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Sisältö lyhyesti

▪ Käsitteet – toivo, toiveikkuus ja julma 

optimismi

▪ Toivoon liittyviä ristiriitoja 

▪ Miksi toivon vaatimus voi olla julmaa?

▪ Miten eteenpäin ja kuinka rakennella 

toivoa?



Mitä on toivo?



Kuva: Jake GIvens, Unsplash

Toivo, toiveikkuus – eri 

merkityksiä sekä arkikielessä 

että tutkimuksen parissa. 

Kuitenkin: eri määritelmissä  

yhteistä - kytkös tulevaan ja/tai 

elämän merkityksellisyyteen, 

jatkumoon
(esim. Kylmä 2014; Boddy 2016; Pihkala 2021). 



Klassinen ns. 
standardi-

määritelmä
(mm. Bloester& Stahl2017)

Hope - toivo  

▪ Toivo ensinnäkin sidoksissa kohteeseen, 

joka on haluttava (desired). 

▪ Toiseksi toivon kohde asettuu mahdolliseksi, 

mutta ei täysin varmaksi. 



Olisipa joskus … Voisinpa …
? 

”kohde”



Klassinen ns. 
standardi-

määritelmä
(mm. Bloester& Stahl 2017)

Hopefulness -

toiveikkuus
Ei selkeää kohdetta. 

Voidaan nähdä ns. fundamentaalisena toivon 

muotona, jolloin se voisi ilmetä esimerkiksi yleisenä 

avoimuutena 

tai avoimuutena itselle lupaavien ja 

merkityksellisten mahdollisuuksien äärellä



Kuva: Jake GIvens, Unsplash



Avoin ja tavoitteellinen toivo

▪Avoin toivo – ei kohdetta. 

▪ Tavoitteellinen toivo – sisältää kohteen, voi 

olla toimintasuuntautunutta ja sisältää 

suunnitelmallista työskentelyä 

mahdollisuuksia kohden.

(mm. Webb 2007; Åkerblad & Haapakoski tulossa)



Kärsivällinen 

toivo

Päättäväinen 

toivo

Arvioiva

toiveikkuus

Utopistinen 

toivo

TOIVOMISEN MOODIT ja metamoodit 
Metamoodit: tavoitekeskeinen - goal oriented ja avoin –

open-ended.
Darren Webb (2007): ”Modes of Hope”

Kriittinen 

toivo



Julma optimismi

Lauren Berlant (2011) Cruel optimism

- Kulttuurisesti tarjotut hyvän elämän fantasiat tai narratiivit  edesauttavat 

kiintymistä mahdollisuuksiin, joiden realisoituminen voi olla mahdotonta; 

jopa hyvinvoinnin este – kiintymys tällaisiin kohteisiin asettuu siten 

aidon kukoistuksen esteeksi.

Esimerkiksi xxx/palkkatyö ”itsestään selvänä” 

hyvän elämän edellytyksenä – julman optimismin 

seurauksia Jokisen (2014) mukaan mm. 

▪ Aktivointipuhe ja -eetos oikeuttaa asioita, joita ei muuten pidettäisi 

oikeudenmukaisina, köyhdyttää työn käsitettä (mm. 

vapaaehtoisuus ja hoiva) ja lisäksi voi saattaa poliittisia toimijoita 

toimimaan vastoin eettisiä periaatteitaan (esim. toiminta joka 

aiheuttaa kärsimystä).



Toivon ristiriitoja – globaali tilanne

Positiivisuuden ja menestyksen ”länsimainen” 

kuvasto.

Vs.

Nykyinen maailmantilanne ja globaalit kriisit.

Onko toivo ylipäätään järkevää? 

esim. Pihkala 2020; 2021 ympäristötunteet ja 

ilmastoahdistus 

▪pessimismi globaalin tilanteen edessä ehkä 

oikeutettukin tai osin järkevä näköala



Toivon ristiriitoja – palvelujärjestelmä 
vaatii ja tarjoilee toivoa mutta… ?

Mm.  kuntoutus- ja auttamisjärjestelmä tukeutuvat paljolti 
yksilölliseen tavoitteellisuuteen (esim. Coduti & Schoen 2014).

Riski elämän merkityksellisyyden ja eksistentialistisen 
kysymysten ohitukseen tai esim. ymmärtämättömyyteen 
toivottomuuden edessä – tutkimuksissa toivottomuudella 
todettuja yhteyksiä esim. itsetuhoisuuteen. 

Åkerblad & Haapakoski 2022: Ammatillisessa kuntoutuksessa 
ammattilaisten tarjoilema toivo voi olla tavoitteellisuuden pohjaksi 
yksilön näkökulmasta epärealistista - henkilön omia käsityksiä ja 
rakenteellisten esteiden tuntemusta ei olisikaan syytä vähätellä, jos 
toivoa halutaan todella rakentaa.



Kuva: Matthew Henry, Unsplash

Toivottomuus…

Toivottomuudessa tulevaisuusnäkymät 

kaventuvat – ihminen, yhteisö tai ryhmä ei 

kykene kuvittelemaan siedettävissä 

olevaa tulevaisuutta. 

(mm. Lönnqvist 2013; Kylmä 2014)



Miksi toivon vaatimus voi olla julmaa?
▪ Positiivisuuden kuvasto voi kapeuttaa yleisiä näköaloja ja toivon 

kohteita – tosin on muistettava että yksilöllinen toivo merkityksellistä 

esim. aito omakohtaisten reittien etsintä ja merkityksellinen elämä.    

▪ Palvelujärjestelemässä tarjoillut näköalat ovatkin oikeasti epärealistisia 

- esim. liian yksipuolistuvat tai systemoituvat käsitykset terveydestä, 

työstä, kuntoutumisesta, oppimisesta/koulutuksesta ja onnellisuudesta 

jne. → ei toivoa vaan jotakin muuta.

▪ Eri tasojen välinen vuorovaikutus toivon muodostumisen prosesseissa 

epäonnistuu: yksilö vs. yhteiskuntataso – yhteiskunnan tai kulttuurin 

kapeutuneita tai epärealistisia ideaaleja joutuvatkin ”kuntouttamaan” 

yksilöt tai ulossuljetut omalla psyykkisellä työllään? 



Kuva: Ihor Malytskyi, Unsplash

Avoimemmat toivokäsitykset ja vähemmän 

välineelliset tavat herätellä toivoa saattaisivat siten olla 

välttämättömiä esim. palvelujärjestelmässä – ei 

kuitenkaan rakenteellisten esteiden tunnistamisen 

kustannuksella. 



Julmasta toivon vaatimuksesta eteenpäin - Ei 

yhdenlainen toivo? 

▪ Järjestelmän mahdollisen epärealistisen kuvaston 

tunnistaminen esim. ammattilaiset välittäjinä ja 

muokkaajina? On vaikea tehtävä.

▪Avoimuus eri arvoille ja väistämättä monenlaisen toivon ja 

toiveikkuuden ja erilaisten yhtäaikaisten toivoprosessien 

tunnistaminen.  

▪ Realistinen toivo perustuu eri näkökulmille, rakenteellisten 

esteiden tunnistamiselle sekä kummankin em. tutkiskelulle -

toivon perustoja tutkiskelemalla mahdollisten jatkumojen ja 

vaikutusmahdollisuuksien selventyminen?



?

??

☺☺

☺

Ajatuksia toivosta ja sen rakentelusta ?

+++

Vinkki: tutustu halutessasi - Pihkala 2021   Pohdiskeluharjoituksia toivosta: 

https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/toivon-pohdiskelua/

https://www.ymparistoahdistus.fi/harjoitukset/toivon-pohdiskelua/
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