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1. Johdanto  
 

Lapsiperheköyhyyttä on viime vuosikymmenen aikana käsitelty laajasti julkisessa 

keskustelussa. Lapsiköyhyyden vähentämiseksi on käynnistetty valtion osalta poliittisia 

toimia. Syksyllä 2021 kansanedustaja Hilkka Kemppi toimitti valtionvaraministeri 

Annika Saarikolle lapsiperheköyhyyden poistamiseksi 20 keinon 

toimenpideselvityksen, jonka oli koonnut Kempin kokoama asiantuntijaryhmä. 

Selvityksessä tutkittiin perheiden köyhyyskokemuksia. Selvityksessä nousi esille, että 

matalat tulot vaikuttivat vastaajien arjen suunnitteluun ja valintoihin. Vastausten 

mukaan menot voivat olla arvaamattomia, eikä aina pystytä hankkimaan edes 

välttämättömiä tavaroita ja tämä voi romahduttaa perheen talouden kuukausiksi. 

Ruokakustannukset vievät suurimman osan perheen budjetista, eikä laadukkaaseen tai 

terveelliseen ruokaan ole välttämättä usein varaa. Myös vähävaraisuuden tuoma häpeä 

ja stressi heijastui vastauksissa. Lisäksi esille nousi vanhempien huoli lasten asemasta 

köyhyyden takia ja uhka tulla kiusatuksi sen vuoksi. Myös vuonna 2020 alkanut Covid 

19-pandemia on syventänyt lapsiperheiden taloudellista ahdinkoa. Selvityksessä 

nostettiin lapsiperheköyhyydestä eroon pääsemiseksi 2030 mennessä. Nämä ehdotukset 

liittyivät koulutuksen ja osallisuuden tukemiseen, riittävän palkan ja perheystävällisten 

työmarkkinoiden lisäämiseen sekä lapsiperheiden talouksien tukemiseen. (Kemppi 

2021.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa elää 126 000 köyhäksi määriteltyä lasta. 

Tulonjakotilastossa lapseksi katsotaan kotitalouden alle 18-vuotiaat henkilöt, joita 

vuonna 2019 tilastojen mukaan oli reilu miljoona. Pienituloisia henkilöitä oli 669 000 ja 

pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,3 prosenttia. Pienituloisena pidetään 

henkilöitä, joilla on kotitaloudessaan käytettävissä olevia tuloja alle 60 prosenttia 

kotitalouksien mediaanitulosta, joka oli vuonna 2019 yhden hengen taloudessa 25 500 

euroa vuodessa. (Tilastokeskus 2019.) Kuitenkin kansainvälisessä vertailussa suhteessa 

muihin EU-maihin Suomen lapsiköyhyys on vähäisempää. Suomessa noin 10 prosenttia 

kaikista lapsista on määritelty köyhiksi ja luku on pysynyt samana eri vuosina.  

(Karvonen, S, Mäntylä, E. & Salmi, M. 2016, 7.) Lasten eriarvoistuminen on kuitenkin 

kasvanut köyhissä kotitalouksissa asuvien lasten määrän kasvun myötä ja se varjostaa 

lasten hyvinvoinnin monia myönteisiä kehityskulkuja. Hyvinvoinnin kääntöpuolella 

usein tarkoitetaan huono-osaisuutta, hyvinvoinnin vajeita ja köyhyyttä. (Kallio & 
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Hakovirta 2020, 7–8.) Lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt Suomessa ja 

huoli lapsiperheiden hyvinvoinnista on tullut enemmän esille suomalaisessa 

tutkimuksessa. (Forssén, Roivainen, Ylinen & Heinonen 2012, 16; Sironen & 

Saastamoinen 2014, 19). Sekä kansalliset että kansainväliset tutkimukset osoittavat, että 

perheen ollessa pitkään heikossa taloudellisessa tilanteessa, on tällä negatiivisia 

vaikutuksia lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen. Köyhyyden on myös yleisesti 

katsottu vaikuttavan negatiivisesti vanhemmuuteen ja kodin ilmapiiriin. (Forssén 2012, 

109.) 

Tutkimukseni tarkoitus on tutkia äitien kokemuksia vauva-ajan köyhyydestä. 

Lapsiperheiden köyhyys on ollut viime vuosina hyvin politisoitunut aihe, joka kuului 

useiden kansanedustajaehdokkaiden puheissa edellisten eduskuntavaalien aikana. Myös 

kunnat ovat heränneet lapsiperheköyhyyden vaikutuksiin ja siitä esimerkkinä on Espoon 

kaupungin työstämä toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi vuosina 

2019–2021. Toimenpideohjelman tarkoitus on lisätä virkamiesten ja päättäjien 

tietoisuutta ja ymmärrystä lapsiperheiden köyhyydestä ja sen vaikutuksista sekä tuoda 

esille uusia toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden vähentämiseen tai sen vaikutusten 

lieventämiseen. (Espoo 2019.) 

Kiinnostukseni nimenomaan vauvaperheiden köyhyyttä kohtaan nousi työstäessäni 

systemaattista kirjallisuuskatsausta lapsiperheiden köyhyydestä ilmiönä 

käytäntötutkimuksen opintojaksolle. Kirjallisuuskatsauksessa nousi esille, että vauva-

ajan köyhyys on merkittävä vaikuttava tekijä pitkälle nuoruuteen. (Petäjä 2019.) Tiina 

Ristikari, Marko Merikukka ja Mia Hakovirta (2018) ovat tutkimuksessaan todenneet, 

että vauvaiässä koettu perheen köyhyys vaikuttaa nuoruudessa ja lisää riskiä aikuisiän 

köyhyydelle. Tutkimuksen mukaan erityisesti alle 2-vuotiaat ovat herkimmässä iässä 

perheen taloudellisille ongelmille, jotka aiheuttavat vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen. 

Tutkimuksessa käy myös ilmi, että varhaislapsuudessa, kun lapset kehittävät 

kognitiivisia ja vuorovaikutuksellisia kykyjään, luodaan edellytyksiä myös 

yhteiskunnassa toimimiselle. Mitä nuoremmasta lapsesta oli kyse ja mitä pidempään 

köyhyysjakso oli perheessä kestänyt, sitä vakavampi vaikutus lapsuudenaikaisella 

köyhyydellä oli. Hyvinvointia vaarantavien ongelmien, kuten peruskoulun varaan 

jäämisen, mielenterveysongelmien, teini-iässä alkaneiden ei-suunniteltujen raskauksien 

ja rikosten osalta, yhteys oli tutkimuksessa ilmeinen. (Ristikari, Merikukka & Hakovirta 

2018.) Kiinnostukseni erityisesti äitien kokemuksiin köyhyydestä on herännyt tämän 
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tutkimuksen myötä, sillä äidit usein viettävät eniten aikaa vauvojen kanssa. Lisäksi 

äiteihin kohdistuu usein kulttuuria odotuksia riittävästä äitiydestä esimerkiksi julkisen 

keskustelun ja sosiaali- sekä terveysalan ammattilaisten tuottamana, mikä voi vaikuttaa 

äitien kokemuksiin omasta äitiydestään (Berg 2008).  

On myös tärkeää tunnistaa, että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa köyhyyttä 

tulkitaan moniulotteisena ilmiönä, jota ei voida kuvata pelkästään taloudellisten 

resurssien niukkuuden mukaan. Köyhyydelle on monia määritelmiä ja siitä voidaan 

puhua matalan elintason näkökulmasta tai perustarpeiden puuttumisen, rajoittuneiden 

resurssien, perusturvallisuuden puutteen tai epätasa-arvoisuuden näkökulmasta (Banik 

2006, 11.) 

Maisterintutkielmani koostuu seuraavista luvuista johdannon ja johtopäätösten lisäksi. 

Luvussa kaksi esittelen tutkimuksen teoreettista taustaa, eli erilaisia näkökulmia 

köyhyyteen. Kolmas luku käsittelee aihetta koskevia aiempia tutkimuksia. Neljännessä 

luvussa esittelen tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset sekä aineiston, sen käsittelyn 

ja analyysin. Kuudes luku sisältää tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden. Seitsemäs 

luku käsittelee tutkimuksen tuloksia. Kahdeksannessa luvussa kokoan tutkimustulokset 

ja johtopäätökset.  

  



 7 

2. Tutkimuksen teoreettinen tausta 
 

2.1. Näkökulmia köyhyyteen 
 
 
Köyhyyttä määritellään usein taloudellisten resurssien näkökulman avulla, jolloin esille 

nousevat absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden käsitteet. Absoluuttinen köyhyys 

tarkoittaa, ettei yksilöllä ole tarpeeksi taloudellisia resursseja välttämättömien 

perustarpeiden, kuten suojan, ruuan ja juoman, tyydyttämiseen. Suhteellinen köyhyys 

taas perustuu sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuuteen, jolloin yksilön taloudelliset 

resurssit eivät riitä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja osallistumaan 

kansalaisena yhteiskunnan edellyttämään elämäntapaan. Suomessa köyhyys on 

suhteellista, kun taas kehitysmaissa, jossa se näyttäytyy absoluuttisena ilmiönä. (Kallio 

& Hakovirta 2020, 14.)  

 
Köyhyystutkija Peter Townsendin (1979) mukaan köyhyydessä elävien henkilöiden 

taloudelliset resurssit ovat niin rajalliset verrattuna keskivertoihmiseen, etteivät he 

kykene osallistumaan yhteiskuntaan normien mukaisesti luomaan itselleen normin 

mukaisia elinolosuhteita, eivätkä tätä kautta toteuttamaan yhteiskunnan jäsenyyttä. 

Määritelmä sisältää ajatuksen siitä, ettei köyhyys ole pelkästään absoluuttista, fyysisen 

toimintakyvyn uhkaamaa toimentulon niukkuutta. Euroopan komission (1989) 

virallisessa köyhyyden määritelmässä todetaan, että köyhyys perustuu riittävien 

resurssien suhteellisuuteen ja niiden riittämättömyyden estävän heitä osallistumasta 

siihen elämäntapaan, jota yhteiskunnassa pidetään hyväksyttävänä.  

 

Banik (2006, 12) tuo köyhyyskeskusteluun ajatuksen, ettei suhteellisesta köyhyydestä 

tulisi edes käyttää sanaa köyhyys, vaan pitäisi puhua eriarvoisuudesta, joka läheisesti 

liittyy suhteelliseen köyhyyteen. Perinteisiä köyhyyden määritelmiä kritisoivien 

tutkijoiden mukaan köyhyyden käsitteellä tulisi kuvata ensisijaisesti absoluuttista 

köyhyyttä. Amartya Sen (2009), nobel-palkittu taloustieteilijä, tuo esille toimintakyvyn 

käsitteen köyhyystutkimukseen. Hänen mukaansa köyhinä voidaan pitää niitä 

henkilöitä, joilla elämänhallinnan kyky on rajallinen. Tämä tarkoittaa 

toimintaköyhyyttä, jossa yksilöllä ei ole mahdollisuutta toimia haluamallaan tavalla, 

jolloin köyhyys on vapauden puutetta.  
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Sirosen & Saastamoisen (2014, 14) mukaan esimerkiksi köyhyyden kokemukset ovat 

yksilöllisiä. Moni pienituloinen ihminen ei välttämättä pidä itseään köyhänä tai voi 

puolestaan olla hyvin tyytyväinen elämäänsä. Khan (2009) esittää, että vaikka köyhyys 

tunnustetaan monimutkaiseksi ilmiöksi, se yleensä määritellään virallisesti 

yksinkertaisesti tulotason avulla. Krokin (2009, 118, 195) mukaan ihmiset tarkoittavat 

köyhyydellä eri asioita, joillekin se on puutetta ruoasta ja toisille merkkivaatteista. 

Kokemukset köyhyydestä voivat olla myös erilaisia ja ihmisten tapa merkityksellistää 

oma elämänsä ei välttämättä ole se tapa, joka vallitsee yhteiskunnan keskustelussa. 

Määritelmät varakkuudelle ja köyhyydelle ovat näin ollen riippuvaisia eletystä ajasta ja 

elinympäristöstä (Mooney, Knox & Schalt 2015, 179). 

 
2.2. Köyhyys osana huono-osaisuutta 

 

Tässä luvussa tarkastelen, miten köyhyys osana huono-osaisuutta vaikuttaa ihmisen 

elämään yleisellä tasolla sekä toimintaan ja elämänhallintaan. Huono-osaisuus ja 

köyhyys ovat käsitteitä, joiden määrittely on hankalaa niiden laajuuden sekä sen vuoksi, 

ettei ole olemassa selkeää yksiselitteistä määritelmää. Huono-osaisuutta usein 

määritellään hyvinvointivajeiden ja niiden kasautumisen kautta, jolloin hyvinvointi taas 

nähdään yksilön aktiivisen toimijuuden mahdollistavien aineettomien ja aineellisten 

resurssien näkökulmasta. Hyvinvointia lähestytään yksilön tarpeiden tyydyttämisestä, 

joita ovat monet elämän materialistiset ja henkisesti osa-alueet, kuten tulot, varallisuus, 

terveys, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja tyytyväisyys elämään. Kun taas 

huono-osaisuuteen liitetään vähäiset taloudelliset resurssit, kuten köyhyys, taloudellinen 

niukkuus ja ylivelkaantuminen. Vaikka huono-osaisuus ja köyhyys ovatkin osittain 

päällekkäisiä ilmiöitä, ne ovat silti erillisiä ja tarkoittavat eri asioita. (Kallio & 

Hakovirta 2020, 7–14.) Huono-osaisuus on hyvin moninainen ja moniulotteinen ilmiö, 

jonka syyt voivat olla myös hyvin moninaisia ja liittyvät sekä yhteiskunnan rakenteisiin, 

että yksilön kokemuksiin ja valintoihin. (Saari 2015, 87.)  

2.2.1 Eriarvoisuus ja elämän mahdollisuudet 
 

Eriarvoisuutta tulee lähestyä moniulotteisesti ja globaalisti. Eriarvoisuus on 

normatiivinen käsite, joka viittaa tasa-arvon puutteeseen. Eriarvoisuus on ilmiö, joka on 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen. Se näkyy lähtökohtaisesti länsimaissa ihmisten 

elämän erilaisissa mahdollisuuksissa. Se rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia 
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täysivaltaisina kansalaisina, esimerkiksi heikentämällä ihmisten itsekunnioitusta ja 

voimavaroja. Ihmisen voidessa elää täysipainoisesti, edellyttää se monenlaisia 

resursseja, mukaan lukien taloudellisia resursseja. (Therborn 2014, 7–10, 52, 63.)  

Köyhyys on yksi eriarvoisuuden merkki. Köyhyyden määritteleminen ei ole 

yksiselitteistä. Köyhyyttä voidaan määritellä ja mitata eri tavoin. Yleensä tutkimuksissa 

pyritään mittamaan elintasoa, elämänlaatua sekä osittain myös elämäntapaa. (Saari 

2016, 72.) Köyhyys voi olla estävä tekijä itsensä kehittämisessä ja sulkea ihmisen 

yhteiskunnan ulkopuolelle sekä aiheuttaa muun muassa erilaisuuden ja eriarvoisuuden 

tunnetta (Sironen & Saastamoinen 2014, 24–25). Suomalaisista valtaosalla ihmisistä 

köyhyys on elämänvaiheeseen tai -tilanteeseen sidottua. Resurssit saattavat riittää 

kohtuulliseen elintasoon ja erot muuhun väestöön ovat pitkälti määrällisiä eikä 

laadullisia. (Saari 2015, 14.) 

Eriarvoisuus näyttäytyy yhteiskunnassa monin tavoin. Mitä epätasaisemmin 

taloudelliset resurssit ja sitä kautta myös valta jakaantuvat, sitä eriarvoisempaa 

yhteiskuntaa ollaan rakentamassa. Onkin vaarana, että eriarvoisuus tuottaa 

heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan kollektiivista välinpitämättömyyttä, 

mikäli eri väestöryhmien elämäntavat eroavat vahvasti toisistaan. (Saari 2015, 65–66). 

Ihmisen mahdollisuuksia arvioidaan yleensä syntymähetkellä tai varhaislapsuudessa, 

jolloin vaikuttavia tekijöitä ovat henkilön sukupuoli, etninen tausta, syntymäpaikka sekä 

vanhempien koulutus ja ammatti. Vaikka ihmisellä on erilaisia vaikutusmahdollisuuksia 

koko elämänsä ajan, kuitenkin iso merkitys on varhaislapsuuden olosuhteilla. (Therborn 

2014, 57–61.) Sosiaaliset normit asettavat useimmissa yhteiskunnissa rajat 

eriarvoistumiselle ja estävät samalla heikoimmassa asemassa olevien jäävän täysin 

huomiotta. (emt. 66.) Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa eriarvoisuutta 

pyritäänkin lieventämään erilaisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä tulonsiirroilla. 

2.2.2. Köyhyyttä ja pienituloisuutta 
 

Juho Saari (2015, 72, 101) toteuttaman tutkimuksen mukaan yksilön toimeentuloon 

vaikuttavat erilaiset rakenteet. Näitä rakenteellisia tekijöitä ovat yhteiskunnallisesta 

eriarvoisuudesta aiheutuvia ja epätasaisesti jakautuvia mahdollisuuksia osallistua 

esimerkiksi työelämään, kuntoutukseen tai koulutukseen. Saari (2015) tuokin esille 
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konkreettisena esimerkkinä, että mahdollisuuksien eriarvoisuus tarkoittaa, että ihmisillä 

on erilaiset lähtökohdat ja edellytykset koulutuksen tai työpaikan saamisessa. 

Köyhyyteen johtaneita syitä ovat usein pitkittynyt työttömyys, matala koulutustaso, 

monilapsinen perhe, yksinhuoltajuus tai yksin asuminen, erilaisista vammoista johtuva 

työkyvyttömyys tai päihde- ja mielenterveysongelmat. Vanhempien koulutustaso 

ennakoi usein myös lasten koulutustasoa, mikä voi aiheuttaa köyhyyden siirtymistä 

sukupolvesta toiseen. (Sironen & Saastamoinen 2014, 12, 22.) Köyhyyden alkamiseen 

voi myös liittyä jokin negatiivinen muutos, kuten työssäkäyvän puolison kuolema, 

avioero tai varallisuuden arvon menetys. Sosiaalipolitiikan avulla pyritään korjaamaan 

näitä negatiivisia muutoksia esimerkiksi erilaisilla tuilla ja sosiaalipolitiikan keinoin. 

(Hiilamo & Saari 2010, 21, 27.)  

Suomessa työttömyys tulkitaan usein köyhyyden syyksi. (Isola & Suominen 2016, 74). 

1990-luvun taloudellisen laman jälkeen Suomessa perheiden eriarvoistuminen alkoi 

kasvamaan. Tuloerojen kasvu ja suhteellinen köyhyys ovat lisääntyneet 1990-luvun 

puolivälin jälkeen. Tuloerojen kasvu tasaantui 2000-luvun vaihtuessa, mutta on jälleen 

vuodesta 2002 lähtien suurentunut. Talouskasvun jakautuessa epätasaisesti ja 

varakkaiden parempi tulokehitys ovat kasvattaneet tuloeroja ja suhteellista köyhyyttä. 

Monien lapsiperheiden tulotaso laski ja alimmassa tuloluokassa lapsiperheiden osuus 

kasvoi. (Törrönen 2012, 19, 22.) Eniten köyhyys on lisääntynyt viime vuosina kahden 

huoltajan pikkulapsiperheissä. (Karvonen, Mäntylä & Salmi 2016, 3–6.)  

Lapsiperheköyhyys voi vaikuttaa myös lapsen koulumenestykseen. Amerikassa lapset, 

jotka tulevat köyhistä perheistä, menestyvät koulussa huonommin, kuin lapset, jotka 

tulevat paremmin toimeentulevista perheistä. Tähän voi vaikuttaa se, että köyhien 

perheiden vanhemmat ovat monesti kouluttamattomia, eikä heillä ole välttämättä 

resursseja kannustaa lasta hyvään koulumenestykseen. Köyhissä perheissä kasvaneilla 

lapsilla on usein myös terveysongelmia, mitkä osaltaan vaikuttavat koulumenestykseen. 

(Mooney ym. 2015, 191.)  

Köyhyys voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin. Köyhyys rajoittaa 

ihmisen osallistumista sosiaalisiin kanssakäymisiin, kuluttaa voimavaroja, luo 

epävarmuutta, ahdistusta ja stressiä selviytymisestä nyt ja tulevaisuudessa. Tunne siitä, 

että ei ole mahdollisuuksia osallistua samalla tavoin asioihin kuin muiden, voi tuntua 

musertavalta ja kuluttavalta. Pitkittyessä köyhyys voi muodostua kierteeksi, jossa yksi 
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ongelma johtaa toiseen. Köyhyys on usein itsensä kehittämisen esteenä muun muassa 

harrastusten, kouluttautumisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kautta. Köyhyys voi 

siis ulossulkea ihmisen yhteiskunnasta ja näin ollen aiheuttaa erilaisuuden ja 

eriarvoisuuden tunnetta, lisääntyvää sosiaalisten suhteiden puutetta, yksinäisyyttä ja 

eristyneisyyttä. Yksi köyhyyden syrjäyttävä vaikutus on yksinäisyys, joka on taas 

keskeinen hyvinvointia alentava tekijä. Pitkäaikainen köyhyys altistaa helposti 

mielenterveysongelmien syntymistä tai fyysistä sairastumista. Usein pienituloiset 

joutuvat tinkimään lääke- ja hoitokustannuksissa, mikä osaltaan taas vaikuttaa 

terveyteen ja elämänlaatuun. Eläminen toimeentulo-ongelmien kanssa voi altistaa myös 

päihteiden käytölle. (Sironen & Saastamoinen 2014, 13, 24–25.)  

2.2.3. Köyhyys ja elämänhallinta  
 

Perheiden sisällä olevat haasteet saattavat siirtyä seuraavalle sukupolvelle, esimerkiksi 

köyhyys. (Mooney ym. 2015, 169.) Ongelmat voivat toistua ja kasautua, jolloin haasteet 

voivat käydä ihmiselle ylivoimaiseksi ja seurata esimerkiksi uupumusta. Omilla 

valinnoillaan ja yhteiskunnan tukemana ihminen voi kuitenkin parantaa asemaansa. 

(Isola & Suominen 2016, 35.) 

Yleensä ihmisen ensimmäiset resurssit määrittyvät hänen vanhempiensa ja heidän 

vaurautensa, tietonsa ja tukensa kautta. Tasapainoinen ihmiselämä vaatii monenlaisia 

resursseja, joista tulotaso on yksi resurssi. (Therborn 2014, 61–68.) Myöskään 

suomalainen hyvinvointivaltion sosiaaliturvajärjestelmä ei täysin poista eriarvoisuutta. 

Se pikemminkin tuottaa melko vakaita yksilöllisiä luokkaratoja mahdollistamalla 

esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työeläkkeen hyvätuloisille 

suhteellisen hyvinä, keskituloisille kohtalaisina ja matalapalkkaisille matalina etuuksina. 

Vakaissa yhteiskunnissa voidaan nähdä yhtenäisenä tekijänä yksimielisyys hyvää 

elämää määrittelevistä arvoista, kuten millaiset mahdollisuudet kansalaisella on 

saavuttaa hyvä elämä ja sen edellyttämät ammatillinen ja taloudellinen asema. 

Lähtökohtaisesti eri tavoin sosiaaliseen rakenteeseen sijoittuneilla ihmisillä on täysin 

erilaiset mahdollisuudet hankkia välineitä, joilla tavoitella kulttuurisesti määriteltyä 

hyvää elämää. Jos taloudellisen rakennemuutoksen vuoksi tuloerot lisääntyvät tai 

sosiaalinen nousu vaikeutuu, voi sosiaalinen rakenne olla hyvinkin epätasa-arvoinen. 

(Lempiäinen & Silvasti 2014, 7–11.)  
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Elämänhallinta ja sen puute korostavat huono-osaisuuden selittämisessä yksilön 

valintojen ensisijaisuutta. Elämänhallinta käsitteenä liittyy yksilön kykyyn vaikuttaa 

omilla päätöksillään ja toiminnallaan omaan elämäänsä eli tällä viitataan omien 

valintojen tekemiseen. Toimintakyvyllä, mahdollistavilla yhteiskunnan rakenteilla sekä 

sosiaalisten sitoumusten käsitteillä voidaan tarkentaa elämänhallinnan käsitettä. 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan sitä, että on ratkaisevaa ihmisten elämänhallinnan kannalta 

omata kyky kääntää käytössä olevat resurssit toiminnoiksi. Resursseilla viitataan tässä 

esimerkiksi asuntoon, koulutukseen ja työhön. (Saari 2015, 108–111.)  

Elämänhallintaa voi luokitella eri tavoin, luokittelua olennaisempaa on elämänhallinnan 

kannalta se, että toimintakyvyistä voidaan erottaa perustoimintakyvyt ja monimutkaiset 

toimintakyvyt. Perustoimintakyvyt liittyvät elämästä selviytymiseen. Monimutkaisia 

toimintakykyjä ovat taas kognitiiviset- ja empatiakyvyt. Kognitiivinen kyky tarkoittaa 

rationaalista käyttäytymistä eli tavoitteiden ja päämäärien yhteen sovittamista. 

Empatiakyky kuvaa taas myötätunnon kehittymistä, joka muovautuu lapsuuden 

kokemusten ja ihmisten vuorovaikutuksen myötä. Mahdollisuusrakenteiden käsite 

liittyy toimintakykyjen hyödyntämiseen ja kuvaa sitä todennäköisyyttä, jolla eri 

sosiaalisissa tilanteissa tarjolla olevat mahdollisuudet voivat toteutua. Yksilön asema 

yhteiskunnassa kertoo hänen mahdollisuusrakenteestaan toisin sanoen sitä kapeammat 

ovat yksilön mahdollisuusrakenteet, mitä huonommassa asemassa hän on 

yhteiskunnassa. Henkilöt, joilla on samat toimintakyvyt eivät välttämättä saavuta 

samoja tavoitteita elämässään, koska heidän mahdollisuusrakenteensa ovat erilaiset 

tavoitteiden toteuttamiseen. Sitoumuksen käsite liittyy pitkäjänteisyyteen, jota tarvitaan 

tavoitteiden saavuttamiseen. Toimintakykyjen toteutumiseen liittyy 

mahdollisuusrakenteiden lisäksi myös kyky sitoutua ja panostaa toimintaan 

hyvinvointia ja terveyttä edistämään. (Saari 2015, 108–111.) 

Hyvinvointi voidaan määritellä laajasti ymmärrettynä toiminnallisena käsitteenä, joka 

koskee olemista, tekemistä ja resurssien omistamista. Jokapäiväisessä elämässä 

hyvinvointia voidaan tarkastella merkityksellä hyvää elämistä ja hyvää elämää. Hyvään 

elämään kuuluvat hyvät ihmissuhteet, autonomia sekä aktiivisen toimimisen ulottuvuus. 

Aktiiviseen toimimiseen liittyy olennaisesti ihmisen toimintamahdollisuudet ja -

vapaudet, joiden avulla ihmisellä on hyvää toimintaa, kuten hyvän tekemistä, hyvin 

tekemistä sekä hyviä tekoja ja menestystä. Kykyjen toteuttaminen sekä mielekäs ja 
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palkitseva toiminta tarkoittaa eräänlaista menestymistä, joka voi ilmetä muun muassa 

palkkatyönä, vapaaehtoistyönä, harrastuksena ja opiskeluna. (Niemelä 2014, 94–95.)  

Toimintakykyteorian taustalla on oikeudenmukaisuuden näkökulma, joka perustuu 

sosiaaliliberalistisen John Rawlsin (1971) oikeudenmukaisuusteoriaan. Tämän teorian 

lähtökohtana on ihmisen valinnanvapaus valinnoissaan sekä eroperiaatteen ja reilujen 

mahdollisuuksien periaatteen mukaisesti resurssit saavat jakaantua epätasa-arvoisesti 

niiden parantaesssa heikommassa asemassa olevien tilaa. Jokaisella on oltava yhtäläinen 

mahdollisuus tavoitella parempi asioita resurssien suhteen, jolloin eroperiaatteen 

mukaisesti eriarvoisuudet ovat järjestettävä huono-osaisimpien hyväksi 

mahdollisimman paljon. Oikeudenmukaisuusteorian mukaan yhteiskunnan on 

huolehdittava myös niistä, jotka eivät kykyne köyhyyden, tietämättömyyden tai muiden 

resurssien puutteen takia hyödyntämään mahdollisuuksia, joita yhteiskunta tarjoaa. 

(Rawls 1988, 54–57.) Rawlsin oikeudenmukaisuuden teoria sivuaa läheisesti koko 

köyhyyskeskustelua.  

Toimintakykyteoria pohjautuu hyvinvointiliberalistiseen ja oikeudenmukaisuus-

teoreettiseen perustaan, jonka takana on taloustieteilijä ja filosofi, nobelisti Amartya 

Sen (2009). Toimintamahdollisuusteorioiden mukaisesti nähdään yhteiskunnan 

tehtävänä turvata jokaiselle mahdollisuudet ja vapaus toimia omassa elämässään 

kasvattaen hyvinvointiaan. Senin (2009, 254) mukaan riittävät resurssit tyydyttävään 

elintasoon ei voi olla pelkästään hyvän elämän päämääränä, kun arvioidaan yksilöllisiä 

toimintamahdollisuuksia. Tarkastellessa vaurautta, voidaan sen todeta luovan 

hyvinvointia, jota ihmiset niin hanakasti tavoittelevat. Sen merkitys määrittyy sen 

mukaan, mitä se mahdollistaa ihmiselle sekä mitä sen avulla voi saavuttaa ja tehdä. 

Kuitenkaan haviteltu vauraus ei turvaa hyvää elämää esimerkiksi estämällä 

ennenaikaista kuolemaa. Hyvän elämän toteutumiseen vaikuttaa myös monet muut 

tekijät kuten julkinen terveydenhuolto, koulunkäynti ja koulutus sekä sosiaalisen 

järjestelmän sosiaalinen koheesio ja harmonia. (Sen 2009, 226–227.) Ihmisen 

hyvinvoinnista eivät kerro yksiselitteisesti ihmisen käytössä olevat resurssit tai tulot, 

vaan hyvinvointia rakentaa enemmänkin se, mitä ihminen tekee resursseillaan sekä 

miten ihminen käyttää resursseja omien tavoitteidensa mukaisesti. (Sen 2009, 231–332.)  

Toimintakyky ja -mahdollisuusteorioilla on tavoitteena yksinkertaisesti ihmisen 

osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Anneli Pohjola (2016) toteaa, että 
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yhteiskunnan sosiaalityöllä on tärkeä rooli toimia oikeudenmukaisuuden ja ihmisten 

välisen yhdenvertaisuuden puolesta vaikuttaen yhteiskuntapoliittisesti rakenteisiin, jotka 

lisäävät köyhyyttä, taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta (Pohjola 2016, 96).  

Anna-Maria Isola & kumppaneineen (2016) ovat tutkineet köyhien selviytymistä 

Suomessa. Köyhyyskokemustutkimuksessa selvisi, että köyhien selviytymiskeinoina 

olivat ennakoitavuus, kohtaamiset ja itsenäisyys. Ennakoitavuus tarkoitti, että elämä oli 

ennakoitavissa käsiteltävissä, jolloin huoli toimeentulosta, pelko ja stressi väheni. 

Vastavuoroiset kohtaamiset olivat vastaajille uusien mahdollisuuksien saamista sekä 

kokemuksia tasa-arvoisuudesta, lohdusta ja merkityksellisyydestä. Itsenäisyys merkitsi 

vapautta vaihtoehtojen suhteen ja itsenäisyyden lisääntymistä, jolloin myönteisen 

muutoksen avulla ajallinen ja tilallinen vapaus laajeni, kuten pystyi lähtemään 

epätyydyttävästä parisuhteesta tai työstä.  

3. Köyhyys vauva-arjen kokemuksena 
 
 
Köyhyys näyttäytyy pikkulapsiperheessä selvemmin kuin muissa lapsiperheissä. 

Pikkulapsiperheet ovat pienituloisempia, mikä johtuu osin perheiden omista valinnoista, 

kuten perhevapaiden käyttämisestä, mutta osin myös yleisemmästä perhepolitiikasta, 

työllisyyden ja sosiaaliturvan kehityksestä. Kaikista perhetyypeistä pienituloisempia 

ovat yksinhuoltajat. (Karvonen, Moisio & Simpura 2009, 23.) 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella vauvaperheiden äitien kokemuksia 

köyhyydestä. Olen kiinnostunut selvittämään, kuinka köyhyys näyttäytyy 

vauvaperheiden arjessa ja millaisia keinoja äideillä on arjessa selviytymiseen. 

Seuraavassa pyrin avaamaan arjen ja vauvaperheen käsitteitä. Oma osionsa on varattu 

vauvaperheiden köyhyydelle, jolla on omat erityispiirteensä.  

 

3.1. Lapsiperheköyhyyden määrittely 
 

Lapsiperheköyhyyttä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta käsin. Itse tarkastelen 

tutkimuksessani lapsiperheköyhyyttä vanhempien tilanteen kautta, koska tutkimukseni 

koskee vauvaperheiden äitejä ja heidän kokemuksiaan köyhyydestä.  
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EU:n tulo- ja elintasotilaston mukaan Suomessa 16,8 prosenttia kotitalousväestöstä, eli 

noin 904 000 henkilöä, oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2014. Vuonna 2015 

luku oli 16,6 prosenttia kotitalousväestöstä. (Tilastokeskus 2019.) Huomion siirtyessä 

lapsiin, tilastojen mukaan vuonna 2014 noin 126 000 lasta eli Suomessa köyhissä 

lapsiperheissä. Eniten köyhyys on lisääntynyt viime vuosina kahden huoltajan 

pikkulapsiperheissä. (Karvonen, Mäntylä & Salmi 2016, 3–6.) Suhteellisella 

köyhyydellä tarkoitetaan köyhyyttä, jossa huomioidaan yhteiskunnan tulo- ja elintaso 

sekä kulutustottumukset (Karvonen ym. 2016, 7).  Työssäkäynti ei siis estä köyhyyttä, 

ja ilmiönä tämä esiintyykin nimenomaan lapsiperheissä (Salmi, Närvi & Lammi-

Taskula 2016, 21) Nykypäivän muuttunut ja epävakaa työelämä näkyy kuitenkin myös 

lapsiperheiden tuloissa. Köyhiin lapsiperheisiin yhdistyy osa-aikatyöt sekä lyhyet 

työsuhteet, mikä näyttäytyy pienituloisuutena (Salmi ym. 2016, 23).  

Köyhyyden yksilöllisten syiden näkökulmasta köyhän lapsiperheen vanhempien huono 

työmarkkina-asema voi siis osaltaan selittyä sillä, että 29 % köyhien lapsiperheiden 

huoltajista on suorittanut vain peruskoulun. Köyhyysrajan yläpuolella elävien 

lapsiperheiden vanhemmista vain 8 % oli kouluttautunut vain peruskoulun osalta. 

(Salmi ym. 2016, 23.) Yksinhuoltajatalouksien pienituloisuusaste vuonna 2016 oli 22,0 

% eli melko korkea, vaikkakin laskenut vuoden 2007 jälkeen. Kahden huoltajan 

lapsiperheen pienituloisuusaste vuonna 2016 oli puolestaan 7,0 % eli matala, verrattuna 

yksinhuoltajatalouksiin. (Tilastokeskus 2019.)  

Lapsiperheiden toimeentulon vaikeuksia sekä köyhyysriskiä kasvattavat eritoten 

vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus ja lasten suuri lukumäärä perheessä. Myös 

pikkulapsivaiheessa toisen vanhemman perhevapaan on tutkittu lisäävän köyhyysriskiä. 

Yksinhuoltajaperheissä köyhyysriski johtuu useimmiten siitä, että talous rakentuu 

tällöin vain yhden tulonsaajan varaan. Lähes 70 % yksinhuoltajista kertoo, että menojen 

kattaminen tuloilla on hankalaa. Saatavilla olevat julkiset terveydenhuoltopalvelut ovat 

erityisen merkityksellisiä etenkin lapsiperheille. Esimerkiksi yksityislääkäripalveluihin 

on vain kolmanneksella yksinhuoltajaperheistä varaa. Yksinhuoltajaperheiden lisäksi 

myös suuret perheet ovat usein heikossa taloudellisessa asemassa, koska heidän 

menonsa ovat suuret suhteessa tuloihin. (Sironen & Saastamoinen 2014, 19–20.)  

Yhteiskunnan jatkuva muutostila tuo ihmisten arkeen epävarmuutta toimeentulosta. 

Työelämän lisääntyneet vaatimukset näkyvät aikuisten jaksamisessa, joka heijastuu 
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myös lasten arkeen. Lapsiköyhyyttä aiheuttavat perheiden sosiaaliset ongelmat, 

suhteellinen köyhyys, työttömyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Usein taustalla on 

vanhempien huono asema työmarkkinoilla. On todettu, että lapsuuden köyhyys 

vaikuttaa pitkälle myöhempään elämään. Kouluttautumattomuus, mielentervey- 

denongelmat, sosiaaliset- ja toimeentulo-ongelmat usein kasautuvat. (Törrönen 2012, 

23, 30; Isola & Suominen 2016, 48.)  

Köyhyys tuntuu usein ensimmäisenä taloudellisessa pärjäämisessä heijastuen sitä kautta 

muihin elämän osa-alueisiin. Eläminen pienillä varoilla aiheuttaa stressiä, mikä 

puolestaan vaikuttaa terveyteen. Pienituloisuus vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuuteen 

syödä terveellisesti. Lisäksi monet ihmiset määrittävät oman arvonsa tulojen kautta. 

Matalat tulot yhdistyvät siis huonoon omanarvontuntoon. Kun ihminen elää pitkään 

ajatellen olevansa alempiarvoisempi kuin muut, vaikuttaa tämäkin hänen terveyteen. 

(Mooney ym. 2015, 184).  

Sirniön (2016, 5–6) väitöskirjatutkimuksen mukaan perhetaustalla on suuri vaikutus 

siihen millaiset lähtökohdat lapsi saa elämäänsä. Lapsen aikuisena saavuttama 

sosioekonominen asema on riippuvainen hänen perhetaustastaan. Perheen materiaaliset, 

sosiaaliset ja kulttuuriset toimintamahdollisuuden vaikuttavat lasten koulutukseen ja 

ammatillisiin uriin. 1990-luvulta lähtien tulojen periytyvyys on pysynyt miltei samana 

miehillä, kun taas pienituloisilla naisilla on pientä kasvamista ylisukupolvisuuden 

periytyvyydessä. Tulotason periytyvyys on voimakkainta pieni- ja suurituloisten 

keskuudessa. Silvastin ym. (2014, 12) mukaan Suomessa on laaja keskiluokka, jonka 

ääripäissä ovat hyvin rikkaat ja köyhät ihmiset.  

Sirniön (2016, 6) mukaan yhteiskunnalliset muutokset eivät ole vaikuttaneet 

ylisukupolviseen periytyvyyteen, kun periytyvyyttä mitataan tulotasojen muutoksella.  

Perhetausta vaikuttaa lapsen elämään useassa vaiheessa elinkaarta. Hyvätuloisten ja 

pienituloisten resurssit eroavat toisistaan. Resurssien puuttuminen vaikeuttaa sosiaalista 

liikkuvuutta ja hyväosaisilla taas etuoikeudet pysyvät. Perhetaustan vaikutukset lapsen 

saavutuksiin ja tapahtumiin ennen aikuisuutta ovat voimakkaammat kuin se, että mitä 

lapset saavuttavat aikuisena.  

Bardy (2009, 18) kuvaa osuvasti sitä, kuinka hyväosainen saattaa ajatella, että hänen 

asemansa on seurausta vain hänen omista valinnoistaan ja ahkeruudestaan opiskelussa, 

työssä, sijoituksissa tai muussa päämäärätietoisessa toiminnassa. Kuitenkin hyvää 
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elämää tukevat monin tavoin täysin henkilöstä itsestään riippumattomat asiat, jotka 

eivät kuitenkaan sulje pois ihmisen omien toimien arvoa. Hyvää elämää ja 

toiminnallisuuden kykyä tukee, jos lapsi syntyy perheeseen, jossa häntä kohdellaan 

hyvin ja rakkaudella, jossa ilmaistaan tunteita, arvostetaan oppimista ja kannustetaan 

opiskelemaan. Mikäli perheen ympärillä on suvun tai muiden läheisten tuki, sekä hyvin 

toimiva varhaiskasvatus ja koulu, ihmisen omat voimavarat mahdollisuuksineen 

moninkertaistuvat. (Therborn 2014, 7, Bardy 2009, 18).  

Hyväksyvässä ja suotuisassa kasvuympäristössä ihminen saa potentiaalinsa 

kukoistamaan kevyemmin kuin epäsuotuisissa oloissa. Silloinkin hän kuitenkin on 

sattumille altis. Lapsi tarvitsee ihmisen, johon hän voi luottaa, joka kannustaa, ja johon 

voi kiintyä. Kun jatkuva taloudellinen ahdinko aiheuttaa perheessä stressiä, vanhempien 

vuorovaikutus lapsen kanssa voi ohentua niin, ettei lapsi saa kaikkea 

kehityskapasiteettiaan kunnolla käyttöönsä. Käyhyys voi siis vaikuttaa myös 

oppimisvaikeuksien muodostumiseen. Oppimisvaikeudet voivat myöhemmin 

puolestaan vaikeuttaa kiinnittymistä nuoren oman elämänsä rakentamiseen ja sysätä 

herkemmin huono-osaisuuden suuntaan. (Bardy 2009, 18.)  

3.2. Aiempaa tutkimusta lapsiperheköyhyydestä 
 

Tutkimuksien mukaan köyhyys lapsiperheissä vaikuttaa monin eri tavoin lasten ja 

vanhempien hyvinvointiin. Sillä voi olla hyvinkin pitkäkestoisia vaikutuksiin lasten 

elämään aikuisuuteen asti. Lapsiperheköyhyys näkyi esimerkiksi siten, että 

vähätuloisten perheiden lapset kertoivat, että heidän tavaransa olivat malleiltaan 

vanhoja, toisten käyttämiä tai rikkinäisiä, vertasivat omia tavaroita muiden 

ikätovereiden tavaroihin ja tunsivat alemmuutta. (Hakovirta & Kallio 2014) Lasten 

elämäntyytyväisyyttä vähensi materialististen resurssien vähyys rajoittaen lapsen 

sosiaalista elämää, kuten harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa. Hyvä vanhemmuus, 

perheen kanssa vietetty aika ja vertaissuhteet vähensivät ja kompensoivat lapsen 

kielteisiä köyhyyden kokemuksia. (Haanpää, Kuula & Hakovirta 2019.)  

Katri Viitasalo (2018) tutki väitöskirjassaan äitien taloudellista toimijuutta ja 

selviytymistä todeten, että toimeentulon riittämättömyys on tyypillisin syy sosiaalityön 

tarjoaman avun piiriin hakeutumiselle. Taloudelliset vaikeudet nähdään yhtenä elämän 

osa-alueena, joka vaikuttaa arkeen monella tasolla. Tutkimuksessa yksinhuoltajiksi 
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jääneet äidit kertoivat säästävänsä, kun taloudellinen tilanne on heikko. Tämä kuvastaa 

hyvin, kuinka vaikeaa on tulla toimeen yhden huoltajan taloudessa kahden ansaitsijan 

mallin maassa. Köyhyydestä selviää tutkittavien äitien mukaan tarkalla taloudenpidolla 

ja säästäväisyydellä. Lähtökohtaisesti taloudelliset huolet heikentävät jaksamista 

vanhempana. Kuitenkin tutkimuksessa oli todettavissa, että perheen taloudelliset 

vaikeudet näkyvät huonosti ulkopuolisille vanhempien vaietessa asiasta, mikä 

vaikeuttaa sosiaalityön arviointia ja taloudellista apua.  

Perheiden näkökulmasta lapsiperheköyhyys on vahvasti yhteydessä lasten ja nuorten 

pahoinvointiin. Perheen vähävaraisuus kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua 

elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin kulutusyhteiskunnassa. (Paananen 

ym. 2014.) Katajan ja kumppaneiden (2014) toteuttama tutkimus osoitti, että ongelmat 

kasautuivat samoihin perheisiin. Toimeentulotukiasiakkuus periytyi yli 80 %:sti. 

Vauvaiässä koettu perheen köyhyys vaikuttaa vahvasti nuoruuudessa. Mitä pidempi 

köyhyysjakso perheessä oli ja mitä nuoremmasta lapsesta oli kyse, sitä vakavampi 

vaikutus lapsiperheköyhyydellä todettiin olevan. (Ristikari, Merikukka & Hakovirta 

2018.) Perheiden taloudellisena selviytymisstrategiana kuvattiin, että lapsi ostaa omilla 

rahoilla merkkivaatteet ja hienommat puhelimet tai lapsi käyttää esim. kesätöistä saatuja 

palkkoja perheen hyvinvoinnin tukemiseen. (Lindberg, Autto & Nygård 2019.)  

Lavikaisen (2019) toteuttamassa kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa 

kyseiseen kyselyyn vastanneista uskoo, että pärjääminen riippuu ihmisestä itsestään 

Eikä lapsia tulisi hankkia, jos elää yhteiskunnan taloudellisten tukien varassa. Tämä 

kertoo mahdollisesti kovenevasta asenneilmapiiristä köyhyydessä eläviä ihmisiä 

kohtaan. Suomessa tutkimustulosten mukaan elatusapu ja elatustuki eivät vähennä 

kaikkein pienituloisten yksinhuoltajien köyhyyttä, sillä tuet huomioidaan 

toimeentulotuessa. (Hakovirta, Skinner, Hiilamo & Jokela 2019.) Köyhyys ei ole 

pelkästään rahan puutetta, vaan se on myös vastoinkäymisiä, arjen ahtautta, kielteisiä 

tunteita ja valinnanmahdollisuuksien puutetta. Köyhyys on merkitysten ja 

vastavuoroisuuden puutetta. (Isola, Turunen & Hiilamo 2016.) 

Salomaan (2014, 72) pro gradun tutkimuksessa tuli esille, että arjessa koettu 

vastentahtoinen tinkiminen ja hankintojen priorisointi kohdistui perheissä juuri 

aiemminkin esille tulleisiin inhimillisiin perustarpeisiin, kuten ruokaan, vaatetukseen, 

asumiseen sekä hygieniasta ja terveydestä huolehtimiseen. Taloudellinen köyhyys 
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vaikutti haittaavasti myös perheenjäsenten sosiaalisiin suhteisiin, liikkumiseen, vapaa-

ajanviettoon ja harrastamiseen. Köyhyys vaikutti Salomaankin mukaan usein 

haittaavasti perheiden lapsiin, ja tutkimukseen osallistuneet vanhemmat olivat 

kirjoittaneet lastensa joutuvan eriarvoiseen asemaan suhteessa paremmin 

toimeentulevien vanhempien lapsiin.  

3.3. Arki vauvaperheessä 
 

Yhdeksi aikuisuuden käännekohdaksi voidaan määritellä lapsen saaminen ja 

vanhemmaksi tuleminen. Jokapäiväiseen perhe-elämään kuuluvat vanhemmuuden ilot 

ja murheet, joissa rakentuu vanhemman ja lapsen vastavuorinen suhde. Tämä on tärkeä 

osa molempien osapuolen hyvinvointia. Arjessa auttaa jaksamaan yhteiset ilonaiheet ja 

riidat taas kuormittavat jaksamista. Perheen arki heijastuu lasten ja vanhempien 

suhteeseen. (Lammi-Taskula & Bardy 2009, 60.) 

 

Köyhyyden näkökulmasta vauvaperheen arkea kuormittaa taloudellisen tilanteen 

muutos. Vauvan synnyttyä äiti usein jää kotiin perhevapaalle.  

Suomalaisäidit jäävät lapsen saatuaan tilapäisesti melko pitkäksi aikaa pois 

työmarkkinoilta hoitovapaan ja/tai kotihoidon turvin. Suomessa pienten lasten perheistä 

valtaosa käyttää kotihoidon tukea ainakin jonkin aikaa vanhempainvapaan päätyttyä ja 

lasta hoitaa lähes kaikissa kotihoidontukea saavissa perheissä lapsen vanhempi. 

(Lammi-Taskula & Salmi 2009, 52.) Lähes aina kotiin jäävä vanhempi on äiti, Kelan 

(2020) mukaan miesten osuus kotihoidon tuen saajista oli 7,9 % vuonna 2020,  

mikä merkitsee selkeää sukupuolittuneisuutta vanhempien työn jaossa palkkatyön ja 

palkattoman hoiva- ja kotityön välillä (Kela 2020 

 

Pikkulapsiperheissä kotityöt jakaantuvat Lammi-Taskulan ja kumppaneiden (2009, 54) 

toteuttaman tutkimuksen mukaan vanhempien kesken siten, että äidit olivat vastuussa 

kotitöistä, kun isät taas olivat enemmän vastuussa taloudellisesta tilanteesta. Äitien 

vastuulla olivat pyykinpesu, ruuanlaitto ja lasten vaatehankinnat. Äidit kokivat myös, 

että tiskaaminen, siivoaminen ja lasten lääkärikäynnit olivat enemmän äidin vastuulla. 

Tämä erityisesti korostui kotiäitien keskuudessa, mikä on tyypillistä vauvan syntymän 

jälkeen, kun äiti jää vanhempainvapaalle hoitamaan vauvaa.  
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Aberin, Bennetin, Conleyn ja Li:n (1997) toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 

köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen elämään varhaislapsuudesta tai jopa raskausajasta 

lähtien. Erityisesti perheen köyhyys vaikuttaa lapsen terveyteen ja kognitiiviseen 

kehitykseen negatiivisesti. Myös vanhempien vanhemmuustaidot ja käytös voivat 

heikentyä pitkittyneessä köyhyydessä, mikä osaltaan aiheuttaa lapsen terveyteen ja 

kognitiiviseen kehitykseen haitallisesti.  

 

On havaittu, että vähävaraisten äitien vanhemmuustaidot saattavat olla heikommat kuin 

keskituloisen äidin. Tämä tuli esille tutkimuksessa, jossa tutkittiin matalan tulon 

vaikutusta vanhemmuuteen Iso-Britanniassa. Erityisesti tämä näkyy siinä, että 

vähävarainen äiti toimii vähemmän yhteiskunnan ideaalimallin mukaisena vanhempana. 

Tällöin hän ei kohtaa lapsen tarpeita, vanhemman ja lapsen vuorovaikutus on heikkoa, 

lapselta puuttuu rajat ja rutiinit sekä kognitiivisen kehityksen vahvistaminen. (Cooper 

2021.)  

 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia ovat saaneet myös Pilyoung Kim & Hannah Bianco 

(2014) tutkimuksessaan köyhyyden vaikutuksista äitiyteen. Tutkimuksessa vähävaraiset 

äidit ovat suuremmassa riskissä esimerkiksi sairastua synnytyksen jälkeiseen 

masennukseen kuin keskituloiset äidit. Köyhyys aiheuttaa kroonista stressiä, joka 

vaikuttaa äidin aivojen toimintaan muuttaen tunteiden tunnistamisen kykyä ja 

motivaatiota vastata lapsen tarpeisiin.   

Isola & Suominen (2016, 192) painottaa, että lapset eivät valitse vanhempiaan tai 

taustojaan syntyessään. Koska köyhyyden periytyminen on tunnistettu, tulisi siihen 

puuttua jo aikaisessa vaiheessa. Interventioilla on suurin vaikutus silloin, kun 

tilanteeseen puututaan ajoissa ja erot eivät ole kasvaneet vielä tuntuviksi.   

3.4. Elämä äitinä 
 
 
Äitiyttä kuvataan tutkimuksissa yleisesti suhteena lapseen ja se on jatkuvasti muuttuva 

ja uudelleen määritelty kulttuurinen ja historiallinen konstruktio. Raskausaika ja äidiksi 

tulemisen ja oleminen voidaan tulkinta prosessiksi. Nainen tulkitsee äitiyttään juuri 

tämän prosessin kautta siihen liittyvien, annettujen kulttuuristen merkitysten perusteella 

keskellä monien erilaisten vuorovaikutussuhteiden. (Nätkin 1997, 153–154; 249–250.) 

Nousiainen (2004, 25) taas määrittelee äitiys -käsitteen erilaisina fyysisinä ja 
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psyykkisinä tiloina, jossa nainen kuljettaa äitiyttä mukanaan erilaisiin paikkoihin 

mielikuvina, ajatuksina, kehon tuntemuksina ja käytäntöinä. (Nousiainen 2004, 25.)  

 

Kristiina Berg (2008) tuo esille äitiyden ulottuvuudet sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisten ja median puheissa. Näitä ovat lapselle omistautuva, emotionaalisena 

siteenä ja samaan aikaan rationaalisena toimiva, odotuksia toteuttavana ja samalla 

omaehtoisena sekä itsenäisenä ja äitiyden jakavana. Nämä tutkimuksessa nousseet 

ulottuvuudet kertovat hyvin, kuinka ristiriitaista on keskustelu ”hyvän” ja ”huonon” 

äitiyden välillä. Nätkin (1997) toteaa, että Suomessa naiseus on rakentunut äitiyteen 

varaan, siten, että naiset äiteinä ovat päässeet rakentamaan kansakuntaa. Äitiydestä on 

tullut yhteiskunnallista vahvana naisena toimista, jossa usein naisilla ei ole muuta 

vaihtoehtoa kuin olla vahva. (Nätkin 1997, 22.) 

 

Köyhyyden näkökulmasta äitiyteen liittyy erityispiirteitä, kuten esimerkiksi 

yksinhuoltajuus. Krokin (2009, 132–133) tutkimuksen mukaan säästäminen oli myös 

yksi arjessa selviytymisenkeino yksinhuoltajanaisilla. Säästäminen merkitsi yksittäistä 

tekoa enemmän, se merkitsi suhdetta köyhyyteen ja saattaa muuttua tavoiteltavaksi 

hyveeksi. Säästäminen on tulevaisuuden ennakointia ja talouden suunnittelua. 

Yksinhuoltajaperheissä isot hankinnat, esimerkiksi kodinkoneet, saattavat olla 

taloudellisia haasteita. Roivaisen & Jalosen (2012, 160) mukaan yksinhuoltajien arjessa 

raskaana koettiin se, että lasten toiveista jouduttiin tinkimään. Lasten kasvaessa ero 

ikätovereihin tulee näkyvämmäksi, esimerkiksi vapaa-ajan vietossa. Yksinhuoltajat 

saattavat myös kantaa huolta, miten he pystyvät rahallisesti turvaamaan lastensa 

jatkokoulutusmahdollisuudet. Roivainen & Jalonen viittaavat myös Krokiin (2009), 

jonka mukaan yksinhuoltajanaisten, jotka elävät köyhissä oloissa, yksi 

selviytymisstrategia on omien tarpeiden laiminlyönti ja lasten eteen uhrautuminen ja 

lapsen edun turvaaminen. Naisille uhrautuvuus voi olla eräänlainen hyve ja kokivat 

onnistumisen kokemusta selvitessään vaikeista olosuhteista. Esimerkiksi omien 

ruokamenojen säästäminen on yksi selviytymisstrategia. (Roivainen & Jalonen 2012, 

155, 161–162, 169.) Vaatteiden kierrätys on myös yksi yksinhuoltajaäitien 

selviytymisstrategia (Roivainen & Jalonen 2012, 163). Tämä tuo omat haasteensa lasten 

kasvaessa, sillä nuorten keskuudessa esimerkiksi voi olla tietyt pukeutumisihanteet, 

joita nuoret haluaisivat noudattaa. Ihmisillä on kulttuurinen tietoisuus hyväksyttävästä 
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tavasta selvitä köyhyydestä, esimerkiksi tietoa, ettei kaupasta saa varastaa ruokaa (Krok 

2009, 140).  

 

4. Tutkimuksen toteuttaminen 
 
 

4.1. Tutkimuksen tehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
Lapsiperheiden arki mullistuu vauvan syntyessä. Tämä hetki muuttaa myös perheen 

taloudellista tilannetta merkittävästi. Tässä maisterintutkielmassani haluan kuulla 

vauvaperheiden äideiltä itseltään, millainen on heidän oma kokemuksensa ja 

näkemyksensä vauvaperheen köyhyydestä sekä millaisilla keinoilla äidit selviävät 

pienituloisesta vauvaperheiden arjesta. 

 

Tutkimustehtäväni koostuu kahdesta tutkimuskysymyksestä: 

1) Miten äidit kokevat köyhyyden vauvaperheen arjessa? 

2) Millaisia selviytymiskeinoja äidit käyttävät vauva-arjessa? 

 

Lähestyn vastaajien kokemuksia kerrottuina kokemuksia, jolloin ei olla alkuperäisen 

kokemuksen äärellä, vaan tulkintana siitä. Näin ollen kerrottu, ja tässä tapauksessa 

kirjoitettu kertomus kokemuksesta toimii sen jäsentäjänä ja tulkintana. 

 

Selviytymiskeinoilla tarkoitetaan Richard Lazaruksen ja Susan Folkmanin (1984) 

mukaan erilaisia tietoisia ja tiedostamattomia strategioita selviytymiseen kuormitusta 

aiheuttavissa kriisitilanteissa, joiden avulla yksilö pyrkii arvioimaan, hallitsemaan tai 

välttämään vaikeita tilanteita ja niihin liittyviä tunteita. Selviytymiskeinot jaetaan 

ongelmasuuntautuneisiin ja tunnekeskeisiin keinoihin, joista ongelmasuuntautuneella 

pyritään aktiivisesti vaikuttamaan tilanteeseen, ympäristöön tai henkilöön, kun taas 

tunnekeskeisellä yksilö ei yritä vaikuttaa edellä mainittuihin tekijöihin, vaan pyrkii 

muuttamaan omaa ajattelu- ja suhtautumistapaa.  (emt. 141–142, 150.) 

 

Analyysin ja pohdinnan tavoitteena on selvittää, miten yhteiskunta voisi auttaa ja lisätä 

äitien mahdollisuuksia vauva-ajan köyhyydestä selviytymiseen ja ennaltaehkäisemiseen. 

Aiempien tutkimusten mukaan vauva-ajan köyhyydellä voi olla kauaskantoisia 
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vaikutuksia vauvan tulevaisuuteen. Tarkoituksena on pyrkiä kuvailemaan äitien 

kokemuksia köyhyydestä ilmiönä, ei yleistää saatuja tuloksia.  

 

4.2. Tutkimusmenetelmän valinta 
 

Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 156–157) mukaan laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on eri ilmiöiden kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Jouni 

Tuomen ja Anneli Sarajärven (2012, 85–86) mukaan laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena ei ole tilastollinen yleistäminen, vaan siinä pyritään kuvaamaan jotain 

ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan teoreettisesti 

mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tämän takia laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, 

että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiötä tai asiasta 

mahdollisimman paljon ja heillä olisi siitä kokemusta. Tästä syystä aineisto pitää valita 

harkiten niin, että se on tarkoitukseen sopiva. Tutkimusraportissa on kerrottava miten ja 

millä perustein aineisto on valittu tutkimukseen.  

Päädyin valitsemaan tutkimusmenetelmäksi tutkimukseeni puolistrukturoidun 

kyselylomakkeen, jolla voin tuottaa kyselyn anonyymisti ja sähköisesti. Avoimet 

kysymykset mahdollistivat sen, että vastaajat pystyivät kuvaamaan kokemuksiaan omin 

sanoin. 

 

4.3. Aineistonkeruumenetelmä ja aineisto 
 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keräämisen tavoite on aineiston sisällön laajuus, 

aineiston määrään verrattuna (Vilkka 2015, 131). Tutkimuksissa voi käyttää erilaisia 

aineistokeruutapoja.  

Käytin tutkimuksessani kyselylomaketta, koska kohderyhmäni on helposti 

tavoitettavissa sosiaalisen median, Facebookin erilaisilla vanhemmuuteen liittyvillä –

sivustoilla. Sosiaalisen median kautta minulla oli mahdollisuus tavoittaa vastaajia 

valtakunnallisesti. Koin myös kyselylomakkeen etuna sen, että vastaavat saivat täyttää 

lomakkeen silloin, kun heillä itsellään on siihen sopiva aika. Osallistujille ei näin 

syntynyt painetta siitä, että vastaus pitäisi sanoa heti, vaan heillä oli aikaa rauhassa 

pohtia vastaustaan. Kyselylomakkeen etuna on myös sen nopeus ja 
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kustannustehokkuus. Vastaukset ovat luettavissa heti, kun vastaaja on lomakkeen 

täyttänyt ja lähettänyt.  

Aineistoni koostuu vauvaperheiden äitien köyhyyskokemuksista, jotka keräsin marras-

joulukuussa 2020. Vastaajia e-kyselyyn oli yhteensä 11 henkilöä, joista yhden 

vanhemman kotitalouksia oli lähes puolet eli 5 henkilöä. Vastaajilla oli lapsia yhdestä 

kolmeen. Kaikki vastaajat ovat anonyymeja, sillä kyselylomakkeessa ei kysytty 

tarkempia henkilötietoja. Voidaan olettaa, että kaikki vastaajat ovat äitejä tai sellaisiksi 

itsensä luokittelevia henkilöitä. E-lomakkeessa oli neljä avointa kysymystä liittyen 

köyhyyskokemuksiin. Vastauksien pituus vaihteli kysymyksien ja vastaajien välillä 

yhdestä sanasta kuuteen lauseeseen.  

4.4. Aineiston analyysimenetelmä 
 

Monista laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä olen tässä tutkielmassa käyttänyt 

sisällönanalyysiä. Sitä voidaan käyttää laajalti kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä. Sisällönanalyysiin voidaan soveltaa monenlaisia teoreettisia ja 

epistemologisia lähtökohtia, eikä se ole sidottu johonkin tiettyyn teoreettiseen 

perustaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.) Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä ja sille 

ominaista on, että tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan tiivistetty kuvaus. Käytin 

aineiston analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Kiinnostuin 

menetelmästä sen suoman mahdollisuuden takia, että voin aineistolähtöisesti analysoida 

tutkimuksen aineistoa. 

Analysointia varten sisällönanalyysissä määritellään analyysiyksikkö, joka voi olla 

pituudeltaan yhdestä sanasta useampaan lauseen muodostuva kokonaisuus. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122). Tässä tutkielmassani käytän analyysiyksikkönä sekä yksittäisiä 

sanoja, että ajatuskokonaisuuksia. Näiden analyysiyksikköjen pituus vaihtelee sen 

mukaan, millä tavalla vastaaja on kuvannut ajatuksiaan. Analyysiyksikköjen pituus voi 

olla esimerkiksi yksi sana, kuten ”kurjuusköyhyys” tai sitten useammasta lauseesta 

koostunut analyysiyksikkö, kuten ”absoluuttisen köyhyys” määrittely vastaajien 

vastauksissa.  

Analyysivaiheessa pyrin jättämään oman käsitykseni äitiydestä ja köyhyydestä taka-

alalle ja keskittyä aineistosta nouseviin teemoihin. Yritin kuunnella, mitä aineisto 

haluaa sanoa, mitä se jättää sanomatta ja onko aineiston sisällä piilomerkityksiä. 



 25 

Aineistolähtöistä sisällönanalyysia on kuitenkin kritisoitu esimerkiksi siitä, että sen 

avulla annetaan ymmärtää, että puhtaasti aineistolähtöinen analyysi olisi aina 

mahdollinen, vaikka tutkijan tulkintoja ohjaavat jossain määrin aina omat tiedot ja 

uskomukset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) 

4.5. Aineiston analyysin vaiheet 

Aineiston koodauksen toteutin Atlas.fi-ohjelmalla, joka on tarkoitettu laadullisten 

aineistojen analyysiin. Tekemäni varsinainen aineiston analyysi sisälsi koodaamisen 

sekä teemojen luomisen ja tulkinnan. Ensimmäisessä vaiheessa koodasin 

kyselylomakkeiden neljän avoimen kysymyksen vastaukset ja yhdistelin koodeja. 

Toiseen vaiheeseen sisältyi koodiperheiden eli alustavien teemojen luominen. 

Kolmannessa vaiheessa yhdistelin eri teemoja. Neljännessä vaiheessa kategorioiden 

pohjalta hahmottelin ydinteeman, jonka avulla pystyin tiivistämään koko tehdyn 

analyysin yhteen ydinteemaan, köyhyyskokemukseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa koodasin vauvaperheiden äitien e-lomakkeen vastaukset 

(vastaajat 1–11) ja sen jälkeen yhdistelin nousseita koodeja. Koko aineisto oli yhdessä 

tiedostossa, jonka olin järjestellyt kyselyn kysymysten mukaan. Jokaisen kysymyksen 

alla oli kaikkien 11 vastaajan vastaukset tiettyyn kysymykseen. Tiedostossa koodien 

lukumääräksi tuli 142.  

Keskityin koodaamaan köyhyyteen liittyviä tekijöitä. Samoja koodeja nousi yllättävän 

paljon. Koodasin tekstipätkiä kuvailemalla niitä melko tarkasti, sillä liian tiiviit ja 

yksinkertaisesti kuvatut koodit olisivat saattaneet jättää koodauksen edetessä jotain 

ilmiöitä pois. Tein samaan aikaan koodauksen aikana muistiinpanoja, johon kirjoitin 

havaintoja ja ongelmakohtia. Koodien yhdistelyn aikana koodien määrä tippui 81 

koodiin. Koodit olivat joko yksittäisiä sanoja tai useamman sanan pätkiä lauseista. 

Esimerkiksi köyhyyden määrittelystä nousi ”jatkuvaa tinkimistä”, ”joutuu karsimaan 

jostain”, ”tiukkaa kuria talouden osalta”, joista muodostui oma koodiryhmä: tiukka 

taloustilanne. 

Analyysin toisessa vaiheessa loin teemoja koodien pohjalta. Atlas.fi-ohjelma osoittautui 

helpoksi tavaksi luoda ja poistaa koodiryhmiä. Piirsin ajatuskarttoja teemojen luomisen 

helpottamiseksi, jotta pystyin samalla havainnollistamaan itselleni ajatusten 

selkeyttämiseksi. Teemoiksi muodostui lopulta seuraavat: 1) köyhyyden määrittely, 2) 
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vastakkain asettelu, 3) köyhyyden vaikutukset, 5) selviytymiskeinot ja 6) köyhien 

tukeminen.  

 

TEEMAT LUKUMÄÄRÄ 

KÖYHYYDEN MÄÄRITTELY 17 

VASTAKKAIN ASETTELU 3 

KÖYHYYDEN VAIKUTUKSET 21 

SELVIYTYMISKEINOT 20 

KÖYHIEN TUKEMINEN 20 

  

 

Kolmannessa vaiheessa analyysia yhdistelin teemoja ja loin alateemojen pohjalta 

yläteemoja. Lopullisia yläteemoja syntyi kolme kappaletta: köyhyyden määrittely, 

köyhyyden kokemukset ja vaikutukset sekä köyhyyden selviytymiskeinot. Yhdistin 

köyhyyden määrittelyn ja vastakkain asettelun samaan, köyhyyden vaikutukset pysyivät 

edelleen omana teemana sekä yhdistin selviytymiskeinot ja tuen samaan teemaan.  

 

Neljännessä vaiheessa muodostin ydinteeman koko aineistolle. Miettiessäni yhdistävää 

tekijää, päädyin ydinteeman luomisessa siihen, että koko aineistoa kuvaa 

köyhyyskokemus. Kaikkia yläteemoja yhdistää köyhyyden kokemus.  

 

5. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tämä laadullinen tutkimus on tarkoitus toteuttaa eettisiä periaatteita noudattaen. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2002, 3) on määritellyt tutkimuseettiset ohjeet, jotka 

sisältävät ohjeistuksen tutkijoiden työskentelyyn rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti, 

käyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimusten mukaisia ja eettisiä menetelmiä 

tiedonhankinnassa ja arvioinnissa sekä huomioida asianmukaisesti toisten tutkijoiden 

työt. Lisäksi korostetaan tutkimuksen yksityiskohtaista suunnittelua, toteutusta ja 

raportointia.  

 

Kyselylomakkeeseen liittyy paljon eettisiä puolia. Ensinnäkin tulee pyytää lupa kerätä 

tietoa esimerkiksi keskustelupalstoilta ja sosiaalisen median erilaisista ryhmistä. Pyrin 
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pitämään huolen tutkimuksen suorittamisen eettisistä periaatteista, joten vastaukset 

tulevat olemaan anomyymeja. En ole kysynyt lomakkeessa vastaajien nimiä tai tarkkoja 

ikiä. Eettisten periaatteiden mukaan vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa tämän 

tutkielman perusteella. Aion tämän tutkielman valmistuttua hävittää lomakkeella 

keräämäni aineiston. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistuu tutkimusprosessin 

luotettavuuteen. Lähtökohtana laadulliseen tutkimukseen voidaan todeta, että tutkija on 

tutkimuksensa keskeisin tutkimusväline. Tämä tarkoittaa, että tutkija kertoo 

läpinäkyvästi valinnoistaan tutkimusprosessin eri vaiheissa, jolloin tutkija itse on 

tutkimuksen luotettavuuden kriteeri ja arviointi koskee koko tutkimusprosessia. 

(Suoranta yms. 1998.) Olen ottanut tämän aspektin huomioon kertomalla avoimesti 

omista lähtökohdistani ja tutustumalla aiempaa aihetta koskevaan tutkimukseen. 

Tulosluvuissa käytän aineistositaatteja tulkintojeni läpinäkyvyyden lisäämiseksi. 

Pohdintaosiossa peilaan tutkimustuloksiani aiempien tutkimusten tuloksiin.   

 

6. Tulokset  
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tuloksia. Aloitan ensin vastauksissa esiintyneistä 

köyhyyden määritelmistä. Tämän jälkeen käsittelen köyhyyden vaikutuksia ja 

kokemuksia. Lopuksi tarkastelen äitien selviytymiskeinoja. 

 
6.1. Köyhyyden määrittely 

 
Vastaajat määrittelivät köyhyyden taloudelliseksi köyhyydeksi, suhteelliseksi 

köyhyydeksi sekä käytännössä esiintyväksi köyhyydeksi, mikä toi esille köyhyyden 

monitasoisuuden. 

 

Vastaajat lähestyivät köyhyyttä taloudellisena köyhyytenä, eli taloudellisten resurssien 

puutteena useasta eri näkökulmasta. Ensinnäkin sitä lähestyttiin taloudellisena 

niukkuutena siten, ettei perheessä voinut ostaa vapaasti, mitä haluaa tai tarvitsee. 

Taloudellista köyhyyttä kuvattiinkin erityisen rajoittavana tekijänä, joka vaikutti paitsi 

kulutukseen, myös äitiyteen liittyviin valintoihin, kuten seuraavassa esimerkissä käy 

ilmi:    
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Toimeentulo on haastavaa, lapsen saaminen oli suuri haaste jonka vuoksi olisi ihanaa 

jäädä vauvan kanssa kotihoidontuen avulla kotiin mutta se on taloudellisesti mahdotonta 

koska kotihoidontuki on niin pieni. 

 

Lisäksi vastaajat korostivat köyhyyden suhteellisuutta. Näin köyhyydeksi kuvattiin 

myös sellainen tilanne, jossa ihmisellä ei ole varaa perustarpeiden tyydyttämiseen, 

kuten asuntoon, ruokaan, vaatteisiin, lääkkeisiin, autoon ja sen ylläpitämiseen. Osa 

vastaajista määrittelivät, etteivät voi olla köyhiä, koska asuvat Suomessa, jossa on 

asumisperusteinen sosiaaliturva. Köyhyyden määrittely on monimutkaista, kuten 

vastauksissakin tulee ilmi. Sen lisäksi ihmiset tarkoittavat köyhyydellä eri asioita, 

joillekin se on puutetta ruoasta ja toisille merkkivaatteista (Krok 2009, 118, 195). 

 

Vastaajat vertasivat omaa tilannetta ja taloudellisia resursseja muissa maissa, kuten 

Intiassa, Afrikassa tai Tansaniassa asuvien ihmisten tilanteeseen. Tehdessään vertailua 

muihin, vastaajat yrittivät itse irrottautua köyhyyden kategoriasta. Esille nousi 

vastakkain asettelua ”niiden köyhien” ja ”meidän toimeentulevien” välille.  

   
Köyhyys on sitä, ettei ole kattoa pään päällä eikä lainkaan rahaa. Ei näy meillä 

mitenkään, koska en koskaan ole ollut asunnoton. Suomessa ei asunnottomaksi joudu 

muutenkaan helposti, koska vuokran saa yleensä maksettua asumistuilla ja 

toimeentulotuilla, joten Suomessa yhteiskunta onneksi estää sen, että ihmisestä voisi tulla 

köyhä.  Minä sain lokakuussa palkkaa 868 €, joten en todellakaan ole köyhä. 

 

Olemme siis täällä Suomessa hyvässä asemassa köyhiin verrattuna, ja äitinä opetan 

tämän myös lapsilleni. Eikä heillä ole sitten aikuisenakaan tarvetta liittyä suomalaiseen 

kulutushysteriaan. 

 

Kuten edellisistä aineisto-otteista käy ilmi, pyrkimys irrottautua köyhyyden 

määritelmästä oli näkyvissä aineistossa. Pyrkimys irrottautua köyhyydestä voi liittyä 

siihen, että köyhyys näyttäytyy usein epätoivottuna, kielteisenä ja jopa leimallisena 

ilmiönä. Vastaajat halusivat myös selkeästi kääntää katseen erään vastaajan sanoin 

”kurjuusköyhyydestä” siihen, mitä heillä on ja resurssien puutteiden hyviin puoliin, 

kuten edellä mainittuun mahdollisuuteen opettaa lapsille järkevää kuluttamista.  

 

Lisäksi vastaajat toivat esille, että myös työssäkäyvä voi tuntea olevansa köyhä 

työkavereiden seurassa pienipalkkaisuuden ja yksinhuoltajuuden vuoksi sekä tuntea 
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olonsa köyhäksi suhteessa kahden työssäkäyvän vanhemman talouteen nähden 

korostaen myös näin köyhyyden suhteellisuutta. Yksinhuoltajuus todettiin olevan 

vaikuttava tekijä köyhyyteen, mutta toisaalta nostettiin esille, ettei se myöskään aina 

tarkoita sitä, vaan riippuu yksilöllisestä tilanteesta.  

 

Vastaajien mukaan köyhyys näkyi käytännössä monin eri tavoin. Niukkuus oli 

useimmin mainittu köyhyyden ilmentymä. Tämä tarkoitti sitä, että vanhemmat joutuivat 

tekemään jatkuvasti valintoja ja priorisointia sen suhteen, mihin taloudelliset resurssit 

suunnataan.   
   

Köyhyys on osittain sitä, että tienaa vähemmän kuin muut (köyhyysraja) ja osittain se 

voidaan määritellä myös siten, että jokapäiväisessä arjessa joutuu tekemään valintoja 

ostosten ja tekemisensä suhteen.  Perheessämme köyhyys näkyy siinä, että kaupassa 

tehdään järkeviä valintoja esim ostosten kilohinnan suhteen, vauvalle ostetaan ale-

vaatteita, vanhemmat ostavat itselleen uusia vaatteita vain tarvittaessa ja palveluita kuten 

kampaamot käytetään erittäin vähän tai ei ollenkaan. 

 

 

Arki köyhyyden keskellä vie vanhemman henkisiä voimavaroja ja perheessä on jatkuva 

huoli rahojen riittävyydestä. Lasten tarpeiden ensisijaisuus usein korostuu vanhemman 

omiin tarpeisiin nähden. (Roivainen, Heinonen & Ylinen 2011, 78.) Tämä näkyi myös 

vastaajien vastauksissa. Valintojen tekeminen vaatii vastaajien mukaan tarkkaa 

suunnittelua ja jatkuvaa rahan mielessä pitämistä, jotta ylimääräiset menot eivät kaada 

taloutta. Tämä vei paljon resursseja. 

 
Köyhyys on jatkuvaa tinkimistä. Tulemme mukavasti toimeen mutta joudumme pitämään 

hyvin tiukkaa kuria talouden osalta. Jokainen vähänkään isompi hankinta pitää miettiä 

tarkkaan, koska se vie kuukauden budjetista yleensä kokonaan sen pienen osan mitä jää 

pakollisten ja ruokamenojen jälkeen. Eli jos ostaa lapselle haalarin, siinä kuussa ei muuta 

ylimääräistä ostetakaan. 

 

Useat vastaajat toivat esille myös sen, että lapsiperheissä lapset eivät saaneet samoja 

asioita, joita ikätoverit saavat, mikä vaivasi äitejä.  

   
Lapsille ei voi ostaa kaikkea tarpeellista. Jos ei kirpputorilta saa halvalla tai osamaksulla 

ostettua joutuvat olemaan ilman. Harrastuksia ei ole varaa pitää lapsille. 
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Olis kiva jos lapset sais kerranki tehdä mitä haluaa nyt on vvaikee perustella miks ei voi 

tehdä kaikkea mitä luokka kaverit saa tehdä. 

 
Myös Paanasen ja kumppaneiden (2014) toteuttamassa tutkimuksessa tuli ilmi 

samansuuntaisia tutkimuksen tuloksia. Perheen vähävaraisuus kaventaa lapsen 

mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin, joka 

asemoituu nyky-yhteiskunnassa riskejä altistavaksi tekijäksi. Lasten ja nuorten elämässä 

kulutuksella on yhä suurempi merkitys yhteiskunnassamme, joka vähävaraisten 

perheiden lasten kohdalla asettaa heidät helposti eriarvoiseen asemaan suhteessa 

ikätovereihin.  

 
6.2. Köyhyyden vaikutukset ja kokemukset 

 

Kysely sisälsi kysymyksen siitä, kokeeko vastaaja köyhyyden vaikuttavan hänen 

hyvinvointiinsa ja toimintaansa äitinä. Puolet vastaajista kertoivat köyhyyden 

vaikuttavan ja puolet, että ei vaikuta. Vastaajat kertoivat köyhyyden vaikuttavan 

erityisesti kuluttamiseen, terveyden hoitamiseen sekä vanhempana toimimiseen.  

 
Vastaajat kertoivat kokevansa, että köyhyys vaikuttaa kuluttamiseen ja estää erilaisten 

palveluiden käyttöä, kuten kampaajalla ja fysioterapiassa käyntiä sekä kosmetiikan 

ostoa. Vastaajien mukaan köyhyys näkyy myös lasten elämässä maksullisten 

harrastusten puuttumisena. Tällöin perheellä ei ole varaa ostaa vaatteita kaupoista 

normaalihintaisena, vaan he pyrkivät ostamaan alennusmyynneistä tai käytettyinä 

kirpputoreilta.  

 

Lotta Virrankari & Anna-Maria Isola (2021) artikkelissaan nostavat esille köyhyyden 

negatiivisia kokemuksia ja vaikutuksia, Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki 

ylimääräiset ja yllättävät menot heilauttivat taloutta ja jokainen kulutusvalinta oli 

harkittava tarkkaan. Samanlainen ilmiö näkyi myös tässä tutkimuksessa: 

 
Köyhyys on osittain sitä, että tienaa vähemmän kuin muut (köyhyysraja) ja osittain se 

voidaan määritellä myös siten, että jokapäiväisessä arjessa joutuu tekemään valintoja 

ostosten ja tekemisensä suhteen.  Perheessämme köyhyys näkyy siinä, että kaupassa 

tehdään järkeviä valintoja esim ostosten kilohinnan suhteen, vauvalle ostetaan ale-

vaatteita, vanhemmat ostavat itselleen uusia vaatteita vain tarvittaessa ja palveluita kuten 

kampaamot käytetään erittäin vähän tai ei ollenkaan. 
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Kyllä köyhyys vaikuttaa, jatkuva huoli rahasta että saanko laskut maksettua ja ruokaa 

itselleni ja vauvalle. 

 

Äidit joutuivat tekemään kulutuksen näkökulmasta jatkuvia valintoja omien ja lasten 

tarpeiden välille ja kertoivat tinkivästi erityisesti omista tarpeistaan, kuten seuraavasta 

aineisto-otteesta käy ilmi: 

 
Äitinä silleen et esim. Jos ois kanafilee ruokana niin itse ei syö niin siitä saa lapset 

iltapalaksi leivän päälle. 

 

Kuluttaminen liittyi osaltaan myös äitien terveyden hoitamiseen. Köyhillä äideillä ei ole 

varaa hoitaa itseään, vaikka selkäkivun iskiessä fysioterapialla ja se yhdistettiin myös 

alentuneeseen mielialaan ja masennukseen. Kuten Sironen & Saastamoinen (2014) 

toteaa tutkimuksessaan, että pitkäaikainen köyhyys altistaa helposti 

mielenterveysongelmien syntymistä tai fyysistä sairastumista. Usein pienituloiset 

joutuvat tinkimään lääke- ja hoitokustannuksissa, mikä osaltaan taas vaikuttaa 

terveyteen ja elämänlaatuun. (emt, 13, 24–25.)  

Kyllä se vaikuttaa kun ei voi käydä esim fysioterapiassa mitä kipeä selkä vaatisi. Ja 

kyllähän se masentaa kun ei itselleen voi koskaan mitään hankkia. 

 

Taloudellisessa niukkuudessa äitejä on kuvattu aiemmissa tutkimuksissa selviytyvän 

tarkalla talouden hallinnalla ja suunnittelulla sekä säästämällä, mutta kuitenkin myös 

eriarvoisuuden hyväksyminen auttaa äitejä pärjäämään arjessa. Tutkimuksissa äitien 

rahankäyttöä on kuvailtu altruistiseksi, jossa äitien omien tarpeiden edelle menevät 

muiden perheenjäsenten tarpeet. Perheiden tilanteen todellinen vakavuus ja vaikeudet 

voivat jäädä piiloon, sillä on havaittu, että äidit usein vaikenevat taloudellisista 

haasteistaan. (Krok 2012, 136–144, Roivainen & Jalonen 2012, 161–163.) 

 

Lisäksi vastaajat liittivät köyhyyden vanhempana toimimiseen, siten, että vauvan kanssa 

ei ollut mahdollista jäädä kotiin niin pitkäksi aikaa kuin haluaisi, lasten vaatteet joutui 

ostamaan kaupan alennusmyynnistä, eivätkä lapset saa samoja tavaroita kuin 

ikätoverinsa. Lisäksi tuotiin esille köyhyyden aiheuttama stressi: 

 
Köyhyys vaikuttaa mielialaan, stressiin ja sitä kautta äitiyteen. 
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Myös Salomaan (2014, 72) tutkimuksessa tuli ilmi, että arjessa koettu vastentahtoinen 

tinkiminen ja hankintojen priorisointi kohdistui perheissä juuri aiemminkin esille 

tulleisiin inhimillisiin perustarpeisiin, kuten ruokaan, vaatetukseen, asumiseen sekä 

hygieniasta ja terveydestä huolehtimiseen. Ja sen lisäksi taloudellinen köyhyys vaikutti 

haittaavasti perheenjäsenten sosiaalisiin suhteisiin, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon ja 

harrastamiseen.  

 

On kuitenkin huomioitava, että puolet vastaajista kertoi, ettei köyhyys vaikuta suoraan 

äitiyteen, mikäli arjen muut perusasiat ovat kunnossa. Samat vastaajat kertoivat myös 

että vaikka köyhyys ei vaikuta suoraan äitiyteen ja äidin tarjoamaan hoivaan, se näkyy 

muilla tavoin perheen arjessa. 

 

Ei oikeastaan. Vauva saa paljon huomiota ja rakkautta. Välillä tulee sellainen olo, että 

olisi kiva käydä esim. kampaajalla tai hierojalla (mihin ei siis nyt ole varaa), mutta tämä 

ei vähennä paljon hyvinvointiani, sillä perusasiat arjessa ovat kunnossa. 

 

Samalla kuitenkin esitettiin myös että vaikka vauva-aikana lapsi ei tietäisikään elävänsä 

köyhyydessä, eikä sitä että ”hänellä on kirpparivaatteet” tai vaunut ”eivät ole 

merkkivaunut”, tulevaisuus huolestutti useita vastaajia siinä mielessä pystyisivätkö he 

tarjoamaan lapselle hänen kasvaessa kaikkia niitä hyödykkeitä ja palveluita, joita heidän 

ikätoverinsa tulevat saamaan omilta vanhemmiltaan. Kuten Isola & Suominen (2016) 

tutkimuksessa tuovat esille, että opitut statuserot vaikuttavat usein vahvasti siihen, mikä 

merkitys lapsiköyhyydelle annetaan. Erityisesti lapset ovat herkkiä oppimaan eri 

merkityksiä. Lapsen hyvinvointiin vaikuttaa se, miten muut hänet näkevät. Lasten 

keskuudessa köyhyyteen saatetaan liittää sosiaalista stigmaa, josta voi seurata 

esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle sulkemista ja kiusaamista. (emt., 49.) 

 
6.3. Köyhyyden selviytymiskeinot 

 
Kyselylomakkeessa kysyttiin myös sitä, mitkä tekijät antavat vastaajille voimaa arjessa. 

Tulkitsen nämä tekijät selviytymiskeinoiksi. Yleisimmiksi selviytymistä tukeviksi 

keinoiksi kuvattiin ajan viettäminen lasten ja puolison kanssa, pienistä asioista 

nauttiminen, yhteiskunnan tuki sekä omat valinnat. 
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Ajan viettäminen lasten ja/tai puolison kanssa oli yleisimmin mainittu 

selviytymiskeino. Lähes kaikki vastaajat toivat esille ihmissuhteiden tärkeän 

merkityksen ja myös ystävät ja lemmikit mainittiin perheenjäsenten lisäksi. Vastaajien 

mukaan lapset tuovat elämään iloa ja ilman heitä ei jaksaisi selvitä köyhänä. 

Ihmissuhteita pidettiin tärkeinä ja koettiin tuovan voimaa arkeen.  

 
Lapset tuottaa iloa tosi paljon, ilman niitä en ehkä jaksais. Nyt on vielä tosi pimeetä ku ei 

oo luntakaa että sais valosta voimaa. 

 

Pienistä asioista nauttiminen mainittiin myös selviytymiskeinona ja näissä vastauksista 

moni asia niputettiin yhteen. 

  
Ihmiset ympärilläni! Hyvä uni, arkiliikunta ja perushygienia.  Kun osaa nauttia 

vastapestyistä lakanoista, sateen ropinasta ja lämpimistä sukista, on elämä täydellistä. 

 

Myös Virrankarin & Isolan (2021) tutkimuksessa tuli esille, että iloa tuottavat tekijät 

ovat maksuttomia tai edullisia ja liittyivät luontoon, läheisiin ihmissuhteisiin, 

lemmikkeihin sekä uskoon. Vastaajat kertoivat, että perusasioiden kuten hyvän unen, 

arkiliikunnan ja perushygieniasta huolehtiminen todettiin tuovan arkeen voimaa ja 

auttaa selviytymään. Yksinkertaiset ja ilmaiset asiat, kuten lukeminen, ulkoilu ja 

liikunta sekä lapsen ilo katsottiin olevan hyviä keinoja tuoda arkeen hyvää fiilistä.  

 

Yhteiskunnan tuki nousi vastauksissa yhtenä selviytymiskeinona. Osa vastaajista koki, 

että köyhyyden katsottiin olevan suhteellista ja sen vuoksi oli vaikea todeta, että 

millaista köyhyys oikeasti edes on tai millaista tukea siihen tulisi saada vastanneiden 

mukaan.   

 
En oikein osaa sanoa, koska oma köyhyys on lähinnä suhteellista, sellaista ensimmäisen 

maailman ongelmia -muka köyhyyttä. Ei minun kaltaiseni varmaan tarvitse mitään 

ihmeempiä tukia. Mutta varmasti on ihmisiä, jotka voisivat tarvitakin.  

 

Osa vastaajista koki, että köyhät tarvitsevat konkreettisesti rahaa ja enemmän 

yhteiskunnan tukia. Suurempi kodinhoitotuki toisi vauvaperheille paremman 

taloudellisemman tilanteen.  
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Parastahan olisi saada enemmän tukia (esim. lapsilisä samalle tasolle mitä se oli ennen). 

Ehkä jonkinlainen vertaistuki olisi myös hyödyllistä. 

 

Toisaalta nostettiin esille, ettei pelkkä raha auta köyhyydessä, vaan tarvittaisiin 

enemmän talousneuvontaa ja keskusteluapua joko viranomaisten tai vertaistuen kautta. 

Vastaajat toivat esille, että monet tarvitsevat rahankäyttöön ja ylivelkaantumisen 

ehkäisemiseen neuvontaa. Nähtiin myös, että köyhyys olisi itse aiheutettua 

kulutushysterian ja huonojen taloudellisten valintojen takia.  

 
Keskusteluapua ja talousneuvontaa. Monet aiheuttavat tämän "köyhyystilan" tavallaan 

itse, koska ei ymmärretä, että ei se lapsi tarvi jokaista härpäkettä mitä somessa sattuu 

vilahtamaan. Ja markettimerkki on aivan yhtä hyvä kuin mikä tahansa muu vaate. 

Monilla on selvästi myös vaikeuksia suunnitella rahankäyttöään eikö olla selvilä, mihin 

se raha menee pakollisissa tai ei niin pakollisissa menoissa. 

Vastaajat toivat esille ehdotuksia, miten tukea äitejä köyhyyden keskellä. Yhteiskunnan 

tarjoamat erilaiset lahjakortit äidille itsensä panostamiseen, sillä äidit usein luopuvat 

omista menoistaan lasten takia, voisivat tukea äitejä. Samoin yhteiskunnan tai 

kolmannen sektorin tarjoama ruoka-apu katsottiin tukevan taloudellisesti tiukassa 

tilanteessa.  

Myös sosiaalitoimen osuus nostetiin esille. Nähtiin, että kokonaisvaltainen kartoitus 

perheen tilanteesta ilman lastensuojeluasiakkuutta voisi auttaa perheitä selviytymään 

paremmin köyhyydestä. Korostettiin, että inhimillistä kohtaamista ihminen ihmiselle 

kaivataan hankaliin taloudellisiin tilanteisiin, jolloin ei olisi vain kone (Kela) 

arvioimassa, mitä tarvitaan ja mitä ei.  

Joku kokonais valtainen kartoitus olis kiva ilman että pitää olla lasun asiakas. Että joku 

kattois mitä me tarvittais eikä aina niitä taulukoita vaan. Pitäis olla ihminen siellä toisella 

puolella eikä kone.  

Vastaajat korostivat koulutuksen merkitystä ja sen katsottiin vastaajien mukaan olevan 

ainut keino päästä pois köyhyydestä, sillä se mahdollistaa töiden saamisen helpommin. 

Vastaajat totesivat, että nuoria kannattaisi kannustaa opiskeluun tämän takia.  

Yhteiskunnan vastuuta korostettiin ja todettiin, että yhteiskunnan vastuulla on poistaa 

köyhyyttä. Mutta kuitenkaan tukien antaminen ei ole pitkän tähtäimen ratkaisu, vaan 

köyhien katsottiin hyötyvän vertaistuesta ja talousneuvonnasta. 
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Nuorille kannustusta ja patistusta kouluttautumiseen. Jokaisen kannattaa kouluttautua 

niin pitkälle kuin rahkeet riittää. Köyhyydestä pääsee pois työpaikan avulla. Rohkeimmat 

yrittäjyyden kautta, sitäkin tulisi edistää. Tukirahan antaminen ei ole pitkän tähtäimen 

ratkaisu etenkään nyt kun julkinen talous on sukeltamassa ennennäkemättömällä tavalla 

ja tukileikkaukset ovat väistämättömiä. 

 

Lisäksi vastaajat liittivät selviytymiskeinoihin omat valinnat. Vastaajat katsoivat, että 

tekemällä itse valinnan taloudellisesta tiukkuudesta, sen nähtiin olevan arvovalinta. 

Esimerkiksi yhden vastaajan perusteluna oli, että tekemällä itse ruokaa alusta asti oli 

edullisempaa ja terveellisempää, vaikka vei paljon enemmän aikaa ja resursseja. 

Koettiin myös, vaikka köyhyys vaikuta äitiyteen vastaajien mukaan, se vaikuttaa 

kuitenkin lasten valintoihin jo pienestä pitäen.  

 
Ei onneksi vaikuta. En ole kovin murehtivaa tyyppiä. Joskus toki mietin sitä että vauvan 

kanssa vielä helppoa, kun sille riittää äidin läheisyys ja pienet arjen asiat, eikä se 

ymmärrä sen päälle onko vaatteet kirppikseltä ja lastenvaunut hienoa merkkiä. Mutta entä 

sitten, kun lapsi kasvaa ja tulee kouluikään, ja muilla on iPhoneja ja merkkivaatteita ja 

kalliita harrastuksia - joudunko tuottamaan pettymyksen lapselle, ja kiusataanko häntä 

jopa sen takia kun olemme 'köyhiä'? 

 

Vastauksissa nousi esille, että köyhyys voi olla myös arvovalinta jäädessä vauvan 

kanssa kotiin kodinhoitotuelle ja nähtiin, että tämä vauva-ajan niukka taloudellinen 

tilanne on vain väliaikainen vaihe, kuten valtaosalla suomalaista köyhyys voi olla 

elämäntilanteeseen tai vaiheeseen sidottu ja resurssit riittävät kohtuulliseen elintasoon ja 

hetkittäiset erot muuhun väestöön ovat määrällisiä eikä laadullisia. Toisaalta tieto siitä, 

ettei vauvaperheen arki ja taloudellinen tiukkuus kestä kovin pitkään, auttoivat 

kestämään tilannetta. Omaksi valinnaksi kuvattiin myös se, että keskittää huomionsa 

pieniin arjen hetkiin ja suhtautuu niihin myönteisesti.  

 
Vauvan ihanuus, puolison tuki (tekee etätöitä, joten on paljon kotona) ja tieto siitä, että 

vauva-arki ja tämänhetkinen huono taloudellinen tilanne ei kestä ikuisesti. Liikunnasta on 

myös hyötyä sekä arjen mukavista pienistä asioista, kuten kahvikupillisesta vauvan 

ollessa päiväunilla. 

 

Köyhyyden todettiin, että se voi olla arvovalinta ja halu opettaa lapsille arvoja 

kulutuksesta, jolloin kaikkea ei tarvitse saada heti. Nähtiin myös tärkeänä, ettei opeta 
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lapsille kulutushysteriaa, eikä itse lähde siihen mukaan. Vauva ei tarvitse kaikkea 

uutena, vaan myös voi ostaa käytettyinä vaatteita ja tarvikkeita. Tärkeimpänä pidettiin 

ei-materialistia arvoja, kuten perusasioiden olemista kunnossa ja että vauva saa paljon 

huomiota rakkautta.  

 
Ei oikeastaan. Vauva saa paljon huomiota ja rakkautta. Välillä tulee sellainen olo, että 

olisi kiva käydä esim. kampaajalla tai hierojalla (mihin ei siis nyt ole varaa), mutta tämä 

ei vähennä paljon hyvinvointiani, sillä perusasiat arjessa ovat kunnossa.  

 

Vauvalle riittää läheisyys ja pienet arjen asiat, jolloin ei ole tarvetta hienoille 

merkkivaatteille, puhelimille tai harrastuksille. Nähtiin että tärkeintä on hyvä äitiys, 

joka ei vaadi rahaa samassa määrin. Kunhan perustarpeet tulevat tyydytetyksi, niin 

köyhyys ei vaikuta elämään, vaikka pitääkin aina tehdä valintoja. Kuten vastauksissa 

tulee ilmi, niin köyhyyden kokemukset ovat yksilöllisiä. Moni pienituloinen ihminen ei 

välttämättä pidä itseään köyhänä ja köyhä voi taas vuorostaan olla hyvin tyytyväinen 

elämäänsä (Sirosen & Saastamoisen 2014, 14). 

 

7. Johtopäätökset 

 
Tutkimuksessani tarkastelin vauvaperheiden äitien kokemuksia köyhyydestä. Esitin 

tutkimuskysymyksinä seuraavasti: Miten äidit kokevat köyhyyden vauvaperheen arjessa 

ja millaisia selviytymiskeinoja äidit käyttävät vauva-arjessa? 

 

Tutkimuksessani tarkastelin vauvaperheiden äitien kokemuksia köyhyydestä. Kyselyyn 

vastanneet äidit kertoivat kokemuksistaan ja selviytymiskeinoistaan vauva-ajan 

köyhyydestä. Tutkimukseni yksi keskeisempiä päämääriä on ollut tarkastella köyhyyttä 

vauva-ajan äitien näkökulmasta köyhyyden kokemusten avulla ja tuoda esille äitien 

tuottamia erilaisia selviytymiskeinoja arjesta selviytymiseen, silloin kun on 

taloudellisesti tiukkaa. Tutkimuksessani nousi esille kolme keskeistä pääteemaa: 

köyhyyden määrittely, köyhyyden vaikutukset ja kokemukset sekä köyhyyden 

selviytymiskeinot. Käyn nyt läpi tutkimustulokset teemoittain.  

 

Köyhyyden määrittelyssä tutkimustulosten perusteella tulkitsen, että vastaajat 

määrittelevät köyhyyttä taloudellisen, suhteellisen ja käytännön näkökulmien avulla. 



 37 

Taloudellinen köyhyys näkyi vastauksissa absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden 

erotteluina. Vastaajat kokivat, ettei Suomessa ole absoluuttista köyhyyttä ja sen vuoksi 

moni vastaaja koki, ettei köyhyyttä ole Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. 

Vastaajien näkökulmaa myötäilee myös Banikin (2006) esittämää näkemystä siitä, ettei 

suhteellisesta köyhyydestä tulisi edes käyttää sanaa köyhyys, vaan pitäisi puhua 

eriarvoisuudesta, joka läheisesti liittyy suhteelliseen köyhyyteen. Mia Hakovirta ja 

Johanna Kallio (2014) ovat omassa tutkimuksessaan tutkiessaan lasten kokemuksia ja 

ajatuksia taloudellisesta eriarvoisuudesta, köyhyydestä ja niiden syistä, todenneet, että 

lapsilla toistuu samankaltainen absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden erottelu. Lapset 

mieltävät köyhyyden ensisijaisesti ei-tarpeellisten tavaroiden puutteeksi ja 

kuluttamismahdollisuuksiksi, kuten tutkimukseni vastaajat.  

 

Käytännössä köyhyys vastaajien mukaan näkyi taloudellisena niukkuutena. Tällöin he 

kokivat puutetta ja joutuivat jatkuvasti tekemään erilaisia priorisointeja kulutuksen 

suhteen.  Tutkimustulokseni olivat linjassa Salmen ja Kestilän (2009) tutkimustulosten 

kanssa, jossa todettiin, että toimeentulo-ongelmat aiheuttivat vanhemmalle 

lisäkuormitusta tilanteissa, jossa perheellä oli jo toimeentulo-ongelmien lisäksi muita 

hyvinvoinnin vajetta aiheuttavia tekijöitä. Tutkimus osoitti myös, että toimeentulo-

ongelmat heikentävät vanhemman osallisuutta lapsen elämässä sekä vähentää 

voimavaroja, joilla turvata lapsen hyvinvointia, tukea lasta sekä rakentaa perheen arkea 

ja yhteistoimintaa. Tutkimuksen mukaan köyhillä perheillä oli vaikeuksia tukea lapsen 

maksullisia harrastuksia (emt.), mistä myös tutkimukseeni osallistuneet äidit kertoivat 

liittyen köyhyyden vaikutuksiin ja kokemuksiin. 

 

Tutkimustuloksissa köyhyyden vaikutukset ja kokemukset näkyivät vastaajien 

kannanotossa, että vaikuttaako köyhyys äitiyteen vai ei. Puolet vastaajista koki, ettei 

köyhyys vaikuta suoraan äitiyteen, vaikka tuottaakin haasteita arkeen. Toinen puoli 

vastaajista taas toi esille, kuinka raskasta ja stressaavaa on jatkuva taloudellinen 

niukkuus vauva-arjessa. Köyhyyden vaikutukset näkyivät kuluttamisessa, äidin 

terveyden hoitamisessa sekä vanhempana toimisessa. Kuluttamisessa köyhyys näkyi 

koko perheen uusien normaalihintaisten vaatteiden ja lasten maksullisten harrastusten 

puuttumisena sekä erilaisten palveluiden käytön poisjäämisellä, kuten esimerkiksi 

kampaaja ja fysioterapia. Äitien vastauksissa tuli esille, että ensisijaisesti käytetään 

rahat lapsen hyvinvointiin ja sen jälkeen äitien omaan hyvinvointiin, kuten 
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tutkimuksissa (Krok 2012) äitien rahankäyttöä on kuvailtu altruistiseksi, jossa äitien 

omien tarpeiden edelle menevät muiden perheenjäsenten tarpeet. Äidit kertoivat, 

etteivät voineet hoitaa terveyttään taloudellisen tilanteen takia hakeutumalla lääkäriin tai 

hankkia lääkkeitä tai hoitoja.  

 

Toisaalta osa vastaajista kertoi, ettei köyhyys vaikuta suoraan äitiyteen, jos perusasiat 

arjessa ovat kunnossa. Vaikka köyhyys ei vaikuttaisi suoraan hoivaan ja huolenpitoon, 

vanhemmuuteen, se näkyi silti muilla tavoin perheen arjessa. Äidit murehtivat lastensa 

tulevaisuutta ja sitä, kuinka he pystyvät tarjoamaan lapsille samoja hyödykkeitä ja 

palveluita, joita heidän ikätoverinsa saavat. Myös Hakovirran ja Kallion (2014) 

tutkimuksessa todetaan, että köyhien lasten tavarat ovat malleiltaan vanhoja, toisten 

käyttämiä tai rikkinäisiä ja lapset vertailivat omia tavaroitaan ikätovereiden tavaroihin, 

joka sai heidät tuntemaan alemmuutta.  

 

Kolmantena teemana tutkimustuloksissa nousi esille köyhyyden selviytymiskeinot, joita 

olivat ajan viettäminen lasten ja puolison kanssa, pienistä asioista nauttiminen, 

yhteiskunnan tuki sekä omat valinnat. Taas Lindberg, Autto & Nygård (2019) ovat 

tutkineet lapsiperheiden selviytymistapoja kotitalouden strategioina epävarmuuden 

aikana. Tutkimuksessa nousi esille, että on kolmenlaista strategiaa selviytyä: sosiaalisen 

verkoston avulla (sosiaalinen pääoma), taistelemalla omien oikeuksien puolesta 

(kulttuurinen pääoma) ja selviytyminen talouden notkahduksista (taloudellinen 

pääoma). Erityisesti selviytyminen taloudellisesta notkahduksesta toi esille, että lasten 

eriarvoisuus korostui erilaisissa hankinnoissa, kuten merkkivaatteissa ja kännykän 

mallissa. Useissa tapauksissa lapset joutuivat hankkimaan ne itse, jos sellaiset halusivat. 

Myös tutkimukseni tuloksista käy ilmi, että äidit olivat huolissaan oman lapsensa 

tulevaisuudesta ja siitä, että hän joutuu vertailemaan itseään muihin ja tuntemaan 

puutetta, koska he ovat vähävaraisia.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tutkimukseen osallistuneet köyhiksi itsensä kokevat 

vanhemmat yrittivät selviytyä tilanteesta myymällä omaisuuttaan, laskemalla 

elintasoaan, säästämällä ruokakuluissa, lainaamalla rahaa sosiaaliselta verkostoltaan, 

itse tekemällä, säästämällä lasten harrastuksista. Erityisesti äidit säästivät omista 

kuluistaan. Tutkimuksesta nousi esille myös, että lapset käyttivät omia rahojaan 

esimerkiksi kesätöistä saatuja palkkoja perheen hyvinvoinnin tukemiseen. Omassa 
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tutkimuksessani vastaajat myös kertoivat säästävänsä omissa kuluissaan. Lisäksi he 

toivat esille, että köyhyys vaikuttaa mielialaan ja koetaan stressaavana, jolloin se 

vaikuttaa myös äitiyteen ja äidin jaksamiseen. Myös Sironen & Saastamoinen (2014) 

toteavat köyhyyden vaikuttavan niin kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin 

rajoittaen ihmisen osallistumista sosiaalisiin kanssa käymisiin, kuluttaen voimavaroja, 

luoden epävarmuutta, ahdistusta ja stressiä selviytymisestä nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Tutkimustuloksiani arvioitaessa on otettava huomioon, että todennäköisesti 

tutkimukseeni eivät osallistuneet ne äidit, joilla ei ole tietoteknisiä välineitä, aikaa tai 

resurssia vastata. Lisäksi on otettava huomioon, että tutkimukseeni osallistui ainoastaan 

11 vastaajaa, jolloin tutkimustulokseni eivät ole yleistettävissä laajempaan joukkoon. 

Tavoitteeni ei kuitenkaan ollut tehdä yleistyksiä, vaan saada laajempaa tietoa ja 

ymmärrystä vauva-ajan köyhyydestä äitien näkökulmasta. Tutkimustulokseni ovat myös 

linjassa aiempien köyhyystutkimusten kanssa, mikä voidaan tulkita tutkimukseni 

luotettavuuden osoituksena.  

 

Köyhyys vauvaperheen arjessa on ollut kiinnostava aihe tutkia. Erityisesti äitien 

kokemukset köyhyydestä ovat nostaneet erilaisia jatkotutkimusaiheita. Ensinnäkin olisi 

mielenkiintoista tutkia isien kokemuksia köyhyydestä lapsiperheessä, sillä en löytänyt 

aiheeseen liittyvää aineistoa selatessani lapsiperheköyhyyden tutkimuksia. Kuinka isät 

kokevat lapsiperheiden köyhyyden ja kuinka se vaikuttaa heidän elämäänsä? Toiseksi 

minua kiinnostaisi jatkaa köyhyyden tutkimista laajentamalla sitä palveluiden 

tutkimiseen. Mitkä palvelut yhteiskunnassamme tukisi parhaiten lapsiperheiden 

hyvinvointia myös taloudellisesta näkökulmasta? Kuten tutkimuksenikin toteaa, 

lapsiperheköyhyydellä on merkittäviä vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.   
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Liite 1: Kyselylomake vauvaperheiden äideille 

 

Äitien kokemukset köyhyydestä vauvaperheen arjessa 

 

Taustatiedot: 

1. Vastaajan ikä: 

alle 20 v, 20–29, 30–39, yli 40 

2. Perherakenne: 

kahden vanhemman kotitalous 

yhden vanhemman kotitalous 

muu kotitalous 

 

Kokemukset: 

 

1) Miten määrittelet köyhyyden ja miten se näkyy perheenne arjessa? Voit halutessasi 
antaa konkreettisia esimerkkejä. 
 
2) Vaikuttaako köyhyys mielestäsi hyvinvointiisi tai toimintaasi äitinä? Millä tavoin? 
 
3) Mitkä resurssit tai toimintatavat antavat sinulle voimaa arjessa? 
 
4) Minkälaista tukea köyhyyttä kokevat äidit mielestäsi tarvitsisivat? 
 

 
 


