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Tiivistelmä 
Media, kulttuuri ja terveysneuvonta uusintavat avun hakemattomuutta erityisenä suomalaisten miesten 

tapana. Tällaisessa lähestymistavassa yksilöt tulkitaan ensisijaisesti apua hakemattomiksi miehiksi. 

Artikkelissa lähestyn avun hakemista posthumanistisesta näkökulmasta kartoittaen miesten 

ryhmäkeskusteluista avun hakemiseen ja hakemattomuuteen liittyviä moniaineksisia tekijöitä. 

 

Artikkelin aineistona on neljä ryhmäkeskustelua, joihin osallistui yhteensä 14 miestä. Keskusteluissa 

puhuttiin miesten terveydestä ja hyvinvoinnista. Analysoin keskusteluaineistoa käyttäen Gilles Deleuzen ja 

Félix Guattarin filosofiaan perustuvaa kartoitusta. Tämä posthumanistinen metodi, tapa ajatella aineiston 

kanssa, huomioi niin materiaalisia ja abstrakteja kuin sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Analyysin 

keskiössä ovat erilaisten tekijöiden kytkennät.  

 

Tulosten mukaan miehet tunnistavat käsityksen lääkäriä välttelevästä suomalaisesta miehestä, mutta 

katsovat sen olevan ikääntyneiden miesten tapa. Avun hakeminen on kulttuuristen ja yhteiskunnallisten 

muutosten myötä muuttunut. Vaikka resurssit rajoittavat terveyspalvelujen käyttöä kapitaloseenissa, on 

miesten avun hakemisessa tapahtunut muutoksia parempaan.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että avun hakemisessa ja hakemattomuudessa yhdistyy muita ihmisiä, 

paikkoja, olosuhteita, toiveita, resursseja ja rakenteita. Näillä ei kuitenkaan voi selittää miesten tekoja. 

Kartoittamisen tulokset kertovat ennen kaikkea siitä maailmasta, jossa apua haetaan tai jätetään 

hakematta. Miesten valinnat hakea apua tehdään erilaisten materiaalisten, sosiaalisten, teknologisten ja 

yhteiskunnallisten tekijöiden keskellä. Tiedolla, ennaltaehkäisyllä, itsehoidolla, liikunnalla ja ympäristöillä 

on kaikilla osuutensa hyvinvoinnin lisääntymisessä. 
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Abstract 

Connectivities of Men's Help-seeking and Non-help-seeking 

Taru Slutbäck MA, Doctoral Student, Cultural Production and Landscape Studies, University of Turku 

 

Media, culture and health counselling reproduce non-help-seeking as a Finnish men’s habit. This approach 

interprets subjects primarily as non-help-seeking men. In this article I examine men’s help-seeking from a 

posthumanist perspective by mapping connections and heterogeneous components of help-seeking and 

non-help-seeking in men's conversations. 

 

The research material consists of four focus group interviews. A total of 14 men participated in these 

discussions about health and well-being. I analysed the interviews using mapping, that bases on Gilles 

Deleuze’s and Félix Guattari’s philosophy. This posthumanist method, a way to think with data, pays 

attention to material, abstract, social and societal actors. The foci of the analysis are connections between 

different actors.  



 

According to the results, Finnish men’s doctor avoidance is a concept that men recognize but consider it as 

a habit of older men. Due to cultural and societal changes, help seeking has also changed.  While resources 

restrict health care use in the Capitalocene, there are positive changes in men’s help-seeking practices.  

 

Based on the results, in help-seeking and non-help-seeking combine other people, places, conditions, 

hopes, resources and constructions, although these cannot be used to explain men’s actions. Results of the 

mapping tell especially about the world where help is or isn’t sought. Men's choices of whether to seek 

help are made amid various material, social, technological and societal factors. Knowledge, prevention, 

self-care, exercise and environments all contribute to increasing well-being. 
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