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Miestyön keskus 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

”Miestyö on työtä, jonka kohteena ja 

lähtökohtana on mies itse”  



Miksi mies tarvitsee apua? 

 
• Muutokset perhesysteemeissä ja vanhemmuudessa haastavat miehiä 

aikaisempaan verrattuna uudella tavalla, mikä lisää sekä miesten 

henkilökohtaisen että palveluntuottajien ammatillisen hyvinvointiosaamisen 

tarvetta. 

 

• Erilaisiin elämänkriiseihin joutuneilla miehillä on yleinen kokemus siitä, 

etteivät he tule auttamisjärjestelmissä kuulluksi. 

  

• Miehillä on korkea kynnys hakea apua ongelmiinsa. 

 

• Suomalaisten hyvinvointia kuvaavat tilastot osoittavat psykososiaalisten 

ongelmien kasautuneen erityisesti miehille. Näistä ongelmista keskeisimpiä 

ovat päihdeongelmat, syrjäytyminen, rikollisuus, väkivallan käyttö ja 

itsemurhat. 

 



 
• Perheen kriisitilanteessa miehet jäävät ns. ”ulkokehälle”. Tällä 

tarkoitetaan miehen passiivista suhtautumista perheen kriisin 

selvittelyyn joko hänen omasta tahdostaan tai hänet jätetään pois 

selvittelystä  perheen  tai viranomaisten taholta. 

 

• Auttavilla tahoilla ei aina ole aikaa, tietoa, menetelmiä ja resursseja 

vain miesten kanssa tapahtuvaan työskentelyyn. 

 

• Naisille ja lapsille on ollut omat auttamisjärjestelmänsä erityisesti 

lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa, mutta väkivaltaa tekevät ja 

kokevat miehet jäivät ilman apua. 

 

• Miesten kriisitilanteet ovat varsin vakavia ja näin ongelmien 

pitkittymistä ja kroonistumista ennaltaehkäisevä merkitys korostuu. 

 



Miehen kriisit liittyvät usein perheen muutoksiin 

 

• Lasten syntymät, lapsiin liittyvät pulmat ja isyyden 

kysymykset 

• Ristiriidat parisuhteessa, avioeron uhka tai toteutunut ero 

• Puolison tai oma mielenterveys- tai päihdeongelma 

• Väkivaltaa lähisuhteissa kokijana tai tekijänä 

• Miehen psyykkinen ja fyysinen tila  perheessä / parisuhteessa 

• Pitkittyneet huoltajuuskiistat 

• Miehen yksilölliset tavat reagoida eri tilanteisiin, joista voi 

syntyä kriisi 

• Miehen muut sosiaaliset suhteet 

• Työelämän paineet 

 

 



Myyteissä mies on... 

 

• itsenäinen, ei tarvitse muiden        

apua 

• ei näytä tunteitaan, ei pelkää 

• vahva ja osaava 

• käyttää tarvittaessa voimaa 

(väkivalta) 

• perheen pää 

• auktoriteetti 

• seksuaalisesti aktiivinen 

 
Tunnistaako mies itsensä näistä? 



• ”Miestyö on miehille suunnattua psykososiaalista apua, joka 

toteutetaan vuorovaikutuksellisin keinoin. Tyypillisimpiä 

miestyön muotoja ovat isätyö, miesten eroauttaminen, 

väkivaltatyö, kriisityö sekä miesten vertaisryhmätoiminta.”  

 

 



 

 
Miestyön lähtökohtana 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. Lisäksi mieserityinen 

osaaminen on miestyöntekijän kykyä olla tietoinen omasta sukupuolestaan ja 

sen vaikutuksista asiakastilanteissa. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

• ”Miesten oman käsityksen 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 

kriisikeskuksessa voi turvallisesti riisua tämän ’miehisen 

haarniskan’.” - Sanasta miestä / Leo Nyqvist - 



Miehelle tärkeää: 

 

Saada itse määritellä avunhakemisen syyn ja 

ilmaista millaista apua hän tarvitsee. 

 

Sen sijaan, että valitsisi, onko masentunut, väkivaltainen, 

 päihdeongelmainen 
 



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

• Ensimmäisen tapaamisen merkitys 

• Keskusteluun riittävästi ”väljyyttä”, avoin lopputulos 

• Neuvotaan miehiä kohtaamaan omia tunteitaan 

• Kannustaa miehiä avoimeen keskusteluun, pohtimaan omaa 
elämäntilannettaan, pohtimaan rooliaan miehenä, isänä, 
puolisona, kyseenalaistamaan uskomuksiaan ja 
elämänkaariajatteluun 

• Miten mies vallitsevan (kulttuurisen, erilaisten yhteisöjen ja 
oman subjektiivisen) mieskuvan keskellä voi kokea tulevansa 
kunnioitetuksi ja kuulluksi. 

 
 

 

 



• Mies kohdataan yksilönä 

 

• Mies kohdataan miehenä 

 

• Miestyössä tarvitaan  

     ennaltaehkäisyä 

 

• Keskustelu ja kohtaaminen on 

voimakas väline 

 NELJÄ TEESIÄ MIESTYÖSTÄ 



 

TYÖNTEKIJÄLLE: 

 

• Huomioida miesten ja naisten eritahtisuus 

 

• Nähdä miehen auttaminen tasavertaisena, 

lapsen, naisen auttamiseen 

 

• Avoin ja ennalta lukitsematon lähtötilanne 

 

• Ymmärtää miehen käyttäytyminen kriisissä 

 

• Kyky olla tietoinen omasta sukupuolestaan 

ja sen vaikutuksista asiakastilanteissa 

 

• Yhteistyö eri auttamistahojen kanssa 
 

 

 



Miestyö lapissa 

 

• Lapissa miestyö otti ensiaskeleensa, elokuussa 2008. Lapin 

ensi- ja turvakoti ry aloitti miestyön toteuttamisen ja 

kehittämisen Miestyö Lapissa -hankkeessa. Yhdistykseen 

perustettiin matalan kynnyksen Miestyön keskus.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Yleisimpiä keskukseen tulosyitä ovat  

 

 - parisuhdeongelmat 

 - erokriisit  

 - isyyteen liittyvät asiat, muun muassa      

   huoltajuuskiistat ja lasten tapaamiset 

 - väkivaltaisuus  

 - päihdeongelmat 

  

• Yleisin tulosyy on parisuhdeongelma tai eron uhka / 

toteutunut. 
 

 

 



 

 

• Miestyö on tärkeä osa koko perheen auttamista, mikä vahvistaa 

sekä miesten, että perheiden hyvinvointia. 

 

• Isyyden ongelmat, parisuhdeongelmat, avioerot ja väkivalta 

ovat miestyön kannalta merkittäviä kipupisteitä, joihin voidaan 

vaikuttaa nopealla puuttumisella ja siksi on matalakynnyksen 

miestyön keskus. 

 

• Miestyön keskuksen merkitys ennaltaehkäisevän lastensuojelun 

näkökulmasta on merkittävä. 

 

• Ennaltaehkäisevyyttä lisää isyyden varhainen tukeminen ja 

perhevalmennuksiin osallistuminen, yhteistyössä neuvoloiden 

kanssa. 

 

 





Työmuotoja ovat yksilö- ja paritapaamiset 

 

• Miestyö tapaa asiakasta 1–5 kertaa, minkä aikana asiakas saa yksilöllisen ohjauksen 

palvelujärjestelmään, mikäli siihen on tarvetta. Asiakastapaamisissa kartoitetaan jo 

olemassa olevia palveluja ja pyritään eroon päällekkäisyyksistä. 

 

• Puhelimitse tapahtuvan yhteydenoton aikana työntekijä tekee välittömän kriisi-

intervention, jonka aikana miestyöntekijä järjestää asiakkaalle ensimmäisen 

tapaamisen Lapin ensi- ja turvakodille tai tarvittaessa asiakkaan omaan kuntaan. 

 

• Ensi- ja turvakodilla miestyöntekijä tapaa sovitusti koko perhettä työparin kanssa. 

Sovittaessa työntekijät ovat valmiita toimimaan yhteistyökumppaneiden työpareina 

läänin kunnissa.  

 

• Jatkotapaamisissa apuna käytetään pitkien välimatkojen takia muun muassa 

videoneuvotteluvälineitä, joiden käyttöä kehitetään yhteistyössä Lapin ensi- ja 

turvakodissa toimivan Visioverkko -hankkeen kanssa. 

 

• Keskus järjestää ryhmätoimintaa. Keskus kehittää myös vapaaehtoistoimintaa ja 

vertaistukea yhdessä miesten kanssa. 

 

 

 



Yhteistyötahoina toimivat  

 

• Poliisi  

• kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon 

viranomaiset  

• seurakunta  

• Rikosseuraamuslaitoksen: Ylitornion avovankila ja 

Rovaniemen Yhdyskuntaseuraamustoimisto  

• puolustusvoimat  

• Eri sosiaalialan-  ja terveysjärjestöt 

• Ensi- ja turvakotienliiton Miestyön kehittämiskeskus, sekä 

Suomessa miestyötä tekevät tahot. 

• Yliopisto ja ammattikorkeakoulu 



Kiitos! 
Lapin ensi- ja turvakoti ry 

Miestyön keskus 

Lähteentie 5 

96400 Rovaniemi 

 

Harju Jari                          0400- 197442 

 Huhtamella Petteri            0400- 197443 


