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Miehen kohtaamiseen  
vaikuttavat tekijät – työntekijä 
 

• tiedot, taidot 

• ammatillinen viitekehys/oma pohjakoulutus 

• sukupuoli koulutuksessa 

• muut tietolähteet (kirjallisuus, internet, täydennyskoulutus) 

• ihmiskuva: myönteinen/kielteinen 

• oma sukupuoli; tietoisuus ja ymmärrys 

• tietoisuus omista eri sukupuoliin liittyvistä asenteista, 
tunteista, arvoista ja normeista 

 

 



Miehen kohtaamiseen  
vaikuttavat tekijät – työntekijä 
 

• elämänhistoria → Kokemukset miehistä ja naisista. Olemmeko 
kohdanneet miehiä vain päihteiden käyttäjänä, poissa olevina isinä, 
väkivaltaisina tai työnarkomaaneina vai onko meillä kenties työn kautta 
kokemusta miehestä aktiivisena isänä, tasapainoisena tuntevana 
miehenä, lohduttavana vastuullisena puolisona? 

 
• Otetaanko sukupuoli valmiiksi annettuna vai avoimena? 

 
• työtavan läpinäkyvyys -> ”ravistelun mahdollisuus” 
 
• organisaation vaikutukset 
 
 
 



Miehen kohtaamiseen  
vaikuttavat tekijät – työntekijä 
 

• Milloin mieskuva on päivitetty? Miehen ääni ja kokemus ajassa ja 
paikassa on tärkeä huomioida, koska se mahdollistaa mieskuvan 
päivittämisen tähän päivään. 

 
• Ymmärrämmekö omien tapojemme seuraukset ja toisaalta 

mahdollisuudet, kun puhutaan miesten kohtaamisesta? 
 
• Onko halua oppia uutta uutta? 
 
 



Mies avunhakijana 

• Apua hakeva mies on motivoitunut työskentelyyn! 
 
• Avunhakemiseen voi liittyvä ennakkoluuloja ja aikaisempien 

kokemuksien luoma epävarmuus kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta. 
 
• Tulkinta avuntarpeen luonteesta? Mitkä ovat avunhakemisen 

seuraukset? 
 
• Subjektiivinen mieheys, kokemus omasta mieheydestä merkittävää 

oman hyvinvoinnin kannalta. 
 
• Miehiin kohdistuvat, perinteiset maskuliiniset odotukset, kuten 

itsenäisen selviämisen, voimakkuuden ja järkiperäisyyden vaatimukset. 
-> ristiriita koetun avuntarpeen ja koettujen maskuliinisten odotusten 
kanssa vaikeuttaa asioiden käsittelyä ja vähentää aitoja vaihtoehtoja ja 
välineitä itsestä huolehtimiseen 

 
  
 
 
 
 



Mies avunhakijana 

• Voiko mies olla oma itsensä? -> Sukupuolen kautta määrittyvä 
problematiikka, esimerkiksi miehiset odotukset näkyvät jännitteinä, 
vaihtoehdottomuutena ja miehisen liikkumavaran puutteena. 
 

• Saako asiakas työntekijän negatiivisten käsitysten kasvot vai kohdataanko 
hänet moninaisena ja moniäänisenä vuorovaikuttajana? -> Valmiudet 

miehen tunteille, yksilöllisille kokemuksille ja reagoinnille? 
 
• Omien asenteidensa vankina oleva työntekijä tai organisaatio päätyy 

helposti uusintamaan miehen ennakkoluuloja ja miehiin liitettyjä 
vahingollisia stereotypioita, uskomuksia ja ahdasta sukupuolinormistoa. 
 

 
 
  
 
 
 
 



Mies avunhakijana 

• Työntekijän asenteet voivat ilmentyä kapeana määritelmänä siitä, 
millainen miehen tulee olla tai huomaamattomana ja välinpitämättömänä 
tulkitsemisena, yleistämisenä, tyytymisenä tavanomaiseen, turvalliseen ja 
harmittomaan tapaan, joka pahimmillaan sivuttaa koko miehen 
kokemusmaailman ja avuntarpeen. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 



Miesnäkökulmainen työ 

 
• Tärkeää asiakkaan kohtaamiseen ja omaksuttuihin 

lähestymistapoihin liittyvä osaaminen 
 
• Huomioi sukupuolen huomioivien työotteiden mahdollisuuden 
 
• Lähtökohtana asiakkaana olevan miehen näkemykset, ajatukset, 

ja kokemukset 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Mieserityinen osaaminen työn 
yhtenä viitekehyksenä 

 
 Mieheen tai miesten kanssa työskentelyyn liittyvän teoreettisen tiedon 

ja työntekijän oman henkilökohtaisen prosessin avulla synnytettyä 
ymmärrystä miehistä, miehenä olemisesta ja miehisyydestä. 
Merkittävää on se, että tätä ymmärrystä työntekijä kykenee 
hyödyntämään työn kohteena olevan miehen yksilöllisessä 
elämäntilanteessa. 
 

 Mieserityinen osaaminen osana työn viitekehyksiä lisää välineitä 
syvällisempään ymmärrykseen paitsi miehen kokemuksista, 
mieheydestä ja mieserityisistä ongelmista, myös omien asenteiden ja 
työtapojen vaikutuksista asiakastilanteisiin. 

  
 

 



Sukupuolisensitiivinen osaaminen 
työn yhtenä viitekehyksenä 

• ymmärrys sukupuoleen liittyvien prosessien merkityksestä 
yksilön hyvinvoinnissa 

• sukupuolten erilaisuuden ymmärtäminen, kun ajatellaan 
esimerkiksi biologisia, sosiokulttuurisia, psykologisia ja 
historiallisia tekijöitä 

• Työntekijä tunnistaa omia ja kulttuurisia miehiin ja naisiin 
liittyviä käsityksiä, asenteita ja rooliodotuksia. 

• tila monipuoliselle, väljälle, jatkuvasti päivittyvälle mieskuvalle ja 
yksilöllisille tavoille toteuttaa mieheyttä  

• Työskentelyssä tuetaan jokaista löytämään omat vahvuutensa, 
olemaan rohkeasti sellainen kuin on ja löytämään omannäköinen 
identiteetti ja tapa olla mies. 

 

 



Sukupuolisensitiivinen osaaminen 
työn yhtenä viitekehyksenä 
• Sukupuolisensitiivisesti hereillä oleva työntekijä voi uusintamisen sijaan 

hienovaraisesti lisätä miehen tietoisuutta tämän ajattelua ja toimintaa 
ohjaavista stereotypioista ja maskuliinisista odotuksista, jotka rajaavat 
mahdollisuuksia elämässä.  

• Sukupuolen huomioiva lähestymistapa mahdollistaa kokonaisvaltaisen 
työotteen. Siinä työntekijä kykenee sukupuolen kautta määrittyvien 
ongelmakohtien ja raja-aitojen tunnistamiseen, näkyväksi tekemiseen ja 
haastamiseen, jos oman työtavan kehittäminen tai asiakkaana olevan 
miehen aidot tunteet ja tarpeet, ihmisenä kehittyminen ja onnelliseksi 
tuleminen sitä edellyttävät.  

 

 

  

 

 



Muita miehen kohtaamisen teesejä 

Lähtökohtana miehelle tarkoitettu riittävä aika, paikka ja 
mahdollisuus itse kertoa tilanteesta ja siitä, millainen mies on.  

Mies määrittelee itse avun tarpeensa, pelkkä ongelman toteaminen ja 
syyllistäminen syö pohjan työskentelyltä. 

Ensimmäisen tapaamisen tärkeys. Miten mies vallitsevan (kulttuurisen 
ja oman subjektiivisen) mieskuvan keskellä kokee tulevansa kunnioitetuksi 
ja kuulluksi. Miten häneen suhtaudutaan miehenä? 

Yhteistyösuhteen luominen, työntekijän ja asiakkaan liittoutuminen 
asiakkaan auttamiseksi. Vastuu suhteen rakentamisesta on työntekijällä. 

 



Muita miehen kohtaamisen teesejä 

Dialogisuus, kuunnella ja kunnioitta miehen mielipiteitä, kannustaa 
miestä avoimeen keskusteluun 

Voimavarakeskeisyys, tuetaan jokaista löytämään omat vahvuutensa ja 
voimavaransa, kuuntelemaan itseään, olemaan rohkeasti sellainen kuin itse 
on ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla mies. 

Ennaltaehkäisevyys 

Väkivalta- ja ongelmamiessilmälasit pois silmiltä 
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