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Mitä on miestyö? 

• Työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse 

• Miehille suunnattua psykososiaalista apua, joka 
toteutetaan vuorovaikutuksellisin keinoin  

• Isätyötä, miesten eroauttamista, väkivaltatyötä, 
miesryhmätoimintaa sekä kriisityötä 

• Ennaltaehkäisevää miestyötä, esimerkiksi 
perhevalmennusryhmiä ja vankien tukemista 
 

 

 

 



Miestyötä tekeviä tahoja  
 

 

• Miessakit ry 
 
• Ensi- ja turvakotien liitto 
 
• Jussi-työ® 
 
• Espoon lyömätön linja 
 
• Seurakunnat 
 

 



Miksi miestyötä? 

• Tietyt, varsinkin miehille kasaantuneet psykososiaaliset 
ongelmat 

• Sukupuolisensitiivisyyden ja mieserityisen osaamisen tarve 
• Muutokset perhesysteemeissä ja vanhemmuudessa 
• Miehillä on kokemuksia, etteivät tule auttamisjärjestelmässä 

kuulluksi, esimerkiksi isät  kokevat jäävänsä perheen 
kriiseissä ”ulkokehälle” ja väkivaltaa tekevät ja kokevat 
miehet kokevat jäävänsä usein ilman apua. 

• Miesten avunhakemisen kynnys on edelleen korkea 
• Auttavilla tahoilla ei aina ole aikaa, tietoa, menetelmiä tai 

resursseja miesten kanssa työskentelyyn. 
 
 
 
 



 

 

Miesten oman kokemuksen perusteella erityisesti 
miehille tarkoitettu paikka helpottaa kontaktin 
ottamista. Miehet turvautuvat apuun usein vasta 
viimeisessä hädässä. Miehille avun hakeminen on 
usein vaikeaa, koska sosiokulttuurinen mieskäsitys 
tukee edelleen omillaan pärjäävää ja itsenäistä 
miestä, joka ei saa olla heikko. Miehet kuvaavat, että 
miestyössä voi turvallisesti riisua tämän ”miehisen 
haarniskan”. (Nyqvist 2006) 



Mitä on mieserityisyys? 

Mieserityisyys [miesspesifisyys] on miessukupuolen 
olemuksellinen ominaislaatu. Tämä ominaislaatu konkretisoituu 
miesten fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina erityispiirteinä. 
Nämä erityispiirteet ilmentyvät eri tavoin eri aikoina, eri 
elämänkaaren vaiheissa ja eri sosiaalisissa konteksteissa.  
 
Mieserityinen osaaminen tarkoittaa mieserityisyyteen liittyvän 
teoreettisen tiedon ja omakohtaisen prosessin avulla 
synnytettyä ymmärrystä miehistä, miehenä olemisesta ja 
miehisyydestä ja tämän ymmärryksen hyödyntämistä työn 
kohteena olevan miehen yksilöllisen elämäntilanteen, 
kokemusten ja merkitysten sijoittamisessa laajempaan 
kontekstiin.  



Maskuliininen sukupuoli 

Sukupuolen huomioonottavat lähestymistavat ja 
maskuliinisuustutkimus ovat innoittaneet toisiaan 
 

Termi mies viittaa biologisiin ominaisuuksiin, sukupuolen 
voi nähdä myös sosiaalisena ja kulttuurisena rakennelmana, 
eräänlaisena esityksenä eli performaationa, jolloin 
sukupuoli on kulttuurisesti tuotettu kohdistuen niihin 
odotuksiin, ympäristön vaikutuksiin, tiedostamattomiin 
viesteihin ja olettamuksiin, joita meihin asetetaan miehinä. 

 

Maskuliinisuus kuvaa sitä tapaa, jolla mies esittää miestä. 
Miehen voidaan katsoa oppivan sosiaalisesti kulttuurin 
maskuliiniset määreet ja roolit.  
 



Maskuliininen sukupuoli 

• Tietyssä ajassa ja paikassa kulttuurin jäsenet 
merkitsevät tekoja, asioita ja ilmiöitä maskuliinisiksi. 
Maskuliinisuus rakentuu näiden tekojen ja eleiden 
performatiivisesta toistosta. 

• Maskuliinisuus viittaa tietyn kulttuurin hyväksyttyyn 
miehenä olemisen tapaan määritellen miehen tekoja, 
esimerkiksi kävelytyylin, puheen, pukeutumisen sekä 
sen, miten mies tuntee, ajattelee ja rakastelee. 

 



Perinteinen maskuliinisuus 
 

Sukupuolta normittavaa sukupuolijaottelua siinä, mitä 
miehen tulee olla. ”Mieheksi ei synnytä, miehuus 
ansaitaan.” 

 

• Raja mieheyden ja naiseuden välillä jyrkkä 

• Maskuliinisuuteen kuuluvat miehen fyysiset,  
psyykkiset ja sosiaaliset ihannemitat. Mitä enemmän 
maskuliinisuuden ihannemittoja täytetään, sitä 
arvostetumpi mies on miehenä. 

 

 

 

 



 

 

Hegemoninen maskuliinisuus  
 

• Hegemonisella maskuliinisuudella tarkoitetaan tiettyjen 
maskuliinisuuksien ideaalien ja tietyn miesluokan 
hallitsevaa asemaa suhteessa miesten enemmistöön ja 
kaikkiin naisiin.  

• Sisältää viisi perinteisesti arvostetuinta miesideaalin 
odotusta, joihin kuuluvat valta, voima, menestys, tunteiden 
hallinta ja heteroseksuaalisuus.  

• Miehen suhde hegemoniseen maskuliinisuuteen voi olla 
ylläpitävä, kannattava tai alisteinen. 

 



 
Maskuliininen vs. Feminiininen  

Aktiivinen 

Rationaalinen 

Aggressiivinen 

Kunnianhimoinen 

Kilpailuhenkinen 

Hallitseva 

Instrumentaalinen 

Toiminnallinen 

 

Passiivinen 

Tunteellinen 

Hoivaava 

Myötätuntoinen 

Hellä 

Myöntyväinen 

Lapsirakas 

Herkkäuskoinen 

 



Neuvotteleva maskuliinisuus 

Taustalla maskuliinisuuskäsitysten muutos, 
yhteiskunnallinen kehitys, miesten vaihtoehtoiset roolit 
perheissä (osallistava isyys). 

 

• Mieheyden ja naiseuden välillä ei selkeää rajaa  

• Hoiva ja herkkyys ovat arvostettuja ja aitoja 
vaihtoehtoja toteuttaa mieheyttä 

• Laajemmat, miehen yksilöllisille ominaisuuksille 
sopivat toiminta-areenat ja enemmän vaihtoehtoja 
miehenä olemiselle 



Subjektiivinen mieheys 

Miehen hyvinvoinnin kannalta olennaista on hänen 
oma kokemuksensa mieheydestä. 

 

• Millaisena mies kokee itsensä? 

• Millaisena mies pitää ”normaalia” mieheyttä? 

• Maskuliinisuuden ja femiinisyyden kokemus? 

• Mistä mies mittaa oman miehekkyytensä? 

 

 



Pohdiskeltavaksi 

 

  
 
 
 
Minkälaisia maskuliinisia 
ideaaleja kulttuurimme 
mielestäsi asettaa miehenä 
tai esimerkiksi isänä 
olemiselle? 
 
Minkälaista mieheyttä ja 
isyyttä itse arvostat? Miten 
käsityksesi näkyy työssäsi? 

 
 
 
 
 



 

 

Esimerkkejä sukupuolen kautta 
määrittyvästä problematiikasta 

  

Maskuliinisuuden tuottamisen tavat, kuvitellut 
rooliodotukset ovat velvoittavia tai karkeita, tuhoavia 
tai ulospäin hallitsevia, miesongelmaa korostavia.  

Kaksoiskirjanpito on taiteilua aitoon mieheyteen 
liittyvien tarpeiden, tunteiden sekä ”katu-uskottavan”, 
maskuliinisen identiteetin välillä, mistä seurauksena 
ambivalensseja ja haavoittunut miehinen identiteetti. 
Maskuliinisuuskäsitysten, roolien ja omien tarpeiden ja 
kokemusten välillä on ristiriitoja. 

 

 

 



 
Esimerkkejä sukupuolen kautta 
määrittyvästä problematiikasta 

 

Situationaalisen maskuliinisuuden ongelma eli 
maskuliinisuuden tuottamisen tavat vaihtelevat 
suuresti eri konteksteissa aiheuttaen jännitteitä ja 
epävarman miehisen identiteetin. 

”Itsensä kieltämisen maskuliininen kulttuuri”, 
maskuliininen identiteetti ”dominoi” miestä itseään  ja 
vaikeuttaa miehen aitojen tarpeiden ja tunteiden 
tunnistamista vaikuttaen ihmisenä kehittymiseen ja 
itsetuntemukseen.  

 



 

Esimerkkejä sukupuolen kautta 
määrittyvästä problematiikasta 

 

Miehisen liikkumavaran puute, vaihtoehdottomuus, 
toiminta-areenoiden puute miehenä ja isänä. Voiko 
olla sellainen mies, kun oikeasti haluaa?  

Ympäristö, esimerkiksi auttajat tai työelämä voivat 
uusintaa tai ylläpitää traditionaalisia ideaaleja ja 
sukupuolinormistoa aiheuttaen ristiriitoja.  

 

 



 
Pohdiskeltavaksi  

 

Mieti oman työsi näkökulmasta… 
Millä tavalla sukupuolen kautta 
määrittyvä problematiikka voi  
näkyä tai on näkynyt 
asiakastilanteissa ja/tai 
kohtaamiesi miesten 
toiminnassa? 
 



Sukupuolisensitiivinen työote 

• Tunnistetaan omassa toiminnassa tekijöitä, jotka 
vaikuttavat miehiin ja naisiin  

• Nostetaan oma sukupuoli esiin myönteisenä 
voimavarana 

• Huomioidaan miesten ja naisten erilaisuus 
• Tunnistetaan ja ymmärretään miehenä olemisen 

tapoja, miesten erilaiset kasvun ja kehityksen 
erityiskysymykset ja se, että kipukohdat ovat pitkälti 
sukupuolisidonnaisia 

• Annetaan tila monipuoliselle mies- ja naiskuville 
• Ymmärretään sukupuoleen liittyvien prosessien 

kokonaisvaltainen yhteys yksilön hyvinvointiin 
 
 
 

 



Sukupuolisensitiivinen työote 

• Työskentelyssä tehdään mies tietoiseksi omaa 
ajattelua ja toimintaa ohjaavista sukupuoleen 
liittyvistä olettamuksista ja vaatimuksista, jotka 
rajaavat ”oikeaa mieheyttä”, aitoja tunteita ja 
ihmisenä kehittymistä aiheuttaen jännitteitä miehen 
elämään. 

• Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia miehen 
sukupuolen kautta määrittyneen problematiikan 
purkamiseen.  

• Tehdään näkyväksi erilaisia vaihtoehtoja miehenä 
olemisesta 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 



Sukupuolen huomioon ottava 
lähestymistapa asiakastyössä 

 

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. 

 

 

 

 

 



 
Sukupuolen huomioon ottava 
lähestymistapa asiakastyössä  

 

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

Sukupuolisensitiivisyys asiakastyössä tarkoittaa miesten tasa-
arvoista kohtaamista, rohkaisemista miehen itsensä näköiseen 
mieheyteen sekä sukupuolen kautta määrittyvien kipupisteiden 
tunnistamista, haastamista ja purkamista, jos ihmisenä 
kehittyminen ja onnellisuus sitä vaativat.  

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

 
 



Pohdiskeltavaksi  
 
 
 
Miten voisit  käytännössä toimia 
sukupuolisensitiivisemmin 
omassa työssäsi? 
Pohdi lisäksi todellisten 
asiakastilanteiden pohjalta 
erilaisia mahdollisuuksia  purkaa 
mieheyteen negatiivisesti 
vaikuttavia, sukupuolen kautta 
määrittyviä ongelmakohtia. 
 

 



 

Mitä voi ainakin tehdä? 
 

Huomioida sukupuolen merkityksen työn rakenteissa, 
perustehtävässä, työkäytännöissä ja toimintaympäristöissä. 
Lisäksi on hyvä: 
 

• Tutkia omia sukupuoleen liittyviä stereotypioita, asenteita ja 
ajatuksia  
• Tutkia omia kohtaamis- ja toimintatapoja miesten kanssa 
työskennellessä  
• Huomioida myös muut roolit ( mies, puoliso, työntekijä yms.) 
• Hankkia tietoa mieheydestä 
• Hankkia koulutusta sukupuolisensitiivisestä työotteesta 



Haasteita miehiä kohtaaville 

• Miehen/isän näkeminen ilman ”päihde- ja väkivalta 
silmälaseja” 

• Keskusteluun riittävästi ”väljyyttä”, avoin lopputulos 

• Neuvotaan miehiä kohtaamaan omia tunteitaan 

• Kannustaa miehiä: 

     - avoimeen keskusteluun 

 - pohtimaan omaa elämäntilannettaan 

 - pohtimaan rooliaan miehenä, isänä, puolisona  

 - kyseenalaistamaan uskomuksiaan 

  - elämänkaariajatteluun 

 - pois mieheyden vahvuuden ihannoinnista 
   

 

 

 

 



Haasteita miehiä kohtaaville 

 
• Huomioida miesten ja naisten eritahtisuus 
• Nähdä miehen auttaminen tasavertaisena, lapsen, naisen 

auttamiseen 
• Säilyttää avoin ja ennalta lukitsematon lähtötilanne 
• Ymmärtää miehen käyttäytyminen kriisissä 
• Kyky olla tietoinen omasta sukupuolestaan ja sen vaikutuksista 

asiakastilanteissa 
• Yhteistyö eri auttamistahojen kanssa 

 



Vinkkejä miesten/isien suusta 
(isähaastatteluista koottuja) 
 

- Huomio lasten ja äitien sijaan koko perheen 
tilanteeseen 
- Isän erilaiset tavat ja roolit miehenä, perheessä ja 
parisuhteessa tulisi ottaa paremmin huomioon 
työskentelyssä 
- Isän tietoa ja kokemusta lapsesta ja puolison 
tilanteesta kuultava ja hyödynnettävä enemmän 
- Isään tulee luottaa enemmän isänä 
- Isän omien tuen tarpeiden kartoittamista 



Miesten/isien suusta 
(isähaastatteluista koottuja) 
 

- Miehiin tutustuminen ja työskentelyn aloittaminen 
voi viedä pitempään aikaa, tarvitaan pitkäjänteisyyttä, 
isät pitää kannustaa ”tutka päällä” avautumaan. 
- Ajoitus on tärkeä, jos kysellään liian varhain 
tunteista ja omasta jaksamisesta, miehelle voi seurata 
helposti hämmennystä ja epävarmuutta. 
- Käytettävä kieli on tärkeä, ei liian tunnepitoista 
tunnekieltä vaan mieluummin neutraalimpaa kieltä 
(ainakin työskentelyn 
alussa). 
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Kiitos! 


