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Sukupuolisensitiivinen työ ja miestyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

 

Johdanto Miettiessäni ajankohtaista terveyden edistämisen ilmiötä mieleeni muistui näke-

mäni ilmoitus uudesta hankkeesta Meri-Lapin alueella. Miehinen juttu -hanke on 

alkanut kuluvan vuoden helmikuun alussa ja jatkuu vuoden 2016 loppuun saak-

ka. Miehinen juttu -hanke keskittyy terveyden edistämiseen nuorten miesten ja 

aikamiesten keskuudessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen 16–29 -

vuotiaat sekä yli 60 -vuotiaat miehet, koska miehillä on todettu olevan enemmän 

terveysongelmia ja erityisesti nuoret miehet ovat syrjäytymisvaarassa. Tavoittee-

na on oman vastuun ja osallisuuden tukeminen hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Hankkeella pyritään edistämään terveellisiä elintapoja järjestämällä mm. yhteisiä 

toiminnallisia tapahtumia, tietoiskuja ja keskusteluryhmiä sekä vierailemalla eri-

laisissa tilaisuuksissa, missä kohderyhmäläiset liikkuvat. (Miehinen juttu 2015.) 

 

 Miehinen juttu -hankkeen tarkoituksena on myös ammattilaisten osaamisen ke-

hittäminen kasvattamalla heidän valmiuksia tehdä terveyttä ja hyvinvointia edis-

tävää sekä terveyseroja kaventavaa työtä miesnäkökulma huomioiden. Hank-

keen myötä alueella tullaan järjestämään koulutuksia ja lisäämään yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä. Hyväksi havaituista käytännöistä tullaan jakamaan tietoa kun-

nissa ja menetelmiä tullaan kehittämään edelleen. Tarkoituksena on myöhemmin 

tehdä miehinen käsikirja, alueellinen toimintamalli, jota Lapin ammattikorkeakou-

lu on myös tekemässä. (Miehinen juttu 2015.) 

 

 Hanketta vetävät projektipäällikkö Lea Leminaho ja projektityöntekijä Sari Ala-

kärppä. Otin heihin yhteyttä sähköpostitse ja esitin mielenkiintoni projektia koh-

taan. Kerroin tehtävänannostamme ja pyysin heitä miettimään, onko hankkee-

seen liittyen jotain ilmiötä, mikä kaipaisi lähempää tarkastelua. Sain kutsun käy-

dä tapaamassa heitä ja tapasimme sovitusti heidän toimipaikassaan. Keskuste-

lussa nousi esille sukupuolisensitiivinen työote ja miestyö terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisessä sekä löytyykö kunnista miestyötoimintamalleja. Sen kes-

kustelun pohjalta olen hakenut tietoa ja kirjoittanut tämän esseen. 
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Sukupuolten välinen tasa-arvo ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 

 

 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986) kieltää syrjinnän sukupuo-

len perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perintei-

sesti sukupuoli on nähty kaksijakoisena, jolloin sillä tarkoitetaan biologisia, mie-

hen ja naisen, ominaisuuksia. Sukupuolta voidaan tarkastella myös useasta eri 

näkökulmasta, kuten sosiaalisten, psykologisten, kulttuuristen tai juridisten seik-

kojen kautta. Sukupuoli voi olla myös yksilön itsensä kokemus itsestään. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Samanarvoisuus ei tarkoita samanlaisuutta 

ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ei tarkoita kaikkien kohtaamista 

samalla tavalla, vaan siihen tarvitaan myös suvaitsevaisuutta. Ammattilaisella tu-

lee olla valmius luontevaan kanssakäymiseen ihmisten kanssa ottamalla huomi-

oon sukupuolinäkökulma asiakastyössä. Sukupuolinäkökulmalla tarkoitetaan sen 

tarkastelua, miten asia koskee naisia ja miehiä. 

 

 Tasa-arvolain uudistuksen (2005) yhteydessä täsmennettiin viranomaisten vel-

voitetta edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työ- ja elinkeinoministeriön 

koordinoiman, Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelman (2007–2013) 

myötä on aiheesta tuotettu koulutuksia ja oppaita viranomaisten käyttöön (Haata-

ja, Leinonen & Mustakallio 2011.) Tasa-arvoa on usein lähestytty työelämässä 

ilmenevien eriarvoisuuksien poistamisella. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 

Tampereen kaupungin tasa-arvosuunnitelmassa ei juurikaan puhuta palvelujen 

käyttäjien sukupuolesta, vaan ainoastaan työntekijöiden sukupuolesta (Fager-

lund 2012, 33–36.) Tasa-arvo tulee toteutua myös palvelujen tarjonnan ja saata-

vuuden osalta, jolloin myös niiden vaikuttavuus lisääntyy. 

 

Yhteiskunnassamme vallitsee tietyllä tavalla sukupuolittunut rakenne. Tasa-

arvokeskustelut on usein käyty naisnäkökulmasta katsottuna huomioimatta mies-

ten usein erilaista näkökulmaa. (Koskela 2012, 33.) Sukupuolten välisessä tasa-

arvokeskustelussa on enenevässä määrin alettu ottaa huomioon myös miesnä-

kökulma. Vaarana on miesnäkökulman ja naisnäkökulman välinen vastak-

kainasettelu niin, että ne kilpailevat keskenään yhteiskunnan resursseista ja ylei-

sestä huomiosta. Tarvitaan sekä mies- että naisnäkökulmien ymmärtämystä ja 

yhteistyötä edistääkseen molempien sukupuolten terveyttä ja hyvinvointia. Täl-

löin voidaan puhua sukupuolikeskeisestä näkökulmasta, joka ottaa huomioon 
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molemmat sukupuolet eikä vain toista. Sukupuolistuneet rakenteet, prosessit ja 

niiden vaikutukset miesten ja naisten elämään tulee tunnistaa ja ymmärtää, jotta 

sukupuolisensitiivinen työskentely mahdollistuu (Doyal 2001; Nummenmaa & 

Korhonen 2000, 70–72).  

 

Viime aikana suomalaisten käsitys yleisesti sukupuolten välisestä tasa-arvosta 

on kehittynyt myönteiseen suuntaan verrattuna vuoteen 2009. Miehet arvioivat 

sukupuolten eriarvoisuuden lievempänä kuin naiset. (Gender Equality 2015.) Su-

kupuolella on merkitystä, sillä yhteiskunta asettaa tietyt olettamukset sukupuolta 

koskeviin rooleihin ja ne vaikuttavat ihmisten toimintaan ja valintoihin. Sukupuoli 

asettaa tietyt ennakko-odotukset vuorovaikutustilanteissa toisen kanssa. Näin ol-

len sukupuolisensitiivisyyttä vuorovaikutustilanteissa voidaan pitää todellisen ta-

sa-arvon toteutumisen edellytyksenä (Anttonen 2007,11). 

 

Sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolisensitiivinen työote 

 

 Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen perussanaston (2003) mu-

kaan sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sukupuolinäkökulman huomioon ot-

tamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toiminnoissa. Sukupuolisensitiivisyys on 

herkkyyttä tunnistaa miesten ja naisten erilaisuus sekä se on kykyä huomioida 

miesten ja naisten väliset erot viestintätavoissa ja tarpeissa. Sukupuolisensitiivi-

syys on kykyä havainnoida ja kuunnella miesten ja naisten erilaisuutta eri yhte-

yksissä. Se kattaa myös ajattelutavan, jossa voidaan arvostaa sukupuolen moni-

naisuutta. (Anttonen 2007,11.) Sukupuolisensitiivinen osaaminen ottaa huomi-

oon sukupuolten erityisyydet, jotka rakentuvat biologisten, psykologisten ja so-

siokulttuuristen tekijöiden mukaan. 

 

 Sukupuolisokeudella tarkoitetaan väheksyvää asennetta sukupuoleen liittyvissä 

asioissa. Se voi ilmetä haluttomuutena nähdä, kuulla tai puhua sukupuolesta ja 

sen merkityksestä. Sukupuolineutraalius liittyy illuusioon täydestä ja jo toteutu-

neesta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Sukupuolistereotypiat ovat yleistyksiä 

siitä, minkälaisia miehet ja naiset yleensä ovat, miten he käyttäytyvät ja mitä he 

tarvitsevat. Niitä leimaavat vanhankantaisuus ja ne ovat usein epätarkoituksen-

mukaisia sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseen pyrittäessä. (Suku-

puolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen perussanasto 2003.) Sukupuo-

lisilmälasit käytössä -käsikirjaan (2009) on koottu valtavirtaistamisen hyviä käy-

täntöjä ministeriöiden tasa-arvotyön tueksi. Sen tarkoituksena on rikkoa suku-
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puolisokeutta, sukupuolineutraaliutta sekä sukupuolistereotyyppistä ajattelu- ja 

toimintatapaa sekä antaa valmiuksia arvioida sukupuolivaikutuksia ulospäin 

suuntautuvassa päätöksenteossa ja toiminnassa.  

 

 Suomessa ammattien ja koulutusalojen sukupuoleen perustuva segregaatio on 

korkein Euroopassa. Syitä tähän on etsitty yksilöllisistä, kulttuurisista ja yhteis-

kunnallisista tekijöistä. Yksi koulutuksen tärkeä tehtävä on sukupuolten tasa-

arvon edistäminen, sillä sieltä saadut eväät valmistavat työelämään. Sukupuo-

lisensitiivinen ohjaus on avainasemassa opinto-ohjaajien ja opettajien osaami-

sessa. Tasa-arvonäkökulman toteutuminen vaatii sukupuolinäkökulman tunnis-

tamista kaikissa toiminnoissa. Ammattilaisella tulee olla tietoutta tasa-

arvolainsäädännöstä, sukupuolijärjestelmästä ja sukupuolisosialisaatiosta pysty-

äkseen sukupuolisensitiiviseen työskentelyyn. Vaikka sukupuolitietoisuus on vii-

me aikoina lisääntynyt, tarvitaan jatkossa pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä su-

kupuolisensitiivisyyden edistämiseksi. (Vidén & Naskali 2010; Ståhlberg 2007; 

Juutilainen 2003, 63–64.) 

 

 Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeessa (TASU-

KO) on tutkittu sukupuolitietoisuutta ja perehdytty sen kehittämiseen kaikissa 

opettajankoulutusta antavissa yliopistoissa. Hankkeessa tehdyssä julkaisussa 

Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen (Lehtonen 

2011, 215–216) todetaan, että sukupuoliteemaista tutkimusta ei ole tehty riittä-

västi. Syynä on usein harhaluulo siitä, että yhteiskunta nähdään jo tasa-

arvoisena tai epätasa-arvoa ei nähdä suurena ongelmana. Sukupuoleen liittyvää 

tutkimusta voidaan niin ikään pitää epäilyttävänä tai sitä ei haluta, koska suku-

puoleen liittyvää tasa-arvoa tai muutosta ei haluta. Näkemykseni mukaan tilanne 

on sama myös muissa yhteiskunnan toiminnoissa eikä pelkästään opettajankou-

lutuksessa, mutta kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa murrettaessa perin-

teisiä mies- ja naiskäsityksiä koko yhteiskunnassa. 

 

 Sukupuolisensitiivinen työote antaa asiakkaalle mahdollisuuden olla ainutlaatui-

nen oma itsensä. Sen tavoitteena on tietoisesti tavoitella tilaa, jossa sukupuoli ei 

ole tekemisen este. (Anttonen 2007, 10.) Työntekijän tulee havaita sellaiset 

menneen ja nykyisen elämän kontekstit, joissa sukupuolta tuotetaan. Ne ilmene-

vät erilaisina sukupuoliroolivaatimuksina ja odotuksina sekä toimintoina. Ympä-

ristö asettaa usein odotuksia ja olettamuksia miehille ja naisille soveltuvista toi-

minnoista. Sukupuolisensitiivinen työote käsittelee miesten ja naisten elämää 
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sosiaalisessa kontekstissa. Se antaa tilaa asiakkaalle ja korostaa yhteistyön 

merkitystä. (Nummenmaa & Korhonen 2000, 74.) 

 

 Sukupuolisensitiivisyyden huomioiva työntekijä tiedostaa, että yhteiskunta on eri-

lainen naisille ja miehille. Todellisuuden rajat tulee tunnistaa, niitä ja niiden aihe-

uttamia reaktioita tulee käsitellä yhdessä asiakkaan kanssa. On huomioitava, et-

tä erilaiset lähestymistavat sopivat erilailla miehille ja naisille. Työntekijän tulee 

tiedostaa omat käsitykset sukupuolisensitiivisestä työotteesta ja kuinka oma toi-

minta vaikuttaa kanssakäymiseen. Sukupuolisensitiivisyyttä on aktiivisesti kehi-

tettävä ammatillisesti ja omalta osaltaan tulee myös purkaa sukupuoleen perus-

tuvia käytäntöjä ja rakentaa tilalle uusia merkityksiä. (Nummenmaa & Korhonen 

2000, 80–81.) Kaksijakoista sukupuolikäsitettä on laajennettava ja kokonaisuutta 

on tarkasteltava ottaen huomioon sukupuolien moninaisuus. On oltava valmis 

olemaan kriittinen vallitsevia sosiaalisia ja kulttuurisia käsityksiä kohtaan. Am-

mattilaisen oman näkökulman tunnistaminen on tärkeää, mutta se ei saa olla 

määräävä tekijä sukupuolisensitiivisessä työskentelyssä. 

 

Miestyö Tasa-arvopolitiikka on aiemmin perustunut vahvasti naisten aseman epäkohtiin 

ja oikeuksien parantamiseen. Myöhemmin mieskysymys on noussut esiin yhä 

vahvemmin tasa-arvokeskusteluissa, joissa mies on esitetty syrjittynä sukupuo-

lena muun muassa yleiseen asevelvollisuuteen vedoten. Huomattavaa osaa esit-

tävät myös miesten hyvinvoinnin vajeet verrattuna naisiin. Miesten elinikä on ly-

hyempi, työ- ja muut tapaturmat, päihteiden käyttö, itsemurhat ja rikokset ovat 

yleisempiä miehillä kuin naisilla. Lisäksi heikompi koulumenestys, syrjintä isyys- 

sekä sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen osalta ja vaara syrjäytyä koko yhteiskun-

nasta on suurempi kuin naisilla. (Julkunen 2012, 35–41.) 

 

 Vuonna 1965 sukupuolirooleja ja tasa-arvopolitiikkaa kehittämään perustettu Yh-

distys 9 on kiinnittänyt edellä mainittuihin asioihin huomiota, vaikka se oli tasa-

arvoliike ja ajoi molempia sukupuolia koskevia uudistuksia. Kun Yhdistys 9 lopetti 

toimintansa, vuonna 1972 perustettiin valtionhallintaan tasa-arvoasiain neuvotte-

lukunta (TANE). Sen jälkeen Suomeen on perustettu muutama miesryhmä sekä 

miesasiakirjallisuutta on ilmestynyt. Miesten terveyttä edistämään tarkoitettu, 

vuonna 1986 toteutettu Mies 2000 -projekti, oli uuden tyyppinen terveyskasva-

tuskokeilu. Ohjelma ei täysin onnistunut, sillä siinä miehet tuotiin esiin lähinnä 

ongelmien kautta ja se aiheutti miesten ja naisten välistä vastakkainasettelua. 

TANE:n tutkimusjaostossa oli todettu, että sukupuolten tasa-arvokeskustelu on 
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vuoropuhelua miesten ja naisten välillä. Tähän tarpeeseen perustettiin 1988 

ensimmäinen Miesjaosto, joka käsittelee poikiin ja miehiin liittyviä tasa-

arvokysymyksiä. 1990 -luvulla Perheentupa perusti miesten kasvuryhmiä ja osa 

miehistä yhdessä Perheentuvan kanssa perustivat Miessakit vuonna 1995. Se 

on edelleenkin merkittävä kriisi- ja sosiaalipalveluja miehille tarjoava yhdistys. 

Keskustelu miehistä ja tasa-arvosta kävi vilkkaana ja sen jälkeen on perustettu 

useita miesyhdistyksiä. Näiden myötä Suomeen on vuonna 2011 perustettu 

Miesjärjestöjen keskusliitto edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa miesnä-

kökulmasta katsoen. (Jokinen 2012, 63–76.) 

 

 Miestyön tavoitteena on tasa-arvon kehittäminen ja toteuttaminen miesnäkökul-

masta sekä miesten ja poikien hyvinvoinnin tukeminen (Miesjärjestöjen keskus-

liitto 2015). Perinteisesti biologisia ominaisuuksia vertaamalla miesten ja naisten 

välillä on eroja, joiden perusteella määräytyvät yleiset käsitykset miehistä ja nai-

sista. Tyypillisesti ajatellaan, että miehet ovat tai heidän tulee olla sitkeämpiä 

kuin naiset. Todellisuudessa miehet ovat haavoittuvaisempia kuin naiset läpi 

elämän jo sikiöajasta lähtien. Yhteiskunnan sosiaaliset paineet yhdessä biologis-

ten tekijöiden kanssa aiheuttavat sen, että miesten kuolleisuus on suurempi kuin 

naisten. Tämä vähän tiedetty ja ymmärretty tosiasia miesten biologisesta haa-

voittuvuudesta tulee tiedostaa edistääksemme miesten terveyttä ja hyvinvointia. 

(Kraemer 2000.) Sukupuoli määräytyy biologisin perustein, mutta sukupuoleen 

liittyvät roolit ovat sosiaalisia. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon kehittämisessä tulisi 

murtaa vanhankantaiset käsitykset miesten maskuliinisuuteen liittyvistä piirteistä, 

kuten vahvuus, järki ja johtajuus, ja ottaa huomioon miesten moninaiset ja yksi-

lölliset piirteet ja tarpeet. 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa -

työryhmä on laatinut loppuraportin (2014) niistä miehiin ja poikiin liittyvistä kes-

keisistä asioista, joita tulee ajaa tasa-arvopolitiikassa. Esille on nostettu isyyden 

tukeminen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, varhaiskasvatus ja koulu-

tus, syrjäytyminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, mieskuva ja moninaisuus, väkival-

lan ehkäisy sekä miesten ja naisten yhteinen tasa-arvopolitiikka. Tavoitteet ovat 

laajoja ja koskevat koko elämänkaarta. Tasa-arvotyöhön tarvitaan kaikkien alojen 

yhteistyötä ja moniammatillista osaamista. 

 

 Miestyön alkujuuret ovat painottuneet ennaltaehkäisevään väkivaltatyöhön. Al-

kuun koulutuksellisesta väkivaltatyöstä on siirrytty hoidolliseen työhön, jossa pyri-
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tään ymmärtämään miehen käytöstä ja elämää. Vuonna 1994 alkanut Ensi- ja 

turvakotien liiton Jussi-työ on miehille suunnattu ja miesten toteuttama autta-

mismuoto, jossa pyritään ennaltaehkäisemään tai lopettamaan väkivallan käyttö. 

Pari- ja lähisuhdeväkivaltaa ei nähdä pelkästään naisten ongelmaksi, vaan työs-

sä keskitytään auttamaan nimenomaan väkivaltaa tehnyttä miestä ja antamaan 

hänelle mahdollisuus tulla kuulluksi. Toiminta on muokkautunut monimuotoiseksi 

toiminnaksi, jossa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset valmiudet sekä ympä-

röivä verkosto. Työmuotoja ovat yksilö-, ryhmä- tai pariterapia sekä suljetut ja 

puoliavoimet täydentyvät ryhmät, joissa käytetään erilaisia työskentelymenetel-

miä. Jussi-työstä tehdyn arvioinnin mukaan asiakkaan kannalta työ on vaikutta-

vaa ja hyödyttävää. (Törmä & Tuokkola 2010.) 

 

Perinteistä ajattelutapaa rikkovat avioerotutkimuksen tulokset, joiden mukaan 

miehet pyrkivät pitämään avioliiton kasassa huolimatta naisen halusta erota. 

Avioeroissa kommunikaation tärkeys nousee avainasemaan ja sen tärkeyttä 

miehet eivät ole ymmärtäneet. Avioero on miesten mieltämänä pitkälti yksityis-

asia, josta on vaikea puhua muiden kanssa. Ulkopuolisen avun käyttäminen on 

vähäistä, sillä avun hakeminen nähdään epämiehekkäänä ja heikkoutena, vaikka 

avun tarve olisi tiedostettu. (Koskela 2012, 136–141.) Toisaalta miesten ystä-

vyyssuhteissa tapahtuvaa tukea annettavaa viestintää tutkinut Virtanen (2015, 

12–13) toteaa, että suomalainen mies osaa puhua ja kuunnella. Tärkeä on kun-

nioittaa toisen itsemääräämisoikeutta ja antaa hänen itse päättää, puhutaanko 

asiasta ja jos puhutaan, niin miten puhutaan. Tuen antajan kuuntelemisen taito, 

myötätunto ja tilanteen uudelleen arviointiin osallistuminen koetaan tärkeänä. 

Huomattavaa on, että merkityksellisiä vuorovaikutustilanteita voi syntyä myös toi-

silleen vieraiden ihmisten kesken ja sukupuoleen katsomatta. Voisikin olettaa, et-

tä asiantuntijoiden tietämyksen lisääntyminen miehistä ja miestyöstä vaikuttaa 

positiivisesti miesten halukkuuteen hakea myös ulkopuolista tukea ongelmatilan-

teissa. 

 

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli on kuntien, puolustusvoimien 

ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyömalli, jonka tavoitteena on nuorten mies-

ten selviytymisen tukeminen ja syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen. Sen avulla 

tartutaan tukea tarvitseviin nuoriin miehiin kutsunnoissa ja varusmies- tai siviili-

palveluksen keskeytyessä. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen tuki, joka 

on mahdollista saada yhdestä paikasta.  Toimintamallin käyttöön ottaminen edel-

lyttää kunnan sitoutumista tukipalvelun järjestämiseen sekä yhteistyöhön puolus-
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tusvoimien kanssa. Kunta myös rekrytoi tukipalvelua toteuttavat Aikalisä-

ohjaajat, jotka saavat tehtävään tarvittavan koulutuksen, sekä tarjoaa muut tarvit-

tavat resurssit. Tukipalvelua tarjotaan kutsunnoissa koko ikäluokalle eikä palve-

luihin tarvitse olla erityisiä ongelmia, vaan keskustella voi tulevaisuudensuunni-

telmista tai yksittäisestä ajankohtaisesta asiasta. Palvelun periaatteina ovat aktii-

vinen tavoittaminen, asiakas- ja tilannelähtöisyys, kokonaisvaltaisuus, voimava-

rakeskeisyys, ratkaisuhakuisuus ja tavoitteellisuus, konkreettisuus ja käytännölli-

syys sekä palveluohjauksellinen työote. Tukipalvelu on osoittautunut vaikutta-

vaksi erityisesti nuorten miesten psykososiaaliseen hyvinvointiin.  (Stengård ym. 

2010.) 

 

Syrjäytyminen on vaiheittain etenevä tapahtumakulku, jossa vanhat ongelmat 

kasaantuessaan vaikeutuvat vaiheittain (Koskela 2012, 12). Väkivalta, ero, er-

kaantuminen lapsista, läheisen menettäminen, päihteiden käyttö, terveysongel-

mat; listaa voi jatkaa asioista, jotka varsinkin kasaantuessaan aiheuttavat häpe-

ää ja masennusta. Palmu (2006, 72–78) on käsitellyt periaatteita, joista on hyö-

tyä miehille suunnatun psykososiaalisen avun antamisessa vuorovaikutuksellisin 

keinoin. Mies tulee kohdata yksilönä ja kohtaamisessa työntekijän asenteella on 

ratkaiseva merkitys. On tärkeää antaa avunhakijan itse määrittää syy avun ha-

kemiselle ja puhua elämästään. Mies tulee kohdata miehenä, jolloin työntekijän 

tulee ymmärtää mieskulttuuria ja nähdä miehen asema yhteiskunnan jäsenenä 

sekä huomioida asioita, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti miehen terveyteen. 

Ennaltaehkäisevä työote ehkäisee vaikeampien ongelmien syntyä ja katkaisee 

ongelmavyyhtiä. Ehtona on, että avun hakeminen on helppoa ja vaihtoehtoisia 

menetelmiä tulee olla tarjolla, mutta keskustelun merkitystä ei voi olla korosta-

matta. Myönteinen kokemus keskustelusta helpottaa avun hakemista jatkossa. 

 

Työskentelymenetelmät ja niiden vaikuttavuus 

 

 Käytettäessä erilaisia työskentelymenetelmiä tärkeintä on halu sitoutua sukupuo-

lisensitiiviseen työotteeseen ja kyky hahmottaa käyttötarkoitus ja -yhteys sen 

mukaan. Sukupuolisensitiivinen työote edellyttää työntekijän omien arvojen, 

asenteiden ja toiminnan kriittistä tarkastelua. Sukupuolisensitiivisen työskentelyn 

onnistumiseen tarvitaan myös moniammatillisten työmenetelmien kehittämistä, 

jolloin tasa-arvoinen työyhteisö ja sukupuolisensitiivinen työskentely mahdollistu-

vat. Anttosen (2007, 7) mukaan sukupuolisensitiivisyys, sukupuolisensitiivinen 

työote ja -menetelmät ovat sosiaalista vahvistamista. 
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Jotta terveydenhuollossa sukupuolisensitiivisyys mahdollistuu, tarvitaan siinä 

niin poliittisen päätöksenteon kuin työntekijöiden ja organisaation pitkäjänteistä 

työtä yhteisten päämäärien eteen. Vähentääkseen sukupuolten eriarvoisuutta 

terveydenhuollossa, järjestelmiä ja rakenteita tulee muuttaa eikä keskittyä pel-

kästään yksittäisiin asioihin. Ammattilaisten kouluttaminen parantaa ymmärrystä, 

kasvattaa tietoisuutta ja kehittää taitoja toteuttaa sukupuolisensitiivistä työskente-

lyä. (Celik, Lagro-Janssen, Widdershoven & Abma 2011.) 

 

Erityisesti terveydenhuollossa tulee toiminnassa kiinnittää huomiota sukupuolten 

eriarvoisuuden vähentämiseen ja vapautua tiukasti määritellyistä sukupuoliroo-

leista (Doyal 2000). Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ammattilaisen työ 

on hyvin paljon työskentelyä eleiden, ilmeiden ja kielen avulla. Niiden kautta 

työntekijä tiedostetusti tai tiedostamattaan tuottaa merkityksiä sukupuolen näkö-

kulmasta. Puhe- ja ajattelutavat ilmentävät työntekijän arvomaailmaa siitä, mikä 

on oikein ja väärin. Ammattilainen on tilanteessa läsnä niin ihmisenä kuin toimin-

nan edustajana. (Vilkka 2010, 151–155.) Sukupuolisensitiivinen työ vaatii työnte-

kijältä perehtymistä ja kouluttautumista sekä oman arvomaailman tarkastelua 

pystyäkseen hienovaraiseen työskentelyyn. 

 

 Väitöstutkimuksessaan Vänskä (2012) tuo esille osaavan ohjaajan määritelmää. 

Hänen mukaan osaava ohjaaja rakentuu ohjaajan käsityksistä ohjauksesta, oh-

jattavasta, ohjaustoiminnasta ja ohjausosaamisesta, johon kuuluu ohjattavan 

kohtaaminen myötäelävässä ohjaustodellisuudessa. Osaavan ohjauksen perus-

tana toimii ohjaajan asiantuntijuus sekä omien vahvuuksien ja kehittymishaastei-

den huomioiminen. Vuorovaikutus on ohjausta ajasta ja paikasta riippumatta ja 

ohjattavien erilaisten lähtökohtien huomioiminen on keskeistä. Osaavaa ohjausta 

mahdollistavia tekijöitä ovat tasavertaisuus ohjattavan kanssa, ohjattavan puolel-

la oleminen ja ohjaajalle mielekkään ohjaustavan mukaan toimiminen.  

  

Miten terveyden edistämisessä voidaan saada aikaan käyttäytymismuutos? Oh-

jaustyö on merkittävää vasta, kun se on vaikuttavaa. Työ- ja toimintamuotoja 

mietittäessä tulee huomioida, tavoittaako toiminta juuri sen kohderyhmän, mille 

toiminta on suunniteltu. Tiedottaminen toiminnasta tulee tavoittaa kohderyhmät 

mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimin-

taan nuoret miehet voidaan tavoittaa parhaiten ystävien, tuttavien ja sukulaisten 

sekä internetin kautta, kun taas lehdet ja muu media tavoittaa parhaiten ikämie-

het (Koskela, Toikka, Pentala & Kaikkonen 2014). 
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Ylimäki (2015, 60–64) on tutkinut ohjausintervention vaikuttavuutta elintapoi-

hin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen. Elintapamuutoksen ohjauksessa on 

tärkeä edetä pienin askelin kohti realistisia tavoitteita. Jo lyhyillä neuvonnoilla 

luodaan perusta muutokseen, mutta pidemmillä interventioilla ja seurannoilla 

saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Kaikenlaiset interventiot ovat hyödyllisiä, 

mutta vaikuttavinta on yhdistää yksilö- ja ryhmäohjaus. Intervention onnistumi-

seen vaikuttaa ammattilaisen osaaminen, jossa korostuu prosessimainen ohjaus. 

Tärkeää on ottaa huomioon osallistujien lähtökohdat sekä aktivoida ja tukea hei-

tä. Motivaation lisääminen kannustamalla seuraamaan omaa käyttäytymistä ja 

antamalla siitä palautetta tukevat ohjauksen vaikuttavuutta. 

 

Ohjausmenetelmien käyttö tulee arvioida asiakaslähtöisesti. Suullinen ohjaus on 

kaiken lähtökohta, mutta sitä tukevat muut ohjausmuodot. Selkeät kirjalliset oh-

jeet tukevat suullista ohjausta selvästi, sillä niiden avulla voi palauttaa mieleen ja 

syventää oppimaansa. Teknologian monipuolisesta käytöstä ohjauksessa on po-

sitiivisia kokemuksia ja niiden käyttöä tulee hyödyntää lisää. Erityisen vaikuttavaa 

on käyttää teknologiaa elintapamuutosten seurannassa. Menetelmien monipuoli-

nen käyttö on tärkeää, sillä osallistujat käsittelevät ja omaksuvat saamaansa oh-

jausta eri tavoin. Ammattilaisen ohjauksen lisäksi vertaistuen merkitys on suuri ja 

vertaistuen käyttöön tulee osallistujia kannustaa. (Ylimäki 2015, 63–65; Lipponen 

2014, 59–60; Absetz & Hankonen 2011.) 

 

Pohdinta Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi sukupuo-

linäkökulman valtavirtaistamisen velvoite on tärkeä toteuttaa kaikilla tasoilla. Se-

kä mies- että naisnäkökulmien ymmärtämystä ja yhteistyötä tarvitaan edistä-

mään molempien sukupuolten terveyttä ja hyvinvointia. Sukupuolinäkökulma eli 

asian tarkastelu ottaen huomioon miten se koskee miehiä ja naisia, tulee ottaa 

huomioon eri yhteyksissä ja kanssakäymisessä asiakastyössä. Sukupuolisensi-

tiivinen työote antaa asiakkaalle mahdollisuuden olla ainutlaatuinen oma itsensä, 

jossa sukupuoli ei ole tekemisen este. Sukupuolisensitiivinen työote huomioi su-

kupuolten ominaislaadut ja kokemistavat. Asiakastyössä tarvitaan sukupuolisen-

sitiivistä työotetta, jolloin se vaatii työntekijältä oman arvomaailman tarkastelua ja 

halua tietoisesti kehittää omaa sukupuolisensitiivistä ajattelua ja toimintaa sekä 

moniammatillista yhteistyötä. 

 

 Perinteisesti miesten on ajateltu olevan vahvoja ja itsenäisiä. Sukupuolisensitiivi-

nen työote antaa mahdollisuuden kohdata jokainen ihminen ilman ennalta mää-
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rättyjä raameja. Yksilöllisyyden huomioiminen, erilaisuuden hyväksyminen ja 

suvaitsevaisuus auttavat luomaan luottamuksellisen kohtaamisen asiakkaan 

kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä kohtaamisissa toimitaan pit-

kälti kielen, eleiden ja ilmeiden avulla. Vuorovaikutustilanteet voivat olla joko yk-

silö-, pari- tai ryhmäkohtaamisia. Miesnäkökulman ja miestyön kehittämisen 

haasteena ammattilaisella on vapautuminen liian tiukoista sukupuolirooleista kai-

kissa tilanteissa. 

 

 Onnistuneen ohjauksen tulee olla kannustavaa, tukevaa, asiallista ja tavoitteellis-

ta ottaen huomioon yksilölliset tarpeet, oli sitten kysymyksessä yksilö-, pari- tai 

ryhmäohjaus. Vuorovaikutukseen perustuva ohjaus vaatii luottamuksellisuutta ja 

sitoutumista työhön. On tärkeä oivaltaa, minkälainen ohjausteoria sopii kenelle-

kin. Ammattitaidon osoitus on, että ammattilainen on herkkä tunnistamaan tilan-

teen konteksti- ja olosuhdetekijät, joiden mukaan hän ohjaa tilannetta. Ohjauk-

sessa tulee muistaa menetelmien monipuolinen käyttö vertaistukea unohtamatta.   
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