtuen heidän 

riippuvuudestaan miesperheenjäsenistä. Muuton seurauksena muun muassa naisten 

työtaakka, terveys- ja turvallisuusriskit lisääntyvät sekä heidän ravitsemuksensa ja 

koulutusmahdollisuutensa heikentyvät. (Bhatta ym. 2015.) 

 

3. Humanitaarinen työ  

 

3.1 Järjestöjen rooli katastrofihallinnassa  

 

Humanitaarinen työ tarkoittaa hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja 

kansalaisjärjestöjen toimintaa, jolla pyritään pelastamaan henkiä ja vähentämään 

kärsimystä kriisitilanteiden aikana. Humanitaariseen työhön kuuluu myös 



 

16 

 

katastrofiriskin vähentäminen (disaster risk reduction, DRR), jonka tavoitteena on 

vahvistaa yhteisöjen valmiutta katastrofeihin ja lieventää niiden vaikutusta. (Hoare, 

Smyth & Sweetman, 2012.) 

Keskeisimpiin katastrofihallintaan osallistuviin kansainvälisiin humanitaarisiin 

järjestöihin kuuluvat Maailman terveysjärjestö (WHO), Amerikan terveysjärjestö 

(PAHO), Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto 

(IFRC), Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) sekä YK:n humanitaaristen 

asioiden koordinointitoimisto (OCHA). Jälkimmäisen tehtäviin kuuluu tuoda yhteen 

kansallisia ja kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä. Lisäksi merkittävimpiin 

kansainvälisiin järjestöihin kuuluu muita YK:n alaisia järjestöjä, kuten Yhdistyneiden 

kansakuntien kehitysohjelma (UNDP), Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö 

(UNHCR) sekä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (UNICEF). 

Merkittävimmät katastrofihallintaan osallistuvat kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat 

Oxfam ja Lääkärit ilman rajoja. Erilaiset järjestöt toimivat yhteistyössä, mutta 

jokaisella järjestöllä on omat rooliinsa riippuen niiden asiantuntijuudesta ja 

kokemuksesta. (Lameire, Sever, Van Biesen & Vanholder, 2020.) 

Katastrofihallinta sisältää kaksi päävaihetta: katastrofiapuvaiheen (relief) ja 

kehitysyhteistyön. Katastrofiapuvaiheeseen sisältyy avunanto (response) ja 

jälleenrakennus (recovery). Kehitysyhteistyöhön taas sisältyvät katastrofivalmiustyö 

(preparedness) ja katastrofien vaikutusten lieventäminen (mitigation). 

Katastrofivalmiustyö on usein valtioiden ja paikallisten yhteisöjen vastuulla, mutta 

myös humanitaariset järjestöt osallistuvat valmiustyöhön kasvavassa määrin. Ennen 

katastrofia tapahtuvan valmiustyön tavoitteena on pienentää yhteisöjen kohtaamaa 

katastrofiriskiä ja haavoittuvuutta. Siihen liittyy useita toimia, kuten riskien 

kartoittamista, katastrofisuunnittelua ja varhaisten varoitusten toteuttamista. 

(Goldschmidt & Kumar, 2016.) 

Katastrofin aikana tehtävä avunanto keskittyy pelastustoimiin ja sen avulla pyritään 

pienentämään yhteisöjen kärsimystä. Vaihe vaatii yhteistyötä useiden eri toimijoiden 

välillä hallituksista, paikallisiin yhteisöihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Avunantoa 

seuraa jälleenrakennusvaihe, jonka tavoitteena on avustaa katastrofista kärsineitä 

toipumisessa ja normaaliin elämään palaamisessa. Jälleenrakennus ja katastrofien 

vaikutusten lieventämiseen pyrkivät toimenpiteet tapahtuvat osittain samassa 
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vaiheessa. Tällöin jälleenrakennukseen kuuluu esimerkiksi infrastruktuurin 

korjaaminen. Mutta jälleenrakennuksen avulla pyritään myös parantamaan yhteisöjen 

kestävyyttä, jotta tulevien katastrofien vaikutukset olisivat pienemmät. 

Jälleenrakennus- ja lievennysvaiheessa pyritään myös oppimaan kaikista katastrofeista 

ja parantamaan toimintaa tulevissa katastrofeissa. (Goldschmidt & Kumar, 2016.)  

 

 

3.2 Sukupuolinäkökulma humanitaarisessa työssä 

 

Nykypäivänä suurin osa humanitaarista työtä tekevistä järjestöistä ymmärtää 

katastrofien sukupuolittuneet vaikutukset. Sukupuolinäkökulma onkin huomioitu 

kasvavassa määrin humanitaarisessa avussa, mutta myös katastrofiriskin 

vähentämisessä. (Hoare ym. 2012.) Erilaiset kansainväliset viitekehykset, kuten 

Hyogo Framework for Action (2005–2015), Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction (2015–2030) sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (2015–2030) ovat 

korostaneet sukupuolinäkökulman tarpeellisuutta (Yadav ym. 2021). Lähes kaikki 

merkittävimmät humanitaariset standardit ja suositukset vaativatkin sukupuolen ja iän 

mukaan luokitellun tiedon keräämistä ja analyysiä. Tätä myötä suuri osa 

humanitaarisista järjestöistä on alkanut suorittaa ikä- ja sukupuolianalyysejä, joiden 

perusteella suunnitellaan esimerkiksi se, miten apu, palvelut ja infrastruktuurit 

toteutetaan. (Hoare ym. 2012; Yadav ym. 2021).  

Lassan (2018) mukaan monet kansalaisjärjestöt ovat korostaneet sukupuolen lisäksi 

muiden haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, vammaisten, alkuperäisväestöjen tai 

seksuaalivähemmistöjen asemaa. Järjestöjen merkitys haavoittuvien ryhmien 

suojelemiseksi korostuu etenkin niissä tilanteissa, kun hallitukset uskonnollisista tai 

poliittisista syistä jättävät tietyt ryhmät, kuten seksuaalivähemmistöt huomioimatta 

avunannossa (Lassa, 2018). 

Yadav ja kollegat (2021) sekä Lafrenière, Sweetman ja Thylin (2019) kuitenkin 

argumentoivat, että vaikka sukupuolinäkökulman huomioivat käytännöt ovat 

yleistyneet, suuri osa humanitaarisesta toiminnasta ei ota tarpeeksi huomioon naisten 

ja tyttöjen tarpeita. Lisäksi on yleistä, että tarpeiden ei ymmärretä olevan yhteydessä 

alla vaikuttaviin sukupuolten välisiin eriarvoisuuksiin. Heidän mukaansa 
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humanitaarinen toiminta ei siis ole onnistunut tarpeeksi haastamaan eriarvoisia 

sukupuolten välisiä suhteita ja valtarakenteita, eli haavoittuvuuden juurisyitä. Lisäksi 

on tärkeää huomioida, että käytännöt käsittelevät sukupuolta usein binaarisena. 

Esimerkiksi jos sukupuolen ja iän mukaan luokiteltua tietoa kerätään perustuen vain 

biologiseen sukupuoleen, kuten termi sex-and age-disaggregated data viittaa, 

käytännöt eivät välttämättä ota huomioon sukupuolivähemmistöjen haavoittuvuutta. 

Tällöin etenkin intersektionaaliselle feministiselle näkökulmalle olisi tarvetta myös 

humanitaarisessa työssä. (Lafrenière ym. 2019; Yadav ym. 2021.) 

 

4. Tutkimuksen toteutus 

 

4.1 Aineistot ja menetelmät 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka empiirinen aineisto 

koostuu sekä sekundaarisesta aineistosta että primääriaineistosta. Feministisen 

maantieteen tutkimus on perinteisesti hyödyntänyt laadullisia metodeja, joiden kautta 

saadaan esille tutkimuksen kohteena olevien omat äänet, tunteet ja kokemukset (Cloke 

ym. 2004). Vaikka tätä tutkielmaa varten ei ollut mahdollista saada suoraan tietoa 

haavoittuvilta ryhmiltä, heidän kokemuksiaan ja ääntään voitiin kuitenkin hyödyntää 

sekundaarisen aineiston eli dokumenttien kautta. Dokumentteihin kuuluu erilaisia 

järjestöjen tutkimusraportteja, joissa on käsitelty sukupuolittunutta haavoittuvuutta 

luonnonkatastrofien yhteydessä. Dokumenteiksi pyrittiin rajaamaan sellaisia, joissa 

haavoittuvien ryhmien kokemuksia on tutkittu muun muassa haastatteluiden tai 

kohderyhmäkeskusteluiden kautta.  

Dokumentteja etsittiin netistä eri hakusanoin. Suurin osa dokumenteista löytyi 

ReliefWeb sivustolta (https://reliefweb.int/) tai PreventionWeb 

(https://www.preventionweb.net/english/) sivustolta, joihin kerätään laajasti erilaisia 

julkaisuja liittyen humanitaarisiin kriiseihin ja katastrofiriskin vähentämiseen. 

Dokumentteja valikoitui analyysiin lopulta 19. Niitä kerättiin aluksi noin 50, mutta osa 

rajautui pois muun muassa toiston takia. Esimerkiksi Intian valtameren vuoden 2004 
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tsunamista löytyi useampia raportteja, joista lopulta valittiin kaksi. Lisäksi 

dokumentteja ei tarvittu loppujen lopuksi enempää analyysiä varten, sillä niissä 

alkoivat toistua samat asiat. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tämä tarkoittaa 

aineiston saturaatiota, mikä on yksi keino määrittää aineiston riittävyys. 

Analysoidut dokumentit käsittelevät haavoittuvuutta erilaisten luonnonkatastrofien 

yhteydessä eri puolilta globaalia etelää. Dokumenteissa käsiteltyihin katastrofeihin 

sisältyy sekä äkillisesti tapahtuvia hirmumyrskyjä ja maanjäristyksiä, mutta myös 

hitaasti eteneviä katastrofeja, kuten kuivuutta. Osa dokumenteista ei liity tiettyyn 

katastrofiin, vaan niissä käsitellään laajemmin ilmastonmuutoksen aiheuttamia 

muutoksia ja katastrofeja tietyllä alueella. Osassa myös käsitellään useampaa tapausta 

eri maista. Suurin osa dokumenteissa käsitellyistä katastrofeista sijoittuu Etelä- ja 

Kaakkois-Aasian maihin, mutta joukossa on myös jonkin verran Afrikassa ja 

Latinalaisessa-Amerikassa tapahtuneita katastrofeja.  

Valitut dokumentit ovat pääasiasiassa selektiivisiä (selective). Tämä tarkoittaa sitä, 

että suurin osa dokumenteista ei sisällä kattavaa tietoa koko aiheesta, vaan ne saattavat 

keskittyä tiettyyn näkökulmaan, kuten katastrofien jälkeiseen muuttoliikkeeseen. 

Lisäksi ne ovat epätasaisia (uneven), eli se miten paljon ne sisältävät tietoa eri 

näkökulmista vaihtelee. (Bowen, 2009.) 

Tutkielman primääriaineistona toimivat asiantuntijahaastattelut. Useiden aineistojen 

käyttöä, eli aineistotriangulaatiota voidaan hyödyntää, jotta saadaan tarpeeksi kattava 

käsitys aiheesta (Eskola & Suoranta, 1998). Lisäksi sen avulla voidaan vahvistaa eri 

aineistosta saatuja tuloksia, mikä lisää tutkimuksen validiteettia (Bowen, 2009). 

Tavoitteena olikin täydentää dokumenttien tietoja haastatteluilla, mutta ennen kaikkea 

haastattelut valittiin menetelmäksi, jotta saataisiin vastaus viimeiseen 

tutkimuskysymykseen: miten humanitaarinen työ voi vähentää sukupuolittunutta 

haavoittuvuutta luonnonkatastrofien eri vaiheissa? Tähän kysymykseen haluttiin 

hyödyntää humanitaarisen työn parissa työskentelevien kokemuksia ja näkemyksiä.  

Asiantuntijahaastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jolla haastateltavilta pyritään 

saamaan tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tällöin henkilöä haastatellaan 

hänellä olevan tiedon vuoksi ja haastateltavat valitaan sen perusteella, mikä on heidän 

osallisuuteensa tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön. (Alastalo & Åkerman, 2010.) 

Asiantuntijahaastatteluiden suhteen on yleistä, että aineiston keruu ja analyysi ovat 
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osittain päällekkäisiä prosesseja, sillä haastatteluihin valmistaudutaan usein etukäteen 

tutustumalla dokumenttiaineistoon ja kirjallisuuteen, joiden pohjalta haastattelurunko 

luodaan. Valmistautuminen etukäteen mahdollistaa myös sen, että haastatteluissa 

voidaan keskittyä teemoihin, joista löytyy vähemmän tietoa esimerkiksi 

dokumenttiaineistosta. (Alastalo & Åkerman, 2010.) Ennen haastattelujen 

toteuttamista tutustuttiin dokumentteihin ja niissä esille tulleiden teemojen sekä 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta luotiin haastattelurunko. Dokumentteihin 

tutustuminen etukäteen oli oleellista, sillä niistä saatiin hahmotettua teemat, joiden 

kautta haavoittuvuus ilmenee. Näin haastatteluissa oli mahdollista keskittyä 

asiantuntijoiden näkemyksiin siitä, miten humanitaarinen työ voi tukea haavoittuvia 

ryhmiä liittyen näihin teemoihin.  

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, jossa haastattelu etenee tiettyjen, ennalta määriteltyjen 

teemojen kautta. Teemat muodostetaan usein tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Teemahaastattelulle yleistä on myös se, että kysymysten muoto ja järjestys 

voivat vaihdella. Lisäksi tiettyihin teemoihin voidaan keskittyä enemmän, kysymällä 

niihin liittyvä tarkentavia kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87–88.) 

Teemahaastattelu valittiin haastattelumenetelmäksi, sillä se mahdollisti sen, että kaikki 

teemat saatiin käytyä läpi haastateltavien kanssa, mutta niihin liittyen pystyttiin myös 

kysymään mahdollisia lisäkysymyksiä.  

Tutkielmaa varten haastateltiin kahta humanitaarisen työn asiantuntijaa suomalaisista 

kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen työn järjestöistä. Haastateltavien löytäminen oli 

pitkä prosessi, sillä alussa haastateltavia etsittiin lähettämällä sähköpostia eri 

järjestöihin. Lopulta haastateltavat kuitenkin löytyivät ja haastattelut saatiin toteutettua 

nopeasti, kun tutkimuskysymykset tarkentuivat dokumentteihin tutustumisen myötä. 

Tämän jälkeen haastateltavat   löydettiin lähettämällä haastattelupyyntö suoraan 

järjestöjen humanitaarisen työn asiantuntijoille. Haastattelut olivat 

yksilöhaastatteluita, jotka toteutettiin videopuheluina maalis–huhtikuun 2021 aikana. 
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4.2 Feministinen metodologia ja eettiset kysymykset 

 

Tutkielman menetelmiin liittyvät eettiset kysymykset koskevat lähinnä haastatteluita. 

Haastateltaville on annettava tarpeeksi tietoa tutkimuksen tavoitteista ja 

toteuttamisesta sekä osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Lisäksi tietoja tulee käsitellä 

vastuullisesti, luottamuksellisesti sekä anonyymisti, ellei henkilöllisyyden 

paljastamiseen ole annettu erillistä lupaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155–156.) 

Haastateltaville pyrittiin kertomaan mahdollisimman kattavasti tutkimuksesta ja sen 

tavoitteista. Lisäksi haastateltaville lähetettiin haastattelukysymykset ennen 

haastattelua, jotta heillä olisi mahdollisuus myös valmistautua haastattelussa 

käsiteltäviin teemoihin etukäteen. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin heti niiden 

jälkeen. Nauhoitteet ja litteroinnit tullaan hävittämään tutkielman valmistumisen 

jälkeen. Aineistoa käsitellään anonyymisti ja asiantuntijoihin viitataan tulosten 

esittelyssä kirjaimilla A ja B.  

Tutkimusetiikka voidaan nähdä myös metodologisena kysymyksenä, jolloin voidaan 

pohtia laajemmin koko tutkimuksen aikana tehtyjen valintojen, kuten tutkimusaiheen 

eettisyyttä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Feministisen maantieteen metodologiassa on 

perinteisesti korostunut reflektion merkitys, eli tutkijan taustan ja arvojen 

huomioiminen suhteessa koko tutkimusprosessiin ja tutkimuksen seuraamuksiin 

(Cloke ym. 2004, 29).  Tutkijan täysi objektiivisuus ja etäällä pysyminen ei kuitenkaan 

ole mahdollista, sillä omat arvot ja eettiset näkemykset vaikuttavat aina tiedon 

tuottamiseen ja tulkitsemiseen. Niistä tulisi kuitenkin olla tietoinen ja niiden vaikutusta 

reflektoida tutkimuksen aikana. (Cloke ym. 2004; McDowell, 1992.)  

Tutkijan tulisi myös reflektoida valtasuhteita tutkijan ja tutkimuksen kohteena olevien 

välillä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun tutkimusta tehdään ”toisena”, 

ulkopuolelta. Tällöin tulee pohtia, miten tutkimukseen vaikuttaa se kuka sitä tekee ja 

miten erilaisista lähtökodista tuleva tutkija voi puhua muiden puolesta. (McDowell, 

1992.) Vaikka tutkielmaa varten ei suoraan haastateltu haavoittuvuutta kokeneita 

ihmisiä, on kuitenkin tarpeellista pohtia sitä, miten haavoittuvuutta tutkitaan ja miten 

haavoittuvuus esitetään. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja sukupuolen tutkimisessa 

on ollut tapana esittää globaalin etelän naiset yhtenäisinä, haavoittuvina katastrofien 

uhreina. Tällainen näkökulma saattaa vahvistaa ajatusta siitä, että sukupuolten väliset 
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eriarvoisuudet ovat luonnollisia ja muuttumattomia. (Arora-Jonsson, 2011.) Tästä 

syystä tutkielmassa pyritäänkin intersektionaalisen feministisen näkökulman kautta 

kiinnittämään huomiota sukupuolten välisiin valtarakenteiseen ja tuomaan esille 

haavoittuvuuden juurisyitä. 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysinä. Laadullinen 

analyysi voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä on teorian merkitys 

suhteessa analyysiin. Aineistolähtöisessä analyysissä aiempi tieto ja teoria eivät 

vaikuta analyysin toteuttamiseen, kun taas teorialähtöinen analyysi perustuu aiempaan 

teoriaan tai malliin. Puhdas aineistolähtöinen analyysi on kuitenkin vaikea toteuttaa, 

sillä tuloksiin vaikuttavat aina aiemmat havainnot ja tutkijan käyttämät käsitteet. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Aineistolähtöiseen analyysiin liittyviin haasteisiin voidaan 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 109) mukaan vaikuttaa teoriaohjaavan analyysin kautta, 

jossa teoriaa hyödynnetään analyysin toteuttamisessa. Kirjoittajien mukaan aiheesta 

aiemmin tiedetyn vaikutus on tällöin nähtävissä analyysin lopputuloksissa, mutta 

analyysi ei kuitenkaan ole teoriaa testaavaa.  

Aineisto käsiteltiin teemoittelemalla, eli ryhmittelemällä aineisto eri aihepiirien 

perusteella. Teemoittelu mahdollistaa aineistossa esiintyvien teemojen keskinäisen 

vertailun. Analyysi aloitettiin etsimällä aineistosta näkemyksiä, joissa käsitellään 

tiettyä tutkimusongelmaan liittyvää teemaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Teoreettinen 

viitekehys ohjasi jonkin verran sitä, minkälaiset teemat olivat tärkeitä 

tutkimuskysymysten kannalta. Teema on jonkinlainen toistuva vastaus tai merkitys 

aineistossa ja se kertoo jotakin merkittävää suhteessa tutkimuskysymykseen. 

Vaaditaan tutkijan omaa harkintakykyä sen määrittämiseen mikä lasketaan teemaksi. 

(Braun & Clarke, 2006.) Dokumenteista hahmotettiin viisi teemaa, joiden kautta 

haavoittuvuuden havaittiin ilmenevän katastrofien eri vaiheissa. 

Kuten jo edellä mainittiin, näitä teemoja hyödynnettiin teemahaastattelurungon 

luomisessa, jolloin ne toimivat sekä dokumenttien että haastattelujen analyysin 

teemoina. Jokaiselle teemalle valittiin oma väri, jolla alleviivattiin aineistosta ne 
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kohdat, joissa käsiteltiin kyseistä teemaa. Analyysiyksikkönä toimivat lauseet tai 

useita lauseita sisältävät ajatuskokonaisuudet (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Jokaiselle 

teemalle luotiin oma Word-dokumentti, joihin nämä aineistosta löydetyt kohdat 

siirrettiin. Teemojen alustavan jaottelun jälkeen niitä tulisi vielä hioa ja pyrkiä 

täsmentämään (Braun & Clarke, 2006). Tässä vaiheessa kaksi saman kaltaista teemaa 

yhdistettiinkin yhdeksi. Jäljelle jäi lopulta neljä teemaa.  

Teemojen muodostamisen jälkeen niiden sisältä etsittiin samaa tarkoittavia ilmauksia. 

Ilmaukset yhdistettiin alaluokiksi ja lopulta vielä yläluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018.) Viimeisenä analyysin vaiheena oli abstrahointi, eli käsitteellistäminen, jonka 

tavoitteena on muodostaa teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä aineistosta. 

Teoriaohjaavassa analyysissä käsitteet muodostuvat ilmiöstä aiemmin tiedetyn 

perusteella. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Teoreettisen viitekehyksen ohjaamana 

aineistosta muodostettiin kolme pääteemaa, jotka ilmenivät olevan samoja kaikissa 

teemoissa. Nämä pääteemat ovat rakenteellisia tekijöitä eli haavoittuvuuden juurisyitä, 

jotka johtavat haavoittuvuuteen kaikissa katastrofien eri vaiheissa. Seuraavassa 

kappaleessa esitellään nämä analyysin kautta saadut tulokset. 

 

5. Analyysi ja tulokset  
 

Tässä kappaleessa käsitellään empiirisen analyysin kautta saatuja tuloksia. Aineiston 

perusteella nousee neljä teemaa, joiden kautta haavoittuvuus ilmenee: 1. 

katastrofivalmiuden puute 2. liikkumattomuus evakuoinnin ja pelastautumisen aikana 

3. avunanto- ja jälleenrakennusvaiheeseen liittyvä haavoittuvuus 4. katastrofien 

jälkeinen liikkumattomuus. Kolme pääteemaa, eli rakenteellista haavoittuvuuden 

juurisyytä ovat: 1. sukupuoliroolit 2. patriarkaaliset kulttuuriset ja uskonnolliset 

käytännöt ja normit 3. rajoittunut pääsy resursseihin. Alla olevassa kuvassa 1 näkyy 

yhteenvetona analyysin kautta saadut päätulokset.  
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Kuva 1. Yhteenveto analyysin päätuloksista. Keskimmäisessä tasossa näkyvät 

pääteemat, eli haavoittuvuuden juurisyyt. Alimmassa tasossa näkyvät teemat, eli se 

miten nämä juurisyyt ilmenevät sukupuolittuneena haavoittuvuutena ennen 

katastrofeja, niiden aikana ja niiden jälkeen.  

 

Sukupuoliroolit tarkoittavat yhteiskunnan oletuksia siitä millaisia rooleja naisilla ja 

miehillä tulisi olla ja miten heidän tulisi käyttäytyä tai esimerkiksi pukeutua 

(Bradshaw, 2014; Neumayer & Plümper, 2007). Tämän pääteeman alle liittyy 

olennaisesti perinteinen työnjako sukupuolten välillä, jossa naisten tekemä kotitalous- 

ja hoivatyö, eli reproduktiivinen rooli korostuvat (Enarson, 2002). Sukupuolittunut 

työnjako usein lisää merkittävästi naisten työtaakkaa. Globaalin etelän valtioissa on 

yleistä, että reproduktiivisen roolin lisäksi naiset osallistuvat ansiotyöhön sekä 

yhteisöön liittyvään työhön (Moser, 1993). Työtaakan aiheuttaman haavoittuvuuden 

lisäksi naisten ja miesten erilaiset roolit ja vastuut näkyvät heidän 

elämänkokemuksinaan ja taitoinaan. Nämä kokemukset ja taidot vaikuttavat naisten ja 

miesten erilaisiin kokemuksiin myös katastrofien yhteydessä. (Ariyabandu, 2009, 5–

6.) 
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Pääteeman patriarkaaliset kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt ja normit alle on taas 

liitetty kaikki sellaiset normit ja käytännöt, jotka asettavat miehet etusijalle ja 

päätöksentekovaltaan. Patriarkaalinen yhteiskunta tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa 

miehet ovat valta-asemassa julkisessa ja yksityisessä piirissä. Patriarkaatti on 

perimmäinen syy naisten alisteiselle asemalle, sillä miesten etuoikeutettu asema 

rajoittaa naisten mahdollisuuksia yhteiskunnassa, mutta myös estää heidän 

ihmisoikeuksiensa toteutumista. (Sultana, 2012, 1.) Vaikka uskonto ei suoranaisesti 

ole naisten alisteisen aseman taustalla, patriarkaalisissa yhteiskunnissa sitä kuitenkin 

tulkitaan perustuen patriarkaalisiin käytäntöihin. Tällöin uskonto voi toimia 

alistamisen keinona. (Sultana, 2012.) Esimerkiksi Etelä-Aasian maissa yleinen 

kulttuurinen ja uskonnollinen sukupuolen perusteella erotteleva käytäntö purdah 

rajoittaa naisten piirin yksityiseksi ja miesten julkiseksi (Juran & Trivedi, 2015). Näin 

ollen käytäntö rajoittaa oleellisesti naisten mahdollisuuksia myös katastrofien aikana 

ja jälkeen. 

Patriarkaalisessa järjestelmässä väkivalta toimii usein naisten kontrolloinnin ja 

alistamisen keinona (Sultana, 2012, 10). Tässä tutkielmassa käytetään käsitettä 

sukupuolittunut väkivalta (Gender-Based Violence, GBV), joka on laajempi käsite 

kuin naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta (Violence Against Women and Girls, 

VAWG). Tämä johtuu siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama 

syrjintä ja väkivalta ovat olennainen osa tuloksia. Tässä tutkielmassa hyödynnetään 

Alldredin ja Biglian (2015, 662) määritelmää, sillä he sisällyttävät käsitteeseen 

seksistisen, seksualisoivan tai normeihin perustuvan kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän 

ja väkivallan. Tällöin käsite sisältää naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan, mutta 

myös homofobisen ja transfobisen väkivallan.  

Rajoittunut pääsy resursseihin -pääteeman alle sisältyvät kaikki kohdat, joissa 

käsitellään naisten tai muiden haavoittuvien ryhmien rajoittunutta pääsyä tai kontrollia 

sellaisista resursseista, jotka mahdollistavat heidän selviytymisensä 

katastrofitilanteissa (Bradshaw & Fordham, 2015). Näihin kuuluvat muun muassa 

koulutus, tieto tai taloudelliset resurssit (Bradshaw & Fordham, 2015). Näiden 

resurssien puute johtaa siihen, että haavoittuvien ryhmät eivät ole valmistautuneet 

katastrofiin ja heidän on vaikeampi jälleenrakentaa elämä niiden jälkeen. Pääteeman 

alle on liitetty myös katastrofien aikainen ja jälkeinen pääsy perustarpeisiin, kuten 
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hätäapuun, ruokaan, veteen ja terveyden ylläpitoon vaadittaviin resursseihin (Juran & 

Trivedi, 2015).  

Tarkemmin tulokset esitellään seuraavissa kappaleissa neljän teeman kautta. Jokaisen 

teeman kohdalla käydään läpi miten rakenteelliset tekijät ilmenevät konkreettisemmin 

erilaisten alateemojen kautta. Dokumentteihin viitataan tuloksissa numeroilla 1–19.  

Taulukko, josta ilmenee jokaista numeroa vastaava dokumentti ja sen lähde, löytyy 

liitteistä (liite 1). Dokumenteista on myös liitetty sitaatteja, joiden lopussa mainitaan, 

jos henkilö kuuluu marginalisoituun ryhmään esimerkiksi ikänsä tai seksuaalisen 

suuntautumisen takia. Teemojen esittelyn jälkeen käydään läpi myös haastatteluista 

saadut tulokset humanitaarisen työn roolista haavoittuvuuden vähentämiseksi.  

 

5.1 Katastrofivalmiuden puute  

 

Sekä dokumenttien että haastatteluiden perusteella haavoittuvuus ilmenee olennaisesti 

katastrofivalmiuden puutteena. Naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien 

mahdollisuus osallistua katastrofeihin liittyvään suunniteluun vaihtelee jonkin verran 

eri kulttuureissa. Molemmat haastatellut asiantuntijat kuitenkin mainitsivat, että 

yleisesti ottaen katastrofivalmiuteen liittyvänä suurimpana haasteena on se, että 

naisten osallistuminen ja näkökulma katastrofisuunnitteluun on pientä. Taulukossa 1 

näkyvät tarkemmin katastrofivalmiutta rajoittavat tekijät.  

Taulukko 1. Katastrofivalmiutta rajoittavat rakenteelliset tekijät 

  Sukupuoliroolit Patriarkaaliset 

kulttuuriset ja 

uskonnolliset 

käytännöt ja normit 

Rajoittunut pääsy 

resursseihin  

Katastrofivalmiuden 

puute  

Naisilla ja tytöillä ei ole 

aikaa osallistua yhteisön 

tapaamisiin 

Naisia ei pyydetä 

osallistumaan 

suunnitteluun 

Suunnitteluun liittyvän 

tiedon puute 

    Syrjintä rajoittaa 

tapaamisiin 

osallistumista 

 

    Haavoittuvien ryhmien 

näkökulma jää pois 

suunnittelusta 
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5.1.1 Sukupuoliroolit  

 

Naisilla ja tytöillä ei ole aikaa osallistua yhteisön tapaamisiin 

Dokumenttianalyysissä nousi esille, että suuren työtaakan takia naisilla ja tytöillä ei 

välttämättä ole aikaa osallistua yhteisön tapaamisiin tai kokouksiin, joissa tehdään 

suunnitelmia katastrofien varalle. Aineistosta kuitenkin ilmeni, että monet naiset 

ymmärsivät koulutusten tärkeyden ja olisivat halunneet osallistua, mutta töiden takia 

eivät ehtineet. Miesten johtamissa kotitalouksissa on yleistä, että miehet osallistuvat 

tapaamisiin, sillä heillä on enemmän aikaa kuin vaimoillaan. Naisten johtamat 

kotitaloudet ovat siis erityisen haavoittuvassa asemassa. Näissä kotitalouksissa 

välttämättä kukaan ei tunne suunnitelmia, jos naisilla ei ole aikaa osallistua: 

It would also have been very helpful if people had taken into consideration the 

fact that I am a single mother doing everything on my own and come to me 

with information instead of expecting me to go to them. (Brown ym. 2019, 7) 

– Nepal (1), yksinhuoltajaäiti  

 

5.1.2 Patriarkaaliset kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt ja normit 

 

Naisia ei pyydetä osallistumaan suunnitteluun 

Analyysistä ilmeni myös, että suunnitteluun osallistuminen on hyvin miesvaltaista, 

eikä naisia välttämättä edes pyydetä osallistumaan. Esimerkiksi monissa kulttuureissa 

on oletuksena se, että perheen mies edustaa koko perhettä kylään liittyvässä 

päätöksenteossa. Tällöin olisi tarpeen, että naiset myös erikseen kutsuttaisiin 

tapaamisiin. Toisaalta asiantuntija B myös mainitsi, että jos naisten osallistumista 

vaaditaan, niin on yleistä, että naisten tarpeista ja tasa-arvonäkökulmasta riittää 

kertomaan kuka tahansa nainen, kun taas miehet saattavat olla koulutettuja 

asiantuntijoita.  

Kun naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien osallistumista ei nähdä tärkeänä, tämä 

voi johtaa siihen, että he eivät ymmärrä heidän osallistumisensa ja mielipiteensä 

olevan tärkeitä suunnittelun kannalta: 

I have never attended any trainings or meetings regarding disaster 

preparedness. I never thought I would benefit from them, or others could learn 

or benefit from my contribution to them. If that was the case, I think, I would 
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have been asked to participate, no? (Brown ym. 2019, 4) – Nepal (1), 

näkövammainen nainen 

Lisäksi monien dokumenttien perusteella nuorten naisten, tyttöjen ja vammaisten 

osallistumista saattaa kontrolloida heidän perheensä. He saattavat tarvita perheensä 

luvan osallistuakseen ja etenkin vammaiset mahdollisesti myös perheensä apua 

päästäkseen paikan päälle.  

 

Syrjintä rajoittaa tapaamisiin osallistumista 

Dokumenttianalyysissä selvisi myös syrjinnän olevan mahdollinen este tapaamisiin 

osallistumiselle. Syrjintää ilmeni etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

keskuudessa. He eivät tapaamisissa kohtaamansa syrjinnän takia halunneet osallistua 

tai jakaa mielipiteitään niissä. Vähemmistöihin kuuluvia ei siis välttämättä 

suoranaisesti estetä osallistumasta, mutta voi olla, että he eivät halua asettaa itseään 

vapaaehtoisesti tilanteisiin, joissa kohtaavat syrjintää: 

In the past, when trainings were organised specifically for our community - 

never that many, just one or two, here and there - there was always a catch. 

We were always preached afterwards about our ‘wrong’ ways and told what 

to do to correct ourselves. Unless this changes, we are unlikely to actively join 

in on anything. (UN Women, 2019, 33) – Malawi (14), seksuaalivähemmistöön 

kuuluva 

 

Haavoittuvien ryhmien näkökulma jää pois suunnittelusta 

Aineiston perusteella on myös yleistä, että vaikka naiset ja muut haavoittuvat ryhmät 

osallistuisivat tapaamisiin, heillä ei kuitenkaan välttämättä ole samaa mahdollisuutta 

kertoa omaa näkökulmaansa suunnitteluun kuin miehillä. Esimerkiksi Thaimaassa 

(19) kylän naiset osallistuvat tapaamisiin jopa miehiä enemmän, mutta puhuvat niissä 

miehiä vähemmän. Asiantuntija A painotti samaa: ”Eli naiset eivät usein ole mukana 

esimerkiksi yhteisökokouksissa tai siellä vain miehet puhuvat ja miehet päättävät. Eli 

naiset jää niistä keskusteluista jo pois ihan alkumetreillä.” 

Perussa (1) taas naiset osallistuvat miehiä aktiivisemmin yhteisön suunnitteluun ja 

heillä on merkittävä rooli myös katastrofien aikaisessa pelastus- ja 

jälleenrakennustyössä. Naisten mukaan paikalliset viranomaiset kuitenkin huomioivat 
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lähinnä yhteisön miesten mielipiteet. Dokumenteissa korostui, että erityisesti tyttöjen, 

vammaisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mahdollisuus vaikuttaa 

suunnitteluun on pientä, sillä näiden ryhmien mielipiteitä ei kuunnella tai oteta 

tosissaan. Kun tietyillä ryhmillä ei ole sananvaltaa suunnitteluun, asiantuntija B:n 

mukaan tämä johtaa siihen, että heidän näkökulmansa saattaa jäädä kokonaan 

puuttumaan suunnittelusta tai ilmenee ainoastaan miesten tulkinnan kautta.  

 

5.1.3 Rajoittunut pääsy resursseihin  

 

Suunnitteluun liittyvän tiedon puute  

Osallistumisen puute johtaa siihen, että haavoittuvilla ryhmillä ei välttämättä ole tietoa 

suunnitelmista tai ylipäätään siitä mitä tapaamisissa on käsitelty. Tietoa ei välttämättä 

jaeta heille, jotka eivät ole osallistuneet tapaamisiin. Esimerkiksi Thaimaassa (19) 

naiset, jotka eivät osallistuneet tapaamisiin, eivät tienneet kylän varhaisen varoituksen 

järjestelmästä. Toisaalta vaikka tietoa jaettaisiin kaikille, asiantuntija A mainitsi, että 

lukutaidottomuus voi estää esimerkiksi kotitalouksiin lähetettävien kirjallisten 

evakuointisuunnitelmien lukemisen. Etenkin naisten ja vammaisten pääsy 

koulutukseen ja sitä kautta heidän lukutaitonsa on usein alhaisempaa.  

 
5.2 Liikkumattomuus evakuoinnin ja pelastautumisen aikana 

 

Haavoittuvuus ilmenee merkittävästi myös evakuointi- ja pelastautumisvaiheeseen 

liittyvinä liikkumisen rajoitteina äkillisten katastrofien yhteydessä. Dokumenttien ja 

haastatteluiden analyysissä ilmeni, että katastrofien aikainen liikkumattomuus on 

yleistä haavoittuvien ryhmien keskuudessa. Taulukossa 2 näkyvät liikkumattomuutta 

aiheuttavat tekijät.  
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Taulukko 2. Liikkumattomuuteen johtavat tekijät evakuoinnin ja pelastautumisen 

aikana. 

  Sukupuoliroolit  Patriarkaaliset 

kulttuuriset ja 

uskonnolliset 

käytännöt ja normit 

Rajoittunut pääsy 

resursseihin 
 

Liikkumattomuus 

evakuoinnin ja 

pelastautumisen 

aikana 

Reproduktiivinen 

rooli hidastaa 

evakuoitumista 

Naisten rajoittunut 

mahdollisuus tehdä 

päätöksiä ja liikkua 

kodin ulkopuolella 

 

Tiedolliset puutteet 

katastrofeista ja 

katastrofisuunnitelmista 

Fyysiset 

liikkumisen 

esteet 

  Muut perinteisten 

sukupuoliroolien 

aiheuttamat 

rajoitteet 

Evakuointiin liittyvä 

väkivalta ja syrjintä 

Varhaisen varoituksen 

saantiin liittyvät 

rajoitteet 

  

  

  
 

Naisten rajoittunut 

pääsy uskonnollisille 

paikoille 

   

 

5.2.1 Sukupuoliroolit  

 

Reproduktiivinen rooli hidastaa evakuoitumista 

Dokumenteista ja haastatteluista ilmeni, että naisen reproduktiivinen rooli on 

merkittävä evakuointia ja pelastautumista vaikeuttava tekijä. Naisten vastuulla on 

usein perheen lasten ja mahdollisesti myös vanhusten ja vammaisten turvallisuudesta 

huolehtiminen evakuointitilanteessa. Sukupuolittuneen työnjaon takia naiset myös 

ovat miehiä todennäköisemmin kotona äkillisen katastrofin iskiessä. Esimerkiksi 

tämän takia Malawissa (14) naisille jäi vastuu muiden pelastamisesta tulvan aikana. 

Tällöin voi olla, että naiset eivät uskalla lasten turvallisuuden takia poistua kotoa: 

I am not a very good swimmer, but I think I would have risked trying to find a 

safe place had I been on my own. But I could not put my children’s lives at risk. 

So even when the water level kept rising, I chose to wait for help. (Brown ym. 

2019, 7) – Nepal (1), yksinhuoltajaäiti 

Kotoa poistuttua lasten kanssa suojaan siirtyminen on myös hidasta ja vaikeaa, mikä 

asettaa naiset ja muut huollettavat suurempaan riskiin katastrofien aikana. Erityisesti 

pienempien lasten kantaminen on merkittävä fyysinen liikkumisen este, sillä se tekee 

naisten juoksemisesta ja uimisesta hidasta ja väsyttävää. 
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Muut perinteisten sukupuoliroolien aiheuttamat rajoitteet 

Dokumenteista ilmeni jonkin verran myös sitä, että Etelä- Aasian maissa naisten 

perinteisesti käyttämä sari-asuste vaikeuttaa heidän kykyään juosta tai uida. Juran ja 

Trivedi (2015) korostavat, että vaikka sarin käyttäminen on normaalitilanteissa 

vaaratonta, katastrofitilanteissa sen käyttäminen saattaa kuitenkin lisätä kuolleisuutta, 

varsinkin jos siveyteen liittyvien odotusten takia naiset eivät voi riisua sitä. 

Vaatetukseen liitettyjä normeja on tutkittu feministisessä maantieteessä 

kehollistettuina, spatiaalisina käytäntöinä. Vaatevalinnat voivat rajoittaa naisten 

mobiliteettia julkisessa tilassa, mutta myös mahdollistaa heidän pääsynsä tietyille 

alueille (Greenberg Raanan & Avni, 2020). Tietyt julkiset paikat nähdään vaarallisina 

naisten siveydelle. Tätä vaaraa voidaan vähentää pukeutumalla normeihin sopivaan 

vaatetukseen. (Mohammad, 2005.) Patriarkaalisten yhteiskuntien normit määrittävät 

säädyllisen pukeutumisen ja epäsiveelliset vaatteet sopimattomiksi. Tällöin naisten 

vaatevalintoja kontrolloi myös tunne siitä, että he altistuvat epämukaville katseille, jos 

he eivät noudata säädyllisen pukeutumisen määritteleviä sosiokulttuurisia normeja. 

Näin ollen naisten kehojen ja vaatetuksen sääntely on myös naisten sisäistämä 

käytäntö. (Greenberg Raanan & Avni, 2020.) Dokumenttien perusteella naisten 

sisäistämä epäsiveellisyyteen liitetty häpeä saattaa rajoittaa heidän toimintaansa myös 

katastrofitilanteissa. Esimerkiksi Intiassa (11) osa naisista ei suostunut nousemaan 

pelastajien veneisiin tsunamin aikana, jos he olivat menettäneet vaatteensa aalloissa. 

Naiset kertoivat pelkäävänsä seksuaalista väkivaltaa, mutta myös siveytensä 

menettämistä (11). 

Dokumenteista selvisi myös tapauksia, joissa naiset eivät hallinneet fyysisiä 

pelastautumiskeinoja, joita vaaditaan etenkin vedessä pelastautumiseen. Näihin 

kuuluvat etenkin uiminen, kiipeäminen ja veneen ohjaaminen. Perinteiset 

sukupuoliroolit usein rajoittavat naisten mahdollisuuksia oppia tällaisia taitoja. 

Esimerkiksi Nepalissa (1) naisia ei kannusteta uimaan. Näiden taitojen puute voi johtaa 

naisten suurempaan kuolleisuuteen, kuten havaittiin tsunamin jälkeen (5), mutta myös 

evakuoinnin viivästymiseen. Esimerkiksi Kambodžassa (10) suurin osa naisista ei 

osannut käyttää venettä, jolloin moni joutui tulvan aikana odottamaan, että heidät 

pelastetaan kotoa. 
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5.2.2 Patriarkaaliset kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt ja normit  

 

Naisten rajoittunut mahdollisuus tehdä päätöksiä ja liikkua kodin ulkopuolella 

Analyysin perusteella miesten johtamissa kotitalouksissa on yleistä, että miehet 

tekevät koko perhettä koskevat päätökset evakuointiin liittyen. Dokumenteista ilmeni 

monia tapauksia, joissa miehet tekivät päätöksen siitä, lähteekö perhe suojaan ja 

erityisesti sen, milloin he lähtevät sinne: 

In 2015, the rains had been heavy, and we knew a flood was very likely. It was 

mainly my brothers-in-law who followed the news and received messages 

regarding potential flooding, so when they decided women, children, and 

elderly in the family should wait at home while they went out to consult 

community members and assess the situation, there was little we could do but 

wait. (Brown ym. 2019, 15) – Nepal (1), leskinainen 

Vaikka mies ei suoranaisesti kontrolloisi evakuointia, aineistosta ilmeni, että moni 

nainen ja tyttö jäi siitä huolimatta kotiin odottamaan poissaolevan miehen kotiin 

paluuta. Myös molemmat asiantuntijat mainitsivat, että kulttuureissa, joissa naisten 

vapaus liikkua kodin ulkopuolella on rajoitettua, he saattavat välttää tämän alueen 

ulkopuolelle menemistä myös tilanteissa, joissa se olisi välttämätöntä. Tämä voi johtua 

siitä, että naiset eivät välttämättä tiedä mitä alueen ulkopuolella on, mikä voi aiheuttaa 

pelkoa. Lisäksi kotitalouksissa, joissa naisilla ei aiemmin ole ollut 

päätöksentekovastuuta, päätösten tekeminen evakuointitilanteessa voi olla heille hyvin 

vaikeaa. 

 

Evakuointiin liittyvä väkivalta ja syrjintä 

Myös seksuaalinen väkivalta tai sen pelko evakuointitilanteessa ja suojissa voi johtaa 

liikkumattomuuteen. Esimerkiksi Intiassa (7) ja Bangladeshissa (13) monet naiset ja 

tytöt eivät seksuaalisen väkivallan takia menneet yleiseen suojaan. He jäivät sen sijaan 

kotiin tai menivät esimerkiksi sukulaistensa luokse. Etniset vähemmistöt sekä 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt taas saattavat välttää suojiin menoa siellä 

kohtaamansa syrjinnän takia:  

I never went to a shelter. I would not have felt comfortable there among so 

many people. Also, I doubt I would have been welcomed there. People do not 

believe I am a person like them. (UN Women, 2019, 33) – Malawi (14), 

seksuaalivähemmistöön kuuluva. 
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Naisten rajoittunut pääsy uskonnollisille paikoille 

Joissakin kulttuureissa saatetaan rajoittaa naisten ja tyttöjen pääsyä tietyille 

uskonnollisille paikoille. Dokumenteissa tällaisia rajoitteita ilmeni olevan Etelä- ja 

Kaakkois-Aasian maissa. Etenkin kuukautisten aikana naisten pääsy uskonnollisille 

alueille voi olla hyvinkin rajoitettua jopa katastrofien aikana: 

“I was worried also because I was due my monthly period. My concern was, 

in case my brothers decided to seek shelter in the temple grounds like in the 

previous years, I would not be able to stay with the rest of the family”. She was 

relieved when they decided to go an open field located at a higher level. In the 

previous years, she had known other women staying outside the temple 

premises, separately from their families. Doing so had left them vulnerable to 

other people and also wild animals, mainly snakes. (Brown ym. 2019, 13) – 

Nepal (1), tyttö 

Longhurst (2001) on korostanut kehojen biologisten toimintojen merkitystä ihmisten 

ja paikkojen väliselle suhteelle. Naisten kehot nähdään usein kontrolloimattomina ja 

”vuotavina”. Miesten kehoihin liittyvät rajat taas nähdään vakaina ja kontrolloituina. 

Nämä erilaiset merkitykset, joita miesten ja naisten kehoihin liitetään, rakentavat 

naisten ja miesten erilaista suhdetta tilaan. (Longhurst, 2001.) Naisten kehoihin liitetyt 

merkitykset heijastavat patriarkaalista järjestelmää. Patriarkaalisten arvojen kautta 

kuukautisveri on määritelty likaiseksi ja saastuttavaksi. Tällöin kuukautisverta 

vuotavat kehot häiritsevät patriarkaalista järjestelmää, minkä takia tällaisten kehojen 

liikkumista pyritään kontrolloimaan. (MacLean, Hearle & Ruwanpura, 2020.) 

Kuukautisiin liittyvät normit, jotka rajoittavat naisten pääsyä uskonnollisille paikoille 

heikentävät naisten toimijuutta ja valtaa (MacLean ym. 2020). Katastrofien yhteydessä 

tällaiset normit myös vaarantavat naiset.  

 

5.2.3 Rajoittunut pääsy resursseihin  

 

Tiedolliset puutteet katastrofeista ja katastrofisuunnitelmista 

Aineistosta ilmeni katastrofivalmiuden ja tiedon puutteen olevan suoraan yhteydessä 

naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien liikkumattomuuteen. Kun nämä ryhmät eivät 

tunne esimerkiksi kylän evakuointisuunnitelmia, he eivät välttämättä tiedä mitä tehdä 

tai minne evakuoitua katastrofin aikana. Esimerkiksi asiantuntija A mainitsi, että 
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naiset eivät välttämättä uskalla poistua kotoaan, jos he eivät usko osaavansa 

evakuoitua.  

Naisten lisäksi tiedon puute korostuu etnisten vähemmistöjen, vammaisten ja 

vanhusten keskuudessa. Esimerkiksi Nepalissa (12) erityisesti syrjittyyn ryhmään, 

kuten kastittomiin Daliteihin kuuluvien naisten joukossa paikallisen 

katastrofisuunnitelman tunteminen on hyvin alhaista. Dominicassa (14) taas monet 

yksin asuvat vanhukset eivät hurrikaanin iskiessä tienneet missä evakuointikeskus 

sijaitsee. 

 

Varhaisen varoituksen saantiin liittyvät rajoitteet 

Dokumenteista selvisi myös, että naiset ja muut haavoittuvat ryhmät saavat miehiä 

epätodennäköisemmin katastrofia koskevan varhaisen varoituksen. Tällöin kotoa lähtö 

saattaa viivästyä, kun katastrofiin ei ole voitu varautua etukäteen. Varoituksen 

saamista rajoittaa etenkin naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien alhaisempi pääsy 

teknologiaan, sillä varoitus jaetaan usein radion tai kännykän kautta. Esimerkiksi 

nepalilainen (1) yksinhuoltajaäiti ei tästä syystä saanut varoitusta ennen tulvaa: “I only 

realized water had entered our home at three in the morning. I had no phone or radio 

then so I received no early warning.” (Brown ym. 2019, 7). 

Dokumenteista myös ilmeni, että varoitusten ymmärtämiseen saattaa liittyä haasteita, 

jos ne jaetaan vain yhdellä kielellä. Esimerkiksi Nepalissa (1) varoitus jaettiin 

englanniksi ja Thaimaassa (19) taas etniseen vähemmistöön kuuluvat eivät saaneet 

varoitusta lainkaan omalla äidinkielellään.  

 

5.2.4 Fyysiset liikkumisen esteet 

 

Kolmen rakenteellisen tekijän lisäksi analyysissä nousi esille fyysisiä liikkumisen 

rajoitteita, jotka vaikeuttavat evakuointia. Fyysisiä liikkumisen rajoitteita kohtaavat 

etenkin vammaiset, vanhukset ja raskaana olevat naiset, jotka joutuvat muita 

todennäköisemmin odottamaan ulkopuolista apua evakuoinnin aikana: 
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When the colony got flooded, Jolly and her mother waited for almost eight 

hours for a boat to rescue them. Jolly was carried in her wheelchair with great 

difficulty and was brought to a crowded relief camp operating in a school. 

(Centre for Migration and Inclusive Development, 2020, 103) – Intia (7), 

vammainen nainen 

Lisäksi erityisesti pyörätuolilla kulkevien pääsy suojiin voi olla rajoitettua, jos niissä 

ei ole huomioitu esteettömyyttä.  

 

5.3 Avunanto- ja jälleenrakennusvaiheeseen liittyvä haavoittuvuus 

 

Tämän hieman laajemman teeman alle on liitetty katastrofien välittömimmässä 

hätäapuvaiheessa sekä jälleenrakennusvaiheessa ilmenevä haavoittuvuus äkillisten ja 

hitaasti etenevien katastrofien yhteydessä. Tarkemmat alateemat, joiden kautta 

haavoittuvuus ilmenee, näkyvät taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Rakenteellisten tekijöiden vaikutus haavoittuvuuteen katastrofien 

hätäapu- ja jälleenrakennusvaiheissa. 

  Sukupuoliroolit  Patriarkaaliset kulttuuriset ja 

uskonnolliset käytännöt ja 

normit 

Rajoittunut 

pääsy 

resursseihin  

Avunanto- ja 

jälleenrakennusvaiheeseen 

liittyvä haavoittuvuus 

Työtaakan ja 

vastuun 

lisääntyminen 

Sukupuolittunut väkivalta Suojien 

suunnittelu ja 

niissä jaettava apu 

ei huomioi 

kaikkien tarpeita 

  
 

Syrjivät käytännöt hätäavun 

jaossa ja 

jälleenrakennusmahdollisuuksissa 

Puute vedestä, 

ruoasta ja 

terveydenhuollosta 

    Kulttuuriset ja uskonnolliset 

rajoittavat käytännöt 
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5.3.1 Sukupuoliroolit 

 

Työtaakan ja vastuun lisääntyminen 

Yksi merkittävimmistä naisten haavoittuvuutta lisäävä tekijä on heidän työtaakkaansa 

suuri kasvu katastrofin aikana ja sen jälkeen. Myös tyttöjen työtaakka kasvaa, sillä he 

auttavat äitejään kotitöissä, etenkin vedenhaussa. Lisäksi tytöt saattavat hoitaa karjaa 

ja nuorempia sisaruksiaan sekä mahdollisesti auttaa myös maataloustöissä. 

Dokumenttien perusteella on yleistä, että väliaikaisiin suojiin siirtyneissä perheissä 

äidit ovat vastuussa muun perheen turvallisuudesta, omaisuudesta ja kotitöistä: 

Women did most of the work - of ensuring children, the elderly were taken care 

of, everybody was fed, firewood and water were collected and so on. It was a 

lot of work but it was important we kept things moving. (UN Women, 2019, 

23) – Nepal (14) 

Etenkin katastrofien jälkeen naiset ovat hyvin kiireisiä, sillä he saattavat tehdä 

useampaa työtä samanaikaisesti: 

We not only have to help our men in feeding and tending livestock but also 

support them in construction work. With schools being closed due [to] floods 

we have to take care of the children too, leaving hardly any time for ourselves. 

(Oxfam, 2017, 23) – Pakistan (6)  

Naisten ja tyttöjen työtaakkaa lisää myös se, että he ovat vastuussa sellaisten resurssien 

keräämisestä, joista on usein pulaa katastrofien jälkeen. Erityisesti vedenhakumatkat 

pitenevät katastrofien takia. Dokumenttien perusteella on yleistä, että naiset ja tytöt 

joutuvat kulkemaan monta kertaa päivässä useita kilometrejä vedenhakupisteelle. 

Esimerkiksi Intiassa (16) pitkät vedenhakumatkat kuivuuden aikana aiheuttivat 

naisille terveysongelmia, kuten uupumusta, pyörtyilyä ja jopa keskenmenoja.  

Vaikka osa naisista työskentelee myös kodin ulkopuolella, dokumenteista ilmeni, että 

monilla naisilla ei kuitenkaan ollut reproduktiivisen työn lisäksi aikaa osallistua 

ansiotyöhön. Esimerkiksi Dominicassa (14) moni naismaanviljelijä joutui 

keskeyttämään maanviljelyn pitkäksi aikaa syklonin jälkeen, sillä perheestä 

huolehtiminen vei niin paljon aikaa. Intiassa taas (16) kuivuus lisäsi etenkin 

vedenhakuun käytettyä aikaa niin paljon, että naisilla ei ollut aikaa osallistua 

maataloustyöhön, eikä tuloja tuottavaan työhön. Myös tyttöjen työtaakan kasvu saattaa 

rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan käydä koulua. Moni joutuu olemaan paljon pois 
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koulusta tai koulussa keskittyminen voi olla vaikeaa työn aiheuttaman väsymyksen 

takia. Osa tytöistä jopa joutuu keskeyttämään koulunkäynnin kokonaan.  

 

5.3.2 Patriarkaaliset kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt ja normit 

  

Sukupuolittunut väkivalta  

Toinen hyvin merkittävä haavoittuvuutta aiheuttava tekijä on sukupuolittuneen 

väkivallan kasvu. Tulokset dokumenteista vastaavat pääasiassa aiempaa teoriaa 

sukupuolittuneesta väkivallasta katastrofien yhteydessä. Seksuaalinen väkivalta 

lisääntyy erityisesti katastrofien aikana suojissa ja leireillä, kun taas lähisuhde- ja 

perheväkivalta lisääntyy enemmän katastrofien jälleenrakennusvaiheessa (esim. 

Fisher, 2010). Vaikka väkivalta lisääntyy, on kuitenkin tärkeää huomioida, että 

katastrofien aikaista ja jälkeistä väkivaltaa ei tulisi erottaa sukupuolittuneesta 

väkivallasta, joka on hyvin yleistä patriarkaalisissa yhteiskunnissa jo ennen 

katastrofeja. Tietyt tekijät, kuten stressi ja alkoholinkäyttö saattavat kärjistää 

väkivaltaista käytöstä, mutta väkivalta on silti rakenteellisen eriarvoisuuden 

ilmenemismuoto myös katastrofien aikana ja jälkeen. (Fisher, 2010.) 

Aineiston perusteella häirintä, ahdistelu, ihmiskaupan uhka sekä seksuaalinen 

väkivalta ovat hyvin yleisiä ilmiöitä suojissa ja leireillä. Väkivallan riski kasvaa 

kuivuuden aikana, johtuen erityisesti naisten ja tyttöjen pidentyneistä 

resurssienhakumatkoista. Suojissa väkivallasta ja turvattomuuden tunteesta kärsivät 

erityisesti naiset, lapset, leskeksi jääneet naiset, vammaiset naiset sekä sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöt.  

Tents are something we feel very insecure about, we feel like we are uprooted, 

we feel like we are without defence, the tent cloth can be ripped through easily, 

they cannot be locked. I am referring to our young women and girls, 

particularly during the night. They tell us to move to tent camps for security, 

what do they mean by security? (Khwendo Kor, 2006, 2) – Pakistan (3) 

Turvattomuutta lisää suojien ja leirien huono suunnittelu. Esimerkiksi naisille ja 

miehille ei välttämättä ole erillisiä WC-tiloja tai makuutiloja. Lisäksi käymälät ja 

niiden ympäristö ovat usein huonosti valaistuja ja sijaitsevat kaukana asuintiloista. 

Tästä syystä dokumenteista ilmeni paljon esimerkkejä, joissa naiset välttivät 

käymälöissä käymistä tai kävivät siellä vain öisin. Väkivalta ja sen pelko rajoittavat 
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siis merkittävästi naisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti suojissa tai leireillä. 

Feministinen maantiede on tutkinut seksuaalisen väkivallan vaikutusta naisten 

mobiliteetille. Pedersenin (2020) mukaan naiset ja muut marginalisoidut ryhmät 

muokkaavat mobiliteettiaan julkisessa tilassa, välttääkseen seksuaalista väkivaltaa. 

Väkivaltaa ja sen pelkoa voidaan vähentää julkisen tilan hyvällä suunnittelulla. 

Esimerkiksi näkyvyyden parantaminen valaistuksen kautta lisää turvallisuuden 

tunnetta. (Pedersen, 2020.) Lisäksi naisten eristäminen kuukautisten aikana on 

käytäntö, joka rajoittaa naisten vapautta entisestään. Dokumenttien perusteella 

käytäntö on yleinen Etelä-Aasian maissa ja sitä saatetaan noudattaa myös suojissa. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saattavat kohdata seksuaalisen väkivallan lisäksi 

syrjintää ja tuntea olonsa hyvin turvattomiksi tuntemattomien seurassa: 

We evacuated to an open field. While people in my neighbourhood know I am 

a transgender woman and have come to accept it, being in an open space meant 

I was exposed to people who perhaps had never come close to a transgender 

person before.(UN Women, 2019, 70)  – Nepal (14), transsukupuolinen 

Dokumenttianalyysissä nousi esille, että rahahuolet, stressi, resurssien puute ja 

miesten kasvanut alkoholinkäyttö usein lisäävät jänniteitä perheiden sisällä ja saattavat 

johtaa lähisuhde- ja perheväkivallan lisääntymiseen erityisesti naisia ja lapsia kohtaan. 

Resurssien puute ja taloudelliset ongelmat lisäävät myös lapsiavioliittojen määrää ja 

tyttöjen painostamista prostituutioon katastrofien jälkeen. 

 

Syrjivät käytännöt hätäavun jaossa ja jälleenrakennusmahdollisuuksissa 

Analyysin perusteella naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien hätäavun saanti sekä 

jälleenrakennukseen vaadittava tuki saattaa olla rajoitettua erilaisen syrjivien 

käytäntöjen takia. Monissa kulttuureissa hätäapu jaetaan perheen miehille, jos 

kotitalous on miehen johtama. Lisäksi muiden luona asuvat naimattomat ja 

vanhemmat naiset eivät välttämättä saa hätäapua, sillä muiden oletetaan elättävän 

heidät. Esimerkiksi Intiassa (11) vanhempiensa luona asuvat naimattomat naiset eivät 

saaneet raha-apua tsunamin jälkeen, mutta heidän samassa perheessä asuvat veljensä 

saivat.  

Dokumenteista ilmeni, että erityisesti sukupuolivähemmistöt ovat hyvin 

haavoittuvassa asemassa avun saannin suhteen: 
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I live alone and do not have land to grow my own food. During the droughts in 

2016, I went hungry for many days. I did not always feel comfortable to go 

collect food that was being distributed and even when I did go, I was not always 

given food because of my situation. (UN Women, 2019, 31) – Malawi (14), 

transsukupuolinen 

Intiassa (11) taas transsukupuoliset eivät saaneet tsunamissa loukkaantuneille tai 

tsunamissa kuolleiden puolisoille tarkoitettua korvausrahaa. 

Naisten johtamien kotitalouksien, vammaisten ja leskien saattaa olla myös vaikeampaa 

jälleenrakentaa elinkeinonsa ja elämänsä katastrofien jälkeen. Esimerkiksi 

Kambodžassa (10) lainan saamiseen vaaditaan miesten lupa, mikä jättää erityisesti 

naisten johtamat kotitaloudet haavoittuvaan tilanteeseen. Nepalissa taas vammaisten 

ja leskeksi jääneiden naisten elämää rajoittivat erilaiset ennakkoluulot maanjäristyksen 

jälkeen: 

It was a difficult time for all involved of course, but single women on their own, 

in particular widows, found it really difficult to rent any place. Landlords felt 

they could not guarantee regular payments and also given the stigma attached 

to widowhood as a bringer of bad luck, people generally preferred to avoid 

them. (UN Women, 2019, 26) – Nepal (14) 

 

Kulttuuriset ja uskonnolliset rajoittavat käytännöt  

Naisten ja tyttöjen liikkumiseen liittyvien rajoitteiden vahvistuminen on yleistä 

monissa eri kulttuureissa katastrofien jälkeen. Esimerkiksi Pakistanissa (6) miehet 

kontrolloivat entistä enemmän naisten liikkumista katastrofien jälkeen 

turvallisuussyistä. Rajoitteet kuitenkin heikentävät naisten pääsyä muun muassa 

torille, hätäavunjakopisteille, terveydenhuoltoon ja töihin.  

Dokumenttien perusteella myös tyttöjen koulunkäynti saattaa keskeytyä erityisesti, jos 

katastrofin myötä koulumatkat ovat pidentyneet. Lisäksi käytännöt, jotka suosivat 

perheiden miehiä ja poikia usein yleistyvät resurssien puutteen takia. Esimerkiksi 

Myanmarissa (4) monissa perheissä poikien koulutus asetettiin edelle, tulvan jälkeisen 

heikentyneen rahatilanteen takia. Lisäksi dokumenttien perusteella on hyvin yleistä eri 

kulttuureissa, että naiset ja tytöt syövät perheissä viimeisinä, etenkin jos ruoasta on 

pulaa.  
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5.3.3. Rajoittunut pääsy resursseihin  

 

Suojien suunnittelu ja niissä jaettava apu ei huomioi kaikkien tarpeita 

Analyysissä nousi esille, että haavoittuvien ryhmien tarpeita ja kulttuurisia ja 

uskonnollisia tekijöitä ei ollut otettu huomioon suojien tai leirien suunnittelussa sekä 

niissä jaettavassa avussa. Dokumenteista ilmeni, että yleisimmät haasteet suojissa 

liittyivät huonosti suunniteltuun infrastruktuuriin. Tämä johtaa suojien yksityisyyden 

puutteeseen, esteellisyyteen sekä puutteellisiin vesi-, sanitaatio- ja 

hygieniapalveluihin. Joissakin suojissa, esimerkiksi Myanmarissa (4) ei ollut 

ollenkaan peseytymispaikkoja, jolloin ihmiset joutuivat peseytymään viereisessä 

joessa. Lisäksi monissa suojissa ei ollut pääsyä kunnollisiin ja hygieenisiin 

käymälöihin.  

Vaikka kaikki kärsivät puutteellisesta vesi-, sanitaatio- ja hygieniainfrastruktuurista, 

naisten kehoihin liitetyt stigmatisoivat normit korostavat naisten ja tyttöjen kohtaamia 

haasteita. Patriarkaalisten yhteiskuntien normit vaativat, että naisten kehojen 

toiminnot tulee pitää yksityisinä ja hoitaa erillään miehistä. (Neumayer & Plümper, 

2007; Sweetman & Medland, 2017.) Tällöin, vaikka infrastruktuuri olisi puutteellista, 

naiset eivät voi käydä tarpeillaan ulkona (Sweetman & Medland, 2017). Dokumenttien 

perusteella naiset saattavat jopa rajoittaa syömistään ja juomistaan puutteellisen 

infrastruktuurin takia. Esimerkiksi Intiassa (7) moni nainen söi ja joi vähemmän, jotta 

heidän ei tarvitsisi käyttää leirien epähygieenisiä käymälöitä. 

Yksityisyyteen liittyvät normit vaikeuttavat naisten elämää erityisesti kuukautisten 

aikana, joita ei monissa tapauksissa ollut huomioitu ollenkaan suojien tai avun 

suunnittelussa. Monet naiset saattavat kokea häpeää, jos eivät kykene noudattamaan 

normeja ja joutuvat esimerkiksi pesemään terveyssiteet yleisissä pesutiloissa tai 

hävittämään ne muiden jätteiden sekaan. Esimerkiksi Myanmarissa (4) terveyssiteiden 

hävittämiseen ei ollut erillistä mahdollisuutta: “It would be great if women’s 

organisations took consideration for disposal issues while they distribute sanitary 

pads. For example, we can add black bags for easy disposable purposes.” (Gender 

Equality Network, 2016, 26).  

Aineistosta selvisi, että kulttuuristen ja uskonnollisten tekijöiden huomiotta jättäminen 

suojien palveluissa saattaa jopa vaarantaa naiset. Esimerkiksi Pakistanissa (6) 
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pakolaisleireillä ei aina ollut naislääkäreitä, mikä kulttuurillisista syistä rajoitti naisten 

pääsyä terveydenhuoltoon. Lisäksi esimerkiksi Intiassa (11) musliminaisille ei jaettu 

hätäavussa burkaa, mikä rajoitti heidän mahdollisuuksiaan liikkua leirillä. Tämä voi 

esimerkiksi lisätä seksuaalisen väkivallan riskiä, jos naiset joutuvat sen takia 

liikkumaan vain öisin, kuten asiantuntija B mainitsi.  

Myös haavoittuvien ryhmien ruoka-avun saanti voi olla rajoitettua, jos ruoka jaetaan 

ensimmäisen paikalle saapuneille, kuten monista dokumenteista ilmeni. Tämä saattaa 

rajoittaa etenkin fyysisten tekijöiden takia raskaana olevien, vanhusten ja vammaisten 

avun saantia: 

Being pregnant, accessing food was generally hard anyway as people never 

queue properly. They push and elbow each other. Also, the queues can get very 

long, and I was not physically strong enough to stand for so long. I feared for 

my baby as I was not eating well. Things would have been different - easier - 

had I not been pregnant. (UN Women, 2019, 31) – Malawi (14) 

Suojien yksityisyyden puute vaikeuttaa erityisesti sukupuolivähemmistöjen ja 

vammaisten elämää suojissa. Esimerkiksi dokumenttien perusteella transsukupuoliset 

kokivat, että heillä ei ollut tarpeeksi yksityisyyttä peseytymiseen ja vaatteiden 

vaihtoon. Transsukupuoliset ovat katastrofien aikana erityisessä vaarassa juuri 

sellaisissa tilanteissa, joissa heidän sukupuoli-identiteettinsä saatetaan kyseenalaistaa 

(Hoare ym. 2012). Lisäksi leirien ja suojien esteellisyys tuli monesta dokumentista 

ilmi: 

The toilets seemed always full and my disability made it harder for me to access 

them as the portable loos that eventually got installed were small and not the 

easiest to use. In the beginning, I waited till the evening and went out in the 

dark as there were no toilets around. I was mostly always scared. (UN Women, 

2019, 23) – Nepal (14), vammainen nainen 

Vaikka esteellisyys vaikeuttaa myös fyysisesti vammaisten miesten elämää, 

vammaisten naisten kohtaamat haasteet saattavat korostua kulttuuristen normien takia. 

Esimerkiksi kuukautisiin liittyvät normit koskevat myös vammaisia naisia, mutta 

mahdolliset fyysiset rajoitteet vaikeuttavat entisestään heidän mahdollisuuksiaan 

ylläpitää yksityisyyttä.  

Analyysin perusteella suojien infrastruktuurilla ja palveluilla on merkittävä vaikutus 

sukupuolittuneelle haavoittuvuudelle. Feministinen maantiede on painottanut sitä, 

miten naiset ja muut syrjityssä asemassa olevat kärsivät suhteettomasti puutteellisen 
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ja huonosti suunnitellun infrastruktuurin negatiivisista vaikutuksista. Infrastruktuuri ei 

ole vain rakennettua ympäristöä, vaan vaikuttaa aina eriarvoisesti eri ihmisryhmien 

mahdollisuuksiin. Tällöin infrastruktuurin suunnittelu paljastaa yhteiskunnissa 

vallitsevista valtasuhteista. Se mitä rakennetaan sekä kuka siitä hyötyy, heijastaa 

suunnittelijoiden arvoja. Infrastruktuurisektorin työvoima on yleisesti ottaen hyvin 

miesvaltaista. Näin ollen sukupuolinäkökulma jää usein huomiotta infrastruktuurin 

suunnittelussa. (Siemiatycki, Enright & Valverde, 2020.)  

 

Puute vedestä, ruoasta ja terveydenhuollosta  

Dokumenttianalyysin perusteella näyttää siltä, että katastrofien aikainen ja jälkeinen 

puute vedestä, ruoasta ja terveydenhuoltomahdollisuuksista vaikuttaa erityisesti 

raskaana oleviin ja imettäviin naisiin sekä pieniin lapsiin ja tyttöihin. Katastrofien 

jälkeen on yleistä, että pääsy terveydenhuoltoon vaikeutuu tai pitenee esimerkiksi 

tuhoutuneiden teiden tai suljettujen terveyskeskusten takia. Tämä vaikuttaa etenkin 

raskaana oleviin ja juuri synnyttäneisiin naisiin, jotka eivät välttämättä pääse 

säännöllisiin terveystarkastuksiin: 

Around two to three months after I could get my baby checked out for the first 

time. Because I couldn’t really travel with him in the dust, it was very dusty 

after the hurricane. I had to go back to the hospital for the checks. The health 

centre in the village wasn’t up and running so I had to travel there (UN 

Women, 2019, 37) – Dominica (14) 

Veden ja ruoan puute saattaa taas heikentää etenkin raskaana olevien, imettävien 

naisten ja vauvojen ravitsemusta. Kuten jo aiemmin mainittiin, veden puute lisää 

naisten ja tyttöjen työtaakkaa, mutta myös vaikeuttaa hygienian ylläpitämistä 

erityisesti kuukautisten aikana. Veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvät haasteet 

yhdessä naisten kehoihin liitettyjen normien kanssa usein rajoittavat naisten 

osallistumista koulutukseen tai ansiotyöhön (Sweetman & Medland, 2017). 

Analyysistä ilmenikin, että moni tyttö jää pois koulusta kuukautistensa aikana, jos 

kouluissa ei ole tarpeeksi vettä tarjolla hygieniaa ja sanitaatiota varten.  
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5.4 Katastrofien jälkeinen liikkumattomuus  

 

Tämän teeman alla käsitellään katastrofien jälkeistä pidemmän aikavälin 

sukupuolittunutta liikkumattomuutta ja sen aiheuttamaa haavoittuvuutta. Aineistosta 

ilmeni miesten lyhyen aikavälin siirtotyöläisyyden olevan suhteellisen yleistä 

katastrofien jälkeen, kun taas naisten mahdollisuudet muuttaa ovat selkeästi 

pienemmät. Liikkumattomuus jättää alueelle jääneen perheen yleisesti ottaen 

haavoittuvaan asemaan.  

Taulukko 4. Katastrofien jälkeisen liikkumattomuuden aiheuttama haavoittuvuus. 

  Sukupuoliroolit  Patriarkaaliset 

kulttuuriset ja 

uskonnolliset 

käytännöt ja normit 

Rajoittunut 

pääsy 

resursseihin 

 

Katastrofien 

jälkeinen 

liikkumattomuus 

Sukupuoliroolien 

vaikutus 

liikkuvuuteen 

Sukupuolittunut 

väkivalta ja 

turvattomuus 

Rajoittunut 

pääsy 

taloudellisiin 

resursseihin  

Psykososiaaliset 

vaikutukset 

  Naisten työtaakan ja 

vastuun kasvu 

miesten muuton 

jälkeen 

Rajoittunut 

päätöksenteko ja 

mobiliteetti  

  

 

 

5.4.1 Sukupuoliroolit  

 

Sukupuoliroolien vaikutus liikkuvuuteen 

Dokumenttianalyysistä ilmeni, että miesten muutto sopeutumiskeinona katastrofin 

aiheuttamiin vaikeutuneisiin oloihin on melko yleistä. Naisten vastuulla oleva 

reproduktiivinen työ taas toimii merkittävänä muuttoliikkeen esteenä. Analyysissä 

ilmeni, että naiset jäivät kotiin juuri huolehtimaan kotitaloudesta, lapsista ja 

vanhuksista. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää huomioida kulttuuriset erot. 

Esimerkiksi asiantuntija A:n mukaan monissa Aasian maissa naisen reproduktiivinen 

rooli ei rajoita merkittävästi muuttoa. Kuitenkin jos nainen muuttaa, hän ei yleensä ota 

lapsia mukaan, sillä lasten kanssa muuttaminen on hankalaa. Myös asiantuntija B 

mainitsi, että esimerkiksi Filippiineillä on yleistä, että naiset muuttavat palvelualan 

töiden perässä, kun taas miehet jäävät kotiin.  
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Lisäksi asiantuntijat mainitsivat, että kynnys muuttaa saattaa todellisuudessa olla suuri 

ja on yleistä, että ihmiset jäävät alueelle, jos siellä pystyy vielä asumaan. Tämä vastaa 

kirjallisuutta vapaaehtoisesta liikkumattomuudesta ympäristönmuutosten yhteydessä. 

Asiantuntija B:n mukaan on myös yleistä, että etenkin äkilliset luonnonkatastrofit itse 

asiassa luovat alueelle työllisyyttä moneksi vuodeksi. Työ on erityisesti 

jälleenrakennukseen liittyvää rakennustyötä, jota pääasiassa miehet tekevät. Tällöin 

miehillä ei välttämättä ole mitään tarvetta muuttaa työn perässä, vaikka 

normaalitilanteissa siirtotyöläiseksi lähteminen olisikin yleistä. Toisaalta taas hitaasti 

etenevien ja usein toistuvien katastrofien, kuten kuivuuden yhteydessä miesten 

väliaikainen muutto on kehittynyt yleiseksi kotitalouksien sopeutumiskeinoksi 

kuivuuden aikana. Kuten jo edellä mainittiin, liikkumattomuutta ja liikkuvuutta 

hyödynnetään usein saman kotitalouden sopeutumiskeinoina, jolloin ne saattavat 

toimia toisiaan vahvistavina (Schewel, 2019). Tämä vaikuttaa olevan yleistä erityisesti 

Afrikan maissa, joissa muutto toimii miesten sopeutumiskeinona, kun taas naiset 

jäävät paikoilleen. 

 

Naisten työtaakan ja vastuun kasvu miesten muuton jälkeen  

Tilanteissa, joissa perheen mies on muuttanut, suurimpia vaikutuksia alueelle jääneille 

naisille ja tytöille on heidän työtaakkaansa ja vastuidensa merkittävä kasvu. Lasten- ja 

kodinhoidon lisäksi tietyissä kulttuureissa, esimerkiksi Bangladeshissa (18) on yleistä, 

että naiset huolehtivat myös miehensä vanhemmista miehen ollessa poissa. 

Reproduktiivisen työn lisäksi monet naiset osallistuvat ansiotyöhön. Tällöin on yleistä, 

että naiset tekevät töitä lähes koko päivän, etenkin jos työpäivän jälkeen heidän täytyy 

tehdä päivän aikana tekemättä jääneet kotityöt. Naisten kotitöitä lisää katastrofien 

jälkeinen rajoittunut pääsy puhtaaseen veteen. Tämän takia naiset joutuvat käyttämään 

työpäivän jälkeen paljon aikaa etenkin veden hakuun. Esimerkiksi Bangladeshissa 

(18) moni nainen joutui töiden jälkeen keräämään vettä iltaisin ja öisin. Tämä lisäsi 

myös heidän kohtaamansa seksuaalisen väkivallan riskiä. 

Analyysissä korostuu naisten reproduktiivisen roolin ja ansiotyön välinen suhde. 

Patriarkaalisissa yhteiskunnissa naisten korostunut reproduktiivinen rooli aiheuttaa 

usein naisille rajoitteita, jos he päättävät osallistua ansiotyöhön. Reproduktiivisen 

roolin takia naiset eivät välttämättä voi valita vapaasti työpaikkansa sijaintia. Lisäksi 
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naiset joutuvat usein tekemään kompromisseja joko työpaikallaan tai kotonaan. 

(Hiroo, 2005; Kantor, 2009.) Dokumenteista ilmenikin, että äidin ollessa töissä lapset 

saatetaan joutua jättämään siksi aikaa yksin kotiin. Tämä aiheuttaa sekä lapsille että 

äidille stressiä: 

The sky had darkened, lit up by bolts of lightning, and the rolls of thunder 

sounded the start of the monsoon. Shahanara’s immediate concern was for her 

two young boys left at home alone. Murshed, the younger, was six years-old 

and afraid of thunder. She had to get back home quickly to console him, but 

also had to earn the little money she received from working in the gher. (UN 

Women, 2015, 10) – Bangladesh (2)  

On yleistä, että äidit myös joutuvat ottamaan nuorimmat lapset mukaansa ansiotöihin. 

Lisäksi perheen vanhemmat tytöt usein osallistuvat kotitöihin ja nuorempien sisarusten 

hoitamiseen. Tällöin he joutuvat monesti olemaan pois koulusta tai mahdollisesti 

ottamaan sisaruksiaan mukaan kouluun, jotta nämä eivät jäisi yksin kotiin.  

Monilla alueilla naisten rooli myös maataloudessa kasvaa miesten työvoiman 

puuttuessa. Lisäksi monet naiset joutuvat ottamaan vastuulleen uusia tehtäviä, jotka 

miehet ovat aiemmin tehneet. Näihin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi virastoissa ja 

torilla asioiminen (18). Thaimaassa (19) taas naiset ottivat vastuulle miesten aiemmin 

tekemät kylän korjaus- ja huoltotyöt. Naiset saattavat siis miesten poissa ollessa tehdä 

samanaikaisesti jopa kolmea työtä, mikä vastaa Moserin (1993) teoriaa naisten niin 

kutsutusta kolmoisroolista. 

 

5.4.2 Patriarkaaliset kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt ja normit  

 

Sukupuolittunut väkivalta ja syrjintä 

Naisten muuttoa rajoittaa myös sukupuolittuneen väkivallan riski, joka kasvaa naisten 

liikkuessa kauemmas kotoa. Toisaalta aineiston analyysi osoitti, että miesten muutto 

lisää naisten kohtaamaa väkivaltaa ja sen riskiä merkittävästi myös naisten jäädessä 

kotiin. Asiantuntija A mainitsee, että naisten kohtaaman väkivallan riski lisääntyy 

etenkin tilanteissa, joissa suuri osa kylän miehistä on muuttanut ja se tiedetään yleisesti 

lähistöllä. Esimerkiksi Bangladeshissa (18) naiset ja tytöt kohtasivat häirintää ja 

ahdistelua, mutta myös fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. Väkivalta rajoittaa elämää, 

sillä monet tytöt eivät uskaltaneet poistua kotoaan edes kouluun, ja naiset joutuivat 

kulkemaan torille ja töihin ryhmissä (18). 
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Asiantuntija A:n mukaan tilanteissa, joissa lapset ovat jääneet muille hoitoon 

yksinhuoltajan tai molempien vanhempien muuttaessa, lasten hyväksikäytön riski 

usein kasvaa. Lisäksi lapsiavioliitot usein lisääntyvät rahaongelmien seurauksena, sillä 

perheessä on tällöin vähemmän huollettavia ja avioliitoista saatetaan saada 

myötäjäisiä. 

Dokumenteista ilmeni myös jonkin verran sitä, että muu yhteisö saattaa syrjiä yksin 

jääneitä naisia, mikä vaikeuttaa entisestään heidän elämäänsä. Esimerkiksi 

Bangladeshissa (18) yksin jääneiden naisten oli vaikea saada muulta yhteisöltä tukea 

ja esimerkiksi väkivallasta ilmoittaminen saattoi johtaa naisten syyllistämiseen ja 

heistä juoruiluun kylässä.  

 

Rajoittunut päätöksenteko ja mobiliteetti 

Asiantuntija B:n mukaan naisten mahdollisuuksiin muuttaa vaikuttaa heidän 

liikkuvuuden mahdollisuutensa kulttuurissa ennen katastrofia. Tämä ilmeni myös 

dokumenteista. Etenkin Etelä-Aasian maissa naisten yksin liikkuminen kylän 

ulkopuolella on usein hyvin rajoitettua, mikä estää myös heidän muuttoaan. 

Esimerkiksi Bangladeshissa (18) naiset saattavat kuitenkin muuttaa miehen tai koko 

perheen kanssa, jolloin muutto on usein pysyvää. Thaimaassa (19) taas 

yksinhuoltajaäiti voi muuttaa myös yksin ja jättää lapset hoitoon esimerkiksi 

isovanhemmille. Kuitenkin naimisissa olo rajoittaa naisten mahdollisuuksia muuttaa 

etenkin tietyissä etnisissä ryhmissä. Erityisesti nuorten naimisissa olevien naisten 

oletetaan jäävän kylään ja heidän muuttonsa on harvinaista (19). Tästä voi päätellä 

ainakin tietyissä kulttuureissa patriarkaalisten normien rajoittavan naisten muuttoa 

enemmän kuin heidän reproduktiivinen roolinsa. 

Miesten muuton jälkeen naisten mobiliteetti usein rajoittuu entisestään niissä 

kulttuureissa, joissa naiset eivät liiku yksin. Esimerkiksi Bangladeshissa (18) ilman 

miestä kylässä liikkumista saatetaan paheksua. Asiantuntija B mainitsi, että 

kulttuureissa, joissa perheen miehellä on ollut julkinen rooli, naisten pääsy palveluihin 

usein heikentyy naisten jäädessä yksin. Näin ollen miehen asema perheessä vaikuttaa 

epäsuorasti naisiin myös miesten ollessa poissa. Aineistosta nousi kiinnostavana 

aiheena esiin myös naisten mahdollisuudet tehdä päätöksiä miesten poissa ollessa. 
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Esimerkiksi Malawissa (17) naiset eivät saa tehdä mitään yhteisöön liittyviä päätöksiä 

sinä aikana, kun miehet ovat poissa. Bangladeshissa (18) joillakin alueilla päätökset 

tekevät naisten puolesta esimerkiksi muut sukulaiset. Myös asiantuntija B mainitsee, 

että joissakin kulttuureissa alueelle jäänyt perhe liittyy laajennetun perheen osaksi, 

jossa esimerkiksi isoisä toimii perheen päänä. Toisaalta Bangladeshissa (18) ilmeni 

myös tapauksia, joissa naiset saavat tehdä päätöksiä miehen ollessa poissa ja miesten 

palattua kotiin, päätökset tehdään usein yhdessä. Tästä voi mahdollisesti päätellä, että 

naisten päätöksentekovalta saattaa kasvaa pysyvästikin miesten muuton myötä. 

Asiantuntija B mainitsikin, että miesten muutto voi olla naisille myös positiivinen ja 

voimaannuttava kokemus. Tämä tuli ilmi myös Bangladeshissa, jossa eräs nainen koki 

miehen muuton vapauttavana kokemuksena: 

She felt a new sense of freedom in her life: a freedom to choose who she wanted 

to be and what she wanted to do. For the first time in her life she felt that she 

was not bound by restrictions, or the scrutinising eyes of her inlaws. (UN 

Women, 2015, 13) – Bangladesh (2) 

 

5.4.3 Rajoittunut pääsy resursseihin  

 

Rajoittunut pääsy taloudellisiin resursseihin  

Analyysin perusteella näyttää siltä, että erityisesti Etelä-Aasiassa alueelle jääneet 

perheet kärsivät suurista taloudellisista vaikeuksista. On yleistä, että miehet lähettävät 

töistään tienaamaa rahaa kotiin, mutta rahalähetykset eivät ole tarpeeksi suuria. 

Monissa tapauksissa perheen rahatilanne siis heikkenee, vaikka perheenjäsen 

muuttaakin tienatakseen rahaa perheelle: 

When they are with us they give 30 percent of their income to us; but when they 

are not with us, they do not give us even that much. So we lose that money when 

they go out in search of work (Pincha ym. 2008, 39) – Intia (11) 

Rahalähetysten ollessa riittämättömiä monet naiset aloittavat ansiotyön. Tietyillä 

alueilla, esimerkiksi Bangladeshissa (18) naiset eivät kuitenkaan saa työskennellä 

kodin ulkopuolella. Tällöin moni joutuu ottamaan lainaa sukulaisiltaan tai naapureilta. 

Lainan korko voi kuitenkin olla suuri ja naisia saatetaan painostaa maksamaan se 

nopeasti takaisin (18). 
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Rahaongelmien takia monet perheet kärsivät terveysongelmista ja aliravitsemuksesta, 

mikä vaikuttaa etenkin lapsiin. Lisäksi sairastuneille ei välttämättä ole varaa ostaa 

lääkkeitä tai viedä heitä lääkäriin. Asiantuntija A myös mainitsi, että rahanpuutteen 

takia lasten koulunkäynti saattaa keskeytyä, jos perheellä ei ole varaa maksaa 

koulumaksuja tai ostaa koulutarvikkeita.  

Schewelin (2019) mukaan perheenjäsenen rahalähetykset voivat mahdollistaa toisten 

perheenjäsenten jäämisen. Kotiin jääneet vaikuttavat olevan hyvin riippuvaisia 

rahalähetyksistä, mutta näiden tulosten perusteella rahalähetykset eivät välttämättä 

toimi toisen osapuolen, eli pääasiassa naisen kotiin jäämiseen mahdollistajana. Tämä 

johtuu siitä, että perheiden rahatilanne vaikuttaa heikkenevän merkittävästi. Tällöin 

liikkumattomuuden taustalla vaikuttavat todennäköisemmin sukupuoliroolit ja 

sukupuolten väliset valtasuhteet. Toisaalta tässäkin yhteydessä on syytä huomioida 

kulttuurien väliset erot ja se, että siirtotyöläisyys ja rahalähetykset voivat myös 

parantaa perheen rahatilannetta, kuten asiantuntija B korostaa. Näin tapahtui 

asiantuntijan mukaan erityisesti Filippiineillä taifuuni Haiyanin jälkeen. Näin ollen 

joissakin kulttuureissa perheen jäsenen muutto ja rahalähetykset todennäköisemmin 

mahdollistavat muun perheen jäämisen. Lisäksi rahalähetykset saattavat luoda uusia 

mahdollisuuksia myös heille, jotka jäävät paikoilleen (Bastia, 2014). Myös 

asiantuntija B mainitsi, että perheiden tilanne saattaa kohentua katastrofien jälkeen 

rahalähetysten myötä, jo sen takia, että heidän rahatilanteensa parantuu.   

 

5.4.4 Psykososiaaliset vaikutukset  

 

Dokumenttien perusteella sekä asiantuntijoiden mukaan siirtolaisuudella ja 

liikkumattomuudella on myös merkittäviä psykososiaalisia vaikutuksia koko 

perheelle. Dokumenttien perusteella työtaakka, vastuu lapsista, rahahuolet sekä 

naisten kohtaama syrjintä ja väkivalta aiheuttavat naisille suurta stressiä. Esimerkiksi 

Bangladeshissa (18) naiset elivät jatkuvassa pelossa väkivallan takia, mikä aiheutti 

heille unettomuutta ja sitä myötä terveysongelmia. Bangladeshissa (2) monet naiset 

olivat myös huolissaan siirtotyöläisiksi lähteneiden turvallisuudesta. Asiantuntijat 



 

49 

 

korostavat myös perheenjäsenen muuton psykososiaalisia vaikutuksia lapsiin ja 

vanhempiin, jotka muuton myötä tapaavat toisiaan harvemmin.  

 

5.5 Sukupuolittuneen haavoittuvuuden vähentäminen humanitaarisen työn 

kautta 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi humanitaarisen työn asiantuntijoiden kokemuksia ja 

näkemyksiä siiten, miten järjestöissä tehtävän humanitaarisen työn kautta voidaan 

vähentää haavoittuvuutta ja edistää haavoittuvien ihmisten asemaa ennen katastrofeja, 

niiden aikana ja niiden jälkeen.  

 

5.5.1 Katastrofiriskiä vähentävän työn merkitys 

 

Haastatteluissa korostui ennalta tehtävän valmiustyön merkitys haavoittuvuuden 

vähentämiseksi:  

Ehkä sellasena yhteenvetona, että jos mä aattelen semmosta katastrofityötä ja 

humanitaarista työtä naisten ja muutenkin yhteisön puolesta niin ehkä musta 

se tärkein on ennaltaehkäisy, mitä voidaan tehdä etukäteen, että minimoidaan 

ne tulevat ongelmat, niinku vaikka nyt ilmastonmuutokseen liittyvissä 

katastrofeissa. Sitten toinen on, että suunnitellaan siihen, että kun ja jos jotain 

tapahtuu, että kuinka se sitten tehdään. Rakennetaan niiden yhteisöjen sitä 

resilienssiä, että kun jotain tapahtuu, ne pystyy fyysisesti ja henkisesti 

kohtaamaan sen katastrofin ja sitten sen katastrofin jälkeen autetaan niitä, 

jotka on kaikista eniten hädässä ja autetaan ihmisiä jälleenrakentamaan. 

(Asiantuntija A) 

Valmiustyön avulla voidaan siis minimoida tulevia riskejä ja parantaa haavoittuvien 

asemaa katastrofien aikana. Hoaren ja kollegoiden (2012) mukaan katastrofiriskiä 

vähentävä työ, joka pyrkii lisäämään haavoittuvien ihmisten valmiutta ja resilienssiä 

on myös tehokkain keino vaikuttaa haavoittuvuuden alla vaikuttaviin 

sukupuolittuneisiin valtasuhteisiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi hankkeiden kautta, 

jotka osallistavat naisia katastrofisuunnitteluun liittyvään päätöksentekoon ja huomioi 

heidän tarpeensa (Hoare ym. 2012; Lafrenière ym. 2019). 
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Asiantuntija A:n mukaan haavoittuvien ryhmien osallistamista voidaan edistää 

monilla tasoilla tehtävän koulutus- ja vaikuttamistyön kautta. Työtä tehdään 

perhetasolta, kylä- ja yhteisötasolle, paikallishallinon tasolle ja mahdollisesti myös 

hallituksen tasolla saakka. Asiantuntija korostaa paikallishallinnon tasolle keskittyvän 

vaikuttamistyön merkitystä haavoittuvien ryhmien kannalta. Kun paikallishallinnon 

tasolla ymmärretään haavoittuvien ryhmien mukanaolon tärkeys, asiantuntijan 

mukaan tietoisuutta on sen jälkeen helpompi lähteä edistämään myös pienemmillä 

tasoilla, kuten kylissä ja perheissä. Lisäksi paikallishallinto voi helposti toteuttaa myös 

esimerkiksi kyliin vaadittavat varhaisen varoituksen järjestelmät.  

Molemmat asiantuntijat painottavat, että haavoittuvat ihmiset tulee saada mukaan 

suunnitteluun kertomaan itse omista tarpeistaan. Asiantuntija B korostaa avoimien 

tarvekartoituksien merkitystä, joiden avulla naisten tarpeet saadaan esille. 

Tarvekartoitusten suhteen on kuitenkin tärkeää huomioida, että niissä esille tulleet 

tarpeet ovat oikeasti naisten omia tarpeitaan, sillä naiset usein vastaavat kysymyksiin 

koko perheen tai lasten näkökulmasta. Tässä auttaa asiantuntijan mukaan normien ja 

kulttuuristen seikkojen ymmärtäminen, jotta osataan kysyä oikeat kysymykset. 

Yhteistyö paikallisen humanitaarisen järjestön kanssa auttaa ymmärtämään normit, 

sillä he tuntevat kulttuurin. Normien ja kulttuuristen erilaisuuksien kunnioittaminen 

on asiantuntija B:n mukaan tärkeää myös yhteisöihin tehtävissä suunnitelmissa, jotta 

ne ovat yhteisön hyväksyttävissä ja toteutettavissa. Tällöin tulee huomioida se, että 

länsimaisesta näkökulmasta kehitetyt valmiussuunnitelmat eivät välttämättä ole 

yhteisöön sopivia.  

 

5.5.2 Haavoittuvuuden vähentäminen avunanto- ja jälleenrakennusvaiheessa 

 

Asiantuntijat korostavat, että ennalta tehtävä valmiustyö ja suunnittelu auttaa 

vähentämään haavoittuvuutta evakuointilanteissa, suojissa ja hätäavun jakoon liittyen: 

Mut tokihan sit jos nää valmiussuunnitelmat ja muut on tehty hyvin ja jos ne 

on tehty sillä tavalla inklusiivisesti, niin se auttaa kyllä todella paljon varsinkin 

siinä ihan alkuvaiheessa. Sekä ihan henkiä pelastavalla tavalla, mutta myös 

siinä palveluiden laadun parantamisessa ja siinä, että ne on tavallaan sopivia. 

(Asiantuntija B) 
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Se ennalta suunnittelu, eli siis juuri tämmönen työ mitä me tehdään tosi paljon 

nykyään, tämmönen disaster risk reduction ja siihen kuuluu tämmöset 

yhteisöjen omat disaster risk planning. Et se on se kaikista tärkeintä, et on 

suunnitelma. (Asiantuntija A) 

Evakuointi- ja pelastautumistilanteeseen liittyvän haavoittuvuuden vähentämiseksi 

asiantuntija A korostaa koko yhteisön osallistavan riskien kartoituksen ja sen 

perusteella tehtävän evakuointisuunnitelman merkitystä. On tärkeää, että suunnitelma 

on kylän kaikkien asukkaiden tiedossa, mutta myös paikallisten avustustyöntekijöiden 

sekä paikallishallinnon tulee tuntea suunnitelma ja noudattaa sitä. Asiantuntija A 

painottaa yhteisön oman osaamisen ja valmiuden merkitystä:  

Ja sitten se on ehkä vielä, että semmonen oman yhteisön osaaminen siihen 

katastrofivalmiuteen on se todella tärkeä, koska siinähän voi mennä, et jos joku 

vaikka maanjäristys sattuu, niin siinähän voi mennä pitkä aika ennen, kun 

ulkopuoliset pääsee sinne paikalle. Et sehän on ensimmäisenä et naapurit on 

auttamassa, sitten tulee se ehkä viereinen kylä ja siinä voi mennä päiviä jopa, 

jos vaikka tiet menee rikki, nii siinähän voi mennä päiviä ennen ku sitten 

isommat tahot pääsee apuun. Että tavallaan se paikallinen tuntemus ja 

osaaminen on se kaiken A ja O. 

Asiantuntija A:n mukaan haavoittuvien ihmisten fyysinen liikkumattomuus 

evakuointi- ja pelastautumistilanteessa voidaan huomioida varmistamalla, että joku 

kylän asukas tietää esimerkiksi kaikkien vammaisten ihmisten määrän sekä sen missä 

he asuvat. Tällöin evakuoinnin aikana voidaan varmistaa, että kaikki ovat mukana. 

Lisäksi suunnitelmia voidaan harjoitella kylissä, jolloin kaikilla on tieto siitä, miten 

tulee toimia ja mihin mennä. Evakuoinnin harjoittelu varmasti vähentää esimerkiksi 

naisten pelkoa poistua kauemmas kotoa, jos he ovat aiemmin pysytelleet vain tietyllä 

alueella. Lisäksi se parantaa muun muassa lukutaidottomien asemaa, kun 

evakuointisuunnitelma ei ole vain kirjallisessa muodossa, vaan sitä on myös 

harjoiteltu.  

Haavoittuvuutta väliaikaisissa suojissa ja pakolaisleireillä vähentää molempien 

asiantuntijoiden mukaan ennen kaikkea niiden käytön suunnittelu. Suunnittelussa tulee 

huomioida se, miten päivittäisten toimien hoitaminen onnistuu kaikilta 

mahdollisimman helposti ja turvallisesti. 

No tää kaikki tietysti tulee siihen valmistautumiseen, et on esimerkiks mietitty, 

miten käytetään suojia ja minkä tyyppisen evakuoinnin aikana. Aika monesti 

julkiset rakennukset toimii suojina. Et millä sitä [haavoittuvuutta] voidaan 

estää, on et on selkee semmonen blueprintti siitä, et miten esimerkiks julkisia 

rakennuksia käytetään, miten siellä hoidetaan yksityisyys, miten hoidetaan 



 

52 

 

peseytyminen ja vessassa käynnit ja muut. Miten esimerkiksi non-food items tai 

ruokajakelu hoidetaan sillä tavalla, et se on turvallista kaikille. (Asiantuntija 

B) 

Ja sit hyvä valaistus on aina semmonen mikä on turvallisuutta alueella. 

Myöskin se, että naisethan on yleensä ne, jotka sitten hakee vettä tai 

polttopuita, että se reitti on turvattu, ettei heidän tarvii jossain siellä pitkin 

poikin kävellä myöhään illalla hakee vettä tai polttopuita tai näin. Et kaikki 

tällaset normaaliin elämään kuuluvat asiat pitäisi olla mietitty sillä tavalla, 

että se on turvallista heidän käydä. (Asiantuntija A) 

Turvallisuuden ja tarpeiden varmistamisessa auttavat asiantuntija A:n mukaan 

humanitaarisen avun laatukriteerien, kuten Sphere-minimistandardien noudattaminen:  

Ja sitten ihan tietysti, et kaikki ne toimijat, vaikka paikalliset NGO:t tai 

organisaatiot, tämmönen paikallistason hallinto, niin heille täytyis antaa sitä 

vaikka Sphere- standardit tai Punaisen Ristin näitä laatukriteerejä. Et niithän 

on hirveesti miten humanitaarista apua tulisi antaa ja miten paljon millekkin 

ihmisryhmälle ja kuinka monta vessaa kuuluu kuinka monelle ihmiselle ja näin. 

Et onko kaikki siellä Sphere- standardeissa kirjotettu ja se pitäisi olla selvää 

näille, vaikka just pakolaisleirien järjestäjille. Että jos mennään ohjeiden 

mukaan tavallaan, ainahan ei voida mennä ohjeiden mukaan, se on ihan selvä 

ja ei aina oo mahollisuutta olla just niin monta vesipistettä ihmisiä kohtaan, 

kun haluais, mutta niin paljon ku vaan voidaan mennä ohjeiden mukaan niin 

se sitten myöskin turvaa niitä ihmisiä ja naisia.  

Sphere-standardeihin ei kuulu erillistä osiota sukupuolelle, mutta niissä huomioidaan 

silti haavoittuvat ryhmät ja etenkin sukupuoleen perustuvan väkivallan minimoiminen 

suojien suunnittelun kautta. Sukupuoleen liittyvien kysymysten korostaminen 

standardeissa kuitenkin todennäköisesti lisäisi sukupuolinäkökulman huomioimista 

humanitaarisessa avussa, sillä suurin osa järjestöistä noudattaa niitä. (van Dijkhorst 

&Vonhof, 2005, 29.)  

Molemmista haastatteluista selvisi, että jälleenrakennusvaiheessa järjestöjen tuki 

kohdistetaan ensisijaisesti kaikista haavoittuvimpiin kotitalouksiin. Näihin kuuluvat 

pääasiassa yksinhuoltajakotitaloudet, joista suurin osa on naisten johtamia 

kotitalouksia, mutta myös kotitaloukset, joissa asuu vammaisia: 

Mutta kyllähän meidän hankkeissa ja kaikissa muissakin, et kyllähän sitä apua 

annetaan kaikille sitä tarvitseville niin paljon kun voidaan, mutta jos täytyy 

linjata ja rajata, niin kyllähän ne haavoittuvassa asemassa olevat perheet, että 

just tämmöset naisten johdattama perheet ja just perheet missä on vammaisia 

ihmisiä, niin he kyllä tarvitsevat sen kaiken tuen sitten siinä jälkimainingeissa. 

(Asiantuntija A) 
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Asiantuntija B mainitsee, että usein alueen kotitalouksien suuren määrän takia ei ole 

mahdollista selvittää sitä, että onko perheen toinen huoltaja vain väliaikaisesti 

muualla. Tällaisissakin tapauksissa yksihuoltajakotitalouksille annettu tuki kuitenkin 

kohdistuu myös sellaisiin perheisiin, joista toinen huoltaja on poissa siirtotyöläisenä.  

Asiantuntija A:n mukaan järjestön tuki alueelle jääneille perheille voi olla suoraa 

taloudellista tukea, ruoka-apua tai esimerkiksi lasten koulutarvikkeiden hankkimista. 

Naisille voidaan tarjota myös psykososiaalista tukea. Lisäksi naisten ja lasten 

haavoittuvuutta vähentää merkittävästi kylän infrastruktuurin korjaaminen. Erityisesti 

vesi-infrastruktuurin, kuten kaivojen korjaaminen lyhentää vedenhakumatkoja. Näin 

infrastruktuurin korjaaminen vähentää naisten ja tyttöjen työtaakkaa sekä edistää 

koulunkäyntiä. Lisäksi koulujen korjaaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, 

sillä koulujen ollessa pitkään suljettuina, on yleistä, että moni lapsi jää pysyvästi pois 

koulusta. Lasten koulun jatkuminen hyödyttää varmasti lasten lisäksi yksin jääneitä 

naisia, etenkin kun dokumenteista ilmeni lastenhoitovastuun aiheuttavan stressiä ja 

vaikeuttavan naisten työntekomahdollisuuksia kodin ulkopuolella. 

Bradshaw (2014) korostaa, että vaikka sukupuolinäkökulma on ollut eniten esillä juuri 

avunanto- ja jälleenrakennusvaiheissa, niiden kautta ei kuitenkaan ole onnistuttu 

puuttumaan haavoittuvuuden juurisyihin. Hoare ja kollegat (2012) kuitenkin pohtivat, 

että pitäisikö humanitaarisen avun edes pyrkiä muuttamaan sukupuolten välisiä 

suhteita sen lisäksi, että se vastaa naisten välittömimpiin tarpeisiin. Asiantuntija B 

korostaa, että haitallisten sukupuolinormien muuttaminen on järjestön pidemmän 

aikavälin tavoite. Kuitenkin avunantovaiheessa patriarkaalisten käytäntöjen ja 

normien esille tuominen voi aiheuttaa naisille ongelmia. Tällöin sukupuolinormien ja 

kulttuuristen seikkojen huomioon ottaminen välittömimmän hätäavun jaossa voi tuoda 

naisille enemmän turvaa. Asiantuntija B mainitsee esimerkkinä käteisavun jakamisen. 

Vaikka yleisesti ottaen kotitalouden naisille jaettu rahaa menisi koko perheen käyttöön 

tasapuolisemmin, täytyy kuitenkin huomioida se, miten naiset pääsevät hakemaan 

avun, jos heidän mobiliteettinsa kodin ulkopuolella on rajoitettua tai se ei ole 

turvallista. Lisäksi kulttuureissa, joissa on totuttu siihen, että mies vastaa perheen raha-

asioista, naisille jaettu raha voi aiheuttaa ongelmia perheen sisällä. Tällaisissa 

tilanteissa siis normeihin ja kulttuuriin mukautuminen voi olla tarpeen: 
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Et koska humanitaarisessa avussa pääsääntöisesti kuitenkin idea on se, et 

ihmisten perustarpeet tyydytetään niin pitkälle, kun pystytään, et ei se oo 

paikka missä aletaan saarnaamaan normien muutosta. Varsinkaan tässä ihan 

alkuvaiheessa. Et siin pitää aika pitkälle muotoutua sit siihen kulttuuriin, että 

ei tee mitään lisäharmia. (Asiantuntija B) 

Lisäksi hankkeet, jotka pyrkivät muuttamaan sukupuolten välisiä suhteita 

jälleenrakennusvaiheessa esimerkiksi luomalla naisille uusia 

työllistymismahdollisuuksia voivat olla myös haitallisia, jos kotitalouksien sisäinen 

työnjako ei muutu. Näin naisten työtaakka todennäköisesti vain kasvaa entisestään. 

(Hoare ym. 2012.) Asiantuntija B:n mukaan sosiaalisista normeista juuri 

sukupuolinormien muuttaminen on kaikista haastavinta. Tällöin on tärkeää se, että 

eriarvoisuudet kuitenkin tunnistetaan ja hankkeissa huomioidaan esimerkiksi naisten 

reproduktiivinen rooli. Esimerkiksi lasten päivähoidon järjestäminen edistää naisten 

osallistumista hankkeisiin tai päätöksentekoon:  

Ja ihan, et jos halutaan, et naiset osallistuu johonkin, vaikka vaan siihen 

päätöksentekoprosessiin, niin on tärkeetä, että mietitään, et miten sen ajan, 

kun ne osallistuu tähän, et voidaanko me auttaa näiden kotivelvoitteiden 

hoitamisessa. Koska aika usein ne sit estää naisia osallistumasta. (Asiantuntija 

B) 

Jotta avunanto- ja jälleenrakennusvaiheessa voitaisiin puuttua rakenteellisiin 

eriarvoisuuksiin, tulisi Bradshaw’n (2014) mukaan keskittyä naisten käytännön 

tarpeiden sijasta heidän strategisiin tarpeisiinsa. Strategisten tarpeiden kautta pyritään 

puuttumaan rakenteelliseen syrjintään ja ne vastaavat naisten oikeuksiin heidän 

vastuidensa sijasta. Vaikka myös käytännön tarpeisiin vastaaminen on tärkeää, monet 

käytännön tarpeet, kuten ruoka ja vesi saatetaan nähdä pääasiassa naisten tarpeina 

siksi, että naiset ovat vastuussa niistä. Näin niihin keskittyminen voi jopa vahvistaa 

sukupuolten välisiä valtasuhteita. (Bradshaw, 2014.) 

Etenkin avunantovaiheessa tehtävä sukupuolianalyysi voi auttaa ymmärtämään 

sukupuolittuneet tarpeet ja niiden yhteyden rakenteellisiin eriarvoisuuksiin (Lafrenière 

ym. 2019). Myös asiantuntija B korostaa pian katastrofin jälkeen toteutettavan 

tarvekartoituksen ja sukupuolianalyysin merkitystä. Asiantuntijan mukaan 

sukupuolianalyysin toteuttamiseen liittyy kuitenkin haasteita, sillä ymmärrys 

sukupuolinäkökulman tärkeydestä on yleisesti ottaen rajallista humanitaarisessa 

toiminnassa:  
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Ja sit taas hyvin äkkiä sen jälkeen, kun joku katastrofi on tapahtunu, niin on 

aina haasteellista saada se semmonen rapid gender analysis mukaan siihen 

ensimmäiseen, kun katastrofin jälkeen tehdään yleensä jonkin näköinen multi-

sectoral needs assessment. Se et miten siihen saadaan sekä tämmönen gender 

analysis mukaan ja miten saadaan siihen protection analyysi mukaan nii se on 

taas sit humanitaaristen organisaatioiden, esimerkiks oman organisaation 

lobbauksesta. Et se on yllättävän vaikeeta kansainvälistenkin organisaatioiden 

sisällä saada edes minkään näköstä kysymystä tai minkään näköstä datan 

keruuta sukupuoleen liittyen niihin mukaan. Vielä siis tänäkin päivänä se on 

haasteellista. 

Sukupuolinäkökulman puute humanitaarisessa avussa voi johtua siitä, että kiireen 

takia avunantovaiheessa turvaudutaan pääasiassa käytäntöihin, joita on aina ennenkin 

hyödynnetty (Hoare ym. 2012). Asiantuntija B:n mukaan stressaavassa ja kiireisessä 

tilanteessa korostuu etukäteissuunnittelun ja valmiiden sukupuolinäkökulman 

huomioivien työkalujen hyödyntäminen. Tällöin olennaisia asioita ei jää kiireen takia 

kysymättä. Lisäksi, kun varsinkin alkuvaiheen tarvekartoituksissa voidaan kysyä 

rajallinen määrä kysymyksiä, on tärkeää, että sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat 

oikeanlaisia ja sukupuolinormit huomioivia. Tämä minimoi riskiä siitä, että naiset 

vastaisivat kysymyksiin esimerkiksi lasten tai muun perheen näkökulmasta. 

Oikeanlaisilla kysymyksillä naisten oikeat tarpeet saadaan esille.  

 

6. Pohdinta ja yhteenveto 

 

6.1 Tulosten yhteenveto ja tarkastelu 

 

Tutkielman päätavoitteena on ollut lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolittuneesta 

haavoittuvuudesta luonnonkatastrofien yhteydessä. Tämä on suhteellisen vähän 

tutkittu, mutta hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Tarkempana tavoitteena on ollut 

selvittää, mitkä ovat keskeisimmät sukupuolten eriarvoisuuteen johtavat juurisyyt, 

jotka vaikuttavat haavoittuvuuden taustalla sekä miten nämä juurisyyt ilmenevät 

katastrofien eri vaiheissa. Tavoitteena on ollut myös tutkia, miten sukupuolittunut 

liikkumattomuus ilmenee haavoittuvuuden osana. Viimeisen tutkimuskysymyksen 

kautta tavoitteena on ollut myös käsitellä sitä, miten järjestöjen humanitaarisen työn 

kautta voidaan vähentää haavoittuvuutta.  
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Sukupuolinäkökulma haavoittuvuuteen on painottanut sitä, että haavoittuvuutta ei 

voida käsitellä erillään yhteiskuntien rakenteellisista sukupuolten välisistä 

eriarvoisuuksista. Myös tämän tutkielman tulokset vahvistavat kyseisen näkökulman 

korostamalla rakenteellisten juurisyiden merkitystä haavoittuvuuden taustalla. 

Analyysin avulla eroteltiin kolme juurisyytä, jotka johtavat sukupuolittuneeseen 

haavoittuvuuteen. Vaikka näitä juurisyitä käsitellään tuloksia kuvatessa erillään 

toisistaan, ne eivät kuitenkaan todellisuudessa ole täysin erillisiä tekijöitä. Esimerkiksi 

resursseihin pääsy on riippuvaista muun muassa köyhyyden lisäksi paljolti myös 

patriarkaalisista käytännöistä ja normeista (mm. Ferdous & Mallick, 2019). Tämä 

johtuu siitä, että resurssien ollessa vähissä, ennen katastrofeja syrjintää kohdannut 

ryhmä kärsii myös eniten niiden puutteesta katastrofien aikana ja jälkeen (Neumayer 

& Plümper, 2007).  

Tuloksissa vaikuttavat korostuvan eritysesti erilaisten patriarkaalisten käytäntöjen ja 

normien merkitys haavoittuvuutta aiheuttavina tekijöinä. Erityisesti sukupuolittuneen 

väkivallan yleisyys sekä normit, jotka rajoittavat naisten 

päätöksentekomahdollisuuksia ja liikkumista painottuivat tuloksissa. Myös Ferdous ja 

Mallick (2019) ovat saaneet samanlaisia tuloksia tutkimuksestaan. He havaitsivat 

erilaisten syrjivien patriarkaalisten normien ja käytäntöjen olevan merkittävämpiä 

haavoittuvuuden kannalta kuin sukupuolittuneiden roolien ja vastuiden. Vaikka heidän 

tutkimuksensa sijoittuu Bangladeshiin, tässä aineistossa havaittiin patriarkaalisten 

normien ja käytäntöjen vaikutuksen olevan merkittävä myös monissa muissa 

kulttuureissa. Näiden tulosten perusteella tällaisiin normeihin ja käytäntöihin tulisi siis 

kiinnittää erityistä huomiota käytännöissä, jotka pyrkivät vähentämään 

haavoittuvuutta. 

Rakenteellisten juurisyiden havaittiin vaikuttavan haavoittuvuuteen ennen 

katastrofeja, niiden aikana ja niiden jälkeen. Ennen katastrofeja rakenteelliset 

eriarvoisuudet johtavat katastrofivalmiuden puutteeseen, ennen kaikkea rajoittamalla 

syrjityssä asemassa olevien tiedon saantia ja osallistumista yhteisön 

katastrofisuunnitteluun. Katastrofien aikana ja jälkeen ne aiheuttavat haavoittuvuutta 

muun muassa väliaikaisissa suojissa sekä johtavat rajoittuneeseen hätäavun, ruoan, 

veden ja terveydenhuollon saantiin. Erityisesti infrastruktuurin puutteellinen 

suunnittelu ja sen aiheuttama haavoittuvuus painottui analyysissä. Analyysin 
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perusteella etenkin vesi-, sanitaatio- ja hygieniainfrastruktuuriin liittyvät puutteet 

lisäävät naisten haavoittuvuutta. Tämä johtuu siitä, että naiset ovat pääasiassa 

vastuussa veden keruusta sekä riippuvaisimpia puhtaan ja riittävän veden saannista. 

Tästä huolimatta, naisilla on vähiten valtaa vaikuttaa infrastruktuurin suunnitteluun 

(Sweetman & Medland, 2017). Analyysin perusteella rakenteelliset juurisyyt 

rajoittavat myös haavoittuvien ryhmien jälleenrakennusmahdollisuuksia, mukaan 

lukien työllistymistä ja koulunkäyntiä. Työllistymistä ja koulunkäyntiä rajoittaa 

merkittävästi naisten ja tyttöjen reproduktiivisen työtaakan kasvu katastrofien myötä. 

Samojen juurisyiden havaittiin myös johtavan sukupuolittuneeseen 

liikkumattomuuteen. Tulosten perusteella sukupuolittunut liikkumattomuus ilmenee 

sekä evakuointiin ja pelastautumiseen liittyvinä rajoitteina, että katastrofien jälkeisenä 

liikkumattomuutena ja sen aiheuttamana haavoittuvuutena. Tulokset 

liikkumattomuudesta vastaavat siis pääosin aiempaa teoriaa ja kirjallisuutta.   

Erityisesti evakuointiin ja pelastautumiseen liittyviä mobiliteetin rajoitteita tulisi 

käsitellä osana haavoittuvuutta, sillä rajoitteet ovat aineiston perusteella yleisiä eri 

kulttuureissa. Lisäksi on todennäköistä, että ne asettavat naiset ja muut haavoittuvat 

ihmiset suurempaan riskiin loukkaantua tai kuolla katastrofien aikana. Tuloksista 

havaittiin hyvin samankaltaisia evakuointia ja pelastautumista rajoittavia tekijöitä, 

kuin Ayeb-Karlssonin (2020a, 2020b) tutkimuksista. Ayeb-Karlssonin tutkimuksissa 

kuitenkin korostuvat enemmän psykologisen tekijöiden ja esimerkiksi trauman 

aiheuttama liikkumattomuus. Tässä analyysissä taas intersektionaalisen näkökulman 

kautta tulivat ilmi myös fyysiset liikkumisen esteet. Hyvästä katastrofivalmiudesta tai 

suunnitelmien tuntemisesta ei välttämättä ole hyötyä henkilöille, joilla on fyysisiä 

liikkumisen esteitä, jos he eivät voi evakuoitua itsenäisesti. Lisäksi analyysissä 

korostuivat infrastruktuuriin liittyvät esteet, kuten suojien esteellisyys ja puutteelliset 

vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurit. Nämä saattavat aiheuttaa liikkumattomuutta myös 

rajoittamalla naisten ja muiden marginalisoitujen ryhmien mahdollisuuksia elää 

suojissa. Tällöin siis fyysisen liikkumattomuuden ja infrastruktuurin huomioiminen 

sukupuolittuneiden valtasuhteiden ja roolien lisäksi on tärkeää.  

Tulokset korostavat myös katastrofien jälkeisen liikkumattomuuden merkitystä 

pidemmän aikavälin haavoittuvuudelle. Aiempi tutkimus on lähinnä keskittynyt 

liikkumattomuuden syihin. Tämä tutkielma toi tärkeää tietoa myös liikkumattomuuden 
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seurauksista, joiden takia alueelle jäänyt perhe on haavoittuvassa asemassa 

mahdollisesti pitkäänkin katastrofien jälkeen. Analyysin perusteella naisten 

sosiaalisesti rakentunut riippuvuus miehistä jättää heidät haavoittuvaan asemaan 

miesten ollessa poissa (Bhatta ym. 2015, 17).  Tällöin naisten pääsy palveluihin tai 

taloudellisiin resursseihin usein heikentyy. Myös katastrofien jälkeinen puutteellinen 

tai tuhoutunut infrastruktuuri korostaa alueelle jääneen perheen haavoittuvuutta. Näin 

ollen erityisesti naisille oleellisen vesi-infrastruktuurin turvaaminen vähentää naisten 

haavoittuvuutta. Lisäksi koulujen korjaaminen edistää lasten koulunkäynnin 

jatkumista. 

Tuloksista ilmeni sukupuolittuneen liikkumattomuuden olevan monimutkainen ilmiö. 

Tämä oli myös odotettavissa teorian ja aiempien tutkimusten perusteella. Esimerkiksi 

aiemmassa kirjallisuudessa liikkumattomuuden ympäristönmuutosten yhteydessä on 

korostettu olevan lähinnä vapaaehtoista tai tahdonvastaista. Schewel (2019) kuitenkin 

mainitsee, että tahdonvastaisen ja vapaaehtoisen liikkumattomuuden ero ei 

todellisuudessa aina ole niin selkeä. Tämä tuli ilmi myös tämän tutkielman aineiston 

analyysissä. Esimerkiksi Neumayerin ja Plümperin (2017) mukaan evakuointiin 

liittyvän liikkumattomuuden voidaan katsoa pääasiassa olevan tahdonvastaista, vaikka 

monet naiset seuraisivatkin liikkumistaan rajoittavia normeja vapaaehtoisesti. Tämä 

johtuu siitä, että normit ja sukupuoliroolit peräisin yhteiskuntien epätasaisesta vallan 

jakautumisesta naisten ja miesten välillä (Neumayer & Plümper, 2007: 8).  

Kuitenkin tilanteissa, joissa perheen jäsen joutuu muuttamaan työn perässä, on 

suhteellisen vaikea tietää, että jääkö toinen osapuoli vapaaehtoisesti vai 

tahdonvastaisesti kotiin. Esimerkiksi dokumenttien perusteella moni nainen ei päätä 

muuttaa, mutta tämän aineiston perusteella ei voitu yleistäen sanoa, että vaikuttavatko 

esimerkiksi sukupuolten väliset valtasuhteet tai muuttoon liittyvä väkivallan pelko 

päätösten taustalla. Naisen hoivaroolin ja patriarkaalisten normien voitiin katsoa 

olevan merkittävimpiä lähtöä rajoittavia tekijöitä, mutta monissa tapauksissa naiset 

myös suosivat kotiin jäämistä. Näin ollen, aineiston perusteella ei voida sanoa, 

toimiiko miesten muutto naisten vapaaehtoisen liikkumattomuuden mahdollistajana, 

vai ovatko he jääneet ”ansaan”.  Tulosten perusteella havaittiin myös, että mobiliteetin 

rajoitteet vaikuttavat pienemmässä mittakaavassa naisten jokapäiväiseen elämään 

katastrofien aikana ja jälkeen. Esimerkiksi naisten jokapäiväinen liikkuminen on 
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patriarkaalisten käytäntöjen takia rajoittunutta muun muassa suojissa ja miesten 

muuton jälkeen. 

Tuloksissa korostui se, että merkittävin työ haavoittuvuuden vähentämiseksi 

humanitaarisessa työssä tapahtuu ennen katastrofeja. Koulutus- ja vaikuttamistyön 

avulla voidaan edistää paikallisen viranomaistason ja koko yhteisön tietoisuutta 

sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi koko yhteisön, mutta ennen kaikkea 

yhteisöjen haavoittuvien ryhmien valmiuden parantaminen, tarpeiden huomioiminen 

ja suunnitteluun osallistaminen vähentää heidän haavoittuvuuttaan katastrofien aikana. 

Avunanto- ja jälleenrakennusvaiheissa haavoittuvien asemaa pyritään parantamaan 

huomioimalla heidän tarpeensa ja suunnittelemalla humanitaarinen apu niiden 

mukaan. 

Teoriassa ja tuloksissa korostuvat rakenteellisten eriarvoisuuksien vaikutus 

haavoittuvuuteen, joten on myös tärkeää myös pohtia sitä, voidaanko katastrofeissa 

tehtävän humanitaarisen työn kautta vaikuttaa näihin eriarvoisuuksiin. Jotta 

katastrofiriskiä pienentävät käytännöt voisivat vähentää haavoittuvuutta, niiden tulisi 

Bradshaw’n (2014) mukaan keskittyä haavoittuvuuden juurisyihin haastamalla 

eriarvoisia sukupuolten välisiä valtasuhteita. Tehdyn analyysin perusteella voidaan 

sanoa, että katastrofiriskiä vähentävän työn kautta voidaan puuttua myös 

eriarvoisuuksiin. Tämä tapahtuu juuri lisäämällä haavoittuvien ryhmien 

päätöksentekomahdollisuuksia sekä huomioimalla heidän tarpeensa. Kuitenkin 

erityisesti avunanto- ja jälleenrakennusvaiheen aikana rakenteellisiin juurisyiden esille 

tuomisella voi olla jopa negatiivisia vaikutuksia. Olennaista kuitenkin on, että 

eriarvoisuudet ymmärretään, vaikka niihin ei voitaisi puuttua. Esimerkiksi hankkeiden 

suunnittelussa tulee huomioida naisten lastenhoitovelvollisuudet, vaikka itse 

sukupuoliroolien muuttaminen ei niiden kautta olisi mahdollista.  

Tulosten perusteella haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvat naiset ja tytöt. Tyttöjen 

haavoittuvuus ilmenee hyvin samanlailla kuin naisten, mutta heidän haavoittuvuuttaan 

lisää katastrofien jälkeisen koulunkäynnin keskeytyminen ja lapsiavioliittojen 

yleistyminen, joilla on merkittäviä pitkän aikavälin seurauksia. Bradshaw ja Fordham 

(2015) painottavat keskittymistä erityisesti murrosikäisten tyttöjen asemaan ja 

tarpeisiin katastrofeissa. Kirjoittajien mukaan murrosikäisten tyttöjen tarpeet jäävät 

helposti huomiotta, sillä heitä ei nähdä naisia, mutta ei myöskään enää lapsina. 
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Tulokset toivat esille myös intersektionaalisen näkökulman merkityksen 

haavoittuvuuden tutkimisessa. Sukupuolittunut haavoittuvuus korostuu etnisten 

vähemmistöjen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, vammaisten ja vanhusten 

keskuudessa. Näiden ryhmien kohtaama syrjintä ja mahdolliset fyysiset rajoitteet 

kärjistävät heidän kohtaamaansa haavoittuvuutta. Tällöin tulokset vahvistavat sen, että 

naisia ei tulisi käsitellä ainoastaan yhtenä haavoittuvana ryhmänä, vaan sekä 

tutkimuksessa että humanitaarisessa työssä on tarpeen omaksua intersektionaalinen 

feministinen näkökulma (mm. Yadav ym. 2021). 

 

6.2 Tutkielman luotettavuus ja rajoitteet 

 

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tulosten samanlaiseen yleistettävyyteen 

kuin tilastollisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta, 1998), tämän tutkielman 

tuloksien suhteen pitää kuitenkin pohtia sitä, ovatko ne yleistettävissä eri alueisiin ja 

kulttuureihin. Suurin osa haavoittuvuutta ja liikkumattomuutta käsittelevistä 

tutkimuksista on keskittynyt tiettyyn maahan ja mahdollisesti tiettyyn katastrofiin. 

Tulosten perusteella samojen rakenteellisten juurisyiden havaittiin vaikuttavan 

kaikissa dokumenteissa ja haastatteluissa käsitellyissä maissa ja kulttuureissa. 

Haavoittuvuuden myös havaittiin ilmenevän pääosin samojen teemojen kautta. 

Asiantuntijahaastatteluissa ja jonkin verran myös dokumenteissa kuitenkin tuli ilmi 

joitakin kulttuurisia ja eri konteksteihin liittyviä eroja haavoittuvuudessa. 

Merkittävimmät erot löytyivät joidenkin Latinalaisen-Amerikan ja Kaakkois-Aasian 

maiden kohdalla. Vaikka nämäkin yhteiskunnat ovat patriarkaalisia, niissä 

sukupuolinormien rajoittava vaikutus naisten elämään ei välttämättä ole yhtä 

merkittävä kuin esimerkiksi Etelä-Aasiassa. Dokumenttiaineistossa erityisesti 

katastrofien jälkeiseen liikkumattomuuteen keskittyvissä dokumenteissa painottuvat 

Etelä-Aasian maat. Tällöin on tärkeää huomioida, että tulokset katastrofien jälkeisestä 

liikkumattomuudesta eivät välttämättä tuo esille tarpeeksi kattavaa kuvaa aiheesta. 

Tämä ilmenikin asiantuntijahaastatteluiden aikana, joiden kautta liikkumattomuudesta 

saatiin myös eri näkökulmia esille.  

Triangulaatio eli haastattelujen yhdistäminen dokumenttianalyysiin lisää tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä asiantuntijoiden näkemykset haavoittuvuudesta vastasivat 
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suurimmalta osin dokumenteista ilmenneitä teemoja. Kuitenkin haastateltavien pienen 

määrän takia humanitaarisen työn merkityksestä haavoittuvuuden vähentämisessä on 

varmasti jäänyt asioita tutkimuksen ulkopuolelle. Näin ollen haasteltavien määrän 

lisääminen olisi voinut tuoda vielä uusia näkökulmia aiheeseen.  

 

6.3 Tutkielman merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Kaiken kaikkiaan tutkielma toi lisätietoa sukupuolittuneesta haavoittuvuudesta, mutta 

myös uutta tieto yhdistelmällä sukupuolittuneen liikkumattomuuden haavoittuvuuden 

tutkimiseen. Tämä tutkielma korostaa sukupuolinäkökulman tärkeyttä sekä 

haavoittuvuuden että ympäristöperäisen liikkumattomuuden tutkimuksessa, jotta 

saadaan selville kriisien eri vaikutukset eri asemassa oleviin ihmisiin. Ennen kaikkea 

tutkielma kuitenkin korostaa katastrofihaavoittuvuuden yhteyttä yhteiskuntien 

olemassa oleviin eriarvoisuuksiin, joiden ymmärtäminen on oleellista, jotta 

haavoittuvuutta voidaan myös pysyvästi vähentää. Eriarvoisuuksien analysointiin 

soveltuu parhaiten feministinen, intersektionaalinen näkökulma, joka tuo esille 

sukupuolten välisten valtasuhteiden yhteyttä myös muihin marginalisointia 

aiheuttaviin valtasuhteisiin (Hyndman, 2004a).  

Tämän tutkielman tulokset toivat esille useita ideoita lisätutkimusta varten. Yhtenä 

merkittävänä lisätutkimusta vaativana aiheena on intersektionaalinen haavoittuvuus. 

Etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen haavoittuvuutta olisi syytä tutkia 

enemmän heidän kohtaamansa syrjinnän takia. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan 

käsitelty tarkemmin sitä, miten intersektionaalista haavoittuvuutta voidaan vähentää 

humanitaarisen työn kautta. Aihetta ei erikseen käsitelty asiantuntijahaastatteluissa 

aiheen laajuuden takia. Vammaisten kohtaama haavoittuvuus tuli esille toisessa 

haastattelussa, mutta erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

haavoittuvuuden vähentäminen vaatii kuitenkin lisähuomiota. Lisäksi olisi tarpeen 

tutkia sitä, miten normit ja sukupuoliroolit vaikuttavat myös miesten asemaan 

katastrofeissa. Tätä näkökulmaa ei käsitelty tässä tutkielmassa, mutta muun muassa 

Mishran (2009) mukaan miesten ja poikien haavoittuvuus ja tarpeiden huomioiminen 

on yhtä tärkeää kuin naisten ja tyttöjen. 
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Myös katastrofien jälkeistä liikkumattomuutta ja sen aiheuttamaa haavoittuvuutta 

tulisi tutkia lisää, sillä teema osoittautui oletettua laajemmaksi ja 

monimutkaisemmaksi. Vaikka ilmastonmuutoksen ja sitä kautta lisääntyvien 

katastrofien vaikutus muuttoliikkeeseen on epäselvä, voidaan olettaa, että lisääntyvät 

ja useammin toistuvat katastrofit tulevat myös lisäämään lyhyen aikavälin muuttoa 

sopeutumiskeinona. Tällöin on tärkeää tutkia ilmastonmuutoksen ja katastrofien 

vaikutuksia myös niihin, jotka jäävät paikoilleen. Esimerkiksi olisi mielenkiintoista 

tutkia lisää tuloksissa lyhyesti esille tulleita liikkumattomuuden positiivisia 

vaikutuksia naisille, mutta myös laajempia vaikutuksia sukupuolten välisiin 

valtasuhteisiin.  
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