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1 Johdanto 

 

Sosiaalityö on asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutussuhteeseen perustuvaa työskente-

lyä, jossa usein työskennellään asiakkaiden elämään liittyvien vaikeiden ja henkilökohtaisten tee-

mojen ympärillä. Sosiaalityön professionaalisuus ja sen tarkka määrittely koetaan usein hankalaksi 

ja siihen liittyy jännitteitä. Yhtenä jännitteisenä teemana sosiaalityössä voidaan pitää viranomais-

roolin ja siihen liitetyn objektiivisuuden sekä toisaalta inhimillisyyden ja emootioiden näyttämisen 

ja tunnistamisen välistä suhdetta. Inhimillisellä ammatillisuudella tarkoitan tässä tutkielmassa sel-

laista sosiaalityön profession ulottuvuutta, joka vahvistaa asiakkaan kuulluksi ja kohdatuksi tule-

misen kokemusta. Tarkastelen aihetta asiakasnäkökulmasta emotionaalisesti moninaisessa ja haas-

tavassakin kontekstissa, eli lastensuojelussa. 

 

Monia lastensuojeluun liittyviä teemoja on sosiaalityössä tutkittu erityisesti lasten tai työntekijöi-

den näkökulmasta, ja sen sijaan vanhempien näkemykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle (Saa-

rikallio-Torp ym., 2010, 236). Sosiaalityössä puhutaan ajankohtaisesti paljon lapsilähtöisyydestä, 

mikä nousee selkeästi esiin myös sosiaalityön käytännön toimintatavoissa. Inhimillinen ammatil-

lisuus on tärkeä ja kiinnostava teema myös siksi, että sitä ei aiemmin ole vanhempien näkökul-

masta tutkittu. Vanhempien näkemysten tarkastelu tarjoaa arvokasta tietoa siitä, kuinka inhimilli-

seen ammatillisuuteen tulisi sosiaalityön kehittyessä suhtautua.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin lastensuojelussa asiakkaina olevat vanhem-

mat kuvaavat inhimillisen ammatillisuuden rakentumista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väli-

sessä suhteessa. Tutkimus on saanut alkunsa Lastensuojelun keskusliiton (2019) kokoamasta sel-

vityksestä lastensuojelun ajankohtaisista kehitystarpeista, josta Kasvatus- ja perheneuvonta ry eli 

Kasper ry puolestaan teki tarkentavan kyselyn lastensuojelun asiakasvanhemmille. Tutkimukseni 

on laadittu Kasper ry:n keräämästä kyselyaineistosta, ja tässä tutkielmassa käsittelen laajasta ky-

selyaineistosta inhimillisen ammatillisuuden teemaa. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pai-

kantuu Juhilan (2006) malliin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisestä vuorovaikutussuhteesta, 

jonka hän jakaa neljään eri ulottuvuuteen.  
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Tutkielman avulla saadaan ajankohtaista tietoa siitä, kuinka vanhemmat kohdataan lastensuojelun 

sosiaalityössä ja kuinka inhimillinen ammatillisuus heidän näkökulmastaan konkretisoituu kohtaa-

misissa sosiaalityöntekijän kanssa. Aiheen tarkastelu vanhempien näkökulmasta tarjoaa tärkeää 

tietoa siitä, kuinka sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiä suhteita tulisi erityisesti lastensuojelussa 

rakentaa. Sosiaalityöntekijän ja vanhemman välinen suhde on lähtökohtaisesti kompleksinen esi-

merkiksi lastensuojelun asiakkuuden leimaavuuden ja velvoittavuuden vuoksi. Toimivan yhteis-

työsuhteen rakentuminen sosiaalityöntekijän ja vanhemman välillä tukee vanhemman ja siten koko 

perheen sitoutumista yhteiseen työskentelyyn sekä sen avulla voidaan vähentää vastentahtoisten 

toimenpiteiden tarvetta. Yksittäisillä palvelukokemuksilla on vaikutusta asiakkaiden luottamuksen 

rakentumiseen koko lastensuojelun instituutiota kohtaan. Toisaalta toimivan yhteistyösuhteen ra-

kentaminen tukee myös sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamista sekä työn vaikuttavuutta. 

 

Tutkielmani rakentuu siten, että luvussa kaksi esittelen tutkimuksen kontekstia lastensuojelussa ja 

vanhempien kokemuksissa sekä avaan inhimillisen ammatillisuuden käsitettä. Luvussa kolme ku-

vaan teoreettisen viitekehykseni mukaiset vuorovaikutussuhdemallit sekä perustelen teoreettisen 

viitekehyksen valintaa. Tämän jälkeen luvussa neljä käyn läpi tutkielman tekemiseen liittyviä va-

lintojani ja kerron tutkimuksen toteutuksesta. Luvussa viisi käyn läpi tutkielmani tulokset, jotka 

olen jaotellut vuorovaikutussuhdemallien mukaisiin kappaleisiin. Luvuissa kuusi ja seitsemän ku-

vaan tutkielmani johtopäätöksiä ja arvioin tutkielmani toteutusta. 

 

2 Tutkimuksen taustaa 

 

Tässä luvussa paikannan tutkimukseni suomalaiseen lastensuojeluun ja lastensuojelun asiakkuu-

dessa olevien lasten vanhempien näkökulmiin ja kokemuksiin. Esittelen luvussa myös tutkimuk-

seni keskeistä käsitettä, inhimillistä ammatillisuutta. 

 

2.1  Tutkimuksen paikantaminen  mitä on lastensuojelu? 
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Suomessa lapsiperhepalveluista säädetään sekä sosiaalihuoltolaissa että lastensuojelulaissa. Lain-

säädännössä lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Lainsäädäntöä on Suomessa 2000-

luvulla uudistettu, minkä seurauksena erityisesti ennaltaehkäisevien palvelujen merkitystä on ko-

rostettu. (Hämeen-Anttila, 2017, 214 215.) Vuoden 2007 Lastensuojelulain uudistuksessa lakiin 

lisättiin yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun menettelysäännöksiä, jotka samalla lisäsivät so-

siaalityöntekijöiden vastuita ja velvoitteita. Harrikarin (2019, 343 344) mukaan lastensuojelulaki 

tarvitsee toteutuakseen käytännössä myös muita ajalle ominaisia, lastensuojelua tukevia aineksia, 

kuten lapsilähtöisyyden kehittämisen sosiaalityössä. Tällöin abstrakti lapsen oikeuksien toteutta-

minen saa rinnalleen konkreettisia toimia. Toinen nykyajalle ominainen aines on ollut turvallista-

minen, joka perustuu epävarmoihin oloihin ja kasvaviin lastensuojelun asiakasmääriin. Turvallis-

taminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi varhaisten tukimuotojen tarjoamista matalalla kyn-

nyksellä. (Harrikari, 2019, 343 344.) 

Lastensuojelun ytimenä voidaan pitää ajatusta siitä, että lapsella on oikeus suojeluun. Lastensuo-

jelun keskeisinä periaatteina on lapsen edun toteutuminen sekä vanhemman tukeminen lapsen 

kasvatustehtävässä. Lastensuojelun tulee pyrkiä ennaltaehkäisemään lapsen ja perheen hyvin-

vointiin vaikuttavia ongelmia ja toisaalta puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa. Pyrkimys so-

siaalityöntekijän ja vanhemman väliseen yhteistyöhön on aina ensisijaista. Lastensuojelun sosi-

aalityöntekijän on tukea ja palveluja määriteltäessä arvioitava sitä, kuinka toimenpiteet vaikutta-

vat perheen sisäisiin suhteisiin. Toimenpiteitä arvioitaessa tulisi tehdä valintoja, jotka tarjoavat 

parasta apua perheelle mutta jotka samalla edellyttävät mahdollisimman lievää puuttumista per-

heen yksityisyyteen. Näin ollen lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia, ja 

huostaanotto viimesijainen puuttuminen perheen tilanteeseen. (Hämeen-Anttila, 2017, 221 224.)  

Useita lapsiperheiden palveluja, kuten perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, on mahdollista saada 

myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelu on määrittynyt erityispalveluksi, ja paino-

pistettä perheille tarjottavissa palveluissa on haluttu siirtää yhtä enemmän kohti yleisiä perhepal-

veluja. (Hämeen-Anttila, 2017, 214 215.) 

Lastensuojelun asiakkuus voi alkaa, kun sosiaalityöntekijä on lastensuojeluilmoituksen, lasten-

suojelun hakemuksen tai muun yhteydenoton kautta saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun 

palvelujen tarpeessa olevasta lapsesta. Tilanteesta saatava informaatio määrittelee sitä, onko ky-

seessä lastensuojelun palvelujen tarve vai ei. Ensisijaisesti arvioidaan mahdollinen kiireellisen 
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sijoituksen tarve, ja sitten laajemmin palvelun ja tukitoimien tarve. Palvelutarpeen arvio sisältää 

sosiaalityöntekijän tekemän arvion lapsen kasvuolosuhteista sekä vanhempien tai huoltajien ky-

vystä huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. (Lastensuojelulaki, 417/2007, § 26.) Lastensuo-

jelun asiakkuus on tarpeellista aloittaa, mikäli lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä, lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai 

mikäli lapsi muuten on lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeessa (Lasten-

suojelulaki, 417/2007, § 27). 

Lastensuojeluun sisältyy paitsi lapsi- ja perhekohtainen työskentely lastensuojelun avohuollon 

sosiaalityössä, myös sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityö (Lastensuojelulaki, 417/2007, § 3). 

Periaatteena on, että lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja perheitä pyritään tukemaan mahdolli-

simman pitkälle avohuollon tukitoimien avulla, mutta mikäli avohuollon tukitoimet ovat riittä-

mättömiä, tulee sosiaalityöntekijän harkita lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle (THL, 2020, 

16).  

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat olleet kasvusuunnassa 1990-luvun alun jälkeen (Heinonen 

2016, 241). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportissa vuodelta 2020 (THL, 2021) 

esitellään suomalaiseen lastensuojeluun liittyviä tuoreimpia tilastoja. Vuonna 2020 lastensuoje-

luilmoituksia tehtiin 87 233, eli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Lastensuojelun avo-

huollossa oli 48 802 lasta tai nuorta asiakkaana, ja määrä on noin 4 prosenttia vähäisempi kuin 

edellisenä vuonna. (THL, 2020.) Avohuollon asiakkuusmäärien laskuun viime vuosina on vai-

kuttanut esimerkiksi lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen tehdyt muutokset, eli lastensuojelun 

asiakkuus ei enää ala lastensuojeluasian vireilletulosta, vaan palvelutarpeen arvioinnin lopputule-

mana silloin kun sen arvioidaan olevan tarpeellista (THL, 2020, 16). Myös sosiaalihuoltolain 

mukaisen perhesosiaalityön resurssien vahvistaminen viime vuosina on vaikuttanut lastensuoje-

lun asiakasmääriin siten, että perhesosiaalityön asiakkuuteen ohjautuu lapsia, joiden tuen tarve 

on kevyempi. Kuitenkin 4662 lasta sijoitettiin kiireellisesti vuonna 2020, mikä on 3 prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on pysytellyt sa-

malla tasolla edellisvuoteen nähden. Vuonna 2020 tehtiin 1688 uutta huostaanottoa, eli 9 pro-

senttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös tahdonvastaisten huostaanottojen määrä vähen-

tyi. Toisaalta hallinto-oikeudet ovat olleet ruuhkautuneita vuoden 2020 poikkeusolojen vuoksi. 

(THL, 2020.)  
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Vuosi 2020 oli siitä merkityksellinen, että koronapandemia vaikutti väestöön monilla tavoin. 

THL:n raportissa (2021) arvioidaan, että jo lastensuojelun piirissä olevien perheiden haasteet ja 

tuen tarpeet ovat koronapandemian myötä lisääntyneet. Raportissa tuodaan ilmi myös huolta 

hoito- ja palveluvajeesta, jonka myötä ongelmat voivat kasaantua. (THL, 2021, 3.) Harrikari ja 

kirjoittajakumppanit (2021) esittelevät sosiaalialan ammattilaisille vuosina 2020 2021 tehtyjen 

kyselyjen tuloksia, ja heidän mukaansa koronapandemia on vaikuttanut sosiaalialan asiakkaiden 

elämäntilanteisiin siten, että ongelmat ovat kasautuneet ja osa asiakkaista on pudonnut palvelujen 

piiristä. Koronapandemian aikana asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen on muuttunut merkittä-

västi vaikeammaksi (Harrikari ym., 2021, 34). 

 

2.2 Lainsäädäntö ja ammattieettiset ohjeet 
 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) eli lapsenhuoltolaki määrittelee vanhem-

pien oikeuksia ja velvollisuuksia vanhemmuuden ja lapsen huollon suhteen. Hakalehdon ja Toi-

vosen (2021, 32) mukaan lapsenhuoltolain tarkoituksena on tukea ja ohjata vanhempia huolehti-

maan lapsesta ja toisaalta turvata lapsen asemaa suhteessa omiin vanhempiinsa. Lapsenhuolto-

laissa korostuu selkeästi lapsen edun ja hyvinvoinnin näkökulma, ja lain ensimmäisen pykälän 

mukaan 

 Laissa korostetaan myös lapsen läheis-

ten ihmissuhteiden merkitystä erityisesti suhteessa vanhempiin (Laki lapsen huollosta ja tapaa-

misoikeudesta, 361/1983, § 1). Huoltajan oikeus omaan lapseensa on lain mukaan vahva, ja esi-

merkiksi neljännen pykälän mukaan -- huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasva-

 

Huoltajat ovat alaikäisen lapsensa edunvalvojia ja edustajia, eli heillä on oikeus saada tietoa lap-

sensa asioista sekä tulla kuulluksi lapsensa asioihin liittyen. 

Lastensuojelulaissa (417/2007, § 2) säädetään, että Lasten ja perheiden kanssa toimivien viran-

omaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoa-

maan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa las-

tensuojelun piiriin . Näin ollen laki määrittelee myös julkisen vallan vastuuta lapsen hyvinvoin-

nin ja vanhemmuuden tukemisen suhteen. YK:n Yleissopimuksessa lasten oikeuksista puolestaan 
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korostuu valtion vastuu lasten oikeuksien toteuttamisessa. Valtion on siis turvattava vanhemmille 

sellaiset olosuhteet, joissa he voivat toimia lapsen edun ja hyvinvoinnin mukaisesti. (Hakalehto 

& Toivonen, 2021, 37.) Esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimuksen viides artikla velvoittaa val-

tiota kunnioittamaan vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvolli-

suuksia lapsen kasvatuksessa. 

Sekä edellä esitetyistä lakipykälistä että lasten oikeuksien sopimuksesta on tulkittavissa, että van-

hempien oikeudet sekä velvollisuudet lapsensa huollosta ja vanhemmuudesta ovat varsin vahvat. 

Vanhempien oikeudet esimerkiksi kasvatustehtävästä huolehtimiseen ovat ensisijaisia suhteessa 

julkiseen valtaan. Julkisen vallan tulee kunnioittaa vanhempien oikeuksia, eikä vanhemmuuteen 

puuttuminen tai vanhempien oikeuksiin kajoaminen voi tapahtua kevyin perustein. Lähtökohtana 

tulisi aina olla vanhemmuuden vahvistaminen sekä vanhemman tukeminen lapsensa kasvatuk-

sessa. 

Toisinaan vanhemmat kuitenkin tarvitsevat runsaasti tukea lapsen huollosta ja hyvinvoinnista 

huolehtimisessa, ja joissain tilanteissa vanhemmat eivät kykene vastaamaan näistä lapsen perus-

tarpeista. Viranomaisilla on mahdollisuus ja myös velvollisuus varmistaa lapsen hyvät kasvuolo-

suhteet, mikäli lapselle läheisellä aikuisella ei ole riittäviä voimavaroja turvatakseen lapsen kas-

vua ja kehitystä (Heinonen, 2016, 237). Lastensuojelulaki (417/2007, § 4) korostaa vanhempien 

tukemista kasvatustehtävässä sekä lastensuojelun ennaltaehkäisevää merkitystä. Avohuollon tu-

kitoimet ovat ensisijaisia mutta lapsen sijaishuolto on järjestettävä viipymättä, kun se on lapsen 

edun kannalta tarpeellista. Myös tällöin tavoitteena tulee olla perheen jälleenyhdistäminen jat-

kossa. (Lastensuojelulaki, 417/2007, § 4). Lastensuojelulaki (417/2007) korostaa myös sosiaali-

työntekijän päätäntävaltaa esimerkiksi lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta (§ 27) sekä las-

tensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen määrittelystä (§ 26).  

Vaikka lapsi onkin virallisesti lastensuojelun asiakas, työskentelyssä ovat tyypillisesti osallisina 

myös lapsen vanhemmat, perhe ja muu läheisverkosto. Taustalla on lapsen riippuvuus hänestä 

huolehtivista aikuisista. (Heinonen, 2016, 237.) Vaikka lapsen hyvinvointi on etusijalla, ei van-

hempien oikeuksia ja velvollisuuksia voi sivuuttaa, sillä nämä ovat linkitettynä toisiinsa. Lapsen 

vanhemmat ovat tyypillisesti vahvasti osallisena lastensuojelun sosiaalityössä, ja lastensuojelun 

asiakkuus koskettaa heitä yhtä lailla kuin lasta itseään. 
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Sosiaalihuollon ammattihenkilön eettisten ohjeiden (Talentia, 2017, 31) mukaan sosiaalialan työ 

perustuu asiakkaan ja työntekijän väliseen suhteeseen ja luottamuksen rakentumiseen, ja tämä 

onkin koko työskentelyn perusta. Kohtaamisen laatu vaikuttaa suoraan asiakkaan ja työntekijän 

välille rakentuvaan suhteeseen (Jokinen, 2016, 136). Myös Lastensuojelun laatusuosituksessa 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019) otetaan kantaa asiakkaiden kohtaamiseen lastensuojelun 

työskentelyssä. Laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019) todetaan, että toisen 

kunnioittaminen sisältyy hyvään vuorovaikutukseen, ja asiakaskohtaamisissa arvostus, inhimilli-

syys ja empatia ovat merkityksellisessä asemassa. Hyvä vuorovaikutus sisältää myös lastensuoje-

lun kohtaamisiin liittyvien erityispiirteiden huomioon ottamisen, tällainen on esimerkiksi viran-

omaisrooliin liittyvä valta-asetelma. Vaikeissa tilanteissa työntekijän tulee kyetä rakentavaan ja 

kiireettömään tilanteen käsittelemiseen sekä avoimuuteen ja yhteistyöhön lapsen ja hänen per-

heensä kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019, 15.) 

Laitinen ja Kemppainen (2010, 153) toteavat, että jotta sosiaalityöntekijä kykenee kohtaamaan 

asiakkaan arvostavasti, hänen tulee olla sitoutunut työskentelemään sosiaalityön ammattieettisten 

periaatteiden mukaisesti. Toisaalta sosiaalityöntekijällä tulee olla myös uskoa ja luottamusta 

paitsi ihmisyyteen, myös rakenteisiin. Työntekijän tulee kohdattaessa ansaita asiakkaan luotta-

mus siihen, että hän todella työskentelee pitkäjänteisesti asiakkaan edun mukaan. Rakenteilta 

puolestaan edellytetään tällöin joustavuutta, jotta riittävän intensiivinen työskentely asiakkaan 

kanssa on ylipäätään mahdollista. Sosiaalityöntekijän työn tekemisen tavat, hänen omaksumansa 

viitekehykset sekä sisäistämänsä arvot vaikuttavat väistämättä siihen, kuinka asiakas kokee tul-

leensa kohdatuksi. (Laitinen & Kemppainen, 2010, 153 154.) 

 

2.3  Lastensuojelu vanhemmuuden näkökulmasta 

 
Asiakkuus sosiaalityössä on monimuotoinen ja sisältää erilaisia ristiriitoja riippuen siitä, mistä tu-

lokulmasta asiakkuus nähdään. Laitinen ja Pohjola (2010, 29 30) kuvaavat, kuinka asiakas voi-

daan tyypillisesti nähdä joko positiivisessa tai negatiivisessa viitekehyksessä. Positiivisessa viite-

kehyksessä asiakas nähdään myönteisesti osallistuvana ja aktiivisena toimijana. Asiakas voidaan 

kuitenkin nähdä myös negatiivisessa viitekehyksessä, jolloin asiakas nähdään jonkin ongelman 
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kantajana. Tällä tavoin nähty asiakkuus korostaa poikkeavuutta vallitsevasta normista ja asiak-

kaasta piirtyy kuva poikkeuksellisena ja vajavaisena suhteessa muihin. (Laitinen & Poh-

jola, 2010, 29 30.) 

 

Vanhemmat ovat lähtökohtaisesti kompleksisessa suhteessa lastensuojeluun. Lastensuojelun asi-

akkuus perustuu riskitekijöihin, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen. Campbell, Cook, 

LeFleur ja Keenan (2010) jakavat nämä lastensuojelun asiakkuuteen johtavat riskitekijät perhee-

seen, huoltajaan ja lapseen liittyviin tekijöihin. Fargionin (2014) tutkimus osoittaa, että lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijöillä voi olla jopa taipumus nähdä vanhemmat potentiaalisina riskeinä lapsen 

hyvinvoinnille, jolloin työntekijä voi odottaa vanhemmalta enemmänkin myöntymistä kuin yhteis-

työtä. Myös Mullins (2011, 242) kuvaa sosiaalityöntekijöillä olevan toisinaan negatiivisia käsityk-

siä lastensuojelun asiakkuudessa olevista vanhemmista ja nämä asenteet voivat vaikuttaa heidän 

toimintatapoihinsa suhteessa vanhempiin. 

 

Vanhempien ja työntekijöiden suhde on lastensuojelussa lähtökohtaisesti haastavalla pohjalla ja 

lisäksi vanhemmat ovat usein lastensuojelun työskentelyn aikana erityisen haavoittuvaisessa ase-

massa. Lastensuojelun asiakkuus ja erityisesti lapsen sijoittaminen tai huostaanotto ovat vanhem-

mille raskaita tilanteita ja usein myös kriisitilanteita. Saarikallio-Torpin, Heinon, Hiilamon, Hytin 

ja Rajavaaran (2010, 257 259) artikkelista käy ilmi, että sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten 

vanhemmat ovat usein jo ennen lapsen kodin ulkopuolelle sijoittamista vaikeassa tilanteessa; heillä 

on valtaväestöön verrattuna usein heikko työ- ja taloustilanne, terveydentilan ongelmia ja vakavia 

mielenterveyden häiriöitä. Vanhempien kokemat ongelmat ovat usein monimutkaisia ja päällek-

käisiä. Artikkelin mukaan tilanne on monille vanhemmille paitsi ennen sijoitusta tai huostaanottoa, 

myös sen jälkeen vaikea. (Saarikallio-Torp ym., 2010, 257 259.) Myös Maiter, Palmer ja Manji 

(2006, 169) esittävät että useilla lastensuojelun palveluita käyttävillä vanhemmilla on itsellään 

taustallaan kaltoinkohtelun tai torjumisen kokemuksia lapsuudessaan. Vanhemmat saattavat 

omassa aikuisuudessaan asettua yhteiskunnassa marginaaliin esimerkiksi työttömyyden, köyhyy-

den tai mielenterveysongelmien vuoksi. Nämä seikat voivat vaikuttaa vanhempien kykyyn muo-

dostaa hyvin toimivia suhteita. (Maiter ym., 2006, 169.) Huomioitavaa kuitenkin on, että edellä 

esitellyt ominaisuudet eivät kuvaa kaikkia lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten vanhempia, 

vaan kuvaukset ovat suhteellisesti tyypillisempiä näille vanhemmille kuin valtaväestölle. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vuosina 2014 2015 toteuttanut HuosTa-hankkeen, jossa koot-

tiin tietoa huostaanoton taustoista erilaisten aineistojen perusteella (Heino ym., 2016). Hankkeen 

tuloksissa todetaan, että mitä nuorempi huostaanotettu lapsi on, sitä huono-osaisempi myös perhe 

on. Esimerkiksi alle kouluikäisten huostaanotettujen lasten äideistä noin joka neljäs on poissa työ-

elämästä erilaisten syiden vuoksi. Ylipäätään huostaanotettujen vanhempien työssäkäynti poikkesi 

selkeästi valtaväestön työssäkäyvien osuudesta siten, että se jäi alhaisemmaksi. Huostaanotettujen 

lasten vanhemmat olivat valtaväestöön verrattuna hyvin uupuneita, ja mielenterveysongelmat ja 

päihdeongelmat olivat suhteellisen yleisiä. (Heino ym., 2016, 7, 62.) Heino kirjoittajakumppanei-

neen (2016, 104) puhuu yhteiskunnallisen huono-osaisuuden kasautumisesta pienten lapsen per-

heisiin. Toki on huomioitava, että edellä esitelty aineisto (Heino ym., 2016) antaa tietoa vain niistä 

vanhemmista, joiden lapsi on huostaanotettu. Lapsen kodin ulkopuolelle sijoittamisen tarve kielii 

siitä, että tilanne on vakava, ja kyseessä on pitkäaikaisesti jatkuva palvelujen ja tuen tarve (Heino 

ym., 2016, 104). Heinon ja kumppaneiden (2016) tutkimustulokset kuvaavat kuitenkin sitä, kuinka 

esimerkiksi lastensuojelun piirissä oleville pienten lasten perheille huono-osaisuuden kasautumi-

nen on valtaväestöä todennäköisempää. 

 

Vanhemmat voivat kokea myös asiakkuuden ja työskentelyn lastensuojelussa epämiellyttäväksi, 

hämmentäväksi ja stressaavaksi (Palmer, Maiter, & Manji, 2006). Lastensuojelun asiakkuuteen 

usein liitetään häpeää, ja se voidaan haluta salata. Lastensuojelun asiakkuus saatetaan kokea ne-

gatiivisena asiana, vaikkakaan näin ei aina ole. Pohjola (2009) käsittelee teoksessaan sosiaalityön 

asiakkuuden leimaavuutta monesta näkökulmasta. Pohjola kuvaa, kuinka asiakkuus jo itsessään 

kertoo jonkinlaisesta ongelmasta tai puutteesta asiakkaassa tai hänen elämässään. Asiakkuus aset-

taa ihmisen toiseuden kategoriaan, joka voi liittyä esimerkiksi köyhyyteen tai yksinhuoltajuuteen. 

(Pohjola, 2009, 74.) Voidaan siis ajatella, että lähtökohtaisesti monet vanhemmat eivät halua aset-

tua kategoriaan, joka yhdistetään jonkinlaiseen ongelmaan tai puutteeseen perheessä ja lapsen hy-

vinvoinnissa. Tilannetta entisestään voi hankaloittaa lastensuojelun asiakkuuden velvoittava 

luonne, eli perhe saattaa joutua myös tahtomattaan lastensuojelun asiakkuuteen, mikäli sosiaali-

työntekijä arvioi lapsen olevan suojelun tarpeessa. Lähtökohtaisesti lastensuojelun työskentelyn 

tulisi siis perustua sosiaalityöntekijän ja vanhemman väliseen yhteistyöhön, mutta asiantuntijaval-

taa joudutaan joissain tilanteissa käyttämään myös vastoin vanhemman tai muun asianomaisen 
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tahtoa (Heinonen, 2016, 238). Tällöin vanhemmille ei jää valinnan mahdollisuuksia ja ratkaisu 

saatetaan tehdä vastoin heidän tahtoaan, jolloin lastensuojelun asiakkuus kokemuksena voi lähtö-

kohdiltaan värittyä hyvinkin negatiivisena. 

 

Lastensuojelua koskevassa keskustelussa painottuvat lapsen näkökulma ja lapsen edun huomioon 

ottaminen (Saarikallio-Torp ym., 2010, 236). Lapsen etu ohjaa lastensuojelun prosesseja paitsi 

Lastensuojelulain (417/2007), myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden mukaisesti. 

Lastensuojelussa lapsen edun toteutuminen tulee varmistaa julkisen tahon toimesta erityisesti sil-

loin, kun lapsen ja aikuisen etu ovat ristiriitaisia keskenään. Yksi lapsen etuun liittyvä elementti 

on tukea vanhempia lapsen psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten tarpeiden tunnistamisessa. (Hei-

nonen, 2016, 242 243.) Perheenjäsenten tarpeet voivat kuitenkin olla erilaisia, ja sosiaalityönte-

kijän tulisi kyetä huomioimaan myös yksilölliset tarpeet ohjatessaan perheen kokonaisprosessia. 

Etenkin lapsen sijoitus- ja huostaanottoprosessissa lapsen etu ja lapsen näkökulma korostuvat voi-

makkaasti, kun taas vanhemman näkökulma voi olla hyvin erilainen. (Pitkänen, 2011, 20 21.) 

Lastensuojelussa siis kohdataan tilanteita, jolloin vanhemmilla ja viranomaisilla voi olla erilaisia 

näkemyksiä lapsen edusta ja suojelun tarpeesta. Tällöin suhde vanhemman ja sosiaalityöntekijän 

välillä asettuu haastavaan asemaan, ja tuen tarjoaminen myös vanhemmalle vaikeassa tilanteessa 

on edellytys yhteistyön rakentumiselle. Viranomaisen vastuulla on esimerkiksi varmistaa, että van-

hempi saa tarvitsemansa tuen peruspalveluista sekä riittävästi tietoa keinoista, mahdollisuuksista 

ja palveluista, joita vanhemmuuden tueksi on mahdollista saada (Heinonen, 2016, 247 248). 

 

Pitkäsen (2011, 21) mukaan lastensuojelun työskentely on parhaimmillaan silloin, kun jokaisella 

perheenjäsenellä on mahdollisuus tulla nähdyksi, kuulluksi ja tuetuksi, ja työskentely kohdistetaan 

perhekokonaisuuteen. Vanhempien tilanteen ja näkökulman huomioon ottaminen tukee ajatusta 

siitä, että työntekijän inhimillinen ammatillisuus ja hyvät kohtaamisen taidot tukevat yhteistyösuh-

teen ja luottamuksen rakentumista, mikä edesauttaa suoraan myös lapsen hyvinvointia tukevaa 

työskentelyä. Jokinen (2016, 144) kuvaa, kuinka vuorovaikutus tapahtuu tässä hetkessä, mutta sillä 

on huomattava vaikutus paitsi asiakkaalle, myös asiakkaan ja sosiaalityöntekijän väliselle suh-

teelle. Myös Maiter, Palmer ja Manji (2006, 168) esittävät, että positiivinen liittouma asiakkaan ja 

työntekijän välillä on haastavaa rakentaa erityisesti lastensuojelun palvelujen kontekstissa, jossa 
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epätasa-arvoiset valtasuhteet korostuvat. Tämä on kuitenkin mahdollista lastensuojelun komplek-

sisesta luonteesta huolimatta, ja hyvän suhteen rakentaminen lastensuojelun asiakasvanhempien 

kanssa tukee parempaa lopputulemaa lapsen näkökulmasta (Maiter ym., 2006, 183 184). Saman-

suuntaisesti kuvaa myös Morrison (2007, 253), jonka mukaan sosiaalityön työskentely ei voi olla 

tehokasta ennen kuin huomio kiinnitetään asiakkaan sitouttamiseen sekä yhteistyön muodostami-

seen. 

 

Mullins (2011, 250) kuvaa, kuinka empaattisen lähestymistavan sisällyttämisellä lastensuojelun 

työskentelyn filosofiaan työntekijät voisivat lisätä ymmärrystään vanhempien erilaisia perspek-

tiivejä kohtaan sekä tehdä tietoisempia ratkaisuja. Empatian käyttäminen intervention välineenä 

voisi tukea parempia lopputulemia lastensuojelussa sekä lyhentää asiakkuuden kestoa. Empatiaa 

korostavien strategioiden avulla voidaan myös vähentää stressiä ja ehkäistä ammatillista uupu-

mista. (Mullins, 2011, 245 250.) 

 

2.4  Inhimillinen ammatillisuus  

 

Inhimillisellä ammatillisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista sosiaalityöntekijän lä-

hestymistapaa, jossa korostuvat vastavuoroinen kohtaaminen, tasa-arvoinen asetelma ja asiakasta 

kohtaan osoitettu hyväksyntä. Tarkastelun kohteena on sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen 

suhde, jossa inhimillinen ammatillisuus konkretisoituu. Maiter ja kirjoittajakumppanit (2006, 168) 

esittävät, että vanhempien kokemuksia asiakkaan ja työntekijän välisistä suhteista lastensuojelun 

kontekstissa ei ole juurikaan tutkittu. Vanhempien näkemyksiä on tutkittu lähinnä osana laajempia 

tutkimuksia, jolloin kiinnostuksen kohteena on tyypillisesti vanhempien suhtautuminen lastensuo-

jelun interventioihin, ei niinkään vanhempien ja työntekijöiden väliseen suhteeseen (Maiter ym., 

2006, 168). Myös Mullins (2011, 242) kuvaa että sosiaalityöntekijän vanhempaa kohtaan osoitta-

man empaattisen lähestymistavan vaikutuksia on tutkittu vähäisesti. Suomessa sosiaalityöntekijän 

ja asiakkaan välistä kohtaamista ja vuorovaikutussuhdetta on käsitelty esimerkiksi dialogisuuden 

ja vastavuoroisuuden näkökulmista. Englannissa aihetta on tutkittu lisäksi emotionaalisen älyk-

kyyden näkökulmasta (esim. Ingram, 2018; Morrison, 2007). 
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Sosiaalityö perustuu työntekijän ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja vuorovaikutussuhtee-

seen (esim. Ingram, 2013, 994; Laitinen & Pohjola, 2010, 52). Sosiaalityössä asiakassuhteet ovat 

useimmiten vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutussuhteet puolestaan ovat kytköksissä laajempiin 

vaikutussuhteisiin, jotka paikantuvat yhteiskuntaan, kulttuuriin, aikaan ja paikkaan. Kohtaaminen 

saa väistämättä vaikutteita institutionaalisista sidoksista ja yhteiskunnallisista taustatekijöistä, 

mikä selittää ajatusta sosiaalityön kokonaisvaltaisuudesta. (Laitinen & Pohjola, 2010, 52.)  

 

Hänninen ja Poikela (2017) kuvaavat ammatillisen vuorovaikutuksen olevan kokonaisvaltainen 

toiminnallinen prosessi, jossa toiminta, merkitykset ja tunteet rakentuvat toistensa yhteydessä. So-

siaalityössä vuorovaikutus on keskeinen työn väline, jolla tuotetaan palvelua, jossa asiakasta kuul-

laan ja hän tulee kuulluksi ja jonka asiakas kokee myös omakohtaisena prosessina. Sosiaalityön 

asiakaskohtaamisissa ja niissä ilmenevissä vuorovaikutustilanteissa konkreettinen arki, erilaiset 

merkityksenannot ja tilannekohtaiset tunteet kohtaavat toisensa. Kohtaamisen osapuolet tuottavat 

vuorovaikutusta teoillaan, ja vuorovaikutukseen liittyy erilaisten tulkintamaailmojen kohtaami-

nen, merkityksenantojen jännitteisyys sekä ristiriitaiset näkökulmat ja merkitysten rakentaminen 

yhdessä. (Hänninen & Poikela, 2017, 147.) 

 

Mönkkönen (2018, 87) kuvaa ammatillista asiakastyötä koskevassa keskustelussa tapahtuneen nä-

kökulman muutoksen vuosituhannen vaihtuessa. Tällöin asiakassuhteen vuorovaikutusta alettiin 

uudella tavoin tarkastella, ja myös työntekijöiden toimintatapoihin kiinnitettiin huomiota aiemman 

asiakkaiden ongelmien luokittelun sijaan. Tällöin vastavuoroisuus, neuvottelu ja jaettu asiantunti-

juus nousivat uudella tavoin keskeisiksi teemoiksi. Uusi elementti oli se, että asiakassuhde alettiin 

nähdä molemminpuolisen ymmärryksen rakentamisena. Mönkkönen puhuu dialogisuudesta, eli 

pyrkimyksestä rakentaa yhteistä ymmärrystä ja taidosta ohjata vuorovaikutusta sitä kohti. (Mönk-

könen, 2018, 87 88.) 

  

Jokinen (2016) käyttää vastavuoroisen sosiaalityön käsitettä. Hän liittää sosiaalityöntekijän ja asi-

akkaan väliseen suhteeseen erityisesti kuulluksi tulemisen kokemuksen tärkeyden. Kuulluksi tule-

misen kokemukseen vaikuttavat paitsi puhumisen tilan antaminen asiakkaalle, myös osoitukset 

siitä, että työntekijä kuuntelee. Kuulluksi tulemisen kokemus edellyttää myös esimerkiksi avointen 
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kysymysten esittämistä sekä ylipäätään molemminpuolista avointa keskustelua ja sanallista mer-

kitysten tuottamista. (Jokinen, 2016, 142 143.) Mönkkösen (2018, 62) mukaan vastavuoroisuu-

della viitataan siihen, että vuorovaikutuksen osapuolet ovat tasavertaisessa suhteessa keskenään. 

Törrönen (2017, 10) kuvaa vastavuorottomuuden puolestaan liittyvän siihen, että yksilö kokee, 

ettei hänestä välitetä eikä hän koe osallisuutta muun yhteisön toimintaan. 

 

Laitinen ja Pohjola (2010, 52 54) kuvaavat  

kohtaamista asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisenä palvelukokemuksena. Heidän mukaansa 

onnistuneeseen palvelukokemukseen kytkeytyy kohtaamisen tekniikoiden lisäksi inhimillinen, 

henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen sosiaalinen kokemus. Tähän liittyy kiireetön kohtaami-

nen, jossa työntekijä puhuu asiakkaan kieltä ja on kiinnostunut asiakkaan asiasta. Taustalla vai-

kuttaa asiakkaan odotus arvostetuksi tulemisesta ilman että häntä määritellään tapauksen, diag-

noosin tai ongelman mukaan. Asiakkaat odottavat työntekijältä avointa kuuntelemista ja välittä-

mistä. Nämä puolestaan mahdollistuvat inhimillisessä ja ymmärtävässä suhteessa, jossa asiak-

kaan asia otetaan tosissaan. Asiakkaan palveleminen rakentuu suhteessa, jossa ihminen kohtaa 

ihmisen. (Laitinen & Pohjola, 2010, 52 54.)  

Myös Poikela ja Hänninen (2017, 154) kuvaavat, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä hy-

vää suhdetta ilmentää hyväksyminen, välittäminen, luottamus ja jämäkkyys. Kokemus aidosta 

kohtaamisesta edellyttää sosiaalityöntekijältä läsnäoloa ja hyväksyntää. Aito läsnäolo ja välittämi-

nen ilmaistaan paitsi sanallisesti, myös muun viestinnän kuten ilmeiden ja eleiden muodossa. 

Läsnä oleva työntekijä havainnoi tilannetta, unohtaa itsensä ja keskittyy asiakkaaseen. Hyvän suh-

teen kannalta olennaista on myös luottamuksen rakentuminen, joka mahdollistaa osapuolten avoi-

men ajatusten ja näkemysten vaihtamisen. Myös aitous, empatia ja kunnioitus sanelevat koko asi-

akkuussuhteen rakentumista. (Hänninen & Poikela, 2017, 154 156.)  

 

Empatia on inhimillisen ammatillisuuden kannalta olennaisessa osassa. Empatia mahdollistaa 

työntekijän aidon eläytymisen asiakkaan tunteisiin. Empatian ilmaiseminen vakuuttaa asiakkaan 

siitä, että työntekijä kykenee ymmärtämään hänen sisäistä maailmaansa. Empatia on herkkyyttä 

huomata, ymmärtää ja kokea asiakkaan kokemia ajatuksia ja tunteita.  Empatian tarve korostuu 
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vaikeissa tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä joutuu esimerkiksi tekemään tahdonvastaisia ratkai-

suja. Empatian ilmaiseminen vahvistaa asiakkaan kuulluksi tulemisen kokemusta ja vähentää tar-

vetta asettua puolustuskannalle. Myötätunnolla sen sijaan tarkoitetaan hyväntahtoista suhtautu-

mista asiakkaaseen, tietoisuutta toisen vaikeaksi kokemista asioista ja halua auttaa tai helpottaa 

häntä vaikeiden asioiden edessä. (Hänninen & Poikela, 2017, 156.) Hänninen ja Poikela (2017, 

158) kehottavatkin sosiaalityöntekijöitä kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota empatiaan ja 

myönteisiin tunteisiin asiakastyössä, sekä painottamaan asioita, jotka vaikuttavat positiivisesti asi-

akkaiden mielenrauhaan sekä pystyvyyden kokemuksiin suhteessa omaan toimijuuteensa. Myötä-

tuntoa tulisi Hännisen ja Poikelan (2017, 158) mukaan käyttää työkaluna sen lievittäessä sosiaa-

lista kipuilua, sekä lisäten sekä asiakkaan että työntekijän hyvinvointia. 

 

Iso-Britanniassa tällaista inhimillistä ammatillisuutta kuvataan myös termillä emotionaalinen älyk-

kyys. Emotionaalisen älykkyyden käsite sisältää paitsi vastavuoroisen kohtaamisen elementtejä, se 

ottaa huomioon myös työntekijän persoonallisuuteen ja ominaisuuksiin liittyviä piirteitä. Morriso-

nin (2007, 252) mukaan emotionaalista älykkyyttä on määritelty jaotellen se tyypillisesti joko yk-

silön persoonallisuuteen tai kykyihin liitettynä ominaisuutena tai taitona. Myöhemmin Ingram 

(2013, 987 991) jaotteli emotionaalisen älykkyyden käsitteen kolmeen erilaiseen tulkintaan, joita 

ovat persoonallisuuden piirre (personality model), kyky tunnistaa emootioita itsessä ja muissa 

(ability model) ja luonteenpiirre sekä kyvyt (blended trait / ability model). Ingramin mukaan kes-

keisimpiä emotionaalisen älykkyyden elementtejä ovat aitous, lämpö, hyväksyntä, kannustus, em-

patia, reagointikyky sekä sensitiivisyys. Nämä puolestaan mahdollistavat positiivisen vuorovaiku-

tussuhteen rakentumisen ja sen jatkumon. (Ingram, 2013, 997.) 

 

Pitkänen (2011) on tutkinut vanhempien tukemista huostaanottoprosessissa haastattelututkimuk-

sena. Pitkäsen (2011, 108 109) tutkimuksen mukaan sijoitettujen lasten vanhemmat toivoivat hei-

dän ja työntekijän väliseltä suhteelta ymmärtävää lähestymistapaa sekä aktiivisuutta ja kannus-

tusta. Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että työntekijällä on ymmärrystä vanhemman tilannetta 

kohtaan ja että työntekijä kykenee tarkastelemaan asioita myös vanhemman näkökulmasta (Pitkä-

nen, 2011, 108 109). Myös Maiter ja kumppanit (2006) haastattelivat vanhempia, joilla on koke-

muksia lastensuojelun palveluista. Tutkimuksen mukaan vanhemmat arvostivat työntekijöitä, 
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jotka olivat välittäviä, aitoja, empaattisia, erityisen avuliaita, tuomitsemattomia ja hyväksyviä. So-

siaalityöntekijöiden negatiivisiksi piirteiksi sen sijaan koettiin tuomitsevuus, kylmyys, välinpitä-

mättömyys, heikot kuuntelutaidot, kriittisyys ja epärehellisyys. (Maiter ym., 2006.) 

 

Dumbrill (2005) on tutkinut vanhempien kokemuksia lastensuojelun interventioista perheeseen. 

Tutkimuksen mukaan vanhemman kokemus näistä interventioista on suoraan yhteydessä siihen, 

kuinka perhe sitoutuu lastensuojelun työskentelyyn. Lähtökohtaisesti lastensuojelun sosiaalityö 

voidaan asiakkaiden näkökulmasta nähdä epäinhimillisenä ja valtaa mielivaltaisesti käyttävänä ta-

hona, johon kohdistuu pelkoa. Toimivassa lastensuojelun prosessissa sen sijaan korostuu sosiaali-

työntekijän ymmärrys vanhemman näkemyksiä kohtaan. Sosiaalityöntekijän asemaan liittyvä 

valta-asetelma nähtiin monilta osin negatiivisena, mutta sen sijaan valta nähtiinkin positiivisena 

asiana silloin, kun sosiaalityöntekijän koettiin työskentelevän yhdessä vanhemman kanssa perheen 

parhaaksi. (Dumbrill, 2005, 28 31.) Dumbrillin (2005) tutkimuksen tulokset osoittavat, että sillä 

kuinka sosiaalityöntekijä kohtaa asiakkaan ja asennoituu tähän, on merkittävä vaikutus vanhem-

man sitoutumiseen sekä siten koko työskentelyprosessiin. 

 

Myös esimerkiksi Honkasen, Poikolaisen ja Karlssonin (2018) tutkimus osoittaa, että lapsiperhei-

den vanhempien hyvät kohtaamisen kokemukset lujittivat heidän luottamustaan hyvinvointipalve-

luja kohtaan. Luottamus vahvistui tutkimuksen (Honkanen ym., 2018) mukaan erityisesti sellais-

ten kokemusten myötä, joissa työntekijä oli osoittanut aitoa välittämistä asiakkaan hyvinvoinnista. 

Ajatusta tukee myös Hollandin (2000) tutkimus, jonka mukaan vanhemmat, joihin suhtauduttiin 

positiivisesti, ovat valmiimpia tekemään yhteistyötä heille haastavassa tilanteessa. 

 

Inhimillinen ammatillisuus oli valmiiseen aineistooni sisältyvä käsite, joka minun oli tarpeen mää-

ritellä myös itselleni. Edellä olen kuvannut, kuinka käsitän inhimillisen ammatillisuuden tarkoit-

tavan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa ja vuorovaikutuksessa ilmeneviä kohda-

tuksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemukseen vaikuttavia vahvistavia tekijöitä. Olen 

edellä tarkastellut erilaisia elementtejä, jotka tukevat asiakkaan kokemusta sosiaalityöntekijän 

osoittamasta inhimillisestä ammatillisuudesta. Inhimillinen ammatillisuus konkretisoituu kohtaa-

misessa ja vuorovaikutuksessa, ja se tulee näkyväksi sosiaalityöntekijän toiminnassa sekä tavassa 
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suhtautua asiakkaaseen. Inhimillistä ammatillisuutta on esimerkiksi avoin ja hyväksyvä, empaat-

tinen kohtaaminen ja toiminnallisesti yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja asiakkaan osallista-

minen työskentelyyn.  

 

 

 

3 Asiakkaan ja työntekijän välinen suhde tutkimuksen viitekehyksenä 
 

Edellisessä luvussa olen selventänyt kuinka inhimillinen ammatillisuus tarkoittaa tutkielmassani 

kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia vahvistavia tekijöitä asiakkaan ja sosiaalityönteki-

jän välisessä suhteessa. Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni teoreettista viitekehystä. Maisterintut-

kielmani teoreettinen viitekehys perustuu Kirsi Juhilan (2006) malliin sosiaalityöntekijän ja asiak-

kaan välisestä vuorovaikutussuhteesta. Tarkastelen inhimillistä ammatillisuutta Juhilan (2006) 

esittämän mallin pohjalta. Juhila on jaotellut sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen suhteen nel-

jän erilaisen ulottuvuuden mukaan, joita ovat liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huo-

lenpitosuhde sekä vuorovaikutuksessa rakentuva suhde. 

 

3.1 Liittämis- ja kontrollisuhde 
 

Liittämis- ja kontrollisuhteen perustana on ajatus sosiaalityön roolista liittää asiakkaita osaksi val-

takulttuuria ja toisaalta kontrolloida niitä, joiden liittämisessä yhteiskunnan normeihin on vaikeuk-

sia. Tällöin asiakkaan rooliksi jää asettua sosiaalityön liittämis- ja kontrollitoimenpiteiden koh-

teeksi. Liittämis- ja kontrollisuhteeseen liittyy syrjäytymisen käsite: sosiaalityön keskeisenä teh-

tävänä on toimia syrjäytymistä vastaan, katkaista syrjäytymiskierrettä sekä liittää syrjäytyneitä 

osaksi valtaväestöä ja yhteiskuntaa. Sosiaalityön tehtävä, liittäminen, on siis syrjäytymisen vas-

taista toimintaa. (Juhila, 2006, 36 37.) 

 

Juhila (2006, 37) määrittelee syrjäytymisen olevan yhteiskunnassa tavoiteltavina ja normaalina 

pidettyjen osallisuuksien ulkopuolelle jäämistä sekä kasautuvaa huono-osaisuutta. Nämä osalli-
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suudet liittyvät tyypillisesti työhön, perheeseen, sosiaalisiin verkostoihin sekä palvelujärjestel-

miin. Huono-osaisuus liittyy valtaväestössä yleisesti pidetyn elämän kannalta merkittävien resurs-

sien 

ulkopuolelle asemaan, joka vaatii liittämistoimenpiteitä. (Juhila, 2006, 37 39.) Sosiaalityöntekijät 

voivat myös syrjäytymispuheella uusintaa marginaalisuuden leimaa hyvästä tarkoituksesta huoli-

matta. Puhumalla esimerkiksi erityislapsesta tai syrjäytyneestä asiakkaasta työntekijä asettaa ih-

misen tällöin erityiseen asemaan. (Mönkkönen, 2018, 55.) 

 

Kun asiakas määrittyy liittämistoimenpiteen tarpeessa olevaksi ja sosiaalityöntekijä puolestaan 

yhteiskuntaan liittäjäksi, sosiaalityöntekijä näkee asiakkaan yhteiskunnallisten normien ja arvojen 

linssien läpi (Juhila, 2006, 47 48). Laitinen ja Pohjola (2010, 13) kuvaavat, että sosiaalityön koh-

taamisissa asiakas herkästi kohteellistetaan hänen kaipaamansa tuen ulottuvuuksien mukaan, jol-

loin asiakkaan kohtaaminen osallisen ja kumppanin roolissa ei toteudu. Myös Poikela (2010) totesi 

väitöskirjatutkimuksensa tulosten perusteella, että asiakkaan ongelmia tulkitaan palveluvalikon 

mukaan. Asiakassuunnitelmien tavoitteet asetettiin Poikelan tutkimuksessa sen mukaan, millaisia 

palveluja on tarjolla, jolloin palveluiden valinta vaikutti asetettuihin tavoitteisiin. Tällöin asiak-

kaan moninaisten sosiaalisten suhteiden ja arjen tulkinta jäi kapeaksi. (Poikela, 2010, 208.) 

 

Syrjäytymisen vastaista toimintaa voidaan perustella myös taloudellisilla hyödyillä. Voidaan siis 

kysyä, millaista hyötyä tuotetaan yhteiskunnallisella panoksella. Julkinen sektori on sitoutunut 

tiukkaan budjettiin, ja palveluita ostetaan edullisimman tarjouksen mukaan. Sosiaalityöltä edelly-

tetään tehokkuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta. (Juhila, 2006, 54; Laitinen & Pohjola, 2010, 

13.) Tehokkuutta korostava näkökulma painottaa palveluntuotantoa, tuotteistamista, resurssien 

suuntaamista sekä kilpailuttamista ja ohjaus- ja valvontakäytäntöjä. Laitinen ja Pohjola (2010, 13) 

esittävät että näiden tekijöiden ajatellaan muodostavan pohjaa asiakasta tukeville hyville palve-

luille, vaikka tosiasiassa tehokkuutta korostavat ajattelumallit ja käytännöt ovat kaukana sosiaali-

työn asiakkaiden todellisuudesta. Liittämis- ja kontrollisuhdetta näin ollen luonnehtii tavoite siitä, 

että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde on mahdollisimman lyhyt ja muutos tapahtuu mahdol-

lisimman nopeasti. Suhteen tarkoitus on olla tehokas ja tuloksellinen niin, että se vähentää riippu-

vuutta hyvinvointivaltiosta. (Juhila, 2006, 56.) 
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Juhila (2006) kuvaa sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden olevan liittämis- ja kontrollisuhteessa 

vertikaalista. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta ilmentää hierarkkisuus, jolloin sosiaali-

työntekijä on tietäjä ja asiakas on tietämisen kohde. Sosiaalityöntekijällä on tietoa johon asiakas 

 on alisteista suhteessa 

sosiaalityöntekijän tietoon. (Juhila, 2006, 62.) Mönkkönen (2018, 48) kuvaa asiakkaan ja sosiaa-

lityöntekijän suhteen olevan epäsymmetrinen vaikuttamisen mahdollisuuksien sekä tiedon hallit-

semisen suhteen. Sosiaalityöntekijällä on valta määritellä tarvittava muutos ja sen suunta, ja hän 

myös määrittelee miten vuorovaikutuspositiot asettuvat eli hän siis ohjailee kanssakäymistä 

(Juhila, 2006, 62; Mönkkönen, 2018, 95).  

 

Sosiaalityöntekijä on viranomainen, ja tähän asemaan väistämättä liittyvät kontrollin ja vallankäy-

tön elementit (Jokinen, 2008, 110). Kun asiakas ei ole motivoitunut työskentelemään muutosta 

kohti, saattaa sosiaalityöntekijä harkita erilaisia pakkokeinoja tai rangaistusten käyttöä, johon hä-

nellä lain mukaan on oikeus ja usein myös velvollisuus. Tällöin asiakkaan valinnan mahdollisuu-

det jäävät niukoiksi. (Juhila, 2006, 62; Jokinen, 2008, 110.) Kontrolli voi Jokisen (2008, 119 120) 

tutkimuksen mukaan tarkoittaa esimerkiksi tarkkailua ja seurantaa, mutta myös rajojen asettamista 

ja sanktioita. Kontrolli asiakassuhteessa yhdistettiin Jokisen (2008, 119 120) tutkimuksessa epä-

luottamukseen ja pelkoon, mikä puolestaan voi heikentää tukemisen mahdollisuuksia. Esimerk-

kinä tällaisesta tilanteesta voisi olla lapsen kodin ulkopuolelle sijoittamisella uhkaaminen tilan-

teessa, jossa vanhempi ei sitoudu sosiaalityöntekijän tarpeelliseksi katsomaan työskentelyyn. 

(Juhila, 2006, 62.)   

 

Liittämis- ja kontrollisuhteen heikkoutena on se, että liittämistehtävä voi itseasiassa lisätä etäi-

syyttä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välille. Liittämis- ja kontrollisuhteeseen liittyy herkästi vas-

takkainasetteluja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä, jotka usein liittyvät kunnioituksen puut-

teeseen. Asiakas voi tyypillisesti kokea, että häntä ei kohdata kokonaisvaltaisesti ja epäkunnioit-

tava kohtaaminen korostuu eriarvoisessa asemassa suhteessa työntekijään. (Juhila, 2006, 69 73.) 

Sosiaalityöntekijän hallitsema asiantuntijavalta-asema voi aiheuttaa sen, että työntekijä näkee asi-

akkaan elämää koskevat syy-seuraussuhteet liian yksioikoisina. Asiakastyö saattaa rutinoitua si-

ten, että luovuus ja herkkyys vuorovaikutuksessa vähenevät ja asiakas asetetaan mieluummin 

etäälle vuorovaikutuksesta. (Mönkkönen, 2018, 62.)  
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Lisäksi liittämis- ja kontrollisuhteeseen voi liittyä niin sanottuja sopimusriitoja. Asiakkaat kyseen-

alaistavat heidän yksityisyyteensä puuttumisen, ja palvelut tai tarjottu tuki koetaan riittämättö-

mänä. Sosiaalityöntekijät ovat velvoitettuja perustelemaan päätöksiä, käyttämään lailla perustelta-

via toimintatapoja sekä kertomaan asiakkaille heidän oikeuksistaan. Tällainen sopimuksellisuus ja 

oikeudellistuminen tukee asiakkaan asemaa sekä vähentää riskiä mielivaltaisesta kohtelusta, mutta 

vaurioittaa samalla asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisen luottamuksen rakentumista. (Vabo, 

2005, 176) Vabo (2005, 176) kuvaa kirjallisen informaation kasvamisen lisäävän asiakkaissa 

huolta ja epäluottamusta. Byrokratia tekee asioista vaikeaselkoisia ja siten lisää epäluottamusta, 

joten on epätodennäköistä, että luottamus byrokratian edustajaan eli sosiaalityöntekijään kasvaisi. 

(Juhila, 2006, 69 73.) 

 

3.2 Kumppanuussuhde 
 

Kumppanuussuhde perustuu siihen, että sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat rinnakkain. Asiak-

kaan elämäntilannetta ja siihen liittyviä muutostarpeita tarkastellaan ja jäsennetään yhdessä, osa-

puolet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään, eikä suhde ole hierarkkinen. (Juhila, 2006, 76.) 

Mönkkönen (2018, 58) puhuu yhteisestä tiedontuottamisprosessista, jossa vuorovaikutuksen osa-

puolet rakentavat yhdessä ymmärrystä asiakkaan tilanteesta. Työskentelyn kohteena on tällai-

sessa yhteistyöhön perustuvassa suhteessa ihmisen tilanne ja siihen liittyvät vaikutussuhteet, joita 

pyritään ratkaisemaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas kohdataan tällöin ihmisenä ja toimi-

jana, ei vain avun tarvitsijana. (Laitinen & Pohjola, 2010, 31.)  

Kumppanuussuhteen kontekstissa Juhila käyttää termiä marginaalisuus syrjäytymisen sijasta. 

Marginaalisuus määrittyy yksilön omien merkityksenantojen kautta, eikä se määritä koko ihmistä 

tai hänen elämäänsä. Marginaalisuudella ei tarkoiteta huonommuutta tai vajavaisuutta, vaan eri-

laisuutta suhteessa siihen, mikä on normaalia ja vallitsevaa. (Juhila, 2006, 88.) Laitinen ja Poh-

jola (2010, 32) kuvaavat, kuinka marginaalissa olevaa ihmistä leimaa toisenlaisuus, huono-osai-

suus ja ongelmallisuus, eikä hän välttämättä istu vallitsevan ja normaalin muodostamaan kehyk-

seen. Kun syrjäytymisdiskurssissa painottuvat ihmisen ominaisuudet, marginaalisuus antaa tilaa 

havainnoida myös ihmisen paikkaa ja ympäristöä. Marginaalissa olevan ihmisen hallussa on niin 
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sanottua toista tietoa, joka perustuu asianosaisuuteen, arkeen ja kokemuksiin. Kumppanuussuh-

teen kohtaamisissa asiakkaan tuoma toinen tieto on rinnakkaista tietoa sosiaalityöntekijän tuo-

maan viralliseen tietoon nähden. (Juhila, 2006, 77.)  

Kumppanuussuhteessa moninaisuus ja erot tulevat nähdyksi ja kuulluksi. Kumppanuussuhde tun-

nistaa eroihin perustuvan sosiaalityön tarpeen, eli ihmisten välistä moninaisuutta kunnioitetaan. 

Tavoitteena ei ole yhdenmukaistaa ihmisiä ja asettaa heitä samanlaiseen muottiin, vaan vahvistaa 

heitä ja tukea työskentelyä erojen ehdoilla. Erot huomioon ottava lähestymistapa hyväksyy moni-

naisuuden, eikä eroja pyritä tukahduttamaan tai hävittämään. (Juhila, 2006, 77 79.) Keskeistä on 

työntekijän ajattelun kohdistaminen siten, että työskentelyn kohteena ei ole ihminen itse vaan hä-

nen tilanteensa (Laitinen & Pohjola, 2010, 32). Tästä näkökulmasta sosiaalityötä toteutetaan ih-

misen omissa toimintayhteyksissä ja paikallisissa suhteissa, ja tätä kokonaisuutta tulkitaan ja jä-

sennetään yhteisessä työskentelyssä asiakkaan kanssa (Laitinen & Pohjola, 2010, 55). Sosiaalityö 

edellyttää myös avoimuutta, jossa ihmistä ei nähdä vain yhden ominaisuuden kautta. (Juhila, 

2006, 77 79, 109). Avoimen kohtaamisen edellytys on, että sosiaalityöntekijä on tietoinen hänen 

omaksumistaan ajattelutavoista ja sisäisesti rakennetuista moraalisista koodeista, joita hänen tu-

lee tietoisesti ylittää kohtaamistilanteissa (Laitinen & Pohjola, 2010, 32). 

Kohtaamiseen voi liittyä myös eettisiä ristiriitoja, sillä asiakkaan arvot ja etiikka eivät välttä-

mättä kohtaa sosiaalityöntekijän ja hänen edustamansa instituution arvojen ja etiikan kanssa. Täl-

löin ideaalia olisi transkulturaalinen kohtaaminen, missä erilaisia näkemyksiä jalostetaan yh-

dessä muokkaamisen prosessissa, eivätkä osapuolet ajaudu konfliktiin keskenään. (Juhila, 2006, 

79.) Mönkkönen (2018, 88) kuvaa, että tällainen dialogisuus ei ole ainoastaan keskustelua ja toi-

sen kuuntelemista, vaan sen tuloksena parhaimmillaan vuorovaikutuksen osapuolet voivat oppia 

uutta ja muuttaa näkemyksiään ja asenteitaan. Esimerkiksi riittävän hyvän vanhemmuuden käsite 

voi olla tällainen arvoihin liittyvä teema, josta sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla voi olla erilai-

sia näkemyksiä. Juhila (2006, 79) kuvaa, että neuvottelemisen avulla tulisi saada aikaan yhtei-

sesti jaettu tulkinta siitä, mitä riittävän hyvä vanhemmuus juuri tässä tapauksessa voisi olla. Vai-

keissakin tilanteissa kuuntelu, tulkintojen esittäminen ja toisen logiikan ymmärtämiseen pyrkivä 

lähestymistapa vievät tilannetta paremmin eteenpäin kuin tuomitseminen, kontrolli ja sanktiot 

yksinään. Tällainen ihanteellinen malli ei kuitenkaan aina ole mahdollinen, sillä esimerkiksi jois-

sain tilanteissa sosiaalityöntekijän tulee tehdä valintoja siitä, kenen asianosaisen (esimerkiksi 



 21

perheenjäsenen) tiedot ovat ratkaisevia, ja kenen puolelle ristiriitatilanteissa tulee asettua. 

(Juhila, 2006, 84.) 

Kumppanuussuhdetta luonnehtii osallistaminen: sosiaalityöntekijä ja asiakas osallistavat toisiaan 

hallussaan olevaan tietoon, ja sosiaalityöntekijän pyrkimys on tukea asiakkaan ratkaisuja siten, 

että asiakkaan täysivaltainen kansalaisuus olisi marginaalisuudesta huolimatta mahdollista. 

(Juhila, 2006, 86).  Laitinen ja Pohjola (2010, 11) kuvaavat osallisuuden toteutumisen edellyttä-

vän sosiaalityöntekijältä ammatillisia taitoja, jotka tukevat asiakkaan mahdollisuuksia osallisuu-

den toteutumiseen kohtaamisessa, vuorovaikutuksessa, yhteisessä työskentelyssä ja arvioinnissa. 

Osallisuuteen liittyy myös vahvistaminen, missä osallisuutta esimerkiksi suhteessa omaan elä-

mään ja tulevaisuuteen vahvistetaan. Myös kuulluksi tuleminen, ja se että sosiaalityöntekijä ottaa 

asiakkaan toisen tiedon vakavasti voi jo itsessään olla kokemus osallisuuden toteutumisesta. 

(Juhila, 2006, 88.) Valtautuminen on osallisuuden toteuttamisen väline, ja se tarkoittaa vallan 

siirtämistä sille, jolla sitä ei vielä ole (Askheim, 2003, 230). Laitinen ja Pohjola (2010, 10) jäsen-

tävät valtautumisen tarkoittavan positiivista valtaa hyödyntävää muutosta. Heidän mukaansa 

kielletyksi mielletty kontrolli voi tosiasiassa kertoa myös tarpeesta tukevalle vallankäytölle esi-

merkiksi tilanteissa, jotka ovat hallitsemattomia (Laitinen & Pohjola, 2010, 10). Mönkkönen 

(2018, 127) lisäksi kuvaa valtautumisen tarkoittavan oman tilanteensa haltuun ottamista suh-

teessa yksilöllisiin haasteisiin. Keskeistä valtautumisessa on vapaus päättää omasta toiminnasta 

sekä hyödyntää omaa kokemus- sekä tietotaitoa (Mönkkönen, 2018, 127).   

Kumppanuussuhde ottaa huomioon myös sen, että ihmiset, jotka elävät samankaltaisessa margi-

naalisuuden paikassa ja jakavat samanlaista toista tietoa, ovat vertaisia. Sosiaalityön keinoin voi-

daan tukea vertaisryhmien muodostamista ja niiden olemassaoloa. Vertaisryhmiä syntyy myös 

spontaanisti, kun marginaalissa olevat kohtaavat toisiaan ja muodostavat ryhmiä. Tällaisiin ver-

taisryhmiin liittyy sosiaalisen pääoman lisääntyminen ja jaetut voimavarat, mutta jotkin spontaa-

nisti muodostetut ryhmät voidaan nähdä myös esimerkiksi huono-osaisuutta ylläpitävinä. Sosiaa-

lityön haasteena on tällöin nähdä vertaisryhmän voimavarat sen sijaan, että sosiaalityön toiminta 

muodostuu kontrolloivaksi.  (Juhila, 2006, 94 96.) 

Kumppanuussuhteessa asiakkaan ja sosiaalityön asiantuntijuus ovat tasavertaisessa asemassa 

keskenään, jolloin asiantuntijuus on horisontaalista. Sosiaalityöntekijä ei ole keskinäisessä suh-
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teessa ainoa asiantuntija, vaan myös asiakkaalla on asiantuntemusta. Sosiaalityöntekijän ja asiak-

kaan suhde on vastavuoroinen, ja he toimivat kumppaneina keskenään. Kummallakin osapuolella 

on yhtäläinen oikeus tuoda näkemyksensä esiin ja tulla kuulluksi. Kumpikin osapuoli on sekä 

auttaja että autettava, sillä myöskään sosiaalityöntekijä ei pysty ratkaisemaan tilannetta ilman 

asiakkaan asiantuntemusta. Muutoksen kohteena oleva asia on irrallinen siten, että se on erotet-

tuna asiakkaasta erilliseksi, yhdessä tarkasteltavaksi asiaksi. (Juhila, 2006, 102 104.)  

Kumppanuussuhde vaikuttaa Juhilankin (2006, 109) mukaan sellaiselta sosiaalityön utopialta, 

joka on saavuttamattomissa. Se kuitenkin ohjaa toimintatapoihin, joiden avulla utopia olisi vähän 

lähempänä. Laitinen ja Pohjola (2010, 55 56) kuvaavat sosiaalityön prosessin olevan ideaaliti-

lanteessa sekä henkilökohtainen että jaettu, ja vuorovaikutus rakentuu yhteistyössä toinen tois-

taan kunnioittaen.  

 

3.3 Huolenpitosuhde 
 

Huolenpitosuhteen lähtökohtana on se, että sosiaalityön asiakas tarvitsee apua ja tukea, eikä pär-

jää omin avuin, jolloin sosiaalityön tehtävänä on huolehtia asiakkaasta ja varmistaa, että asiakas 

saa tarvitsemansa avun ja tuen. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän suhde on siinä määrin hierarkki-

nen, että asiakas on riippuvainen työntekijän tarjoamasta avusta ja tuesta. (Juhila, 2006, 146; 

Pohjola, 2009, 82.) Itseasiassa asiakasta alun perin kuvaava sana clientum tarkoittaa riippuvuutta 

toisesta, eli alkuperäisessä merkityksessään jo asiakkaan käsitteellä viitataan riippuvuuteen am-

mattilaisen tuesta tai avusta. Myös sosiaalityön suomalaisessa kehityksessä asiakasta kuvaava 

käsitteistö kertoo asiakkaan asemoitumisesta historiassa esimerkiksi vaivaisen ja huollettavan 

rooliin. (Laitinen & Pohjola, 2010, 20 24.) Voidaan ajatella, että huolenpitosuhde ja asiakkaan 

rooli autettavana ovat korostuneet etenkin suomalaisen sosiaalityön historiassa. 

Huolenpitosuhteen kontekstissa Juhila (2006, 112) käyttää huolenpidon käsitettä, sillä hoivan kä-

site sopii paremmin erityisesti ruumiillisen, jatkuvan läsnäolon ja epävirallisen hoivan konteks-

tiin, joka on ominaisempaa ruumiillisen hoitotyön tekijöille. Sosiaalityöhön liittyy kuitenkin 

myös ulottuvuus, joka sisältää hoivan elementtejä. Huolenpito ei liity pelkästään sosiaalityön 

asiakassuhteeseen, vaan huolenpitotyö edellyttää sitä arvostavan ja tukevan laajemman kulttuu-

rin. Tämä tarkoittaa ajatusta ihmisten keskinäisestä vastuusta, missä vastuuta kannetaan niistä, 
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jotka syystä tai toisesta tarvitsevat huolenpitoa omien voimavarojen ollessa puutteellisia. Huo-

lenpito näin ollen perustuu myötätuntoon ja solidaarisuuteen. (Juhila, 2006, 112 115.) 

Huolenpitoa ei voida perustella taloudellisella tehokkuudella tai järjelläkään, vaan kyse on välit-

tämisestä, jota voidaan perustella eettisesti. Taustalla on ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on 

oikeus saada tarpeen mukaisesti huolenpitoa ominaisuuksistaan tai olosuhteistaan riippumatta. 

(Juhila, 2006, 117.) 

Huolenpito on sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä tilannekohtaisesti ja kohtaamisessa tapah-

tuvaa, missä toinen on auttajan ja toinen autettavan roolissa (Juhila, 2006, 117). Huolenpitosuh-

teeseen liittyy myös se, että sosiaalityöntekijällä on tietoa ja asiantuntijuutta, mikä on korkeam-

massa asemassa suhteessa asiakkaan tietoon. Tällainen asiantuntijakeskeinen positio on joissakin 

tilanteissa itsestään selvää tai välttämätöntä. Asiantuntijakeskeinen positio voi olla tarpeen esi-

merkiksi tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee ulkopuolista apua elämäntilanteensa jäsentelyssä. 

(Mönkkönen, 2018, 57.) Pohjolan (2009, 84) mukaan tällainen positiivinen ja tukeva valta on 

yksi keskeisimmistä elementeistä auttamiseen perustuvassa suhteessa. Juhila (2006, 117) kuvaa, 

että huolenpitosuhde edellyttää lain oikeutusta, jotta laki mahdollistaa sosiaalityöntekijän nojaa-

misen periaatteisiin jokaisen kansalaisen sosiaalisista oikeuksista. Sosiaalityön kannalta asiak-

kaille olennaiset sosiaaliset oikeudet ovat tästä syystä koottu perustuslakiin (731/1999). (Juhila, 

2006, 117.)  

Huolenpitosuhteelle ominaista on riippuvuus ja vastikkeettomuus, jotka molemmat korostavat 

omillaan selviämisen pulmallisuutta. Riippuvuus toisista ihmisistä yksityisessä elämässä on ylei-

sesti hyväksyttyä, mutta riippuvuus julkisten palvelujen tuesta sen sijaan on usein häpeällistä ja 

kertoo keskeneräisyydestä. Häpeällisyys liittyy erityisesti tarvehankintaisiin palveluihin ja etuuk-

siin, kuten esimerkiksi lastensuojelun palveluiden tarpeeseen. Sen sijaan universaalit, kaikille 

kuuluvat palvelut kuten päivähoito ja eläkejärjestelmä eivät aiheuta vastaavanlaista häpeää. Tar-

vehankintaisia palveluita käyttävät ylittävät kuitenkin tietyn riippuvuuden rajan, sillä he tarvitse-

vat palveluita, joita ilman vastaväestö selviytyy. Vastikkeettomuus sen sijaan tarkoittaa sitä, että 

huolenpitoa ei tule korvata mitenkään. Vastikkeettomuuteen sisältyy myös ajatus siitä, ettei ihmi-

nen välttämättä kuntoudu siten, ettei huolenpidon tarvetta enää olisi. Tällainen huolenpitosuhde 
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voi toteutua esimerkiksi pitkäaikaisessa lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa. Myös vastik-

keettomuuden periaate on perusteltavissa jokaiselle kuuluvilla sosiaalisilla oikeuksilla. (Juhila, 

2006, 123 125.) 

Itsemääräämisoikeudesta säädetään sosiaalihuollon asiakaslaissa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista, 812/2000), ja sen tarkoituksena on parantaa sosiaalihuollon asiakaspal-

velun laatua. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää tasavertaista toimimista yhdessä 

asiakkaan kanssa ja siten ihmisarvon kunnioittamista. Käytännössä itsemääräämisoikeuden to-

teutumiseen liittyy kuitenkin haasteita ja sen toteuttaminen voi jäädä kapeaksi. (Laitinen & Poh-

jola, 2010, 48 49.) Huolenpitosuhteen vaarana on se, että siitä saattaa muodostua asiakkaan itse-

määräämisoikeutta rajaava valtasuhde, jota ilmentää liiallinen holhoavuus. Asiakasta pidetään 

kykenemättömänä omaan toimijuuteen, ja asiakas nähdään heikkona oman autonomian puuttu-

essa. (Juhila, 2006, 125 127.) Asiakkaan identiteetti määrittyy hänen heikkouksiensa ja ongel-

miensa puitteista, jolloin asiakas itsekin voi alkaa määritellä itsensä näistä lähtökohdista käsin ja 

toimii sen mukaisesti (Mönkkönen, 2018, 136). Huolenpitoon liittyvä valta voi olla myös selvää 

kontrollointia, esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaalla ei tosiasiassa ole valinnan mahdollisuuk-

sia, vaikka näin näennäisesti esitettäisiinkin. Valta voi olla myös hyvää tarkoittavaa paremmin 

tietämistä sen suhteen, miten asiakkaan tulisi tilanteessa toimia. (Juhila, 2006, 125 127.) Myös 

Mönkkösen (2018, 64 65) mukaan tällainen asiantuntijavallan käyttö saattaa olla tiedostama-

tonta, ja sosiaalityöntekijä voi kokea toimivansa asiakkaan parhaaksi tämän tarpeet huomioon 

ottaen. Sosiaalityöntekijä voi olla esimerkiksi tietoinen siitä, että asiakkaan tulisi osallistua pal-

velujen suunnitteluun, mutta käytännön tasolla sosiaalityöntekijän keinot ovat riittämättömät asi-

akkaan osallisuuden tukemiseen. Myös sosiaalityöntekijän käyttämällä kysymyksenasettelulla 

voidaan käyttää asiantuntijavaltaa tai edistää avoimuutta. Esimerkiksi avointen kysymysten esit-

tämisellä suljettujen sijaan työntekijä antaa asiakkaalle enemmän mahdollisuuksia valita miten ja 

minkä verran asiasta kertoo. (Mönkkönen, 2018, 64 65.) 

Käytännössä huolenpito tarkoittaa auttamista ja tukemista, missä auttamisen kohteen ei katsota 

selviytyvän ilman apua. Huolenpito on myös avun piiriin vetämistä. Kyse on tällöin siitä, että so-

siaalityöntekijä varmistaa, että apu tavoittaa ne, ketkä sitä tarvitsevat. Ongelmalliseksi muodos-

tuu kuitenkin hyvinvointivaltiojärjestelmän erikoistuneet palvelut, jolloin osa asiakkaista putoaa 
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pois heidän ollessa sopimattomia palveluvalikkoon. (Juhila, 2006, 129.) Useissa hyvinvointia uh-

kaavissa tilanteissa apu ja tuki ovat määrärahoihin ja tarveharkintaan sidottuja. Vaikeimmin au-

tettavat saattavat pudota avun piiristä pois, jolloin voidaan puhua jopa heitteillejätöstä. Riittämä-

tön ja toimimaton palvelujärjestelmä aiheuttaa pahimmassa tapauksessa huolenpidon ulkopuo-

lelle jäämisen. (Juhila, 2006, 140 142.) Monimutkaisissa tilanteissa sosiaalityöntekijän tehtävänä 

on koordinoida palveluvalikkoa ja muodostaa sieltä asiakkaalle sopiva palvelumalli. Tätä kutsu-

taan yksilökohtaiseksi palveluohjaukseksi, mikä on yksi huolenpitosuhteen keskeisimmistä mene-

telmistä. Onnistunut palveluohjaus voi vahvistaa asiakkaan toimijuuden mahdollisuuksia ja val-

tauttaa asiakasta itseään. (Juhila, 2006, 129 131; Mönkkönen, 2018, 116.)  

Huolenpitosuhteeseen voi liittyä myös tavoite nykytilanteen säilyttämisestä ilman varsinaista 

muutostavoitetta. Tavoitteena tällöin on se, että ihmisen elämäntilanne ja mahdollisuudet pysyvät 

ennallaan eivätkä heikkene. Huolenpitosuhteessa sosiaalityöntekijän tehtävä on toimia myös asi-

akkaan asian ajajana ja asettua heikomman puolelle. Sosiaalityöntekijä siis edustaa asiakasta ja 

puhuu tämän puolesta. Kyse on siitä, että sosiaalityöntekijä huolehtii siitä, että myös heidän ää-

nensä tulee kuuluvaksi, jotka eivät itse kykene puhumaan omasta puolestaan. (Juhila, 2006, 131.) 

Ammatillisuuden näkökulmasta huolenpito ei liity pelkästään ammattitaitoon, vaan se liittyy myös 

monenlaisiin läheissuhteisiin ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan. Vaikka ruumiillinen hoiva ei 

sisälly sosiaalityöhön, on huolenpitosuhdetta korostava sosiaalityö myös yhteydessä naisvaltaisen 

hoivatyön ammatillisuuden juuriin. Sosiaalityön huolenpitoulottuvuus sisältää edelleen hoivan 

elementtejä, mikä aiheuttaa epäselvyyttä sen suhteen, millaista ammatillisuutta huolenpito edellyt-

tää. Ammatillista hoivaa on kritisoitu siitä, että siitä puuttuu tietynlainen empaattisuus ja sydämel-

lisyys. Juhila (2006, 138) kuitenkin painottaa, että huolenpito heikommassa asemassa olevista vaa-

tii sosiaalityöntekijältä asioiden tuntemista, arviointikykyä, sekä sensitiivistä ja kunnioittavaa 

otetta, jota ei ilman vahvaa ammattitaitoa ihmisellä ole. Sosiaalityön huolenpitosuhteen menetel-

mät edellyttävät eettisesti korkeatasoista asiantuntijuutta ja vahvaa asiantuntemusta hyvinvointi-

valtion toiminnasta ja yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista. (Juhila, 2006, 138.) 

 

3.4 Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde 
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Vuorovaikutuksessa rakentuvalla suhteella tarkoitetaan sitä, ettei asiakkaan ja työntekijän väli-

nen suhde asetu mihinkään ennalta määriteltyyn malliin, vaan se vaihtelee tilanteen mukaan. Asi-

akkaan ja työntekijän välistä suhdetta luonnehtii tällöin tilannekohtainen neuvoteltavuus. (Juhila, 

2006, 149, 186.) 

Kohtaaminen muodostuu suhteen ydinasiaksi, ja kohtaamiseen vaikuttaa myös institutionaalinen 

todellisuus, jossa se tapahtuu, esimerkiksi lastensuojelu. Tällöin asiakas ja sosiaalityöntekijä ja-

kavat yhteisen perusymmärryksen ja toimivat tilanteeseen sopivalla tavalla tiettyjen käyttäyty-

misodotusten mukaisesti. Vuorovaikutustilanteessa osapuolet rakentavat itselleen ja toisilleen so-

siaalisia identiteettejä, joihin liittyy tiettyjä ominaisuuksia ja toimintaodotuksia. Asiakkaan ja 

työntekijän identiteetit voivat saada monenlaisia ulottuvuuksia, ja olennaista on, miten yhteinen 

vuorovaikutustilanne muodostuu. (Juhila, 2006, 149 157.) Myös Mönkkönen (2018, 48 49) ku-

vaa asiakkaan ja työntekijän asettuvan vastavuoroisesti tietynlaiseen asetelmaan, jossa he toimi-

vat vuorovaikutustilanteen odotusten mukaisesti, mikä puolestaan vahvistaa kummankin roolia 

entuudestaan. Juhilan (2006, 149 157) mukaan sosiaalityön kontekstissa vuorovaikutustilantee-

seen orientoidutaan usein siten, että yhdessä asetutaan käsittelemään jotakin tiettyä ongelmaa. 

Ongelman nimeämisellä on myös merkitystä, ja se vaikuttaa siihen, miten ongelmaan liittyviä 

syitä ja ratkaisumahdollisuuksia paikannetaan (Juhila, 2006, 149 157). 

Vuorovaikutuksessa osapuolet muodostavat tarinoiden eli narratiivien kautta identiteettejä, joita 

sosiaalityössä usein ovat esimerkiksi toimijan ja uhrin identiteetit suhteessa ongelmaan. Toimi-

juuteen ja uhriuteen usein taas liittyvät vastuun ja syyllisyyden kysymykset. (Juhila, 2006, 149

157.) Kun asiakas ottaa uhrin tai toimijan identiteetin, asettuu sosiaalityöntekijä tukijan tai kont-

rolloijan rooleihin. Perusajatuksena on se, että uhria tuetaan ja valtautetaan ja toimijaa sen sijaan 

vastuutetaan ja kontrolloidaan. Tilanteet kuitenkin harvoin ovat näin yksioikoisia, ja vuorovaiku-

tustilanteisiin liittyy useiden identiteettien omaksumisia ja vaihteluita. Vuorovaikutussuhteessa 

tuki ja kontrolli kietoutuvat usein toisiinsa siten, että niitä on mahdotonta täysin erottaa. (Juhila, 

2006, 158.) Tuen ja kontrollin väliset suhteet ilmenevät ja rakentuvat Jokisen (2008, 134 135) 

mukaan vuorovaikutuksessa eri tavoin. Kontrolli voi olla paitsi sanktio- tai rajoittamistoimen-

pide, voi se myös kertoa asiakkaalle välittämisestä ja työntekijän pyrkimyksestä auttaa asiakasta. 

Keskeistä tällöin on, että asiakas kohdataan tasavertaisesti ja hän kokee tulevansa kohtaamisessa 
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kuulluksi ja arvostetuksi. Tällainen asetelma on hyvä lähtökohta luottamuksellisen suhteen ra-

kentumiselle, jolloin kontrollin käyttämistä ei välttämättä koeta uhkana. Sen sijaan asiakkaan 

kohtaamattomuuden kokemukset voivat vaikuttaa siten, että sosiaalityöntekijän tueksi tarkoitta-

mat toimet koetaankin asiakkaan näkökulmasta kontrollina. (Jokinen, 2008, 134 135.) 

Vuorovaikutustilanteeseen vaikuttaa paitsi institutionaalinen ympäristö, myös kulttuuriset dis-

kurssit. Nämä ovat siis laajasti ymmärrettyjä tapoja jäsentää ja tulkita asioita, ja vaikuttavat esi-

merkiksi sosiaalisten ongelmien tulkintaan. Sosiaalisia ongelmia voidaan tulkita sen mukaan, 

mikä vaatii puuttumista ja mikä ei. Kulttuuriset diskurssit asettavat ihmisiä erilaisiin subjektipo-

sitioihin, joiden kautta he esimerkiksi tulkitsevat ja selittävät omaa toimintaansa. Erilaiset dis-

kurssit myös houkuttelevat asettumaan tietynlaiseen positioon. (Juhila, 2006, 168 170.) Esimer-

kiksi isyys tai äitiys voivat olla tällaisia kulttuurisia diskursseja, joiden kautta tulkintoja tehdään. 

Mönkkönen (2018, 75) korostaa, että olennaista on kohdata toinen ihminen subjektina, jolla on 

oma ajatusmaailmansa ja omat kokemuksensa. Sosiaalityöntekijän tulee nähdä asiakkaan ainut-

laatuisuus, ja kohdata rohkeasti vaikeat ja vieraat asiat (Mönkkönen, 2018, 75).  

Menetelmällisesti vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa korostuvat identiteettien ja narra-

tiivien rakentaminen ja sosiaalisten ongelmien tulkitseminen. Kun vuorovaikutustilanteessa mää-

ritellään identiteettejä ja sosiaalisia ongelmia, on sosiaalityöntekijällä asemansa puolesta enem-

män määrittelyvaltaa. Sosiaalisen ongelman rakentumiseen ja ratkaisuehdotusten muodostumi-

seen vaikuttavat institutionaalisen ympäristön erilaiset tekijät. Tällöin vallankäyttö ei ole suoraa, 

vaan enemmänkin suostuttelevaa. Suostuttelulla tarkoitetaan vuorovaikutuksellista prosessia, 

jossa identiteettejä ja ongelmatulkintoja muokataan ja rakennetaan muutosta kohti. (Juhila, 2006, 

172 174). Ohjaus-, opetus- ja motivointityöskentely ovatkin sosiaalityölle tyypillisiä menetel-

miä. Tällöin sosiaalityöntekijä pyrkii motivoimaan asiakasta kohti myönteistä muutosta. (Mönk-

könen, 2018, 129.) Tällaisen motivoinnin ja suostuttelun keinoja ovat Juhilan (2006, 172 174) 

mukaan esimerkiksi suostuttelevat kysymykset, vastaukset, selitysten pyytäminen sekä rohkaise-

vat kysymykset. Sosiaalityöntekijä käyttää tällöin vuorovaikutustilanteessa suostuttelevaa valtaa, 

eli ohjaa asiakasta sellaisen identiteetin omaksumiseen, joka edesauttaa ongelman työstämisessä. 

Tällöin sosiaalityöntekijän identiteetti muodostuu usein kuuntelevaksi ja välittäväksi. (Juhila, 

2006, 172 174.) Keskeistä tällöinkin on yhteistoiminta, eli tavoitteita pohditaan ja asetetaan yh-

dessä, ja sekä asiakas että työntekijä sitoutuvat toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi, jolloin 
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päämäärä on yhteinen. Huomioitavaa kuitenkin on, että tavoitteen tulee olla viime kädessä asiak-

kaan itse määrittelemä. Mikäli tavoite on liiaksi sosiaalityöntekijän esiin houkuttelema, ei se 

välttämättä muodostu riittävän merkitykselliseksi asiakkaalle. (Mönkkönen, 2018, 129 131.) 

Sosiaalityön asiantuntijuus on vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen näkökulmasta tilanteit-

taista. Vuorovaikutustilanne tapahtuu tässä ja nyt, eli tietoa muodostetaan käsillä olevassa tilan-

teessa. Sosiaalityöntekijällä on myös faktatietoa, jota voidaan tilanteessa selittää ja tulkita eri ta-

voin. Tilanteisiin liittyy usein erilaisten tulkintojen mahdollisuuksia, ja sosiaalityöntekijän tehtä-

vänä on tehdä päätöksiä vakuuttavimman tiedon suhteen. Sosiaalityöntekijän hallitsema fakta-

tieto, kokemus, ohjeistukset ja teoreettinen osaaminen tulevat aina erilaisissa tilanteissa eri ta-

voin tulkittaviksi. (Juhila, 2006, 179.) Juhila (2006, 182) puhuu myös reflektiivisyyden merki-

tyksestä. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa on aina läsnä monenlais-

ten diskurssien vaikutuksia, ja olennaista on näiden olemassaolon käsittäminen. Diskurssien läs-

näolon tiedostaminen voi herkistää kuulemaan marginaalissa elävien ihmisten näkökulmia avoi-

memmin. (Juhila, 2006, 182.) 

Fargion (2012) kuvaili artikkelissaan sosiaalityöntekijän käytännön orientaatioita, ja korosti ref-

leksiivisen, vuorovaikutuksessa rakentuvan orientaation hyötyjä. Hänen mukaansa prosessi muo-

toutuu tällöin tilanteittaisesti asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteisymmärryksessä. Tällöin työs-

kentelyn tavoitteet ja säännöt muodostetaan yhteisessä dialogissa. Tällaisessa suhteessa asiakas 

nähdään arvokkaana ja merkityksellistä kokemukseen perustuvaa tietoa omaavana henkilönä. 

Asiakkaan omaaman tiedon huomioon ottaminen nähdään tärkeänä. Fargionin (2012) mukaan 

tällainen vuorovaikutuksessa rakentuva lähestymistapa mahdollistaa asiakkaan tilanteen ymmär-

tämisen monitahoisesti. Vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen muodostaminen tukee yhteis-

työtä vanhempien kanssa haastavissakin tilanteissa. (Fargion, 2012, 29 31.) 

Vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen näkökulma huomioi myös tilanteittaisen etiikan läsnä-

olon. Sosiaalityön etiikkaan usein liitetään asiakaslähtöisyys, eli asiakkaan tarpeiden lähtökoh-

dan huomioon ottaminen sekä asiakkaan osallisuuden ja oman elämänsä asiantuntijuuden painot-

tuminen. Asiakaslähtöisyyden toteutumiseen voi kuitenkin liittyä haasteita siinä määrin, että so-

siaalityöntekijän käyttäessä suostuttelevaa valtaa, voi asiakkaan todellinen näkemys jäädä taka-

alalle. Tällöin olennaista on kuunteleminen, eli työntekijän aito pyrkimys ymmärtää asiakasta ja 

hänen logiikkaansa. Asiakaslähtöisyyteen voi liittyä haasteita myös silloin, kun esimerkiksi eri 
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osapuolet tuottavat erilaisia versioita ongelmasta tai syyttävät toisiaan. Tällöin kaikkien osapuol-

ten näkemykset eivät voi olla yhtä lailla hyväksyttyjä perusteltuina, vaan tilanne edellyttää sosi-

aalityöntekijältä valintoja ja kompromisseja. (Juhila, 2006, 184.) Tällaisia tilanteita kohdataan 

esimerkiksi lastensuojelussa tilanteissa, joissa perheenjäsenillä on erilaisia versioita tapahtu-

mista, tai jossa toinen osapuoli asemoituu uhrin, ja toinen osapuoli uhriuden aiheuttavan toimijan 

asemaan. Lisäksi asiakaslähtöisyyden haasteet voivat liittyä instituutioon ja kulttuuristen diskurs-

sien asemoitumiseen. Vuorovaikutuksessa rakentuvaan suhteeseen vaikuttaa väistämättä se, mi-

ten asiakkaat ja sosiaaliset ongelmat nähdään valtakunnallisella tasolla ja minkälaisia diskursseja 

niistä muodostetaan. (Juhila, 2006, 188.) 

Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde mahdollistuu avoimen keskusteluyhteyden sekä luottamuk-

sen rakentumisen kautta. Asiakkaat odottavat sosiaalityöntekijältä kiireetöntä läsnäoloa, välittä-

mistä ja kiinnostuksen osoittamista (esim. Laitinen & Pohjola, 2010, 52 54; Hänninen & Poikela, 

2017, 154 156; Jokinen, 2016, 142 143).  

 

3.5 Inhimillinen ammatillisuus ja teoreettisen viitekehyksen muodostaminen 
 

Tutkielmassa kiinnostukseni kohdistuu asiakkaiden kokemukseen inhimillisestä ammatillisuu-

desta lastensuojelun sosiaalityössä. Käsitän inhimillisen ammatillisuuden konkretisoituvan asiak-

kaan ja sosiaalityöntekijän välisessä suhteessa ja tarkemmin vuorovaikutuksessa. Inhimillinen am-

matillisuus ilmenee sosiaalityöntekijän tekemisessä, toimintatavoissa ja asenteissa, joiden taustalla 

vaikuttavat niin yksilölliset kuin yhteiskunnallisetkin tekijät. Inhimillinen ammatillisuus tulee nä-

kyväksi asiakkaan tulkinnoissa ja kokemuksissa, joiden perusteella yhteistyösuhdetta rakennetaan. 

Koska kyse on inhimillisestä ammatillisuudesta, tarkastelen nimenomaan ammattilaisen roolissa 

olevan sosiaalityöntekijän toimintatapojen vaikutusta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä ra-

kentuvalle suhteelle. Tämä sosiaalityöntekijän toiminta vaikuttaa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

välisen suhteen rakentumiseen ja siten vanhemman kokemukseen. Näin ollen oli luontevaa etsiä 

teoreettinen viitekehys, jonka avulla nimenomaan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen 

tarkastelu on mahdollista.  

 

Juhila (2006, 10) kuvaa, kuinka hänen mallinsa ei keskity ainoastaan sosiaalityöntekijän toimin-

taan, vaan nimenomaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Tällöin sosiaalityö 



 30

muodostuu kohtaamisessa sekä siinä, miten vuorovaikutusten osapuolten identiteetit kohtaamisen 

myötä rakentuvat (Juhila, 2006, 10 11). Tutkielmassa analysoin vanhempien käsityksiä siitä, mi-

ten inhimillinen ammatillisuus heidän ja sosiaalityöntekijöiden välillä rakentuu. Juhilan (2006, 11) 

malli mahdollistaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen suhteen tarkastelun monipuolisesti, ja 

sen avulla voidaan jäsentää suhteen moninaisuutta. Juhilan (2006) malli pohjautuu suomalaisen 

sosiaalityön tarkasteluun, mikä istuu hyvin oman tutkielmaani. Suomalaiseen sosiaalityöhön pe-

rustuva teoreettinen viitekehys ottaa huomioon yhteiskunnalliset, poliittiset, ja kansallisiin arvoi-

hin ja normeihin liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat sosiaalityön ja asiakkaan välille rakentuvaan 

suhteeseen monilla tavoin.  

 

Juhilan (2006) mallin mukaisissa vuorovaikutussuhdemalleissa konkretisoituvat mielestäni hyvin 

erilaiset inhimillisen ammatillisuuden elementit  tai niiden puute. Hyödynnän asiakkaan ja työn-

tekijän vuorovaikutusta jäsentävää mallia inhimillisen ammatillisuuden analysoimisen käsitteelli-

senä apuvälineenä. Mallin avulla on mahdollista havainnoida, millaisissa vuorovaikutussuhteissa 

inhimillinen ammatillisuus toteutuu ja millaisissa suhteissa sen toteutuminen puolestaan jää kape-

aksi. Malli antaa myös mahdollisuuksia tehdä tulkintoja syy-seuraussuhteista asiakkaan ja ammat-

tilaisen välisessä vuorovaikutuksessa.  Erilaiset vuorovaikutusmallit kuvaavat vuorovaikutussuh-

teen rakentumista ja sitä, mikä vuorovaikutuksen laadussa aiheuttaa esimerkiksi sen, että inhimil-

linen ammatillisuus tulee asiakkaalle näkyväksi, tai että sen puuttuminen vuorovaikutuksesta ai-

heuttaa negatiivisia vaikutuksia asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen rakentumiselle. 

 

4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimustehtäväni sekä tutkimuskysymyksen sekä kuvaan tutkimuksen 

toteuttamiseen liittyviä valintojani. Kerron luvussa aineistostani sekä esittelen, kuinka olen ra-

kentanut analyysini. Käyn läpi myös tutkimuseettisiä valintojani sekä tutkimuksen luotettavuutta. 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia merkityksiä lastensuojelun asiakkaana olevien 

lasten vanhemmat antavat inhimilliselle ammatillisuudelle lastensuojelun sosiaalityössä ja miten 
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inhimillinen ammatillisuus tässä kontekstissa rakentuu. Tarkastelen aihetta sosiaalityön ja asiak-

kaan välisen suhteen näkökulmasta ja tutkimuskysymys on muotoiltu Juhilan (2006) tulkintamallia 

hyödyntäen. Tutkielmassani vastaan seuraavaan kysymykseen: 

 

Millä tavoin lastensuojelussa asiakkaina olevat vanhemmat kuvaavat inhimillisen ammatillisuu-
den rakentumista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa? 

 

4.2 Aineisto  
 

Lastensuojelun Keskusliitto (2019) kokosi selvityksen lastensuojelun ajankohtaisista kehittämis-

alueista. Valitut kehittämisalueet perustuivat lasten ja nuorten, vanhempien sekä työntekijöiden 

näkemyksiin. Asiakkaat toivoivat selvityksen mukaan sosiaalityöntekijöiltä erityisesti yksilöllistä 

otetta ja hyvään kohtaamiseen panostamista. Vanhemmat olivat selvityksessä lisäksi korostaneet 

työskentelyn alkuvaiheen ja luottamuksen rakentamisen merkitystä. (Lastensuojelun keskusliitto, 

2019, 13 15.) Kasvatus- ja perheneuvonta Kasper ry teetti Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL, 

2019) teettämän selvityksen pohjalta laajan kyselyn lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten 

vanhemmille. Kasper ry:n kyselyn tarkoituksena oli kuulla vanhempien näkemyksiä näistä 

LSKL:n selvityksen (2019) kehittämiskohteista ja siitä, mihin näistä kehittämiskohteista tulisi eri-

tyisesti panostaa. Kasper ry tarjosi kyselyaineistoaan Helsingin yliopiston yhteyshenkilön kautta 

tutkielman tekoa varten. Kasper ry:n kyselyaineisto sisälsi kuusi teemaa, jotka perustuivat LSKL:n 

selvitykseen (2019). Kyselyaineiston teemat olivat osallisuus, rakenteet ja resurssit, inhimillinen 

ammatillisuus, yhdessä tekeminen, hyvä johtaminen sekä lastensuojeluun liitetty häpeä. Inhimilli-

nen ammatillisuus oli näistä kuudesta kehittämiskohteesta sellainen, josta päätin tehdä tutkielman 

hyödyntäen Kasper ry:n tarjoamaan aineistoa.  

 

Tutkielman aineisto on kerätty puolistrukturoidun verkkokyselyn avulla kesällä 2021. Kyselyssä 

on sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Kyselylomake sisältää yhteensä 18 kysymystä, jotka 

koostuvat taustatiedoista ja eri teemoihin liittyvistä osioista. (Ks. Liite 1.) Tässä tutkielmassa ai-

neistoni koostuu taustatietoa kartoittavien kolmen (3) monivalintakysymyksen lisäksi inhimillistä 

ammatillisuutta koskevasta yhdestä (1) monivalintakysymyksestä sekä kahdesta (2) avoimesta ky-
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symyksestä. Monivalintakysymyksessä vastaajia on pyydetty valitsemaan viisi tärkeimmäksi ko-

ettua vaihtoehtoa kysymykseen Mihin tulee erityisesti panostaa, jotta perheet kokevat inhimillistä 

ammatillisuutta lastensuojelussa? Ensimmäinen inhimillistä ammatillisuutta koskeva avokysy-

mys on jatkokysymys edellä esitettyyn monivalintakysymykseen, ja siinä kysytään: Puuttuiko 

vaihtoehdoista mielestäsi joku olennainen inhimilliseen ammatillisuuteen liittyvä asia? Kerro 

mikä. Lisäksi olen sisällyttänyt aineistooni myös avokysymyksen Kerro, mitä pitää tehdä, jotta 

valitsemasi asia saadaan kuntoon? vastaukset niiltä vastaajilta, jotka valitsivat vastausvaihtoeh-

don inhimillinen ammatillisuus monivalintakysymykseen Mikä on mielestäsi kehittämiskohde, 

joka pitää laittaa ensimmäisenä kuntoon? Aineistooni sisältyvään monivalintakysymykseen oli 

vastannut 222 vastaajaa, ja avoimista kysymyksistä ensimmäiseen 46 ja toiseen 55 vastaajaa. Ky-

sely on toteutettu Webropol -kyselytyökalun avulla, ja siihen on vastannut yhteensä 227 henkilöä. 

Aineistoni sisältää sekä laadullista että määrällistä dataa. Tutkielmani ensisijainen aineisto koostuu 

avointen kysymysten vastauksista. 

 

Kyselyyn vastanneista 91 prosenttia ilmaisi olevansa äiti tai äidin roolissa, ja vastaavasti 9 pro-

senttia isä tai isän roolissa. Kaksi vastaajaa ei ollut vastannut roolia koskevaan kysymykseen. Ky-

selyssä tiedusteltiin, millaisia kokemuksia vastaajilla on erilaisista lastensuojelun asiakkuuksista 

tai toimenpiteistä (kuvio 1). 

 



 33

 

Kuvio 1: Vastaajien kokemukset erilaisista lastensuojelun toimenpiteistä. 

 

Vastaajista valtaosalla (86 %) oli kokemuksia lastensuojelun avohuollon asiakkuudesta, ja puolella 

vastaajista (54 %) oli kokemus kiireellisestä sijoituksesta. Vastauksia kysymykseen oli annettu 

543, mikä tarkoittaa, että monilla vastaajilla on kokemuksia useammasta kuin yhdestä lastensuo-

jelun asiakkuudesta tai toimenpiteestä. Vastaajilta tiedusteltiin lastensuojeluasiakkuuden tilan-

teesta vastaushetkellä (kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2: Vastaajien lastensuojeluasiakkuuden tilanne vastaushetkellä. 
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Kyselyyn vastaajista 68 prosentilla lapsen lastensuojeluasiakkuus oli edelleen voimassa ja 32 pro-

sentilla se oli jo päättynyt. Niillä, joilla lastensuojelun asiakkuus oli jo päättynyt, oli se tapahtunut 

aikavälillä 2007 2021. 

 

Kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat pääosin aktiivisina asiakkaina lastensuojelussa, eli useim-

milla on hyvin tuoreita kokemuksia lastensuojelusta. Vastaajat painottuvat äidin roolissa oleviin, 

ja isän roolissa olevat jäävät vastaajissa vähäisemmiksi. Vastaajissa kuuluvat paitsi avohuollon, 

myös muiden lastensuojelun asiakkuuksien ja toimenpiteiden kokemusta omaavien äänet. 

 
 

4.3 Tutkimusmenetelmä ja analyysi 
 

Tutkielmani aineiston analyysi on toteutettu teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen. Teo-

riaohjaavalla analyysilla tarkoitetaan Tuomen ja Sarajärven (2018, 81) mukaan sitä, että teoria 

ohjaa analyysin tekemistä, mutta analyysi ei perustu ainoastaan teoriaan. Tyypillisesti analyy-

siyksiköt perustuvat johonkin ennalta määriteltyyn teoriaan tai malliin, ja aikaisemmalla tiedolla 

on selkeä vaikutus analyysin tekemiseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 81). Koska inhimillinen am-

matillisuus on hyvin monitulkintainen käsite, päätin hyödyntää analyysissani Juhilan (2006) sosi-

aalityön vuorovaikutussuhteita koskevaa jäsennystä. Juhilan malli vuorovaikutussuhteista toimii 

siis analyysini teoriaohjavana välineenä, minkä avulla jäsennän vanhempien kokemuksia inhi-

millisestä ammatillisuudesta.  

Analyysini tavoitteena on tarkastella, millaisia merkityksiä vanhemmat asettavat inhimillisen 

ammatillisuuden rakentumiselle heidän ja sosiaalityöntekijän välisissä suhteissa. Tarkastelen, 

kuinka inhimillinen ammatillisuus jäsentyy vanhemmille tässä kontekstissa ja millaisia tekijöitä 

he tähän liittyen kuvaavat heidän ja sosiaalityöntekijän välisessä suhteessa. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 81) toteavat, että teoriaohjaavan analyysin tarkoitus ei niinkään ole testata aiemmin mää-

riteltyä teoriaa, vaan enemmänkin muodostaa uudenlaisia ajatuksia. Taustalla on ajatus siitä, että 

yksittäisten vanhempien omakohtaiset merkityksenannot liittyvät laajempaan, yleisempään koke-

mukseen inhimillisestä ammatillisuudesta lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väli-

sessä suhteessa. 
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Kun teoriaohjaavan sisällönanalyysin tekeminen perustuu aikaisempaan teoriaan tai malliin, 

muodostetaan teorian pohjalta tyypillisesti niin kutsuttu analyysirunko (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 94 95). Analysoidakseni aineistoani Juhilan (2006) vuorovaikutussuhteita koskevan jäsen-

nyksen mukaisesti, laadin analyysia varten analyysirungon valitsemani teorian pohjalta. Analyy-

sirunkoa varten laadin excel-taulukon, johon olin Juhilan (2006) malliin huolellisesti perehdyt-

tyäni muodostanut sarakkeen jokaiselle vuorovaikutusmallille, sekä ylimääräisen sarakkeen niille 

vastauksille, jotka eivät sovi Juhilan vuorovaikutussuhdekategorioihin. Seuraavassa kuviossa 

(kuvio 3) havainnollistan muodostamani teoriaohjaavan analyysimallin Juhilan (2006) vuorovai-

kutussuhdemallin pohjalta. 
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Vas-
taaja 
A-lo-
make 

Liittämis- ja kontrolli-
suhde 

Kumppanuus-
suhde 

Huolenpi-
tosuhde 

Vuorovaikutuksessa ra-
kentuva suhde 

Muu 

1 Valehtelu ja asioiden vää-
ristely pitäisi saada lop-
pumaan lasun puolelta. 

    

2     Kaikki 
kohdat 
yhtä 
tärkeitä. 

3    ÄLÄ syyllistä ja halveksu, 
vaikka olisit eri mieltä tai 
aihe olisi vieras - tutustu 
siihen ja yritä nähdä myös 
asiakkaan näkökulma. 
Äläkä jumalauta kirjaa soo-
paa, jos et ole varma, tar-
kenna ja hyödynnä osallis-
tavaa dokumentointia! 

 

4  Ei arvostella ja 
luulla jotain, 
vaan kysytään 
ja uskotaan 
vanhempia. 

   

5 -- Tätä oon kaivannu 10 v 
asiakkuuden aikana. Hoe-
taan vaan että mene itse 
päivystykseen jos tarvit 
apua, se aika menee aino-
astaan kun kerrot tilan-
teesi (taas uudelleen jota 
et jaksa) 
 

Traumaosaava 
perheterapeutti 
lastensuojeluun 
vanhempien 
vanhemmuu-
den ja koko 
perheiden tu-
eksi osana las-
tensuojelu-
asiakkuutta, ei 
tarvi lähetteitä 
tai luukulta toi-
selle juoksua, 
saman katon 
alta ja rinnalla 
tarpeen vaa-
tiessa saatava 
tuki. -- 

   

6 Ty ntekij  pit ytyy tosi-
asioissa eik  valehtele 
luullessaan tiet v ns  pa-
remmin. 

    

Kuvio 3: Ote aineiston analyysistä. 
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Kuviossa kolme (kuvio 3) on ote aineistoni analyysistä. Kuviosta käy ilmi, kuinka vastaukset tai 

niiden osat on jaoteltu taulukon vuorovaikutusmallikategorioihin. Koska aineistoni koostuu kah-

desta avokysymyksestä, olen tehnyt kummankin avokysymysten vastauksille oman samanlaisen 

taulukon. Kysymykseen Puuttuiko vaihtoehdoista mielestäsi joku olennainen inhimilliseen am-

matillisuuteen liittyvä asia? Kerro mikä. annetut vastaukset on merkitty tunnisteella A, eli esi-

merkiksi V1A = Vastaaja 1 A-taulukossa. Vastaavasti kysymykseen Kerro, mitä pitää tehdä, 

jotta valitsemasi asia saadaan kuntoon? annetut vastaukset on merkitty tunnisteella B. Tulokset -

osiossa olen käsitellyt sekä A että B-taulukkojen vastauksia yhdessä, eli niitä ei analyysissa ole 

erotettu toisistaan muuten kuin käytännössä jakamalla kahteen eri tiedostoon. Kahteen tauluk-

koon jakamisella olen tehnyt analyysiprosessista itselleni selkeämpää. 

Analyysin alkuvaiheessa luin ensin aineiston useaan kertaan läpi, jonka jälkeen siirryin aineiston 

koodaamiseen. Tämä tapahtui merkitsemällä aineistoon värikoodein samaa asiaa tai teemaa mer-

kitseviä ilmauksia. Näitä olivat esimerkiksi kuvaukset epätasa-arvoisista valtasuhteista, koetusta 

luottamuksen puutteesta tai kunnioittavan kohtaamisen toiveista. Koodien perusteella aloin luo-

kitella vastauksia tai niiden osia edellä esittämääni runkoon. Tarvittaessa palasin uudelleen teo-

rian äärelle ja vertailin vielä teeman sopivuutta eri vuorovaikutuskategorioihin ennen vastauksen 

asettamista analyysirunkoon. Suuren osan vastauksista asetin kokonaisuudessaan johonkin yh-

teen analyysirungon sarakkeeseen, mutta jotkut vastaukset jaoin siten, että osa vastauksesta tuli 

yhteen sarakkeeseen ja osa vastauksesta toiseen. Osa aineistossa esiintyvistä asioista voi jäädä 

myös analyysirungon ulkopuolelle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 94 95), kuten omassakin aineis-

tossani on käynyt. Ne vastaukset, jotka eivät istuneet mihinkään Juhilan (2006) vuorovaikutus-

malleista, a -sarakkeeseen. Tähän sarakkeeseen asetin esimerkiksi vastauk-

sia, jotka eivät varsinaisesti vastanneet kysyttyyn kysymykseen, kuten  ja 

 tai vastauksia, jotka eivät mielestäni asettuneet mihinkään Juhilan 

vuorovaikutusmalliin, kuten vastaus  

Sen jälkeen, kun olin asettanut kaikki vastaukset muodostamaani taulukkoon, havainnoin kuinka 

vastaukset jakautuvat ja millaisia teemoja vastauksissa toistui. Tässä vaiheessa nähtävillä oli esi-

merkiksi liittämis- ja kontrollisuhdetta kuvaavien vastausten runsaus ja toisaalta huolenpitosuh-

detta kuvaavien vastausten vähäisyys. Alasuutarin (2011, 31) mukaan laadullinen analyysi jakau-

tuu kahteen toisiinsa nivoutuneeseen vaiheeseen; havaintojen pelkistämiseen sekä arvoituksen 



 38

ratkaisemiseen. Havaintojen pelkistämisellä Alasuutari (2011, 32) tarkoittaa sitä, että aineistosta 

poimitaan asioita, jotka ovat tutkimuskysymyksen ja teoreettisen viitekehyksen kannalta olennai-

sia, kuten edellä olen kuvannut tehneeni. Tämän jälkeen havaintoja yhdistellään, jolloin etsitään 

havainnoille yhteisiä elementtejä, eli ajatuksena on nostaa esille esimerkiksi asioita, joissa on 

näytteitä samanlaisesta ilmiöstä. Vastausten kategorisoinnin jälkeen ryhmittelin vastauksissa il-

meneviä teemoja siten, että muodostin niistä erilaisia vuorovaikutussuhteisiin liittyviä luokitte-

luja. Luokittelut olivat kunkin vuorovaikutuskategorian sisällä ilmeneviä teemoja, jotka aineis-

tossa toistuivat, eli esimerkiksi liittämis- ja kontrollisuhteeseen liittyviä kuvauksia epätasa-arvoi-

sesta valta-asetelmasta tai koetusta epäluottamuksesta. Nämä luokittelut kertovat ilmiöistä kate-

gorian sisällä.  

Olen ottanut myös aineistossa ilmenevät poikkeavuudet tutkielmassani huomioon siten, että en 

ole tehnyt tulkintoja ainoastaan asioista, jotka toistuvat useissa vastauksissa, vaan olen tehnyt tul-

kintoja myös erilaisista ja poikkeavista vastauksista. Olen esimerkiksi tehnyt päätelmiä huolenpi-

tosuhdetta kuvaavien vastausten vähäisyydestä. Olen pyrkinyt tarkastelemaan vastauksia sekä 

niiden tarjoamia vihjeitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti muodostaakseni 

kattavaa kokonaiskuvaa siitä, mitä aineisto kertoo tutkittavasta ilmiöstä. Myös Alasuutari (2018, 

32 33) kuvaa, että laadullisessa analyysissa havainnoista ei pyritä määrittelemään esimerkiksi 

taan huomioon ja ne antavat lisää vihjeitä tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tutkielman pääfokus on kuitenkin teemoissa, jotka toistuvat useissa vastauksissa 

ja siten kertovat vahvemmin tutkimastani ilmiöstä. 

Seuraavassa analyysin vaiheessa olen tuloksia läpikäydessä tehnyt havaintojeni perusteella tul-

kintoja, joiden muodostamisen tukena olen käyttänyt lähdeaineistoa. Tämä käy ilmi tulosluvussa 

(luku 5), jossa olen jakanut alaluvut vuorovaikutussuhdemallien mukaisesti, ja käyn läpi teema 

kerrallaan havaintojani, joita olen aineistosta tehnyt. Samassa yhteydessä olen tulkinnut vastauk-

sia ja pohtinut niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Havaintojen pelkistämisen jälkeistä vaihetta 

Alasuutari (2018, 34 35) nimittää arvoituksen ratkaisemiseksi, toisin sanoen tulosten tulkin-

naksi. Arvoituksen ratkaisemisella tarkoitetaan sitä, että aineiston tarjoamien havaintojen perus-

teella tehdään merkitystulkintoja ilmiöstä, jota tutkitaan. Tyypillistä tässä vaiheessa on kirjalli-

suuden ja aiempien tutkimusten hyödyntäminen ja havaintojen tarkastelu näiden tuella. (Alasuu-
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tari, 2018, 34 35.) Alasuutarin (2018, 36) mukaan, kun mysteeriin liittyviä vihjeitä on käytettä-

vissä mahdollisimman paljon, kertoo se siitä, että tehty ratkaisu on mielekäs ja perusteltu, eikä 

siis vain yksi useista mahdollisista ratkaisuista. Ajattelen Alasuutarin tarkoittavan tällä sitä, että 

mitä useammin tietyt asiat esiintyvät aineistossa, sitä vahvempina johtolankoina ne toimivat. 

Toisaalta Alasuutarin näkemys tukee myös ajatusta siitä, että aineistolainausten esittäminen tu-

losukujen yhteydessä perustelee lukijalle tutkijan tekemiä tulkintoja ja siten herää luottamusta 

tehtyjä tulkintoja kohtaan. Tämän vuoksi esitän tulosluvuissa havainnollistavia esimerkkejä ai-

neistosta. 

Aineistoni sisältää yhden kvantitatiivisen osion, eli vastaukset kysymykseen Mihin tulee erityi-

sesti panostaa, jotta perheet kokevat inhimillistä ammatillisuutta lastensuojelussa? Tähän ky-

symykseen vastaajat ovat valinneet viisi tärkeintä vastausvaihtoehtoa yhdeksästä vaihtoehdosta 

tärkeysjärjestyksessä. Käyttäessäni Webropol-kyselytyökalua olen työkalun avulla saanut valmiit 

taulukot ja tilastot vastausten jakautumisesta. Jotta myös tämän kysymyksen aineisto on saatu 

mallinnettua teoreettiseen viitekehykseeni, olen asettanut kysymyksen vastausvaihtoehdot vas-

taavasti edellä esittelemääni kuvioon (kuvio 4) seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

Liittämis- ja kont-

rollisuhde 

Kumppanuus-

suhde 

Huolenpitosuhde Vuorovaikutuk-

sessa rakentuva 

suhde 

Muu 

   Työntekijöillä on 
inhimillinen ja ar-
vostava asenne 
vanhempiin ja lap-
siin. 

 

   Työntekijöillä on 
hyvät kohtaamis- 
ja vuorovaikutus-
taidot. 

 

  Työntekijät välittä-
vät ja haluavat ai-
dosti auttaa. 

  

 Vanhempien ja las-
ten tuen tarpeet sel-
vitetään yksilölli-
sesti. 

   

 Vanhempien ja las-
ten vahvuudet ja 
heitä tukevat asiat 
nostetaan esiin. 

   

 Kaikki perheen-
jäsenet tulevat 
kuulluiksi. 

   

 Perhe saa avoi-
mesti ja ymmärret-
tävästi tietoa, mil-
laista tukea on 
mahdollista saada. 

   

 Tuen sisällöissä 
huomioidaan per-
heen ja lasten eri-
tyistarpeet. 

   

  Vanhemmat saavat 
itselleen apua ja 
ymmärrystä yllättä-
vissä ja vaikeissa 
tilanteissa. 

  

Kuvio 4: Kvantitatiivisen osuuden vastausvaihtoehtojen asettaminen teoreettisen viitekehyksen 

malliin. 

Edellä siis käy ilmi, kuinka olen asettanut kvantitatiivisen kysymyksen vastausvaihtoehdot Juhi-

lan (2006) vuorovaikutussuhdemallin pohjalta laatimaani runkoon, jotta myös kvantitatiivisen 

aineiston analysointi on yhdenmukaista muun aineiston analyysin kanssa. Koska kyselylomak-

keen kysymyksenasettelu oli ennalta määritelty, en ole voinut vaikuttaa vastausvaihtoehtojen 
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muotoiluun. Kuvio 4 osoittaa, kuinka esimerkiksi liittämis- ja kontrollisuhde jää kvantitatiivi-

sesta aineistosta kokonaan puuttumaan.  

 

4.4 Eettisyydestä ja luotettavuudesta 
 

Tutkimuksen tekemisessä olen halunnut pyrkiä mahdollisimman luotettavaan ja eettisesti kestä-

vään toimintatapaan esimerkiksi avoimuuden ja selkeyden keinoin. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 110

111) kuvaavat hyvän tutkimuksen olevan sisäisesti johdonmukainen ja hyvin argumentoitu sekä 

eettisesti kestävä. Näiden periaatteiden toteutumiseksi olen noudattanut Tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan ohjeistuksia (2012; 2019) sekä pyrkinyt tekemään valintoja, jotka tukevat eettisyyttä 

ja luotettavuutta. 

 

Maisterintutkielmaprosessin ajan olen noudattanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ih-

miseen kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä eettisiä periaatteita. Toisaalta koska laadin tutkielmani 

valmiista aineistosta, en ole itse voinut vaikuttaa moniin luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviin 

valintoihin, joita esimerkiksi aineiston keräämiseen liittyy. Aineiston keruu on kuitenkin jo lähtö-

kohtaisesti toteutettu eettisiä periaatteita kunnioittaen. Tutkittavalla tulee olla esimerkiksi vapaus 

valita tutkimukseen osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta, 2019, 8). Tutkimukseeni osallistuvien itsemääräämisoikeutta on kunnioitettu siten, että 

heillä on ollut vapaus valita osallistuvatko he kyselyaineiston täyttämiseen vai eivät. He ovat myös 

voineet vapaasti keskeyttää kyselyn täyttämisen missä vaiheessa tahansa. Vastaajan on ollut mah-

dollista jättää myös vastaamatta osaan kysymyksistä, mikä on eettisestä näkökulmasta tärkeää ot-

taen huomioon, että kyselyssä käsitellään arkoja ja tunteita herättäviä aiheita. Tietoon perustuva 

suostumus on yksi keskeisimmistä eettisistä periaatteista (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2019, 9). Tutkimukseen osallistuville henkilöille on asianmukaisesti annettu perustietoa kyselyn 

taustasta ja tarkoituksesta sekä siitä, miten sitä on tarkoitus käyttää. Tutkittavilla on lisäksi mah-

dollisuus osallistua Kasper ry:n järjestämiin kaikille avoimiin webinaareihin, joissa kerrotaan tut-

kimustulosten käsittelystä ja käyttämisestä sekä tutkimuksista ilmenneistä tuloksista. 
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Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019, 9 10) edellyttää myös alaikäisten ja vajaakuntoisten tut-

kittavien osalta erilaisten eettisten periaatteiden huomioon ottamista. Kaikki tutkimukseen osallis-

tuneet ovat täysi-ikäisiä, eikä vajaakykyisyys ole ollut esteenä tutkimukseen osallistumiselle. 

Koska tutkimukseen osallistuminen on ollut täysin anonyymia ja sen on voinut tehdä verkon väli-

tyksellä haluamassaan paikassa, on oman kyvykkyyden arviointi ollut tutkittavan itsensä vastuulla. 

 

Tutkimusetiikan kannalta myös vastaajien tunnistamattomuus on huomioitu. Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta (2019, 11 12) edellyttää erityistä sensitiivisyyttä henkilötietojen käsittelyn sekä 

yksityisyyden suojan suhteen. Tutkimuksessani tutkittavilta ei ole kerätty henkilötietoja, joten 

heitä ei lähtökohtaisesti voi tunnistaa aineistosta. Henkilötiedot on halutessaan voinut toimittaa 

kyselyyn vastaamisen yhteydessä, mikäli on halunnut osallistua lahjakortin arvontaan, mutta hen-

kilötietoja ei tällöin ole voitu yhdistää vastauksiin. Tietoa kyselystä on annettu paitsi Suomen Kas-

per ry:n omassa toiminnassa ja viestintäkanavilla, myös julkisesti sosiaalisen median kuten face-

bookin kautta. Näin ollen vastaajat eivät kohdistu mihinkään tiettyyn kuntaan eivätkä vastaajat ole 

pelkästään Kasper ry:n toimintaan osallistuvia henkilöitä. Otanta on siis hyvin laaja ja satunnainen, 

mikä tukee vastaajien tunnistamattomuutta. Tunnistamattomuus on huomioitu myös analyysivai-

heessa siten, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa esimerkiksi sitaateista tai taustatiedoista, jotka 

tutkimuksessa on esitelty.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 56 57) mukaan laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jonka luotet-

tavuus kietoutuu siihen, että tutkimuksen metodologiset lähtökohdat on kirjoitettu auki mahdolli-

simman selkeästi, jotta lukija ymmärtää tutkijan valintoja. Myös Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan (2012, 6) mukaan hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtia ovat esimerkiksi rehellisyys, huo-

lellisuus ja tarkkuus sekä avoimuus ja aiempien tutkimusten kunnioittaminen. Olen pyrkinyt ker-

tomaan avoimesti ja tarkasti tutkielman eri vaiheista, ja olen kuvannut, kuinka esimerkiksi analyy-

sivaihe on toteutettu. Olen myös pyrkinyt perustelemaan selkeästi tekemiäni tutkimukseen liittyviä 

valintoja. Näin olen pyrkinyt luomaan läpinäkyvyyttä sekä ymmärrettävyyttä tutkielmani toteu-

tuksen suhteen.  

 

Tutkielmani vastaajat ovat kaikki jollain lailla sidoksissa lastensuojeluun, eli heillä kaikilla on 

omakohtaista kokemusta lastensuojelusta, joten he ovat tutkielmani suhteen sopivia vastaamaan 
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kyselyyn. Tutkielmani vastaajat kertovat omakohtaisista kokemuksista ja näkemyksistään ilmi-

östä, jota tutkin. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 73) kuvaavat, että laadullisen analyysin tarkoituksena 

ei ole muodostaa yleistettävää tietoa, vaan enemmänkin tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään 

jotakin asiaa tai ilmiötä, ja antaa sille teoreettinen tulkinta. Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa 

korostuu se, että henkilöillä, joilta tietoa kerätään eli kyselyyn vastaajilla on tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman paljon tietoa tai omakohtaista kokemusta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 73.)  

 

Olen koko urani ajan ollut erityisen kiinnostunut kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkityksestä 

sosiaalityön asiakastyössä. Näen vuorovaikutuksen rakentumisen olevan erittäin merkityksellistä 

koko asiakasprosessille. Ajattelen lisäksi kohtaamisen olevan henkilökohtaisena kokemuksena 

asiakkaalle vaikuttava. Arvostavalla kohtaamisella ja hyvän yhteistyön rakentamisella voidaan tu-

kea esimerkiksi vaikeassa tilanteessa olevan asiakkaan luottamusta siihen, että asiat järjestyvät ja 

ettei hän jää tilanteessa yksin. Työskentelen itse lastensuojelun alkuvaiheen prosessin parissa, eli 

lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa. Myös työkokemukseni vuoksi aihe tuntui erityisen 

kiinnostavalta. Kokemusteni myötä tunnistan perheenjäsenten kohtaamisen tärkeyden lapsen etua 

ja koko perhettä tukevassa työskentelyssä, ja tämä näkyi motivaationa tutustua kattavasti tutkiel-

man aiheeseen ja aitona kiinnostuksena löytää vastauksia laatimaani tutkimuskysymykseen. Työ-

kokemukseni myötä koin jo lähtökohtaisesti, että lapsen vanhempia kohtaan osoitettu inhimillinen 

lähestymistapa tukee koko perheen asennoitumista ja luottamuksen rakentumista lastensuojelun 

työskentelyä kohtaan. Tutkielmaa tehdessäni asetuin kuitenkin tutkijan positioon, eli vaikka roo-

lini henkilökohtaisessa elämässäni onkin toimia sosiaalityöntekijänä, pyrin siihen, ettei tämä roo-

lini vaikuta tapaani tulkita aineistoa.  

 

5 Tulokset 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani analyysin tuloksia. Olen analysoinut aineistoa Juhilan 

(2006) mallin mukaan, ja nostan havaintoja esiin eri vuorovaikutusmallien näkökulmista. Nostan 

tuloksissa esiin erityisesti sellaisia teemoja, jotka toistuvat aineistossa usein ja käyvät ilmi mo-
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nien vastaajien vastauksissa. Toisaalta olen nostanut esiin myös teemoja, joita kuvaavien vas-

tausten vähäisyydestä itsessään on myös tehtävissä jonkinlaisia tulkintoja. Käytän tuloksia esitel-

lessäni aineistolainauksia, joiden tarkoitus on havainnollistaa tulkintoja. 

5.1 Työntekijän inhimillinen ja arvostava asenne asetetaan etusijalle 
 

Aineiston ensimmäinen osuus on kvantitatiivinen, eli vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyk-

sessä mihin erityisesti tulisi panostaa, jotta inhimillinen ammatillisuus toteutuisi lastensuojelun 

kohtaamisissa. Vastaajien tuli asettaa yhdeksästä vaihtoehdosta viisi valmiiksi annettua vaihtoeh-

toa tärkeysjärjestykseen (1=tärkein, 5 =vähiten tärkein). Kysymykseen vastasi 222 vastaajaa. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on esitetty, miten vastaukset jakautuivat.  

 

Kuvio 5. 
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Monivalintakysymyksessä vastausvaihtoehto 

asetettiin selkeästi korkeimpaan asemaan inhimillistä ammatillisuutta ta-

voiteltaessa. Lähes 75 prosenttia vastaajista koki tämän olevan yksi viidestä tärkeimmästä inhi-

millistä ammatillisuutta kuvaavasta elementistä ja se asetettiin vaihtoehdoista useimmin ensim-

mäiselle sijalle. Inhimillistä ja arvostavaa asennetta korostava väittämä edustaa vuorovaikutuk-

sessa rakentuvaa suhdetta. 

Kumppanuussuhdetta ilmentävät yksilöllisyyden ja moninaisuuden huomiointi, osallistavan työs-

kentelyn merkitys sekä kuulluksi tulemisen merkitykset kävivät myös ilmi monivalintakysymyk-

sen vastauksissa. Kumppanuussuhteeseen liittyvät vastausvaihtoehdot valittiin usein 5:n tärkeim-

män inhimillistä ammatillisuutta kuvaavan elementin joukkoon. Esimerkiksi seuraavat väittämät 

asetettiin usein kolmen tärkeimmän asian joukkoon, joihin inhimillisen ammatillisuuden suhteen 

tulisi panostaa: 

Vanhempien ja lasten tuen tarpeet selvitetään yksilöllisesti. (n=162, keskiarvo 2,9) 

Perhe saa avoimesti ja ymmärrettävästi tietoa, millaista tukea on mahdollista saada. (n=121, 

keskiarvo 3,1) 

Tuen sisällöissä huomioidaan perheen ja lasten erityistarpeet. (n= 130, keskiarvo 3,1) 

Monivalintakysymysten vastauksista siis voidaan tulkita, että kumppanuussuhteen peruselemen-

tit kuten perheen yksilöllisyyden huomioon ottaminen ja horisontaalinen asiantuntijuus nousevat 

inhimillisen ammatillisuuden kannalta tärkeiksi elementeiksi. Sen sijaan mielenkiintoista oli, 

ettei vastausvaihtoehto  saanut erityisesti kannatusta, 

sillä se valittiin harvimmin viiden tärkeimmän vaihtoehdon joukkoon (n=87, 40 %). Toisaalta 

voidaan ajatella, että perheen kuulluk  Vanhempien ja 

johon sisältyy myös kattavammin tuen tarpeiden 

selvitystyö. Jos perheenjäsenten kuulemiseen viittaava väite on koettu suppeammaksi vaihtoeh-

doksi yksilölliselle tuen tarpeiden selvittelylle, on se saattanut jäädä vastauksissa taka-alalle. 

Huolenpitosuhteeseen viittaavat monivalintakysymyksistä seuraavat vastaukset: 

Työntekijät välittävät ja haluavat aidosti auttaa. (n=122, keskiarvo 2,8) 
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Vanhemmat saavat itselleen apua ja ymmärrystä yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa. (n=101, 

keskiarvo 3,8) 

Vaihtoehtoista ensimmäinen, joka viittaa työntekijän välittämiseen ja auttamisen haluun, oli kes-

kimäärin noin puolen vastaajista mielestä yksi kolmesta tärkeimmästä inhimillisen ammatillisuu-

den elementistä. Vastaus kuvaa työntekijän välittävää suhtautumistapaa asiakkaaseen sekä pyrki-

myksiä auttaa asiakasta. Huolenpitosuhteessa sosiaalityöntekijä asettuu auttajan rooliin, ja hä-

nellä on käytettävissään resursseja auttaa asiakasta. Vähän alle puolet vastaajista sen sijaan koki 

heitä kohtaan osoitetun avun ja ymmärryksen olevan vaikeissa tilanteissa yksi viidestä tärkeim-

mästä inhimillisen ammatillisuuden elementistä, mikä on verrattain alhainen suhteessa muihin 

monivalintavastauksiin. 

Liittämis- ja kontrollisuhdetta kuvaavia vaihtoehtoja monivalintakysymykseen ei ollut asetettu, 

joten liittämis- ja kontrollisuhde ei näkynyt monivalintakysymyksessä millään tavoin.  

Monivalintakysymyksen vastaukset ylipäätään olivat melko tasaisia, mutta vastauksissa esiintyy 

erityisesti vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen sekä kumppanuussuhteen elementtejä, joita on 

yhdistetty inhimillisen ammatillisuuden toteutumiseen. Nämä kvantitatiivisen osuuden tulokset 

tukevat hyvin seuraavaksi esiteltäviä aineiston kvalitatiivisen osuuden tuloksia. 

 

5.2 Sosiaalityöntekijöiden toiminta koetaan epärehellisenä ja mielivaltaisena 

 

Avovastausten analyysissä oli tulkittavissa kritiikkiä sosiaalityöntekijöiden tavasta asettua liittä-

mis- ja kontrollisuhteeseen asiakkaidensa kanssa. Kritiikki kävi ilmi vastauksissa erityisesti inhi-

millisen ammatillisuuden elementtien puuttumisena, eli vastaajat kuvasivat minkä toivoisivat 

olevan eri tavalla tai minkälaisen sosiaalityöntekijän toiminnan he kokevat epäoikeudenmukai-

sena kohteluna. Tällaisissa vastauksissa korostuivat erityisesti kokemukset vanhemman alistei-

sesta asemasta suhteessa sosiaalityöntekijään, koettu epäoikeudenmukainen ja epärehellinen toi-

minta sekä ylipäätään hyvin negatiiviset ja voimakkaita tunteita herättävät kokemukset. 

Liittämis- ja kontrollisuhteelle tyypillistä on sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vertikaalinen asian-

tuntijuus, eli sosiaalityöntekijällä on hallussaan tietoa johon asiakkaalla ei ole pääsyä, ja lisäksi 
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sosiaalityöntekijä määrittelee halutun muutoksen suuntaa (Juhila, 2006, 62.) Useat vastaajat toi-

vat ilmi toivettaan siitä, ettei sosiaalityöntekijä yksin ole vastuussa perheen palvelun tai tuen tar-

peen määrittelystä. Seuraavat esimerkit (esimerkki 1 ja 2) havainnollistavat tätä: 

Esimerkki 1. 

, jos kieltäytyy tukitoi-

mesta, jota ei koe perheen tarvitsevan. Tarjotuista tukitoimista kyselyt asiakasperheille, ei 

luoteta liik A 

Esimerkki 2. 

, A 

Edellä esitetyissä esimerkeissä voidaan havaita vastaajien kokemukset siitä, että sosiaalityönteki-

jällä on hallussaan enemmän päätäntävaltaa esimerkiksi perheen palvelun tarpeesta tai tavoitelta-

vista tukitoimista. Vastauksista tulee esiin, kuinka vanhemmat kokevat sosiaalityöntekijällä hal-

lussa olevan tiedon perheen tilanteesta ja tuen tarpeista olevan ratkaisujen suhteen merkitykselli-

sempää, kuin heidän oma, kokemukseen perustuva asiantuntijuutensa. Puhutaan siis 

 joka liittyy olennaisesti vertikaaliseen asiantuntijuuteen (Juhila, 2006, 62.) Huomi-

oitavaa on myös Mönkkösen (2018, 93 94) näkökulma siitä, että mikäli sosiaalityöntekijä ei 

asetu hämmästelemään tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa vaan pyrkii nopeasti tarjoamaan rat-

kaisuja tai selityksiä asiakkaan tilanteeseen, voi asiakas kokea tämän epäoikeutettuna. Asiakkaan 

tilanteeseen puuttuminen edellyttää aikaa ja luottamusta, ja sosiaalityöntekijältä myös oman epä-

varmuuden ja tietämättömyyden hyväksymistä. Mönkkönen (2018, 94) pitää tärkeänä myös sel-

laisia hetkiä, joina kummallakaan osapuolella ei ole riittävää tietoa asiasta, jolloin tietoa rakenne-

taan yhdessä. Vastauksissa kävivät ilmi vanhempien kokemukset siitä, että sosiaalityöntekijä on 

asiantuntijuuteensa sekä auktoriteettiinsa vedoten pyrkinyt tarjoamaan ratkaisuja tilanteeseen il-

man että asiakas on kokenut tämän oikeutetuksi. Vastaaja (esimerkki 1) myös kuvaa, kuinka so-

siaalityöntekijällä on valtaa käyttää kontrollia, mikäli perhe ei asetu liittämis- ja kontrollisuhteen 

mukaiseen liittämistoimintaan eli kuvauksessa ilmaistuihin tukitoimiin. Juhila (2006, 65) kuvaa 

että sosiaalityöntekijällä on liittämis- ja kontrollisuhteessa asemansa puolesta tavoitteita ja re-

sursseja niiden toteuttamiseen, ja asiakkaan roolina on asettua näiden tavoitteiden ja tehtävien 

mukaisesti. 
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Liittämis- ja kontrollisuhteen mukaisesti sosiaalityöntekijän tehtävänä on liittää asiakas osaksi 

yhteiskuntaa ja asettaa hänet samankaltaiseen muottiin valtaväestön kanssa. Liittämis- ja kontrol-

lisuhteessa korostuvat tavoite riippumattomuudesta, sekä idea asiakkaan yritteliäisyyden vahvis-

tamisesta. Sosiaalityön tehtävänä voidaan siis ajatella olevan asiakkaan vastuuttaminen omaa 

elämäänsä koskevasta päätöksenteosta, ja samalla riippuvuuden purkaminen hyvinvointivaltion 

palveluista. (Juhila, 2006, 56 57.) Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 3) vastaaja kuvaa, kuinka 

häntä on itse vastuutettu hakemaan apua terveydelliseen ongelmaan: 

Esimerkki 3. 

-- Hoetaan vaan että mene itse päivystykseen jos tarvit apua, se aika menee ainoastaan 

 V7A 

Vastauksesta (esimerkki 3) on havaittavissa vanhemman kokemus siitä, että sosiaalityöntekijä on 

edellyttänyt häneltä vastuunottoa palvelun hakemisesta. Vastaajan kuvaamana hän tuntuu koke-

van sosiaalityöntekijän kommentissa myös vähättelyä tai syyllistämistä avun tarpeestaan, ja vas-

tauksessa on havaittavissa, ettei hänellä ole valmiuksia ottaa tilanteesta vastuuta siinä määrin ku-

ten häneltä on edellytetty. 

Vanhempien vastauksissa kävivät ilmi myös lukuisat kuvaukset sosiaalityöntekijöiden epärehel-

lisestä, epäluotettavasta ja jopa mielivaltaisesta toiminnasta. Vastaajien kokemukset sosiaalityön-

tekijöiden epärehellisyydestä, epäeettisestä vallankäytöstä ja mielivaltaisesta päätöksenteosta 

käyvät ilmi esimerkiksi seuraavissa (esimerkki 4 ja 5) vastauksissa: 

Esimerkki 4. 

A 

Esimerkki 5. 

Vanhempien oikeusturva on heikko lastensuojelun interventioiden edessä, jotka joskus 

ja jopa usein tapahtuvat mielikuvien/mielipiteiden pohjalta eivätkä perustu välttämättä 

oikeudenpitäviin faktoihin. Usein se mitä viranomaiset ovat pitäneet lapsen etuna esim. 

nopea kiireellinen sijoitus tai huostaanotto, on lapsen henkisesti murentava tapahtuma ja 

trauma. Tällaiseen ei tulisi ryhdytä niin heppoisin perustein kuin se nykytodellisuudessa 

usein tapahtuu.  V42A 
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Edellä esitetyt vastaukset kertovat paitsi vanhemman epätasa-arvoisesta asemasta suhteessa sosi-

aalityöntekijään, myös koetusta epäluottamuksesta sosiaalityöntekijän toimintaa kohtaan. Vas-

tauksissa on havaittavissa, ettei vastaajilla itsellään ole ollut riittävästi mahdollisuuksia olla osal-

lisena perhettä koskevien ratkaisujen tekemisessä. Vastaaja (esimerkki 5) esimerkiksi kuvaa lap-

sen etua viranomaisen näkökulmasta, josta hän ilmaisee eriävän mielipiteensä. Sama vastaaja 

myös kuvaa lastensuojelun ratkaisujen perustuvan sosiaalityöntekijän mielikuviin tai mielipitei-

siin eikä faktoihin. Vanhempi siis kokee, ettei hänen lapsensa ja perheensä todelliseen tilantee-

seen ole riittävästi tutustuttu ja ettei sosiaalityöntekijällä näin ollen ole faktaan perustuvaa tietoa 

päätöksensä tukena. Tällainen kokemus epäilemättä herättää voimakasta epäluottamusta sosiaali-

työntekijää sekä laajemmin instituutiota kohtaan. Epäluottamuksesta kertoo myös vastaajan (esi-

merkki 4) kokemus siitä, että lastensuojelussa valehdellaan ja vääristellään asioita. Mönkkösen 

(2018, 92) mukaan dialogisen kohtaamisen edellytys piilee luottamuksessa. Ilman luottamusta 

toisen osapuolen ehdotukset voidaan kokea uhkana (Mönkkönen, 2018, 92).  

Vastaajat tuovat esiin myös kokemuksiaan siitä, että sosiaalityöntekijät tekemät ratkaisut ja pää-

tökset ovat perustelemattomia ja ne ovat ristiriidassa vanhemman näkemykseen. Myös Pitkäsen 

(2011) tutkimuksen mukaan vanhemmat kokivat jäävänsä huomattavan ulkopuolisiksi lapsen si-

joituksen aikaisen sosiaalityön työskentelyssä. Seuraava vastaaja (esimerkki 6) kuvaa tyytymät-

tömyyttään ja eriävää näkemystä sosiaalityöntekijän tekemää ratkaisua kohtaan: 

Esimerkki 6. 

 -- Kokonaiskuva lapsen tilanteesta pitää selvittää. Ei pelkkä äidin tilapäinen väsymys 

 

Vastauksesta käy ilmi, että vastaaja (esimerkki 6) kokee ettei sosiaalityöntekijä ole selvittänyt 

lapsen tilannetta kokonaisvaltaisesti. Vastaaja kokee perusteet sosiaalityöntekijän toiminnalle 

riittämättöminä ja ilmaisee olevansa ratkaisusta eri mieltä. Vastauksesta on tulkittavissa, että so-

lapsen. Samankaltaisia tuloksia käy ilmi myös Dumbrillin (2006, 30) tutkimuksessa, jossa van-

hemmat olivat skeptisiä sosiaalityöntekijän tekemiä ratkaisuja kohtaan erityisesti silloin kun hei-

dän osallisuutensa päätöksenteossa oli ollut vähäinen ja kun he eivät kokeneet tulleensa kuul-

luksi. Riittämättömästi perusteltu toiminta on voinut aiheuttaa sen, että vanhempi on tehnyt oman 

tulkintansa sosiaalityöntekijän toiminnan tarkoituksesta. Myös esimerkiksi Pitkäsen (2011, 110) 
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tutkimuksessa vanhemmat toivat ilmi tarvitsevansa ymmärrettävää ja konkreettista tietoa lapsen 

sijoittamisen syistä. Vanhemmat pitivät myös Pitkäsen tutkimuksessa (2011, 112) tiedottamista 

tärkeänä, ja heille oli erityisen merkityksellistä olla tietoisia prosessista, työskentelystä sekä odo-

tuksista. 

Osa vastaajista peräänkuuluttaa vanhempien voimakkaampaa oikeusturvaa sekä sosiaalityönteki-

jöiden vahvempaa vastuuta tekemisistään ratkaisuista. Tätä havainnollistaa seuraavat (esimerkki 

7 ja 8) esimerkit: 

Esimerkki 7. 

 Saada sosiaalityöntekijät rikosvastuuseen heidän tekemistään laittomista perheen hajot-

tamisista valheellisin ja tekai  V3B 

Esimerkki 8. 

" Julkista valtaa käyttävän tahon toimintaa pitää tarkastella kriittisesti ja tuoda epäkohtia 

julkisesti esiin. Sosiaalityöntekijät käyttävät valtaansa väärin ja toimivat epäeettisesti. So-

 

Edellä esitetyistä vastauksista on havaittavissa, kuinka vanhemmat kokevat oman oikeusturvansa 

heikkona suhteessa sosiaalityöntekijän oikeusturvaan. Vanhemmat tuovat esille sosiaalityönteki-

jän viranomaisasemaan liittyvää suojaa ja kokevat etteivät sosiaalityöntekijät saa sanktioita tai 

joudu vastuuseen toiminnastaan. Myös Dumbrillin (2006, 31) tutkimuksen mukaan vanhemmat 

kokivat sosiaalityöntekijöiden aseman ylivoimaisena, kun omat resurssit ja voimavarat koettiin 

riittämättöminä esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden toiminnan vastustamiseksi oikeusteitse. Van-

hemmat myös kuvasivat aineistoni vastauksissa toivovansa sosiaalityöntekijöiden toiminnan val-

vontaa sekä toiminnan tarkastelua julkisessa keskustelussa. Tällaiset elementit kielivät koetusta 

epäluottamuksesta ja epäoikeudenmukaisesta toiminnasta ja tarpeesta sille, että jokin ulkopuoli-

nen auktoriteettasemassa oleva taho tarkastelee ja arvioi sosiaalityöntekijän toimintaa. 

Sosiaalityöntekijöiden ratkaisuja pidetään joidenkin vastaajien mukaan jopa laittomina, ja useat 

vastaajat tuovat esiin tarvetta sosiaalityöntekijöiden vahvemmalle lainopilliselle osaamiselle. 

Esimerkiksi seuraava vastaaja (esimerkki 9) kuvaa näitä kumpaakin elementtiä vastauksessaan: 

Esimerkki 9. 
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 esimiesten tulisi hallita lakipykälät eikä tehdä perusteettomia 

ypr [yhteyden pidon rajoituksia]  

Sosiaalityöntekijöiden mielivaltaisena koettu toiminta ja ratkaisut näyttäytyivät aineistossa myös 

selkeästi voimakkaita tunteita tai jopa traumoja herättävinä aiheina. Sosiaalityöntekijöitä kuvat-

tiin esimerkiksi  ja 

 Sosiaalityöntekijöiden kuvattiin myös 

la  ja  Myös Dumbrillin (2006, 30) tutkimuk-

sessa vanhemmat kuvasivat lastensuojelun sosiaalityöntekijän vallankäyttöä voimakkain termein, 

kuten  ja  silloin kun vanhemmat kokivat olevansa vallankäytön koh-

teena sen sijaan, että valtaa käytettäisiin yhdessä heidän kanssaan. Tällaisten ilmausten käyttämi-

nen kertoo vanhempien syvistä negatiivisista tunteista ja kokemuksista, ennen kaikkea pettymyk-

sestä sosiaalityöntekijän toimintaa kohtaan. Useissa kärkkäästi ilmaistuissa termeissä käy ilmi 

vanhemman kokemus sosiaalityöntekijän valta-asemasta ja epäoikeudenmukaisesta vallankäy-

töstä sekä koetusta vääryydestä. Nämä kertovat ratkaisujen riittämättömistä perusteluista ja van-

hemman vähäisestä osallisuudesta päätöksenteossa. Toisaalta tällaisten ilmausten käyttäminen 

voi kieliä myös pelosta. Myös Jokisen tutkimuksessa (2008, 119 120) asiakassuhteessa käytetty 

kontrolli liitettiin paitsi epäluottamukseen, myös pelkoon sosiaalityöntekijän valtaa ja kontrollia 

kohtaan. 

Useissa vanhempien vastauksissa oli nähtävillä liittämis- ja kontrollisuhteen piirteitä vanhemman 

ja sosiaalityöntekijän välisessä suhteessa. Vastauksia ilmensivät inhimillisen ammatillisuuden 

elementtien puuttuminen. Monet vastaukset, joissa kuvataan liittämis- ja kontrollisuhdetta, kieli-

vät pettymyksestä sekä koetusta epäoikeudenmukaisesta toiminnasta. Myös Juhila (2006, 72 73) 

kuvaa sosiaalityön liittämis- ja kontrollitehtävän johtavan herkästi vastakkainasetteluihin asiak-

kaiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä esimerkiksi kunnioituksen puutteen vuoksi. Kokemus 

epäkunnioituksesta syntyy siitä, että ihminen kokee, ettei häntä kohdata kokonaisvaltaisesti, 

mikä puolestaan vaikuttaa heikentävästi ihmisen omanarvontuntoon. Tällaiset kokemukset ko-

rostuvat eriarvioisissa kohtaamisissa jotka sosiaalityössä ovat tyypillisiä. (Juhila, 2006, 72.) 

Juhila (2006, 72) kuvaa myös liittämis- ja kontrollisuhteessa herkästi korostuvia sopimusriitoja. 

Asiakkaita kohdellaan sosiaalityössä yksilöllisinä sekä vastuullisina toimijoina ja heidän kans-

saan tehdään sopimuksia niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Ristiriitoja aiheutuu, kun asiakkaat 
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kyseenalaistavat yksityiseen elämäänsä puuttumisen sekä heihin kohdistuvien kontrollitoimenpi-

teiden tarpeellisuuden. Sopimusriitoja aiheutuu toisaalta myös tilanteissa, joissa asiakkaat koke-

vat heille tarjotut palvelut riittämättöminä tai laadultaan heikkoina. Asiakkaat reagoivat siihen, 

että heidän elämäänsä puututaan ja siihen, kuinka heitä kohdellaan, ja näissä tilanteissa sosiaali-

työntekijä asemoituu vastapelaajaksi. (Juhila, 2006, 71.) Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 10) 

vastaaja kuvaa, kuinka lastensuojelu palveluna on ollut riittämätön: 

Esimerkki 10. 

Ammattitaidottomuus yleistä, laitoshoito säilömistä, nuoreen ei oikeaa kontaktia, ihmet-

telin usein lastensuojelun rajattomuutta, ei ruokailupakkoa, saa olla käymättä koulua (syy 

jonka takia sijoitus) saa olla laitoksessa kuin ellun kanat, hatkoilta ei etsitä... --  

Edellä esitetyssä esimerkissä vastaaja tuo ilmi pettymystä lastensuojelun toimintaan, eikä palvelu 

ei ole vastannut vanhemman odotuksiin. Lastensuojeluun liittyvä palvelu on siis vanhemman sil-

missä heikkoa. Myös muut vastaajat toivat ilmi kokemuksiaan lastensuojelun asiakaspalvelun 

heikosta laadusta. 

Asiakirjojen merkitys asiakastyössä otettiin esiin vastauksissa. Seuraavassa esimerkissä (esi-

merkki 11) vastaaja tuo ilmi, millaisia muutoksia toivoisi sosiaalityön dokumentointiin: 

Esimerkki 11. 

Dokumentaation oikeellisuus, vain oleellinen kirjataan. Asiakaskirjauksien säilytysaika 

minimoidaan max. 20 v  

Vastauksesta on havaittavissa, kuinka vastaaja kokee dokumentoinnin liittyvän sosiaalityönteki-

jän päätäntävaltaan. Vastauksesta on tulkittavissa, että dokumentaatio ei vastaajan mielestä täy-

sin perustu olennaisiin, totuudenmukaisiin asioihin. Vastaaja myös toivoo, että dokumentoinnin 

säilytysaikaa rajattaisiin. 

Asiakastyön dokumentointia ohjataan vahvasti lainsäädännössä. Esimerkiksi Lastensuojelulain § 

33 velvoittaa kirjaamaan kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden jär-

jestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kan-

nalta tarpeelliset tiedot (Lastensuojelulaki, 417/2007, § 33).  Koska lainsäädäntö ohjaa vahvasti 
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sosiaalityön työskentelyä, on sen myötä aiheutunut korostunut tarve dokumentoinnille, peruste-

luille, lainopilliselle osaamiselle sekä asiakkaan tiedottamiselle hänen oikeuksistaan ja velvolli-

suuksistaan. Ohjaava lainsäädäntö ja siihen kytkeytyvä sopimuksellisuus parantavat asiakkaan 

asemaa ja tarkoitus on myös vähentää mielivaltaista kohtelua sosiaalityön palveluissa. Tällainen 

sopimuksellisuus voi kuitenkin heikentää sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä luottamusta 

mikä on hyvin luettavissa useista vastauksista, joissa sosiaalityöntekijään ja hänen toimintata-

poihinsa ei voida luottaa. Sosiaalityöntekijä edustaa vaikeasti hallittavaa byrokratiaa, joka lisää 

sosiaalityöntekijään kohdistuvaa epäluottamusta. Sosiaalityöntekijä on usein myös itse sidottu 

monimutkaisiin hankintamekanismeihin esimerkiksi palvelujen hankkimisen suhteen, ja asiakas 

jää usein ulkopuolisesti tässä prosessissa. Asetelmassa asiakas tarpeineen sekä byrokratiaa edus-

tava päätöksentekijä ovat asettuvat herkästi vastakkain. (Juhila, 2006, 72 73.) 

  

5.3 Toive kumppanuudelle ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiselle 
 

Kumppanuussuhteen piirteet välittyivät vastauksissa erityisesti toiveina vanhemman osallisuu-

delle, kuulluksi tulemiselle sekä sosiaalityöntekijän viranomaisasemaan liittyvän valta-aseman 

purkamiselle. Kumppanuussuhteen elementit käyvät ilmi myös vastauksissa, joissa korostetaan 

vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden tarvetta. Seuraavissa esimerkeissä (esimerkki 12 ja 13) 

käy ilmi vastaajien toive sosiaalityöntekijän valta-aseman purkamiselle: 

Esimerkki 12. 

A 

Esimerkki 13. 

Lastensuojelun tulisi olla inhimillistä ensin ja viranomaistoimintaa vasta tarvittaessa. 

Kolmas sektori on osoittanut eri palveluissa, joissa inhimillisyys on tärkeintä, että tämä 

toimintatapa on tuloksellisesti parempi kuin viranomaisjohdollisesti tuotettu toiminnalli-

suus.  

Sitaateista huokuu vastaajien toive sosiaalityöntekijän asemoitumisesta vuorovaikutukseen siten, 

ettei hänen viranomaisroolinsa tulisi erityisesti näkyväksi hänen käytöksessään. Mönkkösen 
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(2018, 91 92) mukaan asiakkaat odottavat usein kohtaamisilta sosiaalityöntekijän kanssa inhi-

millisyyttä, jota voidaan ilmentää esimerkiksi astumalla ulos viranomaisroolista ja antamalla 

oman persoonan näkyä. Mönkkönen (2018, 91 92) kuvaa esimerkiksi huumorin ja hetkittäisen 

roolien murtumisen asettavan ihmisiä samalle viivalle, mikä puolestaan tukee tasavertaisen ja vä-

littömän vuorovaikutuksen rakentumista. Tulokset ovat saman suuntaisia myös Maiterin, Palme-

rin ja Manjin (2006, 176) tutkimuksen kanssa, jossa vanhemmat toivoivat sosiaalityöntekijältä 

aitoutta eli huumoria ja rentoutta, kokemusta siitä, 

 

Vastaajat tuovat selkeästi ilmi tarvetta myös osallistavalle työskentelylle sekä kuulluksi tulemi-

sen toteutumiselle, kuten seuraavissa esimerkeissä (esimerkki 14, 15 ja 16): 

Esimerkki 14. 

A 

Esimerkki 15. 

 palveluita ja 

silloin van  

Esimerkki 16. 

 

Edellä esitetyistä vastauksista käy ilmi vastaajien tarve voimakkaammasta osallisuudesta. Erityi-

sesti vanhempien kuulluksi tuleminen oli teema, joka toistui useissa vastauksissa. Esimerkissä 14 

vastaaja tuo ilmi, että vanhempia tulisi kuunnella ensisijaisessa merkityksessä, vastaaja siis aset-

taa vanhempien tiedon ja vanhemman oman asiantuntijuuden korkeaan asemaan. Kumppanuus-

suhteessa sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat rinnakkaisessa suhteessa keskenään, jolloin asian-

tuntijuus on horisontaalista. Kummallakaan osapuolella ei ole asiantuntijuutta, joka olisi korke-

ammassa arvossa kuin toisen osapuolen asiantuntijuus. Kummallakin vuorovaikutuksen osapuo-

lella on hallussaan asiantuntijuutta, ja tilannetta tarkastellaan vastavuoroisessa suhteessa. (Juhila, 

2006, 101 102.) Juhila (2006, 86) puhuu kumppanuussuhteen yhteydessä osallistavasta sosiaali-

työstä, eli vuorovaikutuksen osapuolet jakavat toisilleen avoimesti hallussaan olevaa tietoa. Vas-

taajien kokemuksista on havaittavissa, kuinka he kuvaavat edellyttävänsä Juhilankin (2006, 79) 
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esittämää transkulturaalista kohtaamista, eli erilaisten näkemysten jalostamista yhteisessä pro-

sessissa.  

Avoimuus ja selkeys ovat keskeisiä myös kontrollitoimenpiteitä käytettäessä. Asiakkaan tulee 

siis olla tietoinen paitsi siitä mitä tapahtuu, myös siitä mitä häneltä odotetaan. Avoimuudella 

kontrolli voi itseasiassa kääntyä koetuksi tueksi, joka vie tilannetta toivottuun suuntaan. (Joki-

nen, 2008, 134.) Tätä havainnollistaa seuraava (esimerkki 17) vanhemman toivomus: 

Esimerkki 17. 

 V41A 

Edellä esitetyssä esimerkissä vastaaja peräänkuuluttaa sitä, että sosiaalityöntekijä jakaisi hänelle 

tietoa siitä, mitä tuleman pitää. Vastaajan näkemys on myös tulkittavissa toiveeksi siitä, että 

myös vanhemmalla on mahdollisuus päästä käsiksi sosiaalityöntekijän hallussa olevaan tietoon 

perheen tilanteesta. Osallistavan sosiaalityön periaatteena voidaan ajatella olevan myös se, että 

lähtökohtana on asiakkaan itsensä esiin nostama tieto. Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 18) 

vastaaja korostaa vanhemmalta saatavan tiedon keskeisyyttä: 

Esimerkki 18. 

 

Edellä esitetyssä esimerkissä vastaaja kuvaa vanhemmilta suoraan saatavan tiedon ja asiantunte-

muksen tärkeyttä. Vastaaja painottaa, että vanhempia tulisi kuulemisen lisäksi myös uskoa. Osal-

lisuuden kokemukseen liittyy kuulluksi tuleminen sekä se, että tulee otetuksi vakavasti. (Juhila, 

2006, 87 88.) Myös Mönkkönen (2018, 75, 84 85) puhuu vakavasti ottamisen tärkeydestä, mikä 

tukee asiakkaan tunnetta siitä, ettei hän jää asiansa kanssa yksin. Vakavasti ottaminen edellyttää 

työntekijältä kykyä kohdata vaikeita ja ahdistaviakin asioita ja lähestyä näitä yhdessä asiakkaan 

kanssa (Mönkkönen, 2018, 84 85).  

Avovastauksista kävi myös selkeästi ilmi tarve kumppanuudelle esimerkiksi vertaistuen ja koke-

musasiantuntijuuden muodossa. Esimerkiksi seuraavissa vastauksissa (esimerkki 19 ja 20) paino-

tetaan sosiaalityön ammatillisten taitojen kehittämistä kokemusasiantuntijuuden valossa: 

Esimerkki 19. 
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 Sosiaalityöntekijät hyödyntävät kokemuskumppaneita työtapojensa, asenteensa ja suh-

A 

Esimerkki 20. 

-- kokemusasiantuntijat mukaan koulutuksen ja prosessien suunnitteluun -- A 

Kokemusasiantuntijuudesta on monenlaisia hyötyjä paitsi konkreettiseen työhön, myös sosiaali-

työn kehittämiseen. Hietalan ja Rissasen (2015, 11) mukaan kokemusasiantuntijoita kuulemalla 

työntekijät saavat todellisiin kokemuksiin perustuvaa tietoa, joka tukee palvelujen kehittämistä ja 

asiakaslähtöistä toteuttamista. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisellä asiantuntijatiedon rin-

nalle voidaan tuoda kokemukseen perustuvaa tietoa ja ymmärrystä, joka tukee työn inhimilli-

syyttä ja vaikuttavuutta (Hietala & Rissanen, 2015, 19). Juhila (2006, 94) kuvaa, että kumppa-

nuusnäkökulmaan voi sisältyä vertaisryhmien tukeminen ja liikkeelle laittaminen, mutta myös 

vertaisuuden malleista oppimisen. Kumppanuusnäkökulmaa voi hyödyntää monin tavoin, ja se 

voi tukea oppimista ja arvokkaan tiedon saamista marginaalisista kokemuksista. (Juhila, 2006, 

95 96.) Lisäksi vastaajat (esimerkki 21, 22 ja 23) toivoivat vertaistuen ja kokemusasiantuntijuu-

den elementtejä osana työskentelyprosessia: 

Esimerkki 21. 

-- Tai sitten työparina kokemusasiantuntijoita, joilla itsellä kokemusta toipumisesta ja 

A 

Esimerkki 22. 

-- Ilman Kondis ry huumeläheisten ryhmää en itse äitinä olisi enää tässä. -- A 

Esimerkki 23. 

 

Edellä esitetyissä esimerkeissä vastaajat asettavat painoarvoa kokemusasiantuntijuuden ja ver-

taistuen merkitykselle ja kokevat näistä olevan hyötyä palvelujen järjestämiselle sekä tukea itsel-

leen. Myös Juhila (2006, 95 96) kuvaa vertaisuuden tarjoavan ihmiselle vastavuoroisuuden ja 

keskinäisen luottamuksen kautta sosiaalista pääomaa ja tukea. Kokemusasiantuntijuus mahdollis-

taa asiakkaalle vertaistuellisen kokemuksen, ja kokemusasiantuntijuus voi toimia valta-aseman 
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purkajana. Kokemusasiantuntijuus tukee sitä, että vanhempi ei määritykään ongelman kautta 

, 2009, 74) vaan kokemusasiantuntijuuden avulla ajatus 

siitä, että muillakin on samanlaisia tilanteita, tulee näkyväksi. Vanhemmat tuovat vastauksissaan 

esiin myös yksilöllisen kohtaamisen ja ymmärrykseen pyrkivän työskentelytavan merkityksiä 

(ks. luku 5.5), ja kokemusasiantuntijuuden avulla yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen 

voi toteutua sosiaalityössä paremmin. 

 

5.4 Vanhemmat eivät kaipaa huolenpitoa 

 

Huolenpitosuhteen lähtökohtana on se, että asiakas eli autettava ei syystä tai toisesta selviä omil-

laan, jolloin hän tarvitsee auttajan tukea. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän suhde on tällöin hie-

rarkkinen, sillä asiakas on autettava ja sosiaalityöntekijä on auttaja ja huolenpitäjä, jolloin asia-

kas on riippuvainen sosiaalityöntekijän avusta. (Juhila, 2006, 146 147.) Vastaajat eivät kuiten-

kaan juurikaan tuoneet huolenpitosuhteeseen liittyviä piirteitä ilmi avovastauksissa. Eräs vastaaja 

(esimerkki 24) oli kuitenkin kuvannut inhimillistä ammatillisuutta seuraavasti: 

Esimerkki 24. 

 A 

Vastaus on lyhyt ja ytimekäs, mutta siitä huokuu kaipuu jopa sosiaalityöntekijän fyysiseen läsnä-

oloon, lähellä olemiseen. Davies (1995, 18 19) määrittelee hoivaa läsnäolona, välittämisenä ja 

sitoutumisena. Juhila (2006, 111 112) kuvaa huolenpitosuhteen käsitteellistämisen taustalla ole-

van hoivan käsite, johon erityisesti liittyy ruumiillinen hoiva sekä fyysinen läsnäolo.  

Seuraava vastaaja (esimerkki 25) korostaa erityisesti sosiaalityöntekijän auttamistehtävää: 

Esimerkki 25. 

 Opettaa sossuille, että he eivät ole perheen tarpeiden yli jyrääviä jumalia vaan heidän 
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Sosiaalityön voidaan ajatella olevan perustaltaan auttamiseen pohjautuvaa työtä. Tästä näkökul-

masta katsottuna voidaan ajatella, että sosiaalityön tarkoitus on tukea marginaalisiin elämäntilan-

teisiin ajautuneita ihmisiä erilaisten haasteiden edessä (Pohjola, 2016, 87). Juhila (2006, 117) ku-

vaa sosiaalityöntekijän asettuvan huolenpitosuhteessa auttajan rooliin. Mönkkösen (2018, 57) 

mukaan tällainen sosiaalityöntekijän asettuminen asiantuntijakeskeiseen positioon on toisinaan 

tarpeellista. Esimerkissä 25 vastaaja tuntuu edellyttävän, että sosiaalityöntekijä myös käyttää asi-

antuntijapositiotaan asiakkaan hyväksi, toisin sanoen auttaa ja tukee asiakasta. 

Muiden avovastausten vähäisyyden voidaan tulkita kertovan siitä, etteivät vanhemmat erityisesti 

yhdistä inhimillistä ammatillisuutta huolenpitosuhteen elementteihin. Huolenpitosuhteessa sosi-

aalityöntekijän ja asiakkaan välinen hierarkkinen suhde asettaa heidät epätasa-arvoiseen ase-

maan. Aiemmin liittämis- ja kontrollisuhdetta käsittelevissä vastauksissa (ks. luku 5.2) puoles-

taan kävi selkeästi ilmi vanhempien näkemykset sosiaalityöntekijän mielivaltaisesta tai epäoi-

keudenmukaisesta vallankäytöstä, ja näissä vastauksissa he osoittivat enemmänkin tarvetta valta-

asetelman purkamiselle ja siten itsemääräämisoikeutensa vahvistamiselle. Huolenpitosuhde sen 

sijaan asettaa haasteen asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiselle, kun asiakkaan identi-

teetti rakentuu avuttomaksi uhriksi (Juhila, 2006, 127 129). Huolenpitosuhteeseen liittyy sosiaa-

lityöntekijän korostunut valta, ja asiakas asettuu haavoittuvaiseen asemaan. Haavoittuvuus puo-

lestaan aiheuttaa riippuvuutta sosiaalityöntekijän avusta, mikä vähentää asiakkaiden itsekunnioi-

tusta sekä uskoa itseensä. (Juhila, 2006, 127 129). 

 

5.5 Kohtaaminen ja tilannekohtaisuus on merkityksellistä 
 

Monet vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen elementit nähtiin positiivisessa valossa, ja niihin 

tulisi ammatillisen inhimillisyyden toteutumiseksi pyrkiä. Vuorovaikutuksessa rakentuvan suh-

teen kuvauksissa korostuivat tilannekohtaisuus sekä hyvän kohtaamisen merkitys. Vastaajat ko-

rostivat ennakkoluulotonta ja avointa suhtautumista sekä inhimillisyyttä kohtaamisissa. Seuraa-

vissa sitaateissa (esimerkki 26, 27 ja 28) vastaajat kuvaavat toivettaan siitä, että sosiaalityönte-

kijä suhtautuu tilanteeseen avoimesti ja on kiinnostunut asiakkaan näkökulman huomioon otta-

misesta: 

Esimerkki 26. 
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 tutustu siihen ja 

yritä nähdä myös asiakkaan näkökulma.   V5A 

Esimerkki 27. 

 täytyy olla avarakatseinen ja ymmärtää että hänen maailmankuvansa on hänen, asi-

akkaalla omansa. Jos se on vieras, ole hyvä ja astu sisään avoimin mielin, niin saatat 

nähdä sen pian jo eri sävyin, mutta hangoittelemalla vastaan ja korostamalla asiakkaan 

olevan väärässä ja sostt oikeassa ei tule hedelmää. Älä vain kuule, vaan kuuntele! 

V4B 

Esimerkki 28. 

 

Yllä esitetyissä esimerkeissä korostuu selkeästi vastaajien tarve sille, että sosiaalityöntekijällä on 

aito pyrkimys kuulla ja ymmärtää asiakasta. Vastaajat korostavat ennakkoluulottomuutta ja avoi-

muutta kohtaamisessa. Juhila (2006, 179 180) kuvaa tiedon käyttämistä vuorovaikutuksessa ra-

kentuvan suhteen näkökulmasta. Sosiaalityöntekijällä on hallussaan faktatietoa, joka perustuu 

esimerkiksi ammattiosaamiseen ja työkokemukseen. Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa 

tunnistetaan kuitenkin tilanteittaiset vaihtelut, jolloin jokaiseen tilanteeseen tulee suhtautua ta-

pauskohtaisesti tutustuen. Olennaista on asiakkaan kuunteleminen ja pyrkimys ymmärtää asiak-

kaan toiminnan logiikkaa sekä asiakkaan identiteettiä. (Juhila, 2006, 184.) Esimerkissä 26 vas-

taaja kuvaa kaipaavansa sosiaalityöntekijältä halua kuulla ja ymmärtää asiakkaan näkökulmaa, ja 

samalla vastaaja antaa ikään kuin sosiaalityöntekijälle olla luvan olla eri mieltä, - kunhan on en-

sin ottanut selvää yksilökohtaisesta tilanteesta. 

Esimerkeissä 27 ja 28 vastaajat korostavat aidon kuuntelemisen merkitystä. Myös Jokinen (2016, 

145) korostaa kuulluksi tulemisen keskeisyyttä. Vastaaja (esimerkki 27) kertoo toivovansa, että 

sosiaalityöntekijä ei vain kuule, vaan hän kuuntelee. Jokinen kuvaakin, kuinka kuulluksi tulemi-

nen edellyttää muutakin kuin vain puhumisen tilan tarjoamista asiakkaalle eli aktiivista kuunte-

lua ja osoituksia työntekijän aidosta kiinnostuksesta ja välittämisestä (Jokinen, 2016, 145). Vas-

taaja tuntuu peräänkuuluttavan sosiaalityöntekijältä juuri aitoa kiinnostusta ja vastavuoroisuutta 

sen sijaan, että työntekijä ainoastaan asettuisi passiiviseksi kuuntelijaksi. Myös Maiterin ja kir-

joittajakumppaneiden (2006, 179 180) tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat sosiaalityöntekijän 



 60

kuuntelemisen tukevan heidän kokemustaan siitä, että heitä arvostettiin ja heillä on ollut mahdol-

lisuus tuoda esiin oma näkökulmansa tilanteeseen. Kuuntelemattomuuden kokemukset sen sijaan 

haittasivat positiivisen yhteistyösuhteen rakentumista ja siten tilanteen ratkaisumahdollisuuksia 

(Maiter ym., 2006, 179 180). Myös seuraava vastaaja (esimerkki 29) korostaa yksilöllisen koh-

taamisen ja avoimuuden merkitystä: 

Esimerkki 29. 

on vialla eikö syytellä tai kaivata menneitä. kun perhe elää kotonaan niin sitä kotia, ta-

V21B 

Samalla vastaaja tuo ilmi, kuinka sosiaalityöntekijän tulisi kunnioittaa perheen tapoja ja suhtau-

tua erilaisuuteen avoimesti. Ylipäätään ennakkoluulottomuutta ja avointa suhtautumista perään-

kuuluttivat lukuisat vastaajat. Tulokset käyvät yhteen Pitkäsen (2011, 109) tutkimuksen kanssa, 

jonka mukaan vanhemmat toivoivat sosiaalityöntekijältä ymmärrystä vanhemman tilannetta koh-

taan sekä vanhemman näkökulmaan asettumista. Mönkkönen (2018, 49) puolestaan kuvaa, 

kuinka etenkin pitkään työtä tehneiden työntekijöiden asiantuntija-asemaan liittyy riski siitä, että 

herkkyys toisenlaisten ajattelutapojen ja kokemusten näkemiselle heikkenee.  

Ennakkoluulotonta ja puolueetonta suhtautumista korostettiin myös esimerkiksi siinä, kuinka so-

siaalityöntekijä suhtautuu lapsen eri vanhempiin: 

Esimerkki 30. 

 Kohdel  

Esimerkki 31. 

 Tasa-  

Vastausten (esimerkki 30 ja 31) perusteella vanhemmat siis edellyttävät, että sosiaalityöntekijä 

kohtaa heidän yksilöllisesti siten, ettei sosiaalityöntekijöillä olisi vanhemmista mahdollisia en-

nakkoluuloja tai etteivät he asettuisi perheen tilanteen selvittelyssä kenenkään osapuolen puo-

lelle. Etenkin lastensuojelussa ovat yleisiä tilanteet, joissa vanhemmat ovat asettuneet toisiaan 

vastaan, jolloin korostuu tarve sosiaalityöntekijän puolueettomalle kohtaamiselle kummankin 

vanhemman kanssa. 
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Seuraava vastaaja (esimerkki 32) toivoo tulevansa kuulluksi ilman että hänet asetetaan syyllisen 

identiteettiin: 

Esimerkki 32. 

A 

Juhila (2006, 157) kuvaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteettien ja roolien muotoutuvan 

tilannekohtaisesti vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksessa siis rakennetaan narratiiveja siitä, 

miten tilanteeseen on päädytty ja miten toimijoiden roolit tilanteeseen asettuvat. Tyypillisesti 

identiteetit liittyvät uhriuteen tai toimijuuteen, ja nämä puolestaan yhdistyvät vastuukysymyk-

siin. Sosiaaliseen ongelmaan liittyvä aktiivinen toimijuus on yhteydessä syyllisyyteen. Sosiaali-

työntekijän identiteetti voi uhteessa muodostua kontrolloijaksi. (Juhila, 

2006, 157 158.) Myös Honkasen ja kirjoittajakumppaneiden (2018, 537) tutkimuksen mukaan 

syyllistämisen kokemuksiin hyvinvointipalveluissa liittyivät kokemukset siitä, ettei kohtaaminen 

ollut tasavertainen. Lisäksi syyllistämisen kokemuksia värittivät asiakkaiden uskomukset siitä, 

että sosiaalityöntekijän tarkoituksena on kontrollointi tai valvonta. Tällainen asiakkaan syyllistä-

minen voidaan tulkita myös sosiaalityöntekijän osoittamana epäluottamuksena asiakasta kohtaan. 

Tämä puolestaan voi aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden tunteen asiakkaalle. (Honkanen ym., 

2018, 537).  

Erilaiset roolit usein kietoutuvat yhteen, ja sosiaalityöntekijän tehtävä on tasapainotella tukijan ja 

kontrolloijan identiteettien välillä. Syyllisyyden identiteettiä kuitenkin lieventää vastavuoroinen 

tilanteen pohtiminen yhdessä ja tuen tarjoaminen, jolloin sosiaalityöntekijä ja asiakas asettuvat 

kanssatoimijoiksi (Honkanen ym., 2018, 537). Esimerkissä 32 vastaaja siis toivoo, että sosiaali-

työntekijä ei aktiivisesti ohjaa häntä syyllisen identiteettiin vaan ehkä tunnistaa hänessä myös 

toisenlaisia identiteettejä sekä asettuu kanssatoimijaksi asiakkaan rinnalle ratkaisemaan tilan-

netta. Myös Maiterin ja kumppaneiden (2006, 178) tutkimuksessa vanhemmat toivoivat, että so-

siaalityöntekijä osoittaisi tuomitsemisen sijasta hyväksyntää. 

Vastauksissa tuotiin esiin myös tarvetta traumainformoidulle lähestymistavalle: 

Esimerkki 33. 
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-- traumainformoitu työote ratkaisi kerralla monta ongelmaa ja toisi paljon kaivattua hy-

 

Traumainformoidussa lähestymistavassa olennaista on se, että traumatisoitumisen seuraukset 

otetaan huomioon ihmisen toimintakykyä arvioidessa. Lähestymistavassa keskiöön nousevat ih-

miset aikaisemmat kokemukset ja niiden vaikutus sen sijaan että tarkasteltaisiin sitä mikä ihmi-

(Kuvajainen & Linner, 2019.) Vastauksesta voidaan myös tul-

kita vanhemman toive identiteetin muodostumiselle siten että hän asettuu kanssatoimijaksi sosi-

aalityöntekijän kanssa ratkaisemaan tilannetta sen sijaan että hänet asetetaan syyllisen rooliin. 

Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa korostuvat hyvän kohtaamisen taidot. Juhila (2006, 

175) kuvaa sosiaalityöntekijän käyttävän vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa suostuttele-

vaa valtaa, joka edellyttää sosiaalityöntekijältä välittävän ja kuuntelevan identiteetin haltuunot-

toa. Vastaajat (esimerkki 34, 35 ja 36) nostavat esiin hyvään kohtaamiseen liittyviä ominaisuuk-

sia: 

Esimerkki 34. 

 Asiakkaiden kunnioitus. -- A 

Esimerkki 35. 

 A 

Esimerkki 36. 

 Ihminen kohtaisi toisen ihmisen aidosti ja arvostaen. Jokainen meistä on yhtä arvo-

 

Myös Maiterin ja kumppaneiden (2006, 176 177) tutkimuksessa vanhemmat toivoivat sosiaali-

työntekijältä empaattista lähestymistapaa, eli sosiaalityöntekijä osoittaisi välittämistä ja kannus-

tusta. Empatia yhdistettiin tutkimuksessa myös vanhemman tilanteen ymmärtämiseen (Maiter 

ym. 2006, 176 177). Vastaaja (esimerkki 35) toivoo sosiaalityöntekijältä rehtiyttä ja empatiaa 

vaikeisiinkin aiheisiin liittyen. Myös Maiterin ja kumppaneiden (2006) tutkimuksessa vanhem-

mat kuvasivat toivovansa empaattista suhtautumista silloinkin, kun työntekijä oli eri mieltä asi-

akkaan kanssa. Hänninen ja Poikela (2016, 159 160) kuvaavat sosiaalityöntekijän kykyä kunni-

oittavaan, aitoon ja empaattiseen kohtaamiseen perusedellytyksenä sille, että sosiaalityöntekijä ja 
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asiakas yhdessä voivat tarkastella tilannetta ja pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Asiakkuussuhdetta 

rakennetaan tilanteittaisesti jokaisessa kohtaamisessa ja luottamus, empatia ja kunnioitus vaikut-

tavat merkittävästi asiakkuussuhteen rakentumiseen. Suhde siis rakentuu empatialle, joka viestii 

asiakkaalle siitä, että työntekijä kuulee ja ymmärtää asiakasta. (Hänninen & Poikela, 2016, 159

160.) 

 

6 Johtopäätökset 
 

Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millaisia merkityksiä lastensuojelun asiakkaana olevat 

vanhemmat antavat inhimilliselle ammatillisuudelle lastensuojelun sosiaalityössä, ja miten inhi-

millinen ammatillisuus vanhemman ja sosiaalityöntekijän välisessä suhteessa rakentuu. Tutkimuk-

sessani kysyin, millä tavoin lastensuojelussa asiakkaina olevat vanhemmat kuvaavat inhimillisen 

ammatillisuuden rakentumista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa. Vanhempien 

näkökulmia inhimillisestä ammatillisuudesta ei aiemmin ole selvitetty, mutta aiempaa tutkimus-

tietoa löytyi vanhempien kokemuksista esimerkiksi lastensuojelun palveluista.  

 

Analysoin vanhempien vastauksia Kirsi Juhilan (2006) asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovai-

kutussuhteita jäsentävän neljän ulottuvuuden avulla. Analyysin perusteella vanhempien vastauk-

sissa korostuivat vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen perusperiaatteet, eli inhimillinen amma-

tillisuus yhdistettiin vanhemman tilanteittaiseen ja yksilölliseen kohtaamiseen vailla ennakkoluu-

loja tai puolueellisuutta. Vanhemmat kuvasivat kaipaavansa sosiaalityöntekijältä aitoa halua 

kuulla asiakkaan näkemys ja pyrkiä ymmärtämään häntä. Vanhempien vastauksissa oli havaitta-

vissa myös viitteitä siitä, että sosiaalityöntekijän eriäväkin mielipide on hyväksyttävämpää silloin, 

kun asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja että häntä pyritään ymmärtämään. Yhtä lailla Fargion 

(2012, 30) kuvaa, kuinka tällaisessa vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa myös erheiden 

voidaan ajatella olevan sallittuja, eli ne kuuluvat prosessiin. Jos jokin suunnitelma tai työskente-

lytapa ei toimi, asiakkaan kanssa neuvotellaan uudenlaisesta toimintatavasta (Fargion, 2012, 30). 

Näkökulma on kiinnostava, sillä se antaa tilaa myös sosiaalityöntekijän erheellisyydelle. Sosiaali-
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työntekijän inhimillisyys tulee näkyväksi myös siinä mielessä, että hän yhtä lailla yrittää ja toisi-

naan epäonnistuu ja tämä on hyväksyttävää, kun prosessi etenee avoimessa yhteistyössä asiakkaan 

kanssa. 

 

Vanhemmat kuvasivat inhimillisen ammatillisuuden olevan myös sitä, että sosiaalityöntekijä hy-

väksyy ja ymmärtää erilaisuutta ja moninaisuutta. Esimerkiksi perheen ja kodin toimintatavat oli-

vat tällaisia henkilökohtaisia teemoja, joiden suhteen sosiaalityöntekijältä edellytetään avarakat-

seisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Vanhemmat toivat selkeästi ilmi toivovansa avointa suh-

tautumista vanhempaa kohtaan ja että sosiaalityöntekijä kohtaa vanhemman vailla ennakkoajatuk-

sia. Vanhemmat toivat esille ennakkoluulottoman kohtaamisen merkitystä myös vanhempien vä-

lillä, eli äidin ja isän roolissa olevat toivottiin kohdattavan tasavertaisina vanhempina. Inhimillinen 

ammatillisuus yhdistettiin asiakkaan kunnioittavaan, arvostavaan ja empaattiseen kohtaamiseen. 

Myös Honkasen ja kumppaneiden (2018, 539) tutkimuksessa lapsiperheiden vanhempien kohtaa-

misen kokemukseen sisältyi kokemus siitä, että heidät on kohdattu arvokkaina yksilöinä.  

 

Vanhempien mukaan inhimillinen ammatillisuus tarkoittaa myös kumppanuussuhteen tavoin van-

hemman vahvaa osallisuutta ja vanhemman oman asiantuntijuuden arvostamista, toisin sanoen 

vanhemman kuulemista sekä aitoa yhteistyötä. Vanhemmat toivat vastauksissaan esiin toivetta rin-

nakkaiselle asiantuntijuudelle sekä sille, että sosiaalityöntekijä jakaa avoimesti tietoa vanhem-

mille. Tulokset käyvät hyvin yhteen esimerkiksi Honkasen ja kumppaneiden (2018, 539 540) tut-

kimuksen kanssa, jonka mukaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu yhteistyössä 

sekä vastavuoroinen ratkaisujen hakeminen voimaannutti asiakasta ja vahvisti hänen luottamus-

taan instituutiota kohtaan. Kiinnostava havainto oli myös vanhempien toive viranomaisasemassa 

olevan sosiaalityöntekijän valta-aseman purkamiselle siten, että sosiaalityöntekijä asemoituu va-

paamuotoisemmin vuorovaikutukseen. Samankaltaisia tuloksia esittävät myös Maiter, Palmer ja 

Manji (2006, 176), joiden haastattelemat vanhemmat toivoivat sosiaalityöntekijältä maanlähei-

syyttä ja huumoria. Vanhemmat nostivat tutkimuksessani myös kokemusasiantuntijuuden hyödyn-

tämisen suureen arvoon. He peräänkuuluttivat kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä paitsi 

asiakastyössä myös sosiaalityöntekijöiden toimintatapojen kehittämisessä ylipäätään.  
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Vanhempien vastauksissa kävi selkeästi ilmi, kuinka liittämis- ja kontrollisuhde koettiin voimak-

kaan negatiivisena ja sen yhdistettiin lähinnä inhimillisen ammatillisuuden puutteeseen. Lukuisat 

vastaajat kuvasivat epätasa-arvoista valta-asemaa vanhemman ja sosiaalityöntekijän välillä, johon 

liittyivät myös kokemukset siitä, että sosiaalityöntekijä ottaa vallan määritellä perheen tuen tarpeet 

sekä tarvittavat toimenpiteet. Tulokset ovat samankaltaisia Dumbrillin (2006) tutkimuksen kanssa, 

jossa erityisesti hierarkkiseen suhteeseen liitetty vallankäyttö koettiin vanhempien näkökulmasta 

hyvin negatiivisena, jopa pelottavana. Vanhempien vastauksissa korostuivat kokemukset vasta-

vuoroisuuden puutteesta ja kokemukset siitä, ettei vanhempi ole saanut omaa ääntään kuuluviin. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että liittämis- ja kontrollisuhteelle tyypillinen hierarkkinen suhde 

ja vertikaalinen asiantuntijuus herättää voimakkaita epäluottamuksen ja pettymyksen tunteita van-

hemmissa. 

 

Huomioitavaa on, että esimerkiksi Honkasen ja kumppaneiden (2018, 540) tutkimustulosten mu-

kaan asiakkaan kokemukset torjumisesta ja syyllistämisestä heikensivät heidän luottamustaan 

koko instituutiota kohtaan. Näin ollen vanhempien kokemukset sosiaalityöntekijöiden epäluotet-

tavasta toiminnasta voi vaikuttaa heidän luottamukseensa ja asennoitumiseensa koko instituutiota 

kohtaan. Inhimillinen ammatillisuus ei toteudu liittämis- ja kontrollisuhteessa, vaan suhde itses-

sään asettaa huomattavan haasteen inhimillisen ammatillisuuden toteutumiselle. Sosiaalityönteki-

jöiden määrittelemät ratkaisut koettiin vanhempien näkökulmasta perustelemattomina ja jopa lait-

tomina, ja vanhemmat kuvasivat olevansa eri mieltä sosiaalityöntekijän kanssa. Juhilan (2006, 72

73) kuvaamat vastakkainasettelut olivat selkeästi nähtävillä vanhempien vastauksissa, ja koke-

mukset epäkunnioittavasta kohtaamisesta ja eriarvoisuudesta värittivät selvästi vanhempien vas-

tauksia. 

 

Huolenpitosuhde jäi aineistossa taka-alalle. Se ei erityisesti noussut esiin vanhempien vastauk-

sissa, vaikkakin myös auttamisperusteista työskentelyä ja huolenpitoa kaivattiin. Huolenpitosuh-

teelle tyypillistä on toki asiakkaan auttaminen ja tukeminen, mutta sen hierarkkinen asetelma so-

siaalityöntekijän ja asiakkaan välillä on vanhempien kuvausten perusteella jotain mikä ei ole ta-

voiteltavaa. Vanhemmat eivät halua asettua autettavan rooliin, vaan he kaipaavat osallisuutta ja 

oman toimijuutensa korostumista työskentelyssä. Huolenpitosuhde on ollut tyypillistä sosiaalityön 
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suomalaisessa historiassa, mutta moderni sosiaalityön asiakassuhde perustuu tutkimukseni perus-

teella yhä vahvemmin rinnakkaiselle asiantuntijuudelle ja asiakkaan osallisuudelle. Samansuun-

taisia tuloksia kuvaavat esimerkiksi Honkanen ja kumppanit (2018) joiden mukaan myönteisiin 

palvelukokemuksiin yhdistettiin työntekijän ja asiakkaan yhteistoiminta ja vastavuoroisuus. Tu-

lokseni siis käyvät yhteen Mönkkösen (2018, 87 88) näkemyksen kanssa siitä, että sosiaalityön 

asiakassuhteilta yhä vahvemmin edellytetään vastavuoroisuutta ja yhteisen ymmärryksen rakenta-

mista dialogisesti, ja jaettu asiantuntijuus nousee keskeiseksi tiedon elementiksi. 

 

Tutkielmani johtopäätöksenä voin todeta, että vastauksissaan vanhemmat kertovat inhimillisen 

ammatillisuuden rakentuvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa 

erityisesti vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen sekä kumppanuussuhteen keinoin. Vanhemmat 

toivovat useiden aiempien tutkimustenkin (esim. Pitkänen, 2011; Maiter ym., 2006; Dumbrill, 

2005; Honkanen ym., 2018) mukaisesti aitoa ja ennakkoluulotonta kohtaamista, osallisuutta työs-

kentelyssä sekä osoituksia aidosta kiinnostuksesta, välittämisestä ja empatiasta. Keskeistä on avoi-

men yhteistyön ja yhteisymmärryksen rakentuminen vanhemman ja sosiaalityöntekijän välille. 

 

7 Pohdinta ja tutkimuksen arviointi 
 

 

Tutkimuksen rakentaminen valmiin aineiston pohjalta toi mukanaan omia haasteitaan, jotka liit-

tyivät esimerkiksi kysymysten asetteluun, johon en itse ole voinut vaikuttaa. Mikäli olisin itse 

määritellyt kyselylomakkeen kysymykset, olisin muotoillut joitakin kysymyksiä eri tavoin vastaa-

maan paremmin omaan tutkimuskysymykseeni erityisesti valitsemani teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Olisin muotoillut kysymykset vahvemmin Juhilan (2006) vuorovaikutusmallien mukai-

sesti siten, että kaikki vuorovaikutussuhdemallit olisivat tulleet tasavertaisemmin näkyviin kysy-

myksissä. Etenkin monivalintakysymyksen vaihtoehdot jäivät mielestäni yksipuolisiksi, eivätkä 

kaikki Juhilan (2006) mallin mukaiset vuorovaikutussuhteen ulottuvuudet tule kvantitatiivisessa 

osuudessa näkyväksi. Toisaalta tutkimukseni pääpaino oli avointen kysymysten analysoinnissa, 

jolloin vastaajat ovat vapaasti kuvanneet inhimillisen ammatillisuuden rakentumista.  
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Koen että tutkimuksen kvalitatiivinen osuus on ollut monipuolinen, ja teoreettinen viitekehys on 

sopinut hyvin aineiston analyysiin. Myös käsite inhimillinen ammatillisuus oli jo kysymyksenaset-

teluun ja siten aineistoon sisältyvä termi, jonka määritteleminen itselleni oli ensisijaista analyysi-

vaiheeseen nähden. Koen kuvanneeni käsitettä selkeästi, ja tutkielmani rakentuu hyvin termin ym-

pärille. Kuitenkin, mikäli olisin itse rakentanut aineistonkeruumenetelmän alusta alkaen, olisi so-

siaalityöntekijän ja vanhemman välisen suhteen tarkastelu ollut mahdollista laajemminkin. Toi-

saalta inhimillisen ammatillisuuden termin käsitteellä aineiston rajaaminen on onnistunut luonte-

vasti, ja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen tarkastelu juuri tästä näkökulmasta tuntui 

merkitykselliseltä. 

 

Koen tutkimusaiheeni olleen minulle aidosti tärkeä ja merkityksellinen, mikä motivoi itseäni tar-

kastelemaan aihetta monipuolisesti. Jotkin vastaajien kommentit lastensuojelun sosiaalityönteki-

jöistä tuntuivat jopa satuttavilta, ja hetkittäin sosiaalityöntekijän identiteettini sai aikaan halun puo-

lustautua tai selittää asiaa. Pyrin kuitenkin käsittelemään tuloksia objektiivisesti, ja toisaalta tutki-

muksen toteuttaminen lisäsi myös omaa ymmärrystäni asiakasnäkökulmaa kohtaan ja sai ymmär-

tämään paremmin syy-seuraussuhteita asiakkaiden merkityksenantojen osalta. Vastaajien kuvauk-

set inhimillisen ammatillisuuden toteutumisesta puolestaan vahvistivat ajatuksiani siitä, millaista 

hyvä lastensuojelun sosiaalityö on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja loivat uskoa siihen, 

että lastensuojelun sosiaalityöllä on mahdollisuuksia kehittyä kohti inhimillisempää ammatilli-

suutta. 

 

Aineisto on ollut runsas ja moniääninen, ja koen saavuttaneeni aineiston analyysilla monipuolista 

ja luotettavaa tietoa tutkimastani ilmiöstä. Vaikka laadulliselle tutkimukselle yleistäminen ei ole 

pääasiallinen tavoite, on tutkimukseni vastaajajoukko varsin laaja, joten tulokset voivat kertoa 

vanhempien näkemyksistä lastensuojelun sosiaalityöstä myös yleisemmin. Aineistoon tutustuessa 

ja sitä tulkitessa inhimillinen ammatillisuus ja sen rakentuminen sosiaalityöntekijän ja vanhemman 

välisessä suhteessa alkoivat hahmottua rakenteisena ja todellisena ihmisten kokemuksiin perustu-

vana ilmiönä. Uskon että tutkielmani tulokset kuvaavat ilmiötä laajemmin lastensuojelun asiak-

kaana olevien lasten vanhempien kokemuksina, kuin vain kyselyyn vastanneiden vanhempien nä-

kökulmasta.  
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Tutkimukseni tulokset tarjoavat arvokasta tietoa paitsi sosiaalityön käytäntöjen kehittämisestä, ne 

antavat myös suuntaviivoja lastensuojelun palvelukokemusten kehittämiselle. Esimerkiksi Hon-

kasen ja kumppaneiden (2018) mukaan hyvinvointipalveluista saatu palvelukokemus rakentuu 

palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän välisessä vuorovaikutuksessa. Nämä palvelukokemukset 

vaikuttavat merkittävästi luottamuksen rakentumiseen koko instituutiota kohtaan, ja instituutiota 

arvioidaan paljolti toimijoiden välisen suhteen myötä. Palvelunkäyttäjän kokemustieto on arvo-

kasta hyvinvointipalvelujen kehittämisenkin näkökulmasta. (Honkanen ym. 2018, 534.) Myös Pit-

käsen (2011, 108) mukaan nimenomaan asiakasnäkökulman kuuleminen ohjaa työkäytäntöjen ke-

hittämistä tehokkaammin, eikä työntekijän näkökulma anna yhtä todenmukaista kuvaa palvelun 

toimivuudesta. Tutkimuksessani yli 200 lastensuojelun asiakkuudesta kokemusta omaavaa van-

hempaa ovat saaneet äänensä kuuluviin, ja he ovat jakaneet arvokasta tietoa siitä, miten lastensuo-

jelua tulisi kehittää, jotta inhimillinen ammatillisuus asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisessä suh-

teessa toteutuisi nykyistä vahvemmin.  

 

Asiakkaan ja työntekijän välinen suhde on merkityksellinen monella tapaa, mutta erityisesti työs-

kentelyyn sitoutumisen näkökulmasta (esim. Ingram 2013; Dumbrill 2005; Holland 2000). Jotta 

lastensuojelun sosiaalityön työskentelyn keinoin lapsia ja perheitä voitaisiin aidosti tukea parhaalla 

mahdollisella tavalla, edellyttää se niihin asioihin panostamista, jotka helpottavat myös vanhem-

pien sitoutumista yhteiseen työskentelyprosessiin. Sitoutumisen tukemisen lisäksi inhimillisen 

ammatillisuuden elementtejä hyödyntäen vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden suhdetta voidaan 

rakentaa tavalla, joka vähentää vastentahtoisten toimenpiteiden tarvetta. Tämä tukee paitsi van-

hempien parempaa palvelukokemusta, myös sosiaalityöntekijöiden jaksamista työssä, kun vastak-

kainasettelut työntekijöiden ja asiakkaiden välillä vähenisivät. Tästä syystä on erityisen tärkeää 

kuulla vanhempien näkökulmia siitä, mitä inhimillinen ammatillisuus asiakkaan ja sosiaalityönte-

kijän vuorovaikutussuhteessa heille merkitsee. Vanhempien näkemykset laadukkaasta kohtaami-

sesta ja yhteistyön rakentamisesta kertovat meille siitä, millä tavoin sosiaalityön asiakassuhteita 

tulisi pyrkiä rakentamaan, jotta työskentely lapsen ja perheen hyvinvoinnin eteen olisi paremmin 

mahdollista. 
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Tutkimusta tehdessäni ajatukseni vanhempien näkemysten tarkastelemisen tarpeellisuudesta on 

edelleen vahvistunut. Vanhempien ääni ei tule tutkimuksissa yhtä vahvasti kuulluksi kuin työnte-

kijöiden ja lasten ääni. Olisi tarpeellista koota ajankohtaista tietoa esimerkiksi siitä, millaista osaa-

mista ja millaisia menetelmällisiä keinoja sosiaalityöntekijöillä ylipäätään on käytössään yhteis-

työsuhteen rakentamiseksi ja millaisia kokemuksia vanhemmilla näistä menetelmistä on. Ajankoh-

taisella tutkimustiedolla voitaisiin tarkastella miten esimerkiksi erilaiset lastensuojelun asiakas-

työn kehittämistoimet vaikuttavat vanhempien kokemuksiin heidän ja sosiaalityöntekijöiden väli-

sestä yhteistyöstä ja millaisia vaikutuksia näillä on työskentelylle.  

 

Systeeminen toimintamalli on parhaillaan monilla paikkakunnilla käytössä lastensuojelun sosiaa-

lityössä. Aaltion ja Isokuortin (2019) mukaan systeemisen näkökulman tarkoituksena on huomi-

oida eri tekijöiden väliset monimutkaiset vuorovaikutussuhteet, ja maailma nähdään tällöin erilai-

sina kommunikaatio- ja vuorovaikutussuhteina. Todellisuus on tästä näkökulmasta jatkuvasti 

muuttuvaa ja sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaa. Asiakastyössä systeemiselle toimintamal-

lille on keskeistä luottamuksellisen ja myönteisen suhteen rakentaminen lapsen sekä hänen huol-

tajiensa kanssa, ja tarkoituksena on tarkastella heidän elämäntilannettaan yhteisessä prosessissa. 

(Aaltio & Isokuortti, 2019, 11 12). Ajattelen että systeeminen toimintamalli voisi monilta osin 

tukea vanhempien myönteisempien kokemusten rakentumista lastensuojelun sosiaalityön asiak-

kuussuhteista. Toisaalta myös muiden sosiaalityön menetelmien käyttämisellä voi olla hyötyä vuo-

rovaikutussuhteen rakentumiselle. Olen aiemmin tehnyt kandidaatintutkielman muutostyöskente-

lyyn sopivan motivoivan haastattelun käyttämisestä päihdesosiaalityössä. Tätä tutkielmaa tehdes-

säni huomasin myös monia yhtäläisyyksiä motivoivan haastattelun periaatteiden sekä vuorovaiku-

tuksessa rakentuvan suhteen ja kumppanuussuhteen välillä. Myös motivoivan haastattelun sekä 

muiden sosiaalityön menetelmien avulla voidaan vaikuttaa yhteistyösuhteen rakentumiseen ja van-

hempien myönteisempiin kokemuksiin heidän ja sosiaalityöntekijöiden välisistä suhteista, ja ai-

hetta olisi mielekästä ja tarpeellista tutkia. 
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