


Rovaniemi 2017

A C TA  U N I V E  R S I TA  T I S  L  A P  P O N I E N S I S  3 5 6

Samuli Aikio

Viisi näkökulmaa valtaan

Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa

Akateeminen väitöskirja, 
joka Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella  

esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa 3  
joulukuun 16. päivänä 2017 klo 12





Rovaniemi 2017

A C TA  U N I V E R S I TA T I S  L A P P O N I E N S I S  3 5 6

Samuli Aikio

Viisi näkökulmaa valtaan

Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa



© Samuli Aikio

Taitto: Taittotalo PrintOne
Kansi: Tuura Aikio

Myynti:
Lapland University Press
PL 8123
96101 Rovaniemi
puh. 040 821 4242 
julkaisu@ulapland.fi 
www.ulapland.fi/LUP

Lapin yliopistopaino, Rovaniemi 2017

Painettu:
Acta Universitatis Lapponiensis 356
ISBN 978-952-337-017-3
ISSN 0788-7604

Pdf:
Acta electronica Universitatis Lapponiensis 223
ISBN 978-952-337-018-0
ISSN 1796-6310

Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta



Tiivistelmä | 5

Tiivistelmä 

Tutkimusongelmana on pohtia sitä, millaisia valtakäsityksiä sosiaalityön taustalta löytyy 
ja miten valtaa käytetään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisissä kohtaamisissa. Olen 
valinnut neljä erilaista työkalua vallan tarkastelemiseen: valta rajoittamisena, valta riip-
puvuutena, valta vuorovaikutuksellisena kykynä ja valta suostumuksen organisointina. 
Valtatutkimuksessa asemansa vakiinnuttanut valta hallintana toimii johdantona ja ver-
tailtavana työkaluna muille valtakäsityksille. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä suh-
detta ja kohtaamista hahmotellaan seitsemän aiheen: vallan perustan, vallan luonteen, 
intressien, tiedon, toimijan, prosessin ja sosiaalityön tehtävän avulla. Työ jakaantuu 
kolmeen osaan: valtaotteita erikseen käsitteleviin lukuihin, valtaotteita vertailevaan 
lukuun ja valtaotteiden soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia pohtivaan lukuun. 
Työn tarkoituksena on lisätä teoreettista tietämystä siitä, miltä sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan kohtaamiset näyttävät eri valtaotteiden näkökulmista. 

Työni on monografia. Luvut on mahdollista lukea erillisinä esseinä, mutta ne muo-
dostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tutkimuskohteeni on teoreettinen. Teoreettisen 
aineiston haasteena on sen liittäminen sosiaalityön empiiriseen todellisuuteen. Olen 
yrittänyt havainnollistaa ja pohtia vallan eri puolia esimerkkien avulla, joiden valitsemi-
sessa ja muotoilemisessa olen hyödyntänyt paitsi valtaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta 
myös omaa, työkokemuksiini perustuvaa esiymmärrystäni sosiaalityöstä, jotta teoria ei 
jäisi irralliseksi sosiaalityön todellisuudesta. En ole kerännyt esimerkkejä sosiaalityöstä 
järjestelmällisesti enkä oleta niiden kuvaavan sellaisenaan sosiaalityön laajaa kenttää. 
Käytettyjen esimerkkien tarkoituksena on havainnollistaa ja pohdiskella valtateorioiden 
ja -käsitysten eri ulottuvuuksia, ei testata, luoda tai kehittää teoriaa. 

Työni osoittaa valtaotteiden vaikuttavan merkittävästi siihen, miten sosiaalityönte-
kijä lähestyy ja arvioi asiakasta ja toimii hänen kanssaan. Sosiaalityöntekijän ajattelun 
ja toiminnan suunta asiakastyössä on sidoksissa siihen, millaisena hän pitää valtaa 
perustaltaan ja luonteeltaan, miten hän ymmärtää vallan ja tiedon, toimijoiden, int-
ressien ja sosiaalityön tehtävien välisen suhteen ja miten hän käsittää vallan prosessina. 
Valtaotteista saa eniten irti, jos ne ymmärretään käsitteellisinä työkaluina, joilla tarkas-
tellaan ja arvioidaan asiakastapauksia, asiakastyön erityispiirteitä ja ongelmakohtia ja 
pohditaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Arvioin 
lopuksi sitä, millaisten tapausten ja asioiden käsittelemiseen valtaotteiden tarjoamat 
työkalut voisivat soveltua hahmottelemalla valtakäsitysten vahvuuksia ja heikkouksia. 
Valotan ja vertailen myös valtakäsitysten epistemologisia puolia.
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Esitän työn loppupuolella huomioita siitä, mitä sosiaalityön teorioita – perustuivat 
ne sitten sosiaalityön teorioihin tai sosiaaliturvan malleihin – valtaotteet muistuttavat 
ja millaisiin työotteisiin ja -menetelmiin ne voisivat sopia. Valta rajoittamisena voisi 
soveltua aktivointitoimia korostavaan työotteeseen ja valta riippuvuutena yksilökoh-
taiseen palveluohjaukseen ja systeemiteorian mukaiseen työskentelyyn. Valta hallin-
tana voisi soveltua konstruktionistista ja valta suostumuksen organisointina kriittistä 
sosiaalityötä edustaviin työotteisiin. 

Työ herätti kolme ajatusta jatkotutkimuksesta. Jäin miettimään sitä, missä määrin 
valtaa rajoittamisena voisi yhdistää asiakasta aktivoivaan työotteeseen, valtaa riippu-
vuutena yksilökohtaiseen palveluohjaukseen ja valtaa suostumuksen organisointina 
kriittiseen sosiaalityöhön. Toiseksi jäin pohtimaan sitä, voisiko Paulo Freiren ajatuksia 
sorrettujen pedagogiikasta ja sen metodisista kehitelmistä soveltaa Gramscin ideoihin 
haastavista sosiaalisista käytännöistä. Kolmas mahdollinen tutkimussuunta voisi olla 
sosiaalityön käytännön tilanteiden tarkasteleminen ja arvioiminen eri valtaotteiden 
näkökulmista.

 
Avainsanat: valta, perusta, luonne, intressit, tieto, toimija, prosessi, sosiaalityön tehtävä, 
työkalut
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Abstract

My research problem is to reflect on what the concepts of power can be found behind 
social work and how power is used in encounters between the social worker and the 
client. I have chosen four different tools considering power: power as constraining, 
power as dependence, power as interactional ability and power as organization of con-
sent. In the research field of power, power as government which has been established 
as norm, acts as an introduction and a comparable tool to other theories and concepts 
of power. The relationship between the social worker and the client will be character-
ized with seven themes: base of power, nature of power, interests, knowledge, actor, 
process and function of social work. The work is divided in to three parts: chapters 
in which the concepts of power are discussed each individually, chapter that the con-
cepts of power are compared to each other and chapter that discuss their applicability 
and restrictions. The aim of this work is to increase the theoretical knowledge of how 
encounters between the social worker and the client seem from different perspectives 
of the concepts of power.

My work is monograph. Chapters can be read as separate essays but they form a 
cohesive entirety. My research object is theoretical. The challenge with theoretical 
material, is how to connect it to the empirical reality of social work. I have tried il-
luminate and reflect the different aspects of power with examples. In selecting and 
formulating examples, I have used research literature and my own pre-understanding 
of social work experiences, to avoid theory being separated from the reality of social 
work. I have not collected examples systematically and I don't assume them represent 
as such a large field of social work. I have tried to highlight and reflect the different 
dimensions of concepts of power with examples, not to test, create or develop theory.

My work shows that the concepts of power affect significantly how the social worker 
approaches and evaluates the client and works with him or her. The direction of the so-
cial worker's thinking and actions depend on how he or she sees the base and the nature 
of power and how he or she understands relationship between power and knowledge, 
actors, interests and function of social power and how he or she comprehends power 
as a process. If the concepts of power are understood as conceptual tools, they prove 
to be more advantageous. As tools that are used for considering and evaluating client 
cases and special characteristics of social work, problems and optional approaches in 
working with clients. For the closing part, I have evaluated what sort of cases and topics 
could be handled with different concepts of power and tools they offer. This has been 
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done by reflecting on the pros and cons of the concepts of power. I also have illuminated 
and compared epistemological aspects of the concepts of power.

At the end of the work, I make some observations on, which of the social work 
theories are like the concepts of power – based either on social work theories or models 
of social security – and to what kind work methods they could applied to. Power as 
restraining could be applied to activation-based work method, power as dependence 
to case management and system theory. Power as organization of consent could be 
applied to critical social work. 

The work aroused three ideas of research in future. Firstly, I paused to think about to 
what degree power as restraining could be applied to an activation-based work method, 
power as dependence to case management and power as organization of consent to criti-
cal social work. Secondly, I what stopped to think about, was that could Paulo Freire's 
ideas of pedagogy of the oppressed and it's methodological developments be applied 
to Gramsci's ideas of challenging social practices. Third possible research orientation 
might be scrutinizing and appraising social work cases from different concepts of power.

Keywords: power, base, nature, interests, knowledge, actor, process, function of social 
work, tools
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Kiitokset

Haluan ensimmäiseksi kiittää tutkimukseni ohjaajia professori Petri Kinnusta ja profes-
sori Anneli Pohjolaa. Ilman teitä en olisi aloittanut väitöskirjan tekemistä. Kannustava 
otteenne on vienyt minua eteenpäin vaikeina hetkinä. Suuri kiitos teille siitä.

Tutkimukseni esitarkastajiksi lupautuivat professori emeritus Jari Heinonen ja 
professori Timo Harrikari. Kiitän teitä lämpimästi tutkimukseeni paneutumisesta. 
Sain teiltä arvokkaita, ajatuksia herättäviä kommentteja tutkimukseni viimeistelyyn. 
Kommentit osoittivat tutkimuksessani niin kehitettävää  kuin vahvuuksiakin. Kii- 
tän Jari Heinosta myös lupautumisesta vastaväittäjäkseni ja valmistautumisesta 
väitöstilaisuuteen, vaikka hän ei lopulta voinutkaan itsestään riippumattomista syistä 
toimia vastaväittäjänäni. Olen erityisen kiitollinen professori Mikko Mäntysaarelle 
siitä, että hän lupautui vastaväittäjäkseni nopealla aikataululla.

Väitöskirjan tekeminen on vaatinut pitkää pinnaa myös perheeltäni. Siksi paljon 
aikaa, tarmoa ja kärsivällisyyttä se on kysynyt. Lämpimät kiitokset teille kaikille. Eri-
tyiskiitos Jouni Rytköselle avusta tiivistelmän laatimisessa ja Tuura Aikiolle kannen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
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Samuli Aikio
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1  Johdanto 

1.1  Tutkimuksen tausta

Kiinnostuin vallasta havaittuani, miten vähän suomalaisessa sosiaalityössä keskusteltiin 
erilaisista valtakäsityksistä. Arja Jokisen (2008, 111) mukaan teoreettinen keskustelu 
kontrollista [vallasta] ja instituutioiden keskeisestä roolista ”kuuliaisten ruumiiden” 
ja työvoiman tuottajina oli Joachim Hirschin ja Michel Foucault’n innoittamana 
voimakkaimmillaan suomalaisessa sosiaalityössä 1980-luvulla. Jari Heinosen lisensiaat-
tityö (1984, 125–129) on hyvä esimerkki marxilaisesta näkemyksestä, jonka mukaan 
sosiaalityön tehtävänä on työvoiman korjaaminen ja palauttaminen työmarkkinoille. 
Sosiaalityöntekijän toisena tehtävänä on taata välttämätön toimeentulo niille, jotka 
eivät halua tai kykene täyttämään tehtäväänsä työvoimana pääoman kasaamisessa ja 
vahvistaa samalla heidän tottelevaisuuttaan ja säyseyttään. Sosiaalityö ei voi määritellä 
muutostarpeitaan tai painopisteitään asiakkaiden intressien ja tarpeiden pohjalta, vaan 
pääoman tarpeiden perustalta. 

Mikko Mäntysaari tarjoaa toisen, hieman edellisestä poikkeavan esimerkin siitä, 
miten sosiaalityön tehtävää jäsennetään Antonio Gramscia mukaillen asiakkaiden 
suostumuksen organisointina. Mikko Mäntysaaren (1991, 32–33, 252) mukaan sosiaa-
linen kontrolli tarkoittaa hallittuihin suuntautuvaa, vallitsevan hegemonian perustalta 
lähtevää toimintaa, jonka tavoitteena on aktiivisen suostumisen aikaansaaminen kei-
noilla, jotka eivät perustu suoriin käskyvaltasuhteisiin, mutta joiden taustalla on aina 
pakkokeinojen käytön mahdollisuus. Sosiaalihuoltoa pidetään yhtenä suostumusta 
organisoivana koneistona. Ideologiset koneistot organisoivat tiettyjä ideologisia käy-
täntöjä ja rituaaleja soveltaen valtasuhteiden, käskyjen ja kieltojen ”vapaaehtoista” nou-
dattamista. Omaksumalla nämä normit ja niitä verhoavat kuvitelmat yksilöt hankkivat 
erityistä toimintakykyä, joka perustuu siihen, että kartetaan kiellettyjä tiloja ja rajoja.

Sosiaalityötä lähellä olevassa tutkimuksessa on hyödynnetty Pierre Bourdieun val-
takäsitystä ainakin kahdella tavalla. Anna-Liisa Lämsä (2009) on tarkastellut työssään, 
miten nuorten pääomien puutteet vaikuttavat heidän syrjäytymiseensä eri elämänalu-
eilta (kentiltä) ja ohjaavat ongelmien kasautuessa ja syvetessä heidät yhä tiukemmin 
sosiaalityön kontrollitoimien piiriin. Martti Siisiäinen (1999) puolestaan on pohtinut, 
miten eri toimijat yrittävät kehittää kolmannesta sektorista uutta kenttää yhdistämällä 
siihen aikaisempia kenttiä kuten hyvinvointivaltiota ja koulutusta. Toimijat kamp-



pailevat kentän pääomista koettamalla muuttaa kentän sääntöjä omien intressiensä 
mukaisesti. Asiaan kuuluu myös se, että eri toimijat yrittävät muuttaa yhteiskuntaa 
symbolisesti esittämällä omat etunsa yhteisinä etuina. Tutkimuksen tehtävänä on tehdä 
näkymätöntä tietoa [doksaa] näkyväksi ja eritellä erilaisia vaihtoehtoja. (Siisiäinen, 
1999, 26–33.) 

Anglosaksisessa sosiaalityön kirjallisuudessa (esim. Parton & Byrne, 2000; Fook, 
2001; Dominelli, 2002; Mullaly, 2007) on keskusteltu enemmän valtaan liittyvistä 
kysymyksistä. Siellä keskustelu vaikuttaa Foucault-, valtaistamis- ja valtaistumis-
painotteiselta. Sosiaalityöhön soveltuvia erilaisia valtaotteita on esitelty kuitenkin 
suhteellisen rajoitetusti. Lisäksi valtaotteiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä ei ole kriit-
tisen, modernin rakenteellisen sosiaalityön ja postmodernin sosiaalityön tarkastelua 
lukuun ottamatta vertailtu toisiinsa järjestelmällisemmin. Marjo Kuronen (2004) ja 
Liisa Hokkanen (2009) ovat kiinnittäneet huomiota, että empowerment-käsitteen 
[valtaistamisen ja valtaistumisen] alla toimii mitä erilaisimpia teorioita, työmenetelmiä 
ja -otteita. Adrienne S. Chambon, Allan Irving ja Laura Epstein (1999) ovat tehneet 
Michel Foucault’n (1926–1984) ajatuksien soveltamisesta sosiaalityöhön jopa kirjan 
nimeltä Reading Foucault for social work. Roger Smithin (2008) kirja Social work and 
power on sikäli piristävä poikkeus, että siinä käsitellään valtaa monista eri näkökul-
mista, vaikka Smith (2008, 195–197) asettuukin kirjan loppupuolella varsin selvästi 
konstruktiivisen, rakenteelliseen muutokseen tähtäävän valtakäsityksen kannattajaksi. 

Huomasin kirjallisuuteen tutustuessani Foucault’n valtakäsityksen hallitsevan suo-
malaisen sosiaalityön debattia. Vaikka hänen painotuksensa ja käsityksensä vallasta 
muuttuivat ruumiin tekniikoista ja kurivallasta (Foucault, 2014) hallinnan tekniikkoihin 
ja hallinta- ja biovaltaan (esim. Foucault, 1997, 67–85; Foucault, 1999; Foucault, 2000, 
201–222), hän yhdisti ne uransa loppupuolella näkemykseksi, joka sitoi yhteen strategi-
set pelit, dominaation tilan ja hallinnan tekniikat (Foucault, 1997, 299). Sosiaalityössä 
esitetään usein hajanaisia kommentteja vallasta Foucault’n hengessä, vaikkakin harvem-
min väitteitä tarkemmin eritellen. Hänen käsityksiään vallasta käytetään erityisesti sen 
perustelemiseen, mitä valta ei ole. Tämä on syy myös sille, miksi hänen metodologiset 
ohjeensa ja varoituksensa vallan tutkimiselle toimivat työni lähtökohtana. 

Foucault’n mielenkiinnon kohde ei ole valtateorian kehittämisessä, vaan valtasuh-
teiden muodostaman alueen ja sen analysoinnin mahdollistavien välineiden määritte-
lemisessä. Foucault’n mukaan valta-analytiikkaa ei voida rakentaa, ellei oteta etäisyyttä 
juridis-diskursiiviseen vallan ilmenemismuotoon. (Foucault, 1999, 62–63.) Valta ei 
ole jotain, joka kieltää, estää, naamioi, tukahduttaa tai estää toimijoita diskurssien 
välityksellä käyttäytymästä jollakin tavalla. Vallan pakottavuutta ja tukahduttavuutta 
korostavan repressiohypoteesin avulla on mahdollista kuvata sekä juridis-liberaalisen 
että marxilaisen vallan mekanismeja. Vallan tukahduttavuuden kritiikkiä täydennetään 
usein toteamuksella, ettei valta vain tukahduta, vaan se myös tuottaa erilaisia asioita 
kuten mielihyvää ja tietoa. (Foucault, 1980, 88–92, 119; Foucault, 1999, 19–32.) 
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Valtaa ei tule pitää hyödykkeenä, jota omistetaan, hankitaan, siirretään tai vaihdetaan. 
Valtaa pikemminkin harjoitetaan ja valta on olemassa vain toiminnassa. Yksilön ei ole 
mahdollista siirtää valtaa hallustaan jonkin toimen – esimerkiksi yhteiskuntasopimuk-
sen – välityksellä suvereenille (hallitsijalle), jolle syntyy oikeus vallankäyttöön. Valtaa ei 
voida typistää kysymykseksi hallitsijan legaalisesta oikeudesta käskeä ja hallitun legaa-
lisesta velvollisuudesta totella, jos hallitsija käyttää valtaa legitiimillä, hyväksyttävällä 
tavalla. (Foucault, 1980, 88–89, 95–97.) Vallan tarkastelemisella hyödykkeenä on kaksi 
ilmeistä ongelmaa. Ensimmäinen on se, että valta palautetaan toimijoiden resursseihin, 
jolloin syyllistytään Peter Morrisin (2002, 14–19) termein vallan välineellisyyteen 
perustuvaan argumentointivirheeseen (vehicle fallacy). Jan Fook (2000, 48–49) kritisoi 
”vallan hyödykenäkemystä” myös siitä, että siinä tulkitaan yhden henkilön tai ryhmän 
valtaistamisen tapahtuvan toisen henkilön tai ryhmän kustannuksella. Jos esimerkiksi 
sosiaalityöntekijä antaa omaa valtaansa palvelujen käyttäjälle tai valtaistaa käyttäjää, 
hän menettää itse valtaa. 

Foucault’n metodologisten ohjeiden ja varoitusten mukaan analysoinnissa ei pi-
täisikään keskittyä siihen, miten ja milloin hallitsijan vallan käyttö on legitiimiä eli 
oikeutettua vaan siihen, miten valta ruumiillistuu erilaisissa paikallisissa, alueellisissa ja 
materiaalisissa instituutioissa. Erittelyssä ei tulisi myöskään kiinnittää huomiota siihen, 
kenellä on valtaa ja kenellä ei ja mitkä ovat vallan harjoittajan intentiot (päämäärät) 
vaan siihen, miten valta muokkaa sekä vallan harjoittajia, että vallan kohteita. Fokus 
kannattaisi suunnata pikemminkin siihen, miten valtaa harjoitetaan ja käytetään ver-
kossa, jossa yksilöt ovat vuoroin vallan kohteina ja vuoroin vallan välineinä välittäessään 
diskurssien totuutta eteenpäin. (Foucault, 1980, 96–98.)

Foucault tarjoaa myös tietoa koskevia metodologisia ohjeita. Tietoa muodostavat, 
organisoivat ja kierrättävät vallan mekanismit – havaitsemisen metodit, kirjaamisen 
tekniikat, tutkimuksen menettelytavat ja kontrollin apparaatit – eivät ole ideologian 
konstruoimia (Foucault, 1980, 102). Tiedon ja vallan välillä ei ole kyse ulkoisesta 
suhteesta, jossa esimerkiksi talous ja ideologia vääristävät ja peittävät totuutta, vaan 
sisäisestä suhteesta, jossa tiedot (diskurssit) paitsi edellyttävät valtasuhteita myös tuot-
tavat vallan käytön kohteita. Diskurssit eivät ole alisteisia vallalle tai vallan vastaisia, 
vaan niillä erilaisia tehtäviä: ne voivat paitsi tuottaa ja vahvistaa valtaa myös heikentää 
sitä ja tarjota eväitä vastarintaan. (Foucault, 1999, 73–76.)

Foucault’n metodologisten ohjeiden ja valtanäkemyksen tarkoituksena oli siirtää 
painopistettä vallan negatiivisten, rajoittavien piirteiden tutkimisesta vallan tuottavien 
puolien analysointiin. Sosiaalityön puolella vaikuttaa käyneen niin, että osa Foucault’n 
valtaa koskevista metodologisista ohjeista on muuttunut ontologisiksi taustaoletta-
muksiksi ja väitteiksi siitä, mitä valta on ja mitä ei. Foucault’n valtakonseptin suosio 
ei ilmene sosiaalityössä ehkä niinkään teoreettisena kiinnostuksena, vaan väljänä vii-
tekehyksenä, jonka pohjalta esitellään diskursseja, diskurssien piirteitä, diskursseihin 
sisältyviä normaalisuusolettamuksia ja diskurssien tuottamia identiteettejä ja seura-
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uksia. Suomalaisen sosiaalityön tutkimuksessa Foucault’n toive keskittymisestä vallan 
tuottaviin piirteisiin on toteutunut sikäli, että hänen valtakäsityksensä jaetaan varsin 
yleisesti sosiaalityön kentällä. Esimerkiksi Kirsi Juhila (2009) on eritellyt Foucault’n 
valtakäsitystä sosiaalityön näkökulmasta, mutta myös Juhani Lehto (1991, 191–203) ja 
Susanna Hyväri (2001) ovat kuvailleet valtaa varsin pitkälle Foucault’n näkökulmasta.

Foucault’n valtakäsityksen muuttuminen valtavirraksi on nähdäkseni myötävai-
kuttanut sosiaalityössä muiden valtakäsitysten sivuuttamiseen tai ainakin vähäiseen ja 
pinnalliseen käsittelyyn. Tämä tulee esiin erityisesti siinä, miten vallalla rajoittamisena 
(Dahl) kuvataan sitä, mitä Foucault’n käsitys vallasta ei ole. (Lehto, 1991, 191–193; 
Hyväri, 2001, 82, 100–101, 135–136; Kuronen, 2004, 289; Juhila, 2006, 143; Juhila, 
2009, 56).

1.2  Tutkimusongelma ja työkalut vallan tutkimuksessa

Tutkimusongelmana on pohtia, millaisia valtakäsityksiä sosiaalityön taustalta löytyy ja 
miten valtaa käytetään sosiaalityössä. Olen valinnut neljä erilaista työkalua vallan tar-
kastelemiseen: valta rajoittamisena, valta vuorovaikutuksellisena kykynä, valta riippu-
vuutena ja valta suostumuksen organisointina. Valta hallintana (Michel Foucault) toimii 
tutkimukseni johdattelevana ja verrattavana työkaluna näille neljälle otteelle. Roger 
Smith (2008, 193–194) kuvaa sosiaalisen konstruktionismin hengessä kehystämisen 
tavan vaikuttavan siihen, miten sosiaalityöntekijä toimii ja tekee interventioita. Jaan 
Smithin käsityksen kehystämisen vaikutuksista, mutta pidän hänen konstruktionistista 
käsitystään vallasta vain yhtenä mahdollisena teoreettisena viitekehyksenä vallasta. 

Käsitykseni vallasta pohjautuu Stewart R. Cleggin ja Mark Haugaardin (2013, 4–5) 
näkemykseen vallasta käsitteellisinä työkaluina. Vallan käsitteen erilaiset käyttötavat 
eivät ole oikeita tai vääriä. Valtaan liittyvät käsitteet ovat pikemminkin käsitteellisiä 
työkaluja, jotka mahdollistavat sosiaalisen elämän tutkimisen eri konteksteissa, joita 
tutkijat pitävät kiinnostavina tai tärkeinä. Jos vallan käsitteet valaisevat joitakin sosiaa-
lisen elämän piirteitä, ne ovat hyvin kehiteltyjä. Jos eivät, ne ovat huonosti kehiteltyjä. 
Minusta näyttää siltä, että Foucault’n valtaa koskevien metodologisten ohjeiden ja 
varoitusten muuttuminen todellisuutta koskeviksi olettamuksiksi on vähentänyt halua 
kokeilla ja käyttää erilaisia valtaan soveltuvia työkaluja.

Perustelen neljän teorian valintaa ensinnäkin sillä, että Foucault’n metodologisten 
ohjeiden tunnontarkka seuraaminen johtaa helposti muiden valtateorioiden ja -käsi-
tysten sivuuttamiseen tai pinnalliseen käsittelyyn. Foucault’n metodologinen kritiikki 
koskee erityisesti valtaa rajoittamisena, koska se katsoo vallan perustuvan toimijoiden 
väliseen, ulkoisesti vertailtavaan resurssiepätasapainoon ja korostaa vallan käyttäjän 
intentionaalista, tarkoituksellista toimintaa. Valta on myös metodologisten varoitusten 
vastaisesti rajoittavaa ja negatiivista. Valtaotteen tietokäsityskään ei täytä Foucault’n 
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tiedollisia ehtoja. Valtakäsityksen mukaan subjektilla voi olla toisista subjekteista ja 
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta riippumatonta tietoa. Tieto ei rakennu tällöin sisäi-
sesti toimijoiden välistä vuorovaikutusta säätelevien hallinnan tekniikoiden mukaan. 
Valtaote ymmärtää sen pikemminkin toimijoiden tiedolliseen resurssiepätasapainoon 
perustuvana tiedollisena asetelmana, joka mahdollistaa enemmän tietävän vallan vä-
hemmän tietävän yli. 

Metodologisten ohjeiden tunnontarkka seuraaminen vaikeuttaa vallan tarkastelemis-
ta vuorovaikutuksellisena kykynä, koska myös se katsoo vallan pohjautuvan toimijoiden 
väliseen ulkoiseen resurssiepätasapainoon ja tähdentää vallan käyttäjän tarkoituksellista 
toimintaa. Foucault’n metodologiset varoitukset soveltuvat erityisesti sen kritisoimi-
seen, miten vallankäytön oikeutettavuus tai hyväksyttävyys riippuvat vallan muodoista 
kuten persoonallisesta, legitiimistä, kompetentista ja houkuttelevasta auktoriteetista. 

Metodologisten ohjeiden seuraaminen ei kannusta vallan käsittelemistä myöskään 
riippuvuutena. Teorian ongelma on se, että se tarkastelee valtaa metodologisten 
suositusten vastaisesti ulkoisina suhteina, jossa toimijat vaihtavat keskenään erilaisia 
hyödykkeitä (palveluja). Riippuvuusteorian pääpaino on Foucault’n toiveiden vastai-
sesti valtaresurssien epätasaisen jakautumisen – jossa ihmiset poikkeavat toisistaan 
omaamiensa arvokkaiden resurssien suhteen – tuottamassa valtaedussa, joka suosii 
osaa vaihtosuhteiden toimijoista. Metodologisten ohjeiden noudattaminen ei rohkaise 
vallan käsittelemiseen suostumuksen organisointina. Niiden seuraaminen ei kannusta 
valtaotteen hyödyntämiseen, jos Gramscin ymmärretään virheellisesti pitävän tiedon ja 
vallan yhteyttä ulkoisena suhteena, jossa taloutta palvelevalla ideologisella koneistolla 
vääristetään ja peitetään totuutta. Niiden noudattaminen ei rohkaise valtakäsityksen 
soveltamiseen myöskään silloin, jos Gramscin uskotaan virheellisesti pitävän diskursseja 
(tietoa) alisteisina porvarilliselle luokkavallalle tai sen vastaisina.

Toiseksi perustelen teorioiden valintaa sillä, että niitä ei ole juuri tarkasteltu ja 
käsitelty sosiaalityössä. Otan Susanna Hyvärisen, Kirsi Juhilan ja Marjo Kurosen 
esimerkeiksi siitä, miten ja missä yhteydessä valtaa rajoittamisena on käsitelty. Hyväri 
(2001, 82, 100–101, 135–136) vastustaa anglosaksista valtateoriaa, joka perustuu 
osapuolten vuorovaikutuksessa ilmenevään intressien konfliktiin tai ristiriitaan, jossa 
toinen saa tahtonsa mukaan toisen taipumaan tämän vastustuksesta huolimatta. Toi-
sen osapuolen tavoitteiden meneminen läpi juontuu ajatuksesta, että valta on jonkun 
”käsissä” tai omistuksessa. Hyväri korostaa Foucault’n tapaan vallan omistamisen sijasta 
sen käyttöä. Valtaa ei käytetä velvoitteena tai kieltona niitä kohtaan, joilla ei ole valtaa. 
Hyväri vastustaa myös anglosaksista käsitystä, jossa subjektien valinnat ja intressit 
edeltävät valtaa ja saavat aikaan subjektien vallankäytön. Hyvärin mukaan valtasuh-
teet edeltävät subjekteja, jolloin valta tuottaa subjektit, joilla on erilaisia intressejä ja 
valintoja eri vaihtoehdoista. Valtasuhteiden tuottavuus johtaa pohtimaan myös sitä, 
mitä mahdollisuuksia poikkeavaa identiteettiä ”kantavalla” toimijalla on identiteetin 
murtamiseksi ja muuttamiseksi.
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Kirsi Juhila (2009) toteaa Foucault’n valtakäsitystä esitellessään produktiiviselle 
vallalle olevan tunnusomaista, että se on harjoitettua; ei annettua, vaihdettua tai voitet-
tua. Valta ei vain tukahduta ja aseta kieltoja, vaan se myös tuottaa tietoa ja mielihyvää. 
Kukaan ei ole vallan ulkopuolella, koska valta tuottaa subjektit kaikkine ominaisuuk-
sineen. ( Juhila, 2009, 56.) Marjo Kuronen (2004, 289) hakee hienovaraisempia ja 
käytännönläheisempiä vallan analysoimisen tapoja. Hänen mukaansa postmoderni 
kriittinen sosiaalityö lähtee siitä, että ”valta ei ole jotakin, jota tietyllä ryhmällä on ja 
joltakin toiselta puuttuu ja jota voisi yksinkertaisesti siirtää ryhmältä toiselle.” Myös 
Jan Fook (2001, 52–53) ”allekirjoittaa” sosiaalityön postmodernin valtakäsityksen 
keskeiset piirteet: valtaa harjoitetaan eikä omisteta; valta on sekä rajoittavaa että tuot-
tavaa; valta lähtee alhaalta ylöspäin. 

Hyvärin, Juhilan, Kurosen ja Fookin käsitykset kuvaavat hyvin kritiikkiä, jota valtaan 
rajoittamisena yleensä kohdistetaan. Valta ei ole jotain, 1) jonka toimijat omistavat 
resurssien muodossa, 2) joka perustuu vallan käyttäjän pyrkimyksiin, 3) joka ilmenee 
ja on olemassa vain vallan käyttäjän ja vallan kohteen pyrkimysten ristiriitana, 4) 
jonka avulla vain rajoitetaan vallan kohteiden toimintaa ja 5) jonka käyttäminen on 
automaattisesti pois toiselta. 

Jos valtaa ajatellaan vuorovaikutuksellisena kykynä, riippuvuutena tai suostumuk-
sen organisointina, tilanne on vielä heikompi. En ole löytänyt Mikko Mäntysaaren 
Gramsci-tulkintaa lukuun ottamatta yhtäkään sosiaalityön kotimaista kirjoitusta, jossa 
valtaa olisi käsitelty näistä näkökulmista. Poliittisen viestinnän tutkija Anu Kantola 
ja mediakulttuurin tutkija Mikko Lehtonen (2010) tosin sivuavat kirjoituksessaan 
sosiaalityölle keskeistä valtaistumisen teemaa. Sitä he pitävät Gramscin näkökulmasta 
yhtenä mahdollisena tapana tuottaa kansalaisten suostumusta. 

Tilanne on samantapainen myös anglosaksisen sosiaalityön kirjallisuuden puolella. 
Olen löytänyt vain yhden artikkelin, jossa valtaa tarkastellaan riippuvuutena ja yhden, 
jossa suostumuksen organisointina. Paul Garretin (2008) kirjoituksessa käydään läpi 
Gramscin elämää, luettavuutta vaikeuttavia seikkoja, käsitystä hegemoniasta ja yh-
teiskunnan modernisoitumisen taloudelle asettamia vaatimuksia, mutta sosiaalityötä 
koskevia huomioita Gramscin valtanäkökulmasta on vähän. Lisäksi huomiot jäävät 
yleiselle tasolle. Yeheskel Hasenfeldin (1987) lyhyehkössä artikkelissa käydään an-
siokkaasti läpi joitakin riippuvuusteoriaan liittyviä sosiaalityön erityispiirteitä, mutta 
kirjoituksen teoreettinen anti jää verrattain kapeaksi. 

Kolmanneksi esitän erityisiä perusteita valtaotteiden valitsemiselle. Valta hallintana 
edustaa työssäni valtavirraksi vakiintunutta käsitystä, jota vasten muita valtakäsityksiä 
sosiaalityössä yleensä arvioidaan ja arvotetaan. Tulkintani Foucault’n valtakäsityksestä 
nojaa hänen uransa viimeisimpiin kehittelyihinsä vallasta. Perustelen valintaa kahdella 
seikalla: 1) se mahdollistaa vallan käyttämisen ja vastarinnan hahmottelemista jäyk-
kyyden ja joustavuuden ulottuvuudella sosiaalityön asiakastyössä ja 2) se helpottaa 
sosiaalityöntekijän tehtävän luonnehtimista kahdesta eri näkökulmasta. 
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Valta rajoittamisena edustaa työssäni negatiivista, konfliktuaalista, rajoittavaa, ulkois-
ta (toimijoiden välisiin resurssieroihin perustuvaa) ja episodista käsitystä vallasta. Se on 
toinen valtateorioista, joka vastaa yleistä, arkipäiväistä näkemystä vallasta toiminnan 
rajoittamisena. Robert M. Dahl on määritellyt vallan kahdella eri tavalla. Ensimmäi-
nen määritelmä ei edellyttänyt toimijoiden intressien välistä konfliktia, mutta hän 
siirtyi myöhemmin empiiristä tutkimusta tehdessään vallan negatiiviseen, pyrkimysten 
välisen ristiriidan sisältävään määritelmään (Dahl, 1957, 202–203; Lukes, 1974, 34; 
Dahl, 2005). Perustelen negatiivisen valtakäsityksen valitsemista ennen kaikkea sillä, 
että Dahliin kohdistettu kritiikki sosiaalityössä ja muilla tieteenaloilla on koskenut ja 
koskee nimenomaan tätä versiota. Valtateoria on hyvä esimerkki ”ei-näin teoriasta”. 
Koetankin nostaa valtaotteesta esille myös myönteisemmin tulkittavissa olevia seikkoja. 

Valta riippuvuutena edustaa ulkoista, mikro-rakenteellista ja toimijoiden välisiin 
vaihtoihin perustuvaa valtateoriaa. Perustelen sen valintaa sillä, että se mahdollistaa 
asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisen riippuvuussuhteen monipuolisen tarkastelun. 
Olen pitäytynyt pitkälti Richard M. Emersonin (1962) riippuvuusteorian klassisem-
massa muotoilussa, koska olen halunnut korostaa rajoittamisteoriasta poiketen vallan 
ei-intentionaalisuutta ja vallan positiivisuutta. Riippuvuusteoriasta on tehty myö-
hemmin muotoiluja, joissa on huomioitu vallan ei-intentionaalisuuden ja vaihtojen 
palkitsevuuden lisäksi vallan tarkoituksellisuus ja vaihtojen rankaiseva puoli (esim. 
Molm, 1997). Riippuvuusteoria on rajoittamisteoriaa positiivisempi sikäli, että itse 
vallan mekanismi (sosiaalinen vaihto) on luonteeltaan positiivinen. Osapuolet hyötyvät 
aina jonkin verran toisilleen tekemistä palveluista.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä edustaa työssäni toista ”tavallista”, toimijoiden 
välisiin resurssieroihin ja vallan käytön oikeutettavuuteen perustuvaa arkipäiväistä 
käsitystä vallasta. Perustelen teorian valitsemista ennen kaikkea sillä, että vallan käytön 
oikeutettavuus on yksi keskeisimmistä asiakassuhteeseen vaikuttavista tekijöistä.

Halusin mukaan myös yhden kehittyneemmän marxilaisen teorian, jossa kulttuu-
rilla on suhteellinen autonomia, vaikka talous toimii vallan viimekätisenä perustana. 
Perustelen taloudellisen perustan säilyttämistä teoriassa Mikko Mäntysaaren (2009, 
104–105) huomioilla Marxin teorioiden vahvuuksista postmoderniin sosiaalityöhön 
verrattuna. Vaikka työväenluokkaan kuuluu aikaisempaa vähemmän ihmisiä, yh-
teiskunnallinen ja poliittinen valta keskittyy edelleen omistaville luokille, ehkä jopa 
aiempaa enemmän. Lisäksi työttömyys, köyhyys ja asunnottomuus eivät ole kadonneet 
mihinkään, vaan ne ovat edelleen sosiaalityön keskiössä. 

Tulkintani on lähellä Chantal Mouffen (1979), Stuart Hallin (1992) ja Ernesto 
Laclaun (2011) käsitystä. Olen pitäytynyt myös tässä klassisemmassa tulkinnassa, 
jossa taloudella on keskeinen rooli. Gramscin myöhemmissä uudelleenmuotoiluissa 
hegemoniaa on tarkasteltu lähinnä kulttuurisesta näkökulmasta. Esimerkiksi Mark 
Haugaardin ja Howard H. Lentnerin vuonna 2006 toimittaman kirjan Hegemony and 
power tulkinnoista valtaosa on kulttuurisia. 



En ole hakenut valtateorioita sosiaalityön teorioista, koska sosiaalityö on lainannut 
  valtakäsityksensä muilta tieteenaloilta kuten sosiologiasta, �loso�asta ja politiikan
tutkimuksesta. Mikä valtateorioiden suhde on sitten sosiaalityön teorioihin? Kyösti 
Raunion (2009) mukaan muodolliset teoriat ovat systematisoituja, yleistäviä, kir-
jallisesti esitettyjä ja julkisesti keskusteltuja teorioita. Epämuodolliset teoriat ovat 
sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin perustuvaa, yksittäisistä tapauksista yleistettyä, ei 
systematisoitua tietoa, joka vaikuttaa heidän toimintaansa. Molempien teoriatyyppi-
en tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sosiaalityöstä. Muodolliset ja epämuodolliset 
teoriat voivat liittyä kolmentyyppisiin sosiaalityölle merkityksellisiin teorioihin: 1) 
teorioihin siitä, mitä sosiaalityö on ja mikä sen yhteiskunnallinen tehtävä on, 2) teo-
rioihin asiakkaan todellisuudesta ja 3) teorioihin siitä, miten sosiaalityötä tehdään. 
Sosiaalityöntekijän toiminnan perustana voivat olla sekä työntekijän käytännöistä 
omaksumat näkemykset, että muodolliset teoriat. (Raunio, 2009, 136–137.) 

Esittelemäni valtateoriat ovat muodollisia ja sosiaalityöhön nähden ulkoisia teorioita. 
Niiden tarkoituksena on lisätä teoreettista ymmärrystä paitsi sosiaalityön luonteesta 
ja asiakkaiden todellisuudesta myös siitä, miten sosiaalityötä tehdään. Tekemisen tapa 
ei viittaa sosiaalityöntekijän käyttämiin työmenetelmiin, vaan sosiaalityöntekijän 
toiminnan tapoihin asiakkaiden kanssa eri valtateorioista katsottuna. 

Eri valta-käsityksiä yhteen kokoavalle esitykselle voisi ajatella kokonaisesityksen 
puutteen perusteella olevan teoreettista tilausta sosiaalityössä. Asiaa korostaa se, 
että valta on yksi liukkaimmista ja työläimmistä haltuun otettavista käsitteistä, mitä 
yhteiskuntatieteiden puolella on. Työni jatkaa aiempaa valtakeskustelua. Suomen 
 Akatemian laaja nelivuotinen Valta Suomessa -ohjelma loppui vuonna 2010. Kullerv o
Rainio (1980) on 1960-luvun lopulla eritellyt valtaa, sen käyttöä ja ilmenemismuo-
toja ja tarjonnut käsitteellisiä työkaluja vallan jäsentämiseen. Suomessa on tutkittu 
valtaa demokratian ja tasa-arvon näkökulmasta kahdessa suurprojektissa, TANDE-
Missa ja DETAssa vuosina 1973–1977. Ilkka Ruostetsaari (1992; 2014) puolestaan 
 on tarkastellut eliitin ja valtarakenteen muutosta 1990-luvulta 2010-luvulle. Myö s
sosiaalityön puolella on tehty valtaa koskevaa tutkimusta konstruktionismin näkökul-
masta. Tampereen yliopistolla tehtiin 2005–2007 tutkimusta nimellä Tuen ja kontrollin 
dile  mma s osiaalityön käytän nöissä. Työni on vallan näkökulmasta yksi vastaus Mikko 
Män tysaaren ym. (2009, 8) kirja ssaan Sosiaalityö ja teoria esittämään toiveeseen, että 
sosiaalityössä tehtäisiin enemmän teoreettista analyysia.

1.3    Sosiaalityön peruskysymyksen pohdinta: sosiaalityöntekijän
           ja asiakkaan välinen suhde vallan näkökulmasta

Sosiaalityön vallankäytössä keskeinen teema liittyy sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väli-
seen kohtaamiseen. Pohdin tätä kysymystä pitkin matkaa, mutta varsinkin tutkimukseni 
johtopäätösluvussa (luku 7). Vaikka tarkasteluni keskipisteessä on sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan välinen toiminta, käsittelen työssäni lyhyesti myös sitä, miten makrotason 
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käsitys valtiosta ja yhteiskunnasta heijastuu mikrotason valtasuhteissa. Tapaani tehdä 
tutkimusta ohjaa metodologisesti kolme asiaa: 1) tutkimuskysymykset siitä, mitä valta 
on ja miten valtaa käytetään, 2) valtakäsitykset ja niiden ulottuvuudet on valittu paitsi 
valtaotteiden vertailtavuuden myös sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen valtasuhteen 
eri puolien hahmottamisen helpottamiseksi ja 3) teorian ja empirian suhdetta havain-
nollistetaan tutkimuskirjallisuuden ja omiin sosiaalityön kokemuksiin perustuvan 
esiymmärryksen pohjalta muokattujen esimerkkien avulla. 

Lähden liikkeelle Foucault’n ajatuksesta: ei riitä, että pohditaan, mitä valta on, vaan 
on mietittävä myös sitä, miten valtaa käytetään (Foucault, 2000, 336–342). Toisaalta 
sitä, millaisia käsityksiä sosiaalityöllä on siitä, mitä valta on. Ja toisaalta sitä, miten 
sosiaalityössä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisissä kohtaamisissa käytetään valtaa. 

Pertti Tötön (2000, 74–76) mukaan MITÄ-kysymykset ovat sikäli perimmäisiä ky- 
symyksiä, että ne antavat käsitteellisen merkityksen sille, mistä jossakin teossa, rituaa-
 lissa, toiminnassa, käytännössä, rakenteessa tai muutoksessa on kyse. Tämä ilmene e
Foucault’n (valta hallintana) tavassa aloittaa vallan tarkasteleminen siitä, mitä se ei ole 
(esimerkiksi tukahduttavaa, omistettavaa ja oikeuttavaa). Hän jatkaa vallan hahmottele-
mista toteamalla sen olevan luonteeltaan – vaikkakin ei-olemuksellisella tavalla – pi-
 kemminkin tuottavaa ja sisäistä kuin rajoittavaa ja ulkoista. Gramsci (valta suostumukse n
 organisointina) jakaa Foucault’n kanssa käsityksen esimerkiksi vallan tuottavuudesta j a
 sisäisyydestä. Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja kykynä eroavat vallasta hallintana j a
 suostumuksen organisointina siinä, että ne pitävät valtaa luonteeltaan hieman toisistaa n
poiketen esimerkiksi ulkoisena, tukahduttavana, intentionaalisena ja rakenteellisena.

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja kykynä eroavat vallasta hallintana ja suostu-
muksen organisointina myös siinä, että ne jakavat pluralistisen käsityksen siitä, mitä val-
tiollinen ja yhteiskunnallinen valta on. Pluralistinen näkemys valtiosta ja yhteiskunnasta 
voidaan Ralph Milibandia (2009, 4–5) mukaillen tiivistää seuraavasti. Pluralistisen val-
tio- ja yhteiskuntateorian mukaan valta jakautuu yhteiskunnassa keskenään kilpailevien 
yksilöiden ja organisoituvien ryhmien kesken. Valta ei ole kenelläkään kokonaan, vaan 
kaikki saavat oman, erisuuruisen osansa siitä. Länsimaisissa demokraattisissa yhteis-
kunnissa kansalaisten tukena ovat universaali äänioikeus, vapaat ja säännölliset vaalit, 
sananvapaus ja järjestäytymisvapaus, jotka mahdollistavat mielipiteiden ilmaisemisen 
ja poliittisen osallistumisen lain, riippumattoman tuomioistuimen ja vapaan poliittisen 
kulttuurin suojeluksessa. Jokaisen valtion puolesta toimivan hallituksen on pystyttävä 
pidemmällä aikavälillä vastaamaan keskenään kamppailevien ryhmien intresseihin ja 
tarpeisiin, jos ne haluavat varmistaa enemmistön tuen ja pysyä vallan kahvassa. 

Gramscin käsitys valtiollisesta ja yhteiskunnallisesta vallasta poikkeaa vallasta 
hallintana siinä, että hän uskoo vain ratkaisevassa asemassa tuotantosuhteissa olevi-
en luokkien – pääoman omistajien ja työväenluokan – pystyvän tekemään valtiota 
ohjatessaan yhteiskuntaa radikaalisti muuttavia poliittisia reformeja. Vaikka käsitys 
on olemuksellinen tässä mielessä, porvariston ja työväenluokan asema taloudellisissa 
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1 Gramsci oli miten-kysymyksen lisäksi kiinnostunut myös miksi-kysymyksestä, joka edellyttää histo-
riallisesti ja kulttuurisesti erityisen tilanteen ja voimasuhdeasetelman tunnistamista, joka mahdollistaa 
vallankumouksen toteuttamisen oikealla hetkellä (vrt. Gramsci, 1982, 59–70).

tuotantosuhteissa ei takaa niille automaattisesti valtaa valtion ohjaksissa. Vallan horjut-
taminen, hankkiminen ja ylläpitäminen riippuvat viime kädessä siitä, kykenevätkö ne 
hankkimaan riittävän laajan kannatuksen ja suostumuksen yhteiskunnan eri luokissa 
ja ryhmissä ja yhdistämään ne poliittisten tavoitteidensa taakse. Foucault’lla ei ole 
hegemonian tapaista käsitettä, jolla kuvata valtion ja kansalaisyhteiskunnan välistä 
eroa, yhteyttä ja dynamiikkaa. 

Vaikka Foucault ottaa kantaa siihen, mitä valta on, hänen pääpainonsa on kysymyk-
sessä, miten valtaa käytetään (Foucault, 2000, 336–342). Mitchell Dean (2010, 33–40) 
esimerkiksi ymmärtää sen näin: miten ihmiset hallitsevat toisia ja itseään erilaisten 
tekniikoiden, rationaaliteettien, tiedon muotojen, identiteettien ja instituutioasemien 
välityksellä. Myös Gramsci on kiinnostunut MITEN-kysymyksestä1: miten ja missä 
määrin porvaristo ja työväenluokka onnistuvat horjuttamaan, hankkimaan ja ylläpitä-
mään valtaa, rekrytoimaan liittolaisia ja organisoimaan ja yhdistämään yhteiskunnan 
eri luokkia ja ryhmiä oman politiikkansa ja omien poliittisten tavoitteidensa taakse. 

Juha Koiviston ja Timo Uusituvan (1989, 73–76) mukaan Gramsci yrittää hegemo-
nia-käsitteen avulla analysoida, miten porvariston puolitiehen jääneet vallankumoukset 
(Risorgimento ja fordismi) erosivat onnistuneesta vallankumouksesta (jakobiinien 
Ranskan vallankumous). Hän koettaa hegemonian avulla arvioida myös sitä, miten 
työväenluokan pitäisi toimia, jotta se saisi kansanjoukot liikkeelle yhteiskunnan muut-
tamiseksi. Gramsci ottaa analyysin kohteeksi integraalisen valtion, jota tarkastellaan 
toiminnan tasolla valtion ja kansalaisyhteiskunnan koosteena, integraatioperustan 
tasolla herruutena ja johtamisena, organisatorisen perustan tasolla intellektuelleina ja 
instituution tasolla pakko- ja hegemoniakoneistona. 

Myös valta rajoittamisena ja riippuvuutena pyrkivät vastaamaan kysymykseen, 
miten valtaa käytetään, vaikka ne eivät teekään sitä Foucault’n tarkoittamalla tavalla. 
Hän ei tarkoita miten-kysymyksellä sitä, miten valta ilmaisee (manifest) itsensä, vaan 
miten valtaa harjoitetaan ja mitä tapahtuu, kun ihmiset käyttävät valtaa toistensa yli 
(Foucault, 2000, 337). Kysymys ohjaa huomiota vallan ilmenemismuotojen sijasta 
siihen, millaisten hallinnan käytäntöjen ja problematisointien avulla ihmiset hallitsevat 
itseään ja toisiaan ja millaisia seurauksia niillä on (Dean, 2010, 39). Valta rajoittamise-
na, riippuvuutena ja kykynä ymmärtävät eri tavoin sen, miten ja missä tilanteissa valta 
ilmaisee itsensä: 1) valta rajoittamisena tilanteina, jossa toinen osapuoli saa toimijoiden 
pyrkimysten ollessa ristiriidassa toisen osapuolen toimimaan oman tahtonsa mukaan, 
 2) valta riippuvuutena tilanteina, joissa vaihdon toinen osapuoli saa pienemmän riip-
puvuutensa vuoksi hankittua itselleen palveluksia vaihtokumppaneitaan pienemmillä
kustannuksilla ja 3) valta kykynä tilanteina, joissa vallankäyttäjä saa vallan kohtee n
toimimaan tarkoitetulla ja ennalta nähtävissä olevalla tavalla.
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Vallassa rajoittamisena, riippuvuutena ja kykynä ei ole pelkästään kyse siitä, miten 
valta ilmaisee itsensä, vaan millaisen prosessin kautta valta muodostuu. Pertti Tötön 
(2000, 76) mukaan miten-kysymykset keskittyvät prosesseihin: miten jokin asia on 
syntynyt tai kehittynyt. Valta rajoittamisena käsittää vallan sosialisaatioprosessina, 
jossa vallan kohteita (esimerkiksi sosiaalityön asiakkaita) opetetaan edistämään omia 
tavoitteitaan hyväksyttyjen keinojen avulla. Se ymmärtää vallan myös tiedollisena ja 
taktisena prosessina. Valta riippuvuutena käsittää vallan kvasineuvotellun vaihdon ja 
valta-asetelman tasapainottamisen prosessina. Valta vuorovaikutuksellisena kykynä 
ymmärtää sen vallan muotojen oikeutettavaan käyttöön perustuvana prosessina, jossa 
huomioidaan vallan kattavuus, intensiteetti ja vallan neutralisoitumis- ja muuttumis-
tendenssit. 

Valtakäsitykset ja niiden ulottuvuudet on valittu paitsi valtaotteiden vertailemisen 
myös sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen valtasuhteen eri puolien monipuolisem-
man ja johdonmukaisemman kuvailemisen helpottamiseksi. Tarkastelen sosiaalityönte-
kijän ja asiakkaan välistä suhdetta eri valtanäkemyksistä käsin seitsemästä eri näkökul-
masta: vallan perustan, luonteen, intressien, tiedon, toimijan, prosessin ja sosiaalityön 
tehtävän näkökulmasta. Olen etsinyt valtaotteita, jotka mahdollistavat esimerkiksi 
vallan perustallisuuden ja perustattomuuden, vallan ulkoisuuden ja sisäisyyden ja vallan 
rajoittavuuden ja tuottavuuden tarkastelemisen ja vertailemisen.

Perustelen sosiaalityön tehtävien tarkastelemista vallan näkökulmasta sillä, että valta 
on muodossa tai toisessa läsnä sosiaalityöntekijän tehtävissä. Roger Smithin (2008, 
7–8, 17, 191) mukaan vallassa ei ole kyse pelkästään sosiaalityöntekijän interventiosta 
asiakkaan elämään, koska erilaisia ryhmiä syrjivät rakenteet edesauttavat asiakkaan 
ongelmien syntymistä ja lisäävät interventioiden tarvetta. Sosiaalityöntekijä saattaa 
tuntea itsensä voimattomaksi organisaation ja rakenteiden edessä, mutta käyttää siitä 
huolimatta merkittävää valtaa asiakkaaseen. Sosiaalityössä on jo pitkään tiedostettu 
jännite asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja rakenteellisen muutostyön välillä. 

Perustelen vallan luonteen tarkastelua sosiaalityön moniulotteisuudella, komp-
leksisuudella ja ristiriitaisuudella. Sosiaalityöntekijän odotetaan toisaalta toimivan 
muodollisena ja tiedollisena auktoriteettina asiakkaalle ja toisaalta vahvistavan asiak-
kaan autonomiaa ja toiminnan ja valtaistumisen mahdollisuuksia (Smith, 2008, 8). 
Sosiaalityöntekijän kaksoistehtävä toisaalta kontrolloijana ja rajoittajana ja toisaalta 
avun tuojana ja mahdollistajana korostaa esimerkiksi sen merkitystä, miten negatiivisena 
tai positiivisena tai oikeutettuna tai ei-oikeutettuna asiakas pitää sosiaalityöntekijän 
vallankäyttöä. Kyse ei ole pelkästään asiakkaasta. Myös sosiaalityöntekijän työskente-
lyyn vaikuttaa se, miten positiivisessa tai negatiivisessa mielessä hän oman toimintansa 
näkee ja miten oikeutettuna hän vallankäyttöään pitää. 

Perustelen vallan perustan tarkastelemista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä 
yleensä vallitsevalla resurssiepätasapainolla ja asiakkaan heikolla ja haavoittuvalla 
asemalla. Sosiaalityöntekijän käsitys vallan perustasta voi vaikuttaa siihen, miten hän 
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yrittää asiakkaan tilannetta parantaa. Jos sosiaalityöntekijä katsoo asiakkaan ongel-
mien johtuvan taitamattomasta tai epätarkoituksenmukaisesta resurssien käytöstä, 
hän patistaa asiakasta resurssien taitavampaan käyttöön. Jos sosiaalityöntekijä arvioi 
asiakkaan ongelmien juontuvan rakenteellisista epäkohdista, hän suuntaa työskentelyä 
rakenteellisempaan, vallitsevaa järjestystä muuttavampaan suuntaan. 

Pidän intressien käsittelemistä tärkeänä, koska vallankäyttö liittyy sekä sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan välisiin intressiristiriitoihin, että konsensuksen luomiseen niiden 
välille. Oikeutan identiteetin tarkastelemisen sillä, että vallan käytöllä voi olla vaiku-
tuksia paitsi asiakkaan, myös sosiaalityöntekijän identiteettiin. Roger Smithin (2008, 
42–56) mukaan työntekijä voi eri ryhmien piirteitä arvostamalla tai väheksymällä 
vaikuttaa siihen, miten asiakas suhtautuu itseensä ja toisiin ja siihen, miten hän sovittaa 
omia intressejään hallitsevien ja kulttuurisesti arvostetumpien ryhmien intresseihin. 
Intressien yhteensovittamiseen saattaa vaikuttaa myös se, miten sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan intressejä koskevat neuvottelut onnistuvat ja miten palkitsevaksi omalle iden-
titeetilleen asiakas kokee heidän vuorovaikutuksensa. Intressien väliseen konsensukseen 
voi vaikuttaa sekin, miten oikeutettuna asiakas pitää sosiaalityöntekijän muodolliseen 
– esimerkiksi lain ja menettelytapojen takaamaan – ja epämuodolliseen – esimerkiksi
sukupuoleen ja etniseen taustaan – asemaan perustuvaa vallankäyttöä.

Perustelen prosessin tarkastelemista sillä, että sosiaalityöntekijän tapa käsittää valta 
prosessina saattaa vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hän työskentelee asiakkaan 
kanssa. Jos sosiaalityöntekijä esimerkiksi ymmärtää vallan ylläpitämisen ja muutta-
misen jatkuvana, tilanteittain vaihtuvana prosessina, hänen työnsä on pitkälti sovun 
ja konsensuksen hakemista asiakkaan ja sosiaalityöntekijän käsitysten välille. Jos 
sosiaalityöntekijä taas käsittää vallan hyväksyttävien menettelytapojen (esimerkiksi 
työn ja opiskelun) juurruttamisen prosessina, hän keskittyy asiakkaan käyttäytymisen 
rajoittamiseen oikeaan suuntaan. 

Pidän tiedon tarkastelemista perusteltuna, koska sosiaalityöntekijän käsitys tiedosta 
saattaa vaikuttaa siihen, miten hän käyttää valtaa työskennellessään. Mikäli hän pitää 
itseään tiedollisesti asiakkaan yläpuolella olevana asiantuntijana, hän tarjoaa valtaa 
käyttäessään passiiviselle asiakkaalleen ”lahjan”, jolla tämä saa ratkaistua ongelmansa 
(vrt. Smith, 2008, 55–56). Jos työntekijä käsittää tiedon tasavertaisemmin, hän ohjaa 
asiakkaan huomiota siihen, miten hallittujen ryhmien tavat puhua vähättelevästi 
erilaisista ryhmistä heijastavat heidän intressejään. Hän rohkaisee tällöin asiakasta 
kyseenalaistamaan ja haastamaan muiden ryhmien kulttuuria vähättelevät diskurssit ja 
uudelleenmuotoilemaan heidän diskursseihinsa sisältyvät tietonsa. (vrt. Smith, 2008, 
161–165.) 

Roger Smith (2008) on kirjassaan Social work and power käsitellyt kaikkia edellä 
mainittuja valtanäkökulmia, mutta hän ei ole tehnyt sitä johdonmukaisesti eri val-
tanäkemyksistä käsin. Yleisenä ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijän käsitys vallan 
perustasta, luonteesta, intresseistä, tiedosta, toimijasta, prosessista ja sosiaalityön teh-
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tävistä muuttuu valtaotteen vaihtumisen myötä ja vaikuttaa hänen työskentelyynsä. 
Jos työntekijä esimerkiksi pitää intressejä vuorovaikutuksessa rakentuvina tekijöinä, 
hän lähtee muokkaamaan hänen ja asiakkaan intressien välille konsensusta. Jos hän 
taas pitää intressejä pyrkimyksinä, hän lähtee vallankäytöllään rajoittamaan asiakkaan 
ei-toivottuja pyrkimyksiä.

Teoreettiseen analyysiin perustuvan sosiaalitutkimuksen eroa empiiriseen analyysiin 
on mahdollista selventää Pertti Tötön (2004) ”rautalankamallilla”. Teoreettinen analyysi 
ei perustu empiiriseen aineistoon, vaan aikaisempaan tutkimukseen ja tutkijan omaan 
aivo- ja ajattelutoimintaan. Empiirinen analyysi nojaa aikaisemman tutkimuksen 
ja tutkijan oman aivotoiminnan lisäksi empiiriseen aineistoon, joka pohjautuu 
mittaustuloksiin tai tekstiaineistoihin tai molempiin. (Töttö, 2004, 10–12.) Teo-
reettinen analyysini vallasta ei perustu kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin menetelmin 
järjestelmällisesti eriteltyyn empiiriseen aineistoon, vaan aikaisempaan tutkimukseen 
ja omaan ajattelutoimintaani. Valta rajoittamisena (Dahl, 1957; Dahl, 1986), valta 
riippuvuutena (Emerson, 1962) ja valta kykynä (Wrong, 2002) lähtivät liikkeelle 
teoreettisena tutkimuksena. Tutkijat (esim. Molm, 1997; Dahl, 2005) lisäsivät kui-
tenkin pian tutkimuskirjallisuuden ja tutkijan ajattelutoiminnan rinnalle empiirisen 
aineiston määrällisen analyysin. Vaikka Dennis H. Wrongin (2002) analyysi vallasta 
(valta kykynä) on puhtaasti teoreettista, hän korostaa vallan (käytön) empiirisen to-
dennettavuuden merkitystä.

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina perustuvat aikaisemman tutki-
muksen ja tutkijan ajattelutoiminnan lisäksi empiiriseen tekstiaineistoon. Gramscilla 
aikaisemmat tutkimukset ja tutkijan aivotoiminta viittaavat esimerkiksi marxilaisten 
teorioiden uudelleen jäsentämiseen (vrt. Böök, 1979, 24–29); Foucault’lla taas mar-
xilaisten ja juridis-liberaalien valtateorioiden kyseenalaistamiseen ja uudelleen ajatte-
lemiseen (vrt. Foucault, 1980, 88–108). Gramscin tapauksessa empiirinen aineisto 
tarkoittaa paitsi kansanperinteen kirjallisia muotoja myös ihmisten arkisia uskomuksia 
ja käytäntöjä (vrt. Böök, 1979, 23–29). Foucault’n tapauksessa se tarkoittaa tieteellisiä 
(lääketieteen, juridiikan, kriminologian, psykiatrian ja valtionhallinnon) diskursseja 
ja instituutioiden (armeijoiden, vankiloiden, sairaaloiden, koulujen ja tehtaiden) käy-
täntöjä (vrt. Alhanen, 2007, 104). 

Valtaa rajoittamisena ja kykynä tarkastelevia otteita yhdistää se, että teorioiden 
käyttämien metodien tarkoituksena on todentaa aineiston avulla, missä tapauksissa 
on kyse vallasta ja vallankäytöstä ja missä ei. Valta rajoittamisena pyrkii haastatteluai-
neiston määrällisen analyysin perusteella todistamaan, missä asioissa toimijat käyttävät 
valtaa toistensa yli (vrt. Dahl, 2005, 332–336). Steven Lukesin (1974) mukaan Dahlin 
metodina oli menestyksen ja tappion arvioiminen esimerkiksi sen perusteella, missä 
määrin poliittiset toimijat saivat toiset hyväksymään poliittiset aloitteensa ja torjuttua 
toisten vaihtoehtoiset aloitteet. Osallistujalla, jonka menestyksien yhteenlaskettu määrä 
oli suurin, oli eniten vaikutusvaltaa. (Lukes, 1974, 12.)
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Valta vuorovaikutuksellisena kykynä puolestaan pyrkii todentamaan, milloin toi-
nen saa toisen osapuolen toimimaan tarkoittamallaan tavalla. Toimijan valta voidaan 
todentaa kahdella tavalla. Dennis H. Wrong (2002) katsoo empiirisen aineiston mah-
dollistavan ensinnäkin sen todentamisen, saako toimija tahtonsa ilmaisemalla toisen 
osapuolen toimimaan tarkoittamallaan tavalla. Toiseksi sen avulla voidaan arvioida 
latenttia valtaa eli sitä, pyrkivätkö vallan kohteet ennakoimaan vallan haltijan tahtoa, 
vaikka hän ei harjoittaisi suoraa valtaa vallan kohteisiin eikä ilmaisisi tahtoaan millään 
tavalla. Toimijalla on kyky valtaan vain silloin, jos pystytään empiirisesti todentamaan, 
että vallan kohteet uskovat vallan haltijalla olevan valtaa, vallan haltija tietää sen ja us-
koo siihen ja puuttuu tarvittaessa vallan kohteiden toimintaan, jos he toimivat vastoin 
hänen tahtoaan. (Wrong, 2002, 7–9, 13–14, 127, 252–253.) 

Valta riippuvuutena eroaa vallasta rajoittamisena ja vallasta kykynä siinä, että teo-
rian avulla ei pyritä vain todentamaan, onko osapuolilla valtaa toisiinsa vai ei. Linda 
D. Molmin (1997, 75–76) mukaan teorian käyttämän metodin (yleensä kokeellisen
asetelman) tarkoituksena on luoda ja testata valtarakenteita ja -prosesseja koskevia ide-
oita. Teorian tulokset ovat yleistettävissä asetelmiin, jotka täyttävät teorian olosuhteet. 
Valta hallintana eroaa vallasta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena 
kykynä siinä, että se ei ole kiinnostunut vallan todentamisesta tai valtateorian kehittä-
misestä, vaan valtasuhteiden muodostaman alueen ja sen analysoinnin mahdollistavien 
välineiden määrittelemisestä (vrt. Foucault, 1999, 62–63). Genealogia on Foucault’n
ajatusten pohjalta kehitetty metodi, joka mahdollistaa sen analysoimisen, miten ihmiset 
hallitsevat itseään ja toisiaan hallinnan tekniikoiden, tiedon muotojen, instituutioase-
mien ja identiteettien välityksellä.

Valta suostumuksen organisointina muistuttaa valtaa riippuvuutena siinä, että 
Gramscin empiirisen aineiston – vaikkakin laadullisen – tarkoituksena on kehittää teo-
riaa. Se poikkeaa vallasta riippuvuutena kuitenkin siinä, että teorialla yritetään selittää 
sitä, miten vallitsevaa järjestystä ylläpidetään, haastetaan ja muutetaan suostumuksen 
organisoinnin avulla. Gramscin hegemoniaa koskevien ideoiden perustalta on kehitetty 
sittemmin metodi, jonka avulla voidaan analysoida, miten porvaristo ja työväenluokka 
onnistuvat horjuttamaan, hankkimaan ja ylläpitämään valtaa, värväämään liittolaisia ja 
organisoimaan ja yhdistämään yhteiskunnan eri luokkia ja ryhmiä oman politiikkansa 
ja omien poliittisten tavoitteidensa taakse.

Tutkimuskohteeni on teoreettinen ja käytän aineistonani empiirisen aineiston 
sijasta tutkimuskirjallisuutta, jonka pohjalta erittelen valtaa eri näkökulmista. 
Teoreettinen aineisto vaikeuttaa valtateorian liittämistä sosiaalityön empiiriseen 
todellisuuteen, koska en pysty poimimaan esimerkkejä empiirisistä aineistoista. Olen 
yrittänyt sen vuoksi havainnollistaa ja pohtia vallan eri puolia esimerkkien avulla, 
joiden valitsemisessa ja muotoilemisessa olen hyödyntänyt paitsi valtaa koskevaa 
tutkimuskirjallisuutta myös omaa, työkokemuksiini perustuvaa esiymmärrystäni 
sosiaalityöstä, jotta teoria ei jäisi irralliseksi sosiaalityön todellisuudesta. En ole 
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kerännyt esimerkkejä sosiaalityöstä järjestelmällisesti enkä oleta niiden kuvaavan 
sellaisenaan sosiaalityön laajaa kenttää.

Tapani hyödyntää omia kokemuksiani teoreettisten puolien havainnollistamisessa 
ja pohtimisessa muistuttaa jossain määrin Seppo Toiviaisen (1944–2005) ja Klaus 
Weckrothin itsere�ektiivisiä tekstejä. Seppo Toiviainen (1997, 109–110) kehittää,
pohdiskelee ja havainnollistaa teoriaansa juoppokulttuurista omilla kokemuksillaan. 
Hän katsoo tehneensä metodisesti osallistuvaa havainnointia sekä työntekijän että 
asiakkaan roolissa päihdeyhteisöissä. Klaus Weckroth (1997) puolestaan pohdiskelee 
omien kokemuksiensa avulla, miten hänestä tuli hullu. Hän ei käytä omia kokemuksiaan 
pelkästään hulluuden mietinnän välineenä, vaan nähdäkseni myös toiminnan teorian 
aspektien havainnollistamisessa. 

En käytä kuitenkaan Toiviaisen tapaan omia kokemuksiani empiirisenä aineistona, 
jonka pohjalta kehitän teoriaa. Hyödynnän työ- ja elämänkokemuksiin perustuvaa 
esiymmärrystäni pikemminkin kehittääkseni esimerkkejä, jotka mahdollistavat paitsi 
vallan eri puolien havainnollistamisen, valottamisen ja pohtimisen myös kytkemisen 
sosiaalityön todellisuuteen mahdollisimman uskottavalla tavalla. En siis yritä esimerk-
kien avulla testata, luoda tai kehittää teoriaa. Ratkaisu mahdollistaa valtanäkemysten 
liittämisen empiriaan tavalla, joka on teknisesti yhden tutkijan resurssein toteutetta-
vissa. Kyse ei ole pelkästään siitä, ettei minulla ole riittävästi voimavaroja käydä läpi 
sosiaalityön erilaisia aineistoja, vaan ennen kaikkea siitä, ettei valtaa ole tutkittu va-
litsemistani näkökulmista. Empiiristen tutkimusten puuttuessa sopivien esimerkkien 
löytäminen valtakäsitysten analysoimista varten on pitkälti sattuman kauppaa. 

1.4  Tutkimuksen rakenne ja kulku

Työ alkaa johdannolla Foucault’n käsitykseen vallasta hallintana, koska se dominoi 
pitkälti kotimaista keskustelua ja on yleensä vertailukohta, johon muita valtakäsityksiä 
verrataan. Valta hallintana toimii myös alustuksena seitsemän aiheen – vallan perustan, 
vallan luonteen, intressien, prosessin, toimijan, tiedon ja sosiaalityön tehtävän – kä-
sittelemiseen johdantoa seuraavissa valtaotteissa. Käsittelen johdannon jälkeen neljä 
valtaotetta seuraavassa järjestyksessä: valta rajoittamisena, valta riippuvuutena, valta 
vuorovaikutuksellisena kykynä ja valta suostumuksen organisointina. Kukin valtaote 
loppuu jaksoon, jossa vallan keskeisimmät piirteet tiivistetään taulukoksi. Työstäni saa 
nopeimmin käsityksen valtaotteiden kiteytysosista. Seitsemännessä luvussa vertaillaan 
viiden valtaotteen keskeisimmät piirteet. Seitsemäs luku loppuu valtaotteiden mahdol-
lisuuksia ja rajoituksia pohtivaan osaan. Työni on monogra�a. Luvut on mahdollista
lukea erillisinä esseinä, mutta ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 

Olen muokannut ja kehittänyt valtateorioita jonkun verran omaan suuntaani, 
jotta saisin terävämmin esille joitakin sosiaalityön piirteitä. Oikeutetun vallankäytön 
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portaat (valta vuorovaikutuksellisena kykynä) ja kvasi-neuvotellut vaihdot (valta 
riippuvuutena) lienevät ilmeisimmät esimerkit. Olen myös muotoillut sosiaalityön 
tehtävää eri valtanäkökulmien piirteiden perusteella, vaikka valtateoriat eivät tarjoa 
suoraa vastausta siihen, mikä sosiaalityön tehtävä on. Myös kohdissa, joissa muokkaan 
teoriaa, käytettyjen esimerkkien tarkoituksena on havainnollistaa teoriaa, ei testata, 
luoda tai kehittää teoriaa. Tiivistän työni lukuohjeen taulukoksi 1. 

Taulukko 1. Työn lukuohje 

Valta hallintana toimii johdantona seuraaville valtaotteille 

Valta rajoittamisena ja valtaotteen tiivistysjakso 

Valta riippuvuutena ja valtaotteen tiivistysjakso

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä ja valtaotteen tiivistysjakso

Valta suostumuksen organisointina ja valtaotteen tiivistysjakso

Valtakäsitykset vertailussa

Valtaotteiden rajoituksia ja mahdollisuuksia
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2  Valta hallintana

Jani Kaiston ja Miikka Pyykkösen (2010, 7–9) mukaan hallinnan analytiikka on yh-
teiskuntatieteellinen tutkimussuuntaus, joka on ottanut vaikutteita Michael Foucault’n 
ajattelun perinnöstä. Se on noussut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kan-
sainvälisesti osaksi yhteiskuntatutkimuksen valtavirtaa ja vakiinnuttanut erityisesti 
asemansa valtatutkimuksen keskiössä. Tutkimussuuntauksen menestystä selittää se, 
että hallinnan analytiikan tarkoituksena on tarjota konkreettisia työkaluja moninais-
ten vallankäytön ilmiöiden tarkastelemiseksi. Tutkimussuuntauksen merkittävämpinä 
kehittäjinä pidetään sosiologeja Peter Milleriä, Nikolas Rosea ja Mitchell Deania. 

Nikolas Rose (2010, 3) tarkoittaa hallinnalla (government) kaikkia niitä yrityksiä, 
joilla muokataan, opastetaan ja ohjataan paitsi toisten ihmisten myös yksilöiden omaa 
käyttäytymistä. Mitchell Deanin (2010, 18) määritelmä hallinnasta on hieman pidempi. 
Hallinta on enemmän tai vähemmän rationaalista, laskelmoivaa toimintaa, jota erilaiset 
auktoriteetit harjoittavat erilaisten tiedon muotojen ja tekniikoiden pohjalta, joilla he 
yrittävät muokata toimijoiden toimintaa heidän halujensa, pyrkimystensä, intressiensä 
ja uskomuksiensa välityksellä edistääkseen tiettyjä, ajan myötä muuttuvia päämääriä. 
Pyrkimykset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, vaan hallinnasta aiheutuu myös 
ennustamattomia seurauksia. 

2.1  Koditon, muuttuva valta

Foucault’n valtakäsityksen mukaan vallalla ei ole perustaa. Ajatus vallan perustatto-
muudesta ilmenee metodologisista ohjeista, joissa Foucault varoittaa palauttamasta 
vallan analysointia esimerkiksi toimijaan, instituutioon, taloudellisiin prosesseihin 
tai vallankäytön oikeutettavuuteen. Vallan perustattomuus tulee niin ikään esille 
keskittymisenä vallan erittelyssä ”miten”-kysymyksiin sen sijaan, että haettaisiin val-
lankäytölle jotain lähdettä, perustaa tai oikeutusta. (Foucault, 1999, 69–72; Foucault, 
2000, 336–337; Dean, 2010, 39–40.) Vallan perustattomuus ilmenee myös Foucault’n 
metodologisesta neuvosta, jossa kehotetaan olemaan etsimättä vastarintaa yhdestä 
paikasta, koska vastarintapesäkkeet ovat läsnä kaikkialla vallan verkostoissa. Ne voivat 
toimia niin valtasuhteiden vastustajana, päämääränä, tukena kuin valtauksen lähtökoh-
tanakin. (Foucault, 1999, 71–72.)
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Valtaote ei kuitenkaan ei kuitenkaan kiistä sitä, ettei sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
välillä olisi eroja resurssien laadussa ja määrässä. Foucault’n (2000, 337–339, 344) 
mukaan ihmisten väliset erot esimerkiksi varojen, tietojen, taitojen ja kompetenssien 
välillä vaikuttavat siihen, miten he voivat vaikuttaa toiminnallaan muiden ihmisten 
toimintaan. Vaikka erot toimijoiden välillä asettavat ehdot heidän toiminnalleen, erot 
ovat samaan aikaan valtasuhteiden tulosta. 

Valtanäkemyksen mukaan sosiaalityöntekijän vallalla asiakkaaseen ei ole selkeää, 
paikallistettavaa perustaa, joka pohjautuisi esimerkiksi työntekijän luokka-asemaan ta-
louden rakenteessa tai hänen vallan käytön oikeutettavuuteensa. Vallan perustattomuus 
merkitsee myös sitä, ettei asiakkaan vastarintaa voida paikantaa erityiseen kohteeseen 
kuten esimerkiksi johonkin toimijaan. Asiakkaan vastarinta sosiaalityöntekijää kohtaan 
ei johdu esimerkiksi siitä, että asiakas kuuluisi työväenluokkaan ja sosiaalityöntekijä 
porvariluokkaa palvelevaan keskiluokkaan. Vaikka sosiaalityöntekijän asiakasta suu-
remmat resurssit mahdollistavat hänen vallan käyttönsä asiakkaaseen, myös heidän 
väliset eronsa resurssien määrässä ja laadussa ovat valtasuhteiden aikaansaannosta.

Genealogia (genealogy) on hallinnan historiallista tutkimusta. Genealogian tar-
koituksena on tuoda näkyviin, millaisen prosessin kautta nykyisyydestä, jossa ihmiset 
hallitsevat toisiaan ja itseään, on tullut sellainen kuin se tällä hetkellä on. Valtaproses-
siin tartutaan seuraavin kysymyksin: miten asioita problematisoidaan ja otetaan tutki-
muksen kohteeksi, millaisin tieteellisiin tai muuhun asiantuntemukseen pohjautuviin 
diskursseihin ja auktoriteetteihin perustuen, millaisiin hallinnan harjoittajia ja kohteita 
ohjaaviin moraalisiin periaatteisiin ja ihanteisiin pohjautuen ja millaisiin tekniikkoihin, 
päämääriin ja subjektiasemiin perustuen? (Rose, 2010, 22, 57–58, 275.)

Genealogia ei tulkitse menneisyyttä nykyisyyttä edeltävänä vaiheena tai välttämättö-
mänä vaiheena kohti nykyhetkeä (Dean, 2010, 3, 56). Ajatuksena on, että genealogi ei 
tutki nykyhetkeä menneisyydestä käsin, esimerkiksi syitä seuraavina seurauksina, vaan 
menneisyyttä nykyisyydestä käsin. Genealogian tarkoituksena on osoittaa ihmisille, että 
nykyhetki olisi voinut toteutua monella muullakin – omat muodostumisen ehtonsa 
sisältävällä – tavalla ja että on olemassa vaihtoehtoisia tapoja ajatella, toimia ja hallita 
itseään ja muita totuuden nimissä (Rose, 2010, 57–60).

Lähden hahmottamaan valtaprosessia hallinnan järkien (rationalities) ja tekniikoiden 
(techniques) kautta. Nikolas Rosen (2010, 26–31), Mitchell Deanin (2010, 42–45) 
ja Nigel Partonin (1999, 105–106) luonnehdinta hallinnan järjen piirteistä voidaan 
tiivistää seuraavasti. Hallinnan järjessä on kyse järkeilemisen tavasta, joka tarjoaa 
vastauksen siihen, miten ihmisiä ja asioita problematisoidaan, millaisiin tieteellisiin 
diskursseihin ja auktoriteetteihin perustuen, millaisiin toimintaa ohjaaviin eettisiin 
periaatteisiin ja tekniikkoihin pohjautuen ja millaisiin tavoitteisiin ja subjektiasemiin 
perustuen. Hallinnan rationaalisuudelle on tunnusomaista myös sen siirrettävyys 
muihin yhteyksiin. Rosea (2010, 22, 28) tulkiten diskurssit ovat välineitä, jotka mah-
dollistavat hallinnan järjen ominaisuuksien yhteen kokoamisen ja muokkaamisen ja 
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tarjoavat yhteisen sanaston ja kehyksen, jonka puitteissa asioista voidaan keskustella 
ja kiistellä. Poliittista debattia käydä ei vain diskurssin sisällä vaan myös diskurssien 
välillä, jolloin diskurssit sekoittuvat toisiinsa ja muuttavat toisiaan. 

Hallintavallan toinen puoli koostuu hallinnan tekniikoista. Hallintavallan järki 
tulee hallittavaksi vain siihen asti kuin sillä on käytettävissään tekniikoita, joihin se 
voi kiinnittyä. Hallinnan tekniikoiden tavoitteina on ohjata ihmisen käyttäytymistä 
tavoitteita silmällä pitäen. (Rose, 2010, 51–52.) Diskurssit ovat paikka, jossa tieto ja 
valta [tekniikat] jäsentyvät eri tavoin (Foucault, 1999, 75). Toisiaan ja itseään hallinta-
tekniikoilla eriasteisesti hallitsevien ihmisten avulla toteutetaan vaihtelevalla menestyk-
sellä hallinnan järjen vaatimuksia siitä, millaisia ihmisten ja yhteiskuntien pitäisi olla. 

Rosen (2010, 51–54, 151–155) ja Deanin (2010, 42, 196–197) mukaan hallinnan 
tekniikoissa on kyse erilaisista teknisistä juonista kuten tiedon keräämisen, taltioimisen 
ja esittämisen tavoista ja valvonnan, neuvonnan, sopimusten, kuulemistilaisuuksien, 
koulutuksen, tilajärjestelyjen keinoista, joiden avulla asioita ja huolenaiheita tehdään 
tiedettäväksi, arvioitavaksi, laskettavaksi ja hallinnoitavaksi. Hallintatekniikoille on 
ominaista, että käyttökelpoisiksi osoittautuneet tekniikat ovat hallinnan järkien tapaan 
ajallisesti ja paikallisesti siirrettävissä hallinnan tilanteista ja pyrkimyksistä toiseen 
(Kaisto & Pyykkönen, 2010, 16). 

Foucault’n (1997, 292, 299) lähtökohta on se, että valtasuhteessa henkilö yrittää 
kontrolloida toisen käyttäytymistä. Hän jakaa yhdessä viimeisistä haastatteluistaan 
vallan (analysoinnin) kolmeen tasoon: strategisiin peleihin (strategic games), ylivallan 
tilaan (domination) ja niiden välissä oleviin hallinnan tekniikkoihin (techniques of go-
vernment). Ylivallan tilassa valtasuhteet ovat lukkiutuneita ja epäsymmetrisiä eivätkä 
ne ole käytännössä käännettävissä. Ylivallan tilassa vallan kohteen mahdollisuudet 
vastarintaan ovat erittäin rajatut. Heikompi osapuoli saattaa hetkellisesti parantaa 
tilannettaan esimerkiksi huijaamalla vahvempaa osapuolta tai pakenemalla, mutta hän 
ei pysty kääntämään valta-asetelmaa toisin päin. 

Strategisissa peleissä valtasuhteet ovat liikkuvia, epävakaita ja käännettävissä olevia, 
jolloin mahdollisuudet vastarintaan ovat hyvät. Peleissä osapuolet yrittävät kontrolloida 
toistensa toimintaa tai välttää toisen kontrollia. Hallinnan tekniikat, esimerkiksi ky-
symykset, tunnustusvaatimukset, kyselylomakkeet, asiakassuunnitelmat, liitepyynnöt, 
kantelut, nauhoitukset ja yhteydenotot esimieheen ovat välineitä, joilla osapuolet 
pyrkivät vaikuttamaan toistensa toimintaan. Hallinnan tekniikat voivat johtaa jäykkiin 
ja hierarkkisiin ylivallan tiloihin, mutta ne saattavat tarjota myös puitteet strategisille 
peleille, jotka mahdollistavat valta-asetelmien kääntämisen. (Foucault, 1997, 292, 299.)

Kolmijako käy ymmärrettävämmäksi, jos sitä tarkastellaan dispositiivin (dispositif) 
käsitteen kautta. Ilpo Helenin (Foucault, 1999, 501) mukaan dispositiivi on kamppailu-
jen, kiistojen, vallankäytön ja valtapyrkimysten tilanne ja verkosto, joka tuo verkostoon 
eri elementtejä kuten diskursseja (tietoa), subjektien asemia sääteleviä valtakäytäntöjä 
ja tiedon ja vallan kohteeksi otettavia ihmisruumiita. Toimijoiden kyvyt ovat sidoksissa 
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heidän asemaansa strategisessa verkostossa tai tilanteessa. Dispositiivin osat ovat myös 
sisäisessä suhteessa toisiinsa. Vallankäytön kohteet, subjektit ja siihen liittyvä tieto 
edellyttävät toisiaan ja tuottavat toinen toisensa. 

Tulkitsen kolmijaon seuraavasti: sosiaalityöntekijän ja asiakkaan käyttämät strate-
giset pelit ja hallinnan tekniikat ovat ”viimeinen” linkki” valtaa sisäisesti järjestävästä 
verkostosta, joka tuottaa heidän strategisen tilanteensa. Strateginen tilanne asettaa 
rajat ja mahdollisuudet sille, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas ajattelevat, toimivat ja 
hallitsevat itseään ja toisia. Toisinaan valtaverkoston ”loppupäässä” olevat hallinnan 
tekniikat laukaisevat ylivallan tilan, joka lukitsee joltakin, esimerkiksi liikkumisen ja 
yhteydenpidon, osalta toimijoiden strategisen tilanteen ja tekee valtasuhteiden kään-
tämisestä erittäin vaikeaa. 

Strategisissa peleissä on Kai Alhasta (2007, 124–127) mukaillakseni kyse tilan-
nekohtaisesta, keinoiltaan, kestoltaan ja tuloksiltaan vaihtelevasta vallankäytöstä ja 
hallinnan tekniikoissa suunnitelmallisesta, pitkäjänteisestä vallankäytöstä. Hallinnan 
vakiintuminen ei kuitenkaan merkitse hallittujen vapauden katoamista, vaan heidän 
tilapäistään alistumistaan tai vähäistä vastarintaa, jonka vuoksi hallinnan harjoittamista 
on jatkettava, jotta valtasuhteet säilyisivät ennallaan. 

Lastensuojelun avohuollon asiakkuuden alkuvaihe on esimerkki tilanteesta, jossa 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välille ei vielä ole ehtinyt vakiintua tekniikoita, jotka 
ohjaisivat suhteellisen ennustettavasti heidän vuorovaikutustaan. Vaikka aloitusvai-
heella on omat tekniikkansa, kuten siirtopalaveri ja asiakassuunnitelman laadinta, 
asiakassuhteen alussa on luultavasti enemmän liikkumavaraa sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan strategisille siirroille ja tilannekohtaiselle vallankäytölle kuin asiakassuhteissa, 
joissa nämä ovat ehtineet jo vakiintua. Sosiaalityöntekijän palvelualttius ja asiakkaan 
neuvojenottamisvalmius saattavat tällaisissa tilanteissa vaihdella merkittävästi sen 
mukaan, miten ja missä hengessä he sanansa toisilleen asettavat. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välille vakiintuu kahdenlaisia hallinnan tekniikoita. 
Vastarinnan ja valtasuhteen kääntämisen estävät dominaation tekniikat johtavat ylival-
lan tilaan, joka lukitsee toimijoiden strategisen tilanteen joltakin osin ja käytännössä 
estää strategisen pelaamisen. Vastarinnan ja valtasuhteen kääntämisen mahdollistavat 
hallinnan tekniikat takaavat sen, että toimijoiden strateginen asema ”liikkuu” ja että 
he voivat pelata strategisia pelejään enemmän tai vähemmän vapaasti.

Lastensuojelun avohuollon vapaaehtoisuuteen perustuvat hallinnan tekniikat (esi-
merkiksi avohuollon sijoitus ja lapsen toimintaa lastenkodissa ohjaavat pelisäännöt) 
asettavat lapsen ja vanhemmat strategiseen tilanteeseen, jossa heillä on mahdollisuus 
vastarintaan ja valtasuhteen kääntämiseen. Hallinnan tekniikat voidaan edelleen jakaa 
ei-normalisoiviin ja normalisoiviin hallinnan tekniikkoihin. Ei-normalisoivat hallinnan 
tekniikat tarjoavat asiakkaiden vastarinnalle normalisoivia tekniikoita enemmän liik-
kumavaraa. Tämä johtuu siitä, että ei-normalisoivat hallinnan tekniikat eivät arvioi ja 
arvota asiakkaan ajatuksia, toimintaa ja kehitystä yksipuolisesti tieteelliseen tietoon tai 
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muuhun asiantuntemukseen perustuvien normien näkökulmasta kuten normalisoivat 
hallinnan tekniikat. Ne jättävät enemmän tilaa paitsi asiakkaan tiedolle, kokemuksille 
ja vastarinnalle myös sosiaalityöntekijän vaihtoehtoisille ajatuksille. 

Normalisoivien tekniikoiden alainen asiakas voi asettua vastarintaan sosiaalityönte-
kijää vastaan, mutta hänen mahdollisuutensa valtasuhteen ja sosiaalityöntekijän ”pään 
kääntämiseen” ovat ei-normalisoivia tekniikoita heikommat. Tämä johtuu siitä, että 
sosiaalityöntekijä arvioi hänen vaatimustensa, perusteidensa ja toimintansa ”järkeä” 
sen mukaan, miten normaalilta ne näyttävät esimerkiksi kiintymysteorian perusteella. 
Tämä on nähdäkseni syy myös sille, miksi normalisoivien hallinnan tekniikoiden 
käyttö johtaa ei-normalisoivia tekniikoita herkemmin ylivallan tilaan. Dominaation 
tekniikat, esimerkiksi lapsen liikkumista ja yhteydenpidon rajoittamista koskevat 
päätökset, tuottavat ylivallan tilan, jossa lapsen ja vanhempien mahdollisuudet 
vastarintaan ja valtasuhteen kääntämiseen lapsen liikkumista ja yhteydenpitämistä 
koskevissa asioissa ovat erittäin rajoitetut. Vallan historiallinen ehdollisuus ilmenee 
siinä, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ajattelun ja toiminnan mahdollisuudet 
ja rajat vaihtelevat ajallisesti ja paikallisesti sen mukaan, millaisen vallan tekniikan 
vaikutuspiirissä he kulloinkin ovat. 

Valtaprosessit ovat sidoksissa kääntämisen (translation) mekanismeihin tai tek-
niikkoihin. Kääntämismekanismien merkitys korostuu liberaaliseen poliittiseen 
rationaliteettiin perustuvan hallinnan muodoissa, joissa yritetään samanaikaisesti 
sekä kunnioittaa hallinnan kohteiden autonomiaa, että muokata heidän käyttäyty-
mistään (Rose, 2010, 48–49; Kaisto, 2010, 57–60). Valta on prosessi, jossa erilaisia 
rationaalisuuksia edistäviä hallinnan tekniikoita siirretään ajallisesti ja paikallisesti 
tasolta toiselle: poliittisten instituutioiden (esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen), hyödynnettävissä olevien julkisten organisaatioiden (esimerkiksi 
hyvinvointipalvelujen organisaation ja sen alaorganisaation lastensuojelun), yksityisten 
yhdistysten ja järjestöjen (esimerkiksi Pelastakaa lapset -yhdistyksen) ja konkreettisten 
työpaikkojen (esimerkiksi tiettyjen lastensuojeluasemien, neuvoloiden ja koulujen) 
tasoille, joissa yksilöt ajattelevat ja toimivat (vrt. Kaisto, 2010, 58).

Rose (2010, 48–49) kutsuu tapaa, jolla eri tasoilla toimivien ihmisten pyrkimyksiä ja 
arvoja yritetään yhdistää samansuuntaiseksi toiminnaksi, etäältä hallinnan tekniikoiksi 
(government at distance). Etäältä hallinta mahdollistaa niin yksilöiden, organisaatioiden 
kuin väestönkin hallinnan. 

Valta on edelleen prosessi, jossa ulkoisia hallinnan tekniikoita käännetään sisäisiksi 
hallinnan muodoiksi. Hallinnan läpivieminen ei onnistu yksin ulkoisten hallinnan 
tekniikoiden avulla, vaan siihen tarvitaan myös sisäistä hallintaa koskevia itsen teknii-
koita, joiden avulla hallinnan harjoittaja saa hallinnan kohteen muokkaamaan omia 
ajatuksiaan ja käyttäytymistään toivottuun suuntaan (vrt. Kaisto, 2010, 56). Yksilöt 
voivat työstää ajatuksiaan ja toimintaansa itsen tekniikoiden avulla joko itse tai mui-
den avustuksella (Foucault 1997, 225). Hallinnan kohteet kääntävät tällöin ulkoisen 
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hallinnan tekniikat omia ajatuksiaan ja toimintaansa ohjaaviksi sisäisiksi tekniikoiksi 
joko omatoimisesti tai hallinnan harjoittajan opastuksella. 

Valtaprosessille on myös tunnusomaista, että yhden rationaalisuuden muodon edis-
tämiseen voidaan käyttää lukuisia eri tekniikoita ja että yhtä ja samaa tekniikkaa on 
mahdollista käyttää erilaisten rationaalisuuksien ja päämäärien eteenpäin viemiseen. 
Colin Gordon (Foucault, 1980, 252–253; Foucault, 2000, xiv-xv) kiinnittää huomiota 
siihen, että yhtä ja samaa tekniikkaa voidaan käyttää erilaisten sosiaalisten ja poliittisten 
intressien palvelemiseen. Rosen (2010, 49–51) mukaan tekniikoiden onnistuneen kään-
tämisen edellytyksenä on se, että vallan kohteet pystyvät kääntämään vallan käyttäjien 
arvoja ja tavoitteita niin, että ne palvelevat myös heidän omia tavoitteitaan ja arvojaan. 

Esimerkiksi terapiassa lapsuuden traumoja työstävä nuori sovittaa terapian alku-
peräisiä tavoitteita – kehon tuntemusten sanoittaminen, ylivireystilan aiheuttamien 
oireiden heikentäminen, traumaattisen kokemuksen siirtäminen menneisyyteen – 
omiin tavoitteisiinsa ja tarpeisiinsa. Nuori saattaa lieventää omaa syyllisyyttään ja 
ahdistustaan selittämällä poikkeavaa käyttäytymistään lapsuuden traumaattisilla koke-
muksilla. Hän voi selittää sopimatonta käyttäytymistä myös ylivireyden aiheuttamilla 
oireilla ja sillä, ettei hän ole saanut otettua vielä riittävästi etäisyyttä traumaattiseen 
kokemukseen. Nuori muuttaa näin traumojen sanoittamisen, etäisyyden ottamisen 
ja ylivireyden heikentämisen tekniikat omia tarpeitaan ja tavoitteitaan palvelevaksi 
selittelymalliksi.

Valta on epätäydellinen prosessi, koska diskurssien ja tekniikoiden kääntämisellä on 
usein ei-tarkoitettuja seurauksia. Rosen (2010, 50–51) mukaan kääntäminen on epä-
täydellinen mekanismi, joka on altis moninaisille paineille ja vääristymille. Diskurssit 
ja hallinnan tekniikat voivat esimerkiksi vahvistaa vallan kohteen kiinnostusta ja halua 
huomion ja kontrollin kohteena olevaan ilmiöön kuten seksuaalisuuteen ja ”houkutella” 
vastarintaan kontrollinpitäjiä vastaan (Foucault, 1980, 56–57; Foucault, 1999, 73–76). 

Päihteettömyyttä tukevat hallinnan tekniikat, kuten valistus ja huumeseulat saattavat 
vahvistaa nuoren kiinnostusta huumeisiin ja ”kannustaa” tutustumaan päihdepiireihin, 
opettelemaan uuden, jännittävän jäsentää ympäristöään ja kokeilemaan aineiden näky-
vyyttä testeissä. Nuori voi esimerkiksi oppia laimentamaan huumeseuloja, peittämään 
etsittäviä aineita toisilla aineilla ja käyttämään erilaisia varoaikoja. 

2.2  Vallan profiili ja valta ihmisen muokkaajana

Ilpo Helenin (1994, 278) mukaan valta on luonteeltaan toiminnallista. Foucault 
(2000, 340–342) ei pidä valtaa yksinkertaisesti partnerien, yksilöiden ja kollektiivien 
välisenä suhteena, vaan tapana, jossa toiminnoilla muotoillaan toisia toimintoja. Valta 
on olemassa vain silloin, kun se pannaan toimimaan. Vallassa on kyse toisiin ihmisiin 
kohdistuvasta toiminnasta, jolla pyritään vaikuttamaan käynnissä olevaan toimintaan 
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tai nykyhetkessä tai tulevaisuudessa esille nousevaan toimintaan. Keskiössä eivät ole 
niinkään valtasuhteen toimijat kuten yksilöt ja ryhmät, vaan suhteen valtamekanismit. 

Kai Alhanen (2007, 124–127) jakaa vallankäytön, toimintaan kohdistuvan toimin-
nan, kahteen osaan: tilannekohtaiseen vallankäyttöön, jonka kesto, keinot ja lopputu-
lokset vaihtelevat ja hallintaan, joka on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja vakiintunutta 
vallankäyttöä. Edellä kävi ilmi, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välille voi vakiintua 
kolmenlaisia tekniikoita: dominaation, ei-normalisoivan hallinnan ja normalisoivan 
hallinnan tekniikoita. Tekniikat eroavat toisistaan siinä, miten suuren ajattelemisen ja 
toiminnan vapauden ne vallan kohteelle suovat. 

Sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla on valtaa toisiinsa vain silloin, kun he yrittävät 
vaikuttaa omalla toiminnallaan toisen aktuaaliseen tai mahdolliseen käyttäytymiseen 
nyt tai tulevaisuudessa. Keskiössä eivät ole sosiaalityöntekijä ja asiakas, vaan hallinnan 
tekniikat – esimerkiksi tunnustamiskäytännöt ja päihdearviolomakkeet – jotka ohjaavat 
valtasuhdetta. Sosiaalityöntekijä käyttää asiakkaaseen tilannekohtaista, kestoltaan, kei-
noiltaan ja lopputuloksiltaan vaihtelevaa valtaa, joka toistuessaan vähitellen vakiintuu 
suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi hallinnaksi. 

Sosiaalityöntekijän vallan vakiintuminen ei tarkoita asiakkaan vapauden katoa-
mista, vaan hänen vastarintansa heikkenemistä ja siirtämistä, jonka vuoksi hallintaa 
on jatkuvasti ylläpidettävä käytännöillä, jotta valtasuhteet säilyisivät ennallaan (vrt. 
Alhanen, 2007, 127). Asiakkaan vapaus vastarintaan on pienimmillään dominaation 
tekniikassa ja suurimmillaan ei-normalisoivan hallinnan tekniikassa, joka sallii melko 
vapaasti erilaisten strategisten pelien käymisen. Asiakkaan vapauden aste normalisoivan 
hallinnan tekniikassa on jotain dominaation tekniikan ja ei-normalisoivan hallinnan 
tekniikan väliltä. 

 Vallan ja voimankäytön (force) erottaa toisistaan se, että edellisessä vallan kohteella 
on mahdollisuus (vapaus) valita alistumisen ja vastarinnan välillä, mutta jälkimmäi-
sessä ei. Ne poikkeavat toisistaan myös siinä, että edellisessä vallan kohdetta pidetään 
päätöksentekoon kykenevänä toimijana, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa häntä 
kohdellaan päätöksentekoon ja valintoihin kykenemättömänä esineenä tai objektina. 
(Foucault, 2000, 340–342.) Sosiaalityöntekijä ei käytä valtaa vaan voimaa, jos hän ei 
pidä asiakasta päätöksentekoon ja valintoihin kykenevänä toimijana eikä jätä hänelle 
mahdollisuutta tehdä omaa toimintaa koskevia päätöksiä. 

Vallalle on luonteenomaista myös sen ruumiillisuus (Helen, 1994, 274). Foucault’n 
(1999, 99–103) mukaan historiallisesti kehittynyt biovalta on mahdollista jaotella 
kahteen, historiallisesti eriaikaisesti kehittyneeseen osaan: yksilöiden ruumin voi-
mia kesyttävään, muokkaavaan ja vahvistavaan kurivaltaan ja biologisen lajiruumiin 
ominaisuuksien kuten syntyvyyden, kuolleisuuden, eliniän, hedelmällisyyden ja ter-
veydentilan väestötason hallintaan. Nämä osat eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan 
ennemminkin kaksi kehityksen napaa, jotka kokonainen välittävien suhteiden verkosto 
yhdistää toisiinsa. 
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Sosiaalityöntekijä käyttää yksilöllistä kurivaltaa, kun hän yrittää hallinnan teknii-
koilla – esimerkiksi aktivointisuunnitelmalla ja päiväkirjan pitämisellä – muuttaa 
nuoren vuorokausirytmiä ja opiskelua ja työtä koskevia asenteita ja toimintatapoja. 
Väestötason hallinnan tarkoituksena on tukea ja edistää yhteiskunnassa heikoimmassa 
asemassa olevia yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä ja kartoittaa, kehittää ja tarjota heille so-
pivia sosiaalipalveluja. Väestöllisinä hallinnan tekniikkoina hyödynnetään esimerkiksi 
sosiaalipalvelujen vaikuttavuustutkimuksia, sosiaalisten ongelmien kasautumista ja 
ehkäisyä koskevia tutkimuksia ja palvelujen laatua arvioivia asiakaskyselyjä.

Hallinta kohdistuu paitsi yksilöiden ruumiinvoimien kesyttämiseen, lisäämiseen ja 
vahvistamiseen myös yhteiskunnan sosiaalisen ruumiin vahvistamiseen ja suojelemi-
seen. Hallinta ei kohdistu vain ruumiisiin, vaan se myös toimii ruumiissa ja ruumiiden 
välityksellä. (Foucault, 1980, 55–56, 124–125.) Hallinta ei voi olla vaikuttavaa, ellei 
hallinnan järkeä (moraalisia periaatteita, asioita ja ongelmia kuvailtavaksi, ymmärret-
täväksi ja käsiteltäväksi tekevää kieltä, tiedollisia käsityksiä asioiden tilasta ja niiden 
toivottavasta suunnasta) onnistuta kääntämään tekniikoiksi, joilla ihmiset hallitsevat 
toisiaan ja itseään (Rose, 2010, 26–31, 40–52). 

Tekniikoiden menestystä mitataan viime kädessä sillä, missä määrin ihmiset [sosi-
aalityöntekijä ja asiakas] omaksuvat tekniikoiden esittämän aseman mukaiset piirteet, 
orientaation ja ajatus- ja toimintatavat (Dean, 2010, 45–46). Tekniikoiden ruumiillis-
tumisessa on kyse siitä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas alkavat hallita toisten ja omaa 
käyttäytymistä omaksuttujen tekniikoiden avulla. Tekniikat eivät ole jonkin strategian, 
ohjelman, tahdon tai tarkoituksen ruumiillistumia, vaan ne erkanevat enemmän tai 
vähemmän ”alkuperäisestä” ajatuksesta ja muuttavat muotoaan, kun ihmiset sovittavat 
niitä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa omiin tietoihinsa, arvoihinsa ja tavoitteisiinsa 
(Rose, 2010, 48–54). 

Foucault (1999, 69–76) katsoo, että valta tulisi ymmärtää toiminta-alueensa si-
säistä järjestystä konstituoivien voimasuhteiden moninaisuudeksi, joka pitää sisällään 
kaiken: erilaiset suhteet, tiedot, taktiikat, toimijat, strategiat, tavoitteet, instituutiot, 
vastakkainasettelut ja liittoumat. Kolmas – toiminnallisuuteen sisältyvä – vallalle 
luonteenomainen piirre onkin vallan sisäisyys. 

Martin Kuschin (1993, 108–110) mukaan valtasuhteessa ei ole kyse toimijoiden 
välisistä ulkoisesti vertailtavista resurssieroista, jotka takaavat toisen osapuolen ylivallan 
yli. Valtasuhdetta ei tarkastella tällöin toimintana, jossa liikkeelle lähdetään vallanhar-
joittajasta ja jatketaan kohti vallan kohdetta. Valtasuhde nähdään pikemminkin sisäisen 
vuorovaikutuksen suhteena, jossa valtamekanismit muovaavat suhteen osapuolia eri 
tavoin. Alhanen (2009) katsoo valtasuhteita muodostuvan kaikkiin käytäntöihin, joissa 
ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Valtasuhteet eivät ole muusta sosiaalisesta toiminnasta ja 
käytännöistä erillisiä suhteita, vaan vaikuttavat niissä sisäisesti. (Alhanen, 2009, 121.) 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde muuttuu sitä mukaa, kun he yrittävät vai-
kuttaa toistensa toimintaan erilaisten diskurssien ja valtatekniikoiden kuten lasten-
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suojeluilmoitusten, päihdetestien, tunnustusvaatimusten ja sanontojen välityksellä. 
Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan mahdollisuudet käyttää hallinnan tekniikoita ovat 
sidoksissa siihen, mikä heidän strateginen tilanne kulloinkin on erilaisten instituu-
tioiden, diskurssien, tekniikoiden, tavoitteiden, liittoutumien ja vastakkainasettelujen 
vaikutusten seurauksena (vrt. Foucault, 1999, 69–76). 

Käsitys vallan toimijuudesta ja sisäisyydestä on tiiviissä yhteydessä myös vallan tuot-
tavuuteen. Helen (1994, 278) tiivistää Axel Honnethia (1985, 184–193)2 mukaillen 
vallan tuottavuuden kolmeksi kohdaksi. Valta muodostaa ensinnäkin toimintakentän: 
subjektit ja pyrkimysten kirjon, toimintakykyä ja mahdollisuuksia. Toiseksi valta tuottaa 
totuuden kenttiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden havaita vallan kohteita ja ongelmia 
sekä muovaa tietämisen ja määrittelyn kriteerit. Kolmanneksi valta jäsentää ruumiin 
ja tuottaa ruumiillisuuden strategioiden ja taktiikoiden välityksellä. Valta tuottaa siis 
toimijat, identiteetin ja tiedon. Tuija Pulkkisen (1998, 98–99) mukaan valtasuhteet 
edeltävät toimijoita ja heidän valintojaan, jolloin myös toimijoiden intressit ovat vallan 
tulosta. Jos valtasuhteet edeltävät toimijoita ja heidän valintojaan, myös osapuolten 
hyödylliseksi katsomat asiat ja sosiaalityön tehtävät ovat vallan tuottamia. 

Vallan tekniikat eroavat toisistaan siinä, 1) miten ne samanaikaisesti vahvistavat ja 
heikentävät sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintakykyä ja elinvoimaa ja 2) millaisen 
konsensuksen ja ristiriidan yhdistelmän ne tuottavat. Dominaation ja normalisoivan 
hallinnan tekniikat tuottavat toisaalta jonkin asteisen ristiriidan väestön yleisten 
intressien ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) asettavat 
asiakkaan ja sosiaalityöntekijän keskustelun ensisijaisesti normaalin ja epänormaalin 
väliselle jatkumolle, 2) arvioivat ja arvottavat heidän intressejään (arvot, uskomukset, 
tavoitteet, periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat) normaalin ja epänormaalin välisellä 
janalla ja 3) vaikeuttavat heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia normaalin ja 
epänormaalin välisen jatkumon ulkopuolella. Ne tuottavat toisaalta jonkinasteisen 
konsensuksen väestön yleisten intressien ja työntekijän ja asiakkaan intressien välille, 
koska ne 1) jättävät jonkin verran neuvotteluvaraa – normalisoivat hallinnan tekniikat 
enemmän ja dominaation tekniikat vähemmän – työntekijän ja asiakkaan arvoille, 
käsityksille ja pyrkimyksille, miten he tekniikkoja soveltavat ja 2) ne vahvistavat paitsi 
heidän myös väestön elinvoimaa ja toimintakykyä jollakin toiminnan – esimerkiksi 
turvallisuuden, seksuaalisuuden ja terveyden – alueella.

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat tuottavat toisaalta konsensuksen sosiaali-
työntekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) mahdollistavat sen pohtimisen, 
missä määrin normaalisuus-periaatteet ovat ristiriidassa heidän intressiensä kanssa ja 
missä määrin ne palvelevat heidän intressejään ja 2) mahdollistavat heidän käsitysten-
sä, arvojensa, pyrkimystensä ja ongelman asettelujensa esiin nostamisen ja 3) niiden 

2 Honneth, Axel 1985: Kritik der macht. Reflexionsstufen einer kritischen gesellschafttheorie. Suhrkamp. 
Frankfurt am Main. 
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kehittämisen heidän yhteisiksi intresseikseen heidän ajattelemisen ja toimimisen 
eronsa huomioivalla tavalla. Ne tuottavat toisaalta jonkinasteisen ristiriidan väestön 
ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) sivuuttavat yksilöiden 
ja väestön elinvoimaa vaalivat ja vahvistavat käsitykset hakiessaan ja kehittäessään 
työntekijän ja asiakkaan ajattelemisen ja toimimisen erot paremmin huomioivia 
käsityksiä 2) kyseenalaistavat normaalisuus-periaatteeseen perustuvan järjestyksen ja 
3) heikentävät ainakin lyhyellä aikavälillä väestön elinvoimaa kokonaisuudessaan ja 
heidän mahdollisuuksiaan toimia menestyksellisesti normaalisuus-periaatteen mukaan 
järjestetyssä yhteiskunnassa. 

Foucault katsoo ”valtaa” olevan ”kaikkialla”, ”koska se kattaa kaiken ja koska se tulee 
kaikkialta” (1999, 70). Käsitys vallan sisäisyydestä, toiminnallisuudesta ja tuottavuu-
desta on läheisessä yhteydessä vallan kaiken kattavuuteen. Jos valta on läsnä kaikessa 
sosiaalisessa toiminnassa – myös diskursseissa – jossa ihmiset vaikuttavat toisiinsa, 
valta on kaiken kattavaa. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät ole olemassa sosiaalityön 
ulkopuolella, koska he ovat itse tuon toiminnan tulosta ( Juhila, 2009, 53). 

Vaikka sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde olisi vakiintunut pitkäjänteiseksi ja 
ennustettavaksi vallankäytöksi (hallinnaksi) asiakastyössä, muutokset työilmapiirissä, 
sairaslomien määrässä, henkilökunnan vaihtuvuudessa, kaupungin strategisissa linjauk-
sissa ja organisaation ohjeistuksissa muuttavat enemmän tai vähemmän sosiaalityönteki-
jän ja asiakkaan toiminta-alaa ja mahdollisuuksia. Kyse on siitä, että heidän strateginen 
asemansa vallan verkostossa muuttuu jatkuvasti kaiken sen toiminnan vuoksi, joka 
sosiaalityöhön kohdistuu. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät astu vallan ulkopuolelle 
edes sosiaalityön ulkopuolella, kun he eivät tapaa, ajattele ja toimi toinen mielessään, 
koska sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa muuttaa jatkuvasti heidän 
toimintansa alaa ja mahdollisuuksia. 

Vaikka valta ei ole luonteeltaan hyvää taikka pahaa, se on potentiaalisesti vaarallista. 
Gordonin (1980, 234–235) mukaan Foucault ei pidä valtaa yksiselitteisesti hyvänä 
asiana, joka vahvistaa yhteisön sosiaalista yhtenäisyyttä, ylläpitää olemisen ehtoja ja 
turvaa yhteisön elinkelpoisuutta. Hän ei pidä valtaa myöskään yksiselitteisesti pahana, 
sortavana, tukahduttavana asiana, josta pitäisi vapautua tai pyrkiä pois. Vallalla on niin 
”hyviä” kuin ”pahojakin” vaikutuksia. Toimijoiden – niin hallinnan harjoittajien kuin 
kohteidenkin – kyvyt ja elinvoima vahvistuvat ja kehittyvät hallinnan tekniikoiden 
välityksellä, jotka edellyttävät kohteilta tiettyjä asemia, ominaisuuksia, pyrkimyksiä 
ja kykyjä (vrt. Dean, 2010, 43–44). 

Vallan tekniikoiden käytössä piilee myös aina mahdollisuus, että tekniikoiden käyttö 
johtaa jäykkiin ja hierarkkisiin ylivallan tiloihin, joissa osapuolten toiminnan mahdolli-
suudet ovat erittäin rajatut (Foucault, 1997, 299–301). Myös normalisoivan hallinnan 
tekniikat rajoittavat merkittävästi osapuolten toiminnan mahdollisuuksia, vaikka ne 
jättävätkin toimijoiden tavoitteille ja arvoille jonkin verran tilaa. Sosiaalityöntekijän 
on syytä olla perillä sekä vallan ”hyvästä”, ihmisten toimintakykyä vahvistavasta ja toisin 
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ajattelemisen ja toimimisen mahdollisuuksia laventavasta puolesta, että vallan ”pahasta”, 
ihmisten ajattelun ja toiminnan mahdollisuuksia kaventavasta puolesta. 

Ilpo Helenin mukaan historiallisesti ainutkertaista ja sattumanvaraista tapahtumaa 
ei voida palauttaa johonkin elementtiin, syyhyn, järjestykseen tai merkitykseen eikä 
selittää sitä niillä. Ilmaantuva tapahtuma ei pysy samana läpi historian vaan muuttaa 
muotoaan. (2005, 97.)3 Valta on luonteeltaan kontingenttia (contingent) eli sattumanva-
raista. Rose (2010) arvioi, että genealogian tavoitteena ei ole löytää historiasta kätkettyä 
totuutta siitä, mikä yhdistää todellisuuden moninaisuutta ja sen peräkkäisiä vaiheita, 
vaan pikemminkin paljastaa nykyhetkellä luonnollisena pidettyjä ongelma-alueita 
[esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta ja yliseksualisoitumista]. Tarkoituksena on 
jäljittää ongelmien esille nostamisen mahdollistaneet historialliset ehdot ja osoittaa 
totuuksien historiallisuus ja sattumanvaraisuus. Kyse on sen ymmärtämisestä, miten 
historiallisesti erityiset ja muuttuvat rationaalisuudet ja hallinnan tekniikat asettavat 
rajat ja mahdollisuudet sille, kuinka ihmiset ymmärtävät ja hallitsevat itseään ja toi-
siaan. Rationaalisuuksilla ja tekniikoilla ei ole yhtä alkuperää tai olemusta, koska ne 
ovat kooste eri instituutioiden, organisaatioiden ja ryhmien tavoitteista, intresseistä, 
ristiriidoista ja ongelmanasetteluista ja tekniikoista. (Rose, 2010, 274–277.) 

Vallan sattumanvaraisuudessa on kyse ensinnäkin sen oivaltamisesta, että sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan omaksumat järjet (rationaalisuudet) ja tekniikat, joiden 
mukaan he hallitsevat itseään ja toisiaan on koottu yhteen useista, historiallisesti 
satunnaisista lähteistä ja että ne olisi voitu valita ja koota monella muullakin tavalla. 
Vallan sattumanvaraisuus ei viittaa pelkästään siihen, että asiakastapahtumalla ei ole 
yhtä pysyvää lähdettä tai perustaa. Vallan sattumanvaraisuudessa on kyse myös siitä, ettei 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminnalla ole etukäteen historiallisesti ennustettavaa 
suuntaa, koska rationaalisuuksien, diskurssien ja tekniikoiden elementtejä voidaan 
poimia ja kasata yhteen useilla historiallisesti erityisillä tavoilla. 

Toiminnan ennustamattomuutta vahvistaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan strate-
gisen aseman muuttuminen ja se, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminnalla on 
ei-tarkoitettuja seurauksia. Inna Viriasovan (2006, 69) mukaan yksilöillä saattaa olla 
paikallisesti omia tavoitteita vallan harjoittamiseen, mutta he eivät pysty etukäteen 
näkemään, millaisia ei-tarkoitettuja vaikutuksia heidän vallan käytöllään on valtasuh-
teiden strategiseen tilanteeseen kokonaisuudessaan. 

Käsittelen seuraavaksi valtaotteen näkemystä toimijuudesta. Genealogista otetta 
soveltava sosiaalityöntekijä ei ota asiakassuhteen nykytilaa annettuna, vaan yrittää 
ymmärtää, millaisten problematisointien, auktoriteettien perustelujen, moraalisten 
periaatteiden, tekniikoiden, päämäärien ja subjektiasemien tuloksena siihen on pää-

3 Helen (2005, 96–97) viittaa tapahtumalla johonkin käännekohtaan tai katkokseen, jolloin ihmiskunnan 
historiaan ilmaantuu jotain uutta ja erityistä. Tarkoitan itse tapahtumilla arkipäiväisempiä tapahtumia, 
joilla on omat historiallisen ilmaantumisen ehtonsa, mutta joilla ei ole tiettyä perustaa ja suuntaa.  
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dytty. Kyse on toisaalta toimijuutta rajoittavien ehtojen ja toisaalta toisin toimimisen 
mahdollisuuksien osoittamisesta. Toimijuuden ehtonahan on toisin tekemisen, 
valinnan ja reflektoimisen mahdollisuus. Yhteiskunnan rakenteiden, sosiaalisten 
käytäntöjen ja tekojen voidaan ajatella toisaalta avaavan ja toisaalta sitovan ihmisten 
toiminnan tilaa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimijuuden mahdollisuudet ovat 
näin riippuvaisia käytettävistä hallinnan tekniikoista ja rationaalisuuksista ja niiden 
sisältämistä ongelmanasetteluista, tieteellisistä perusteluista, moraalisista periaatteista, 
auktoriteeteista ja tavoitteista.

Foucault varoittaa ajatuksesta, että ihmisellä olisi jokin alkuperäinen tai universaali 
olemus, jota historialliset, taloudelliset ja sosiaaliset prosessit vääristävät ja sortavat 
ja jota pitäisi puolustaa ja suojella (Foucault, 1997, 282; Foucault, 1998, 461–462). 
Deanin (2010, 43–44) mukaan hallinnan ohjelmat ja tekniikat eivät determinoi toimi-
joiden identiteettiä, vaan pikemminkin kutsuvat, houkuttelevat ja rohkaisevat hallintaa 
harjoittavia ja hallinnan kohteena olevia yksilöitä tiettyjen positioiden, ominaisuuksien 
ja kykyjen käyttöönottoon. Ihmisellä subjektina ei ole sisältöä, vaan muoto, joka vaihtuu 
sen mukaan, miten hänen suhde itseensä muuttuu (esimerkiksi ymmärtäjäksi, erotuo-
mariksi, kurinpitäjäksi, neuvonantajaksi) eri tilanteissa eri ihmisten parissa (Foucault, 
1997, 290–291). Sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla ei ole lähtökohtaisesti olemusta, 
joka ohjaisi ja vaikuttaisi heidän toimintaansa ja ajatteluunsa. Sosiaalityöntekijä ja 
asiakas ovat pikemminkin subjekteja, jotka saavat kulloisenkin muotonsa sosiaalisen 
vuorovaikutuksen seurauksena. 

Hallinnan läpivieminen ei onnistu yksin ulkoisten hallinnan tekniikoiden avulla, 
vaan siihen tarvitaan myös sisäistä hallintaa koskevia itse-tekniikoita, joiden avulla 
hallinnan harjoittaja saa hallinnan kohteen muokkaamaan omia ajatuksiaan ja käyt-
täytymistään toivottuun suuntaan (vrt. Kaisto, 2010, 56). Itse-tekniikat ovat yksilölle 
keinoja muokata omaa ruumista, sielua, ajatuksia, toimintaa ja olemisen tapaansa 
jotakin päämäärää kuten puhtautta ja onnellisuutta kohti itse tai muiden avustuksella. 
Ihmistieteet, esimerkiksi sosiaalityö, ovat kehittäneet totuuspelejä (truth games), jotka 
sisältävät erilaisia itsen työstämisen tekniikoita. (Foucault 1997, 224–225.) 

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat kääntävät ulkoisen hallinnan tekniikoita omia 
ajatuksiaan ja toimintaansa ohjaaviksi sisäisiksi tekniikoiksi joko itse tai pelaamalla 
sosiaalityöntekijän kanssa itse-tekniikoita sisältäviä totuuspelejä. Toimijat eivät yleensä 
keksi itsen tekniikoita itse, vaan he muokkaavat itseään moraalisubjekteiksi soveltamalla 
yhteisössään yleisesti tunnettuja ja harjoitettuja käytäntöjä (Foucault, 1997, 291; Rose, 
1999, 190; Alhanen, 2007, 160). Popularisoituja itsensä työstämisen malleja on tarjolla 
esimerkiksi televisio-ohjelmissa, aikakausilehdissä ja elämäntapakirjoissa. 

Foucault ei viittaa totuuspeleillä vain sisäisiin itsensä ymmärtämisen ja työstämisen 
tekniikkoihin, vaan myös ulkoisiin hallinnan tekniikkoihin, joilla eri tieteet ja järjes-
telmät (esimerkiksi vankilat) pyrkivät ohjaamaan ja muokkaamaan ihmisten toimintaa 
(Foucault, 1997, 281–282). Keskityn seuraavaksi itsensä reflektoimisen, hallitsemisen 
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ja muokkaamisen tekniikkoihin, koska ulkoisten hallinnan tekniikoiden menestys 
riippuu viime kädessä siitä, missä määrin asiakas kääntää – tapahtui se sitten sosiaali-
työntekijän asettaman totuuspelin pohjalta tai asiakkaan itsensä toimesta – ulkoisia 
hallinnan tekniikoita omaa toimintaansa ohjaaviksi sisäisiksi tekniikoiksi. 

Catherine E. Footen ja Arthur E. Frankin (1999) mukaan itse-tekniikat ovat totuus-
pelejä, joissa toinen pelaaja ohjaa toista etsimään totuutta itsestään, tuntemaan itsensä 
ja muokkaamaan itseään lisääntyneen tiedon valossa. Totuuspeleille on ominaista, 
että peliä ei pelata yksin, vaan peli rakentuu erilaisten toimijaparien ympärille. Pelit 
pelataan kullekin tieteenalalle tunnusomaisten diskurssien piirissä. (Foote & Frank, 
1999, 160–171.) Sosiaalityö poikkeaa monista muista tieteistä siinä, että sen tieto on 
käytännönläheisempää ja epäformaalisemmin muotoiltua (Rose, 2010, 4). Sosiaalityön 
totuuspeli voi olla sekoitus työkokemukseen perustuvaa asiantuntemusta, yleisesti 
hyväksyttäviä arvoja ja normeja ja toimintaa ohjaavia taustateorioita. Tällaisia tausta-
teorioita ovat esimerkiksi syrjäytymistä, ihmisen tunteiden ja käyttäytymisen hallintaa 
ja lapsen kasvua ja kehitystä koskevat teoriat. 

Totuuspeleissä ei pelata toista pelaajaa vastaan eikä yritetä saada ylivaltaa toisen 
yli, koska pelaajien odotetaan jakavan yhteinen päämäärä totuuden löytämisestä ja 
subjektin muokkaamisesta sen valossa. Totuuspeleissä toinen osapuoli nähdään sekä 
ammatillisen tiedon kohteena, että sovellettavan tiedon toteuttajana. Peliin kuuluu 
olennaisena osana se, että toinen osapuoli sijoittaa toisen käyttäytymisen normaalin 
ja patologisen väliselle jatkumolle, arvioi sen epänormaalisuuden astetta esimerkiksi 
surun keston ja voimakkuuden perusteella ja päättää tieteellisen asiantuntemuksensa 
varassa tarvittavista jatkotoimista. (Foote & Frank, 1999, 160–171.) Nigel Partonin 
(1999, 108) mukaan normalisoivat käytännöt eivät mahdollista vain yksilön tilanteen 
arvioimista normaalin ja epänormaalin välisellä janalla, vaan myös hänen edistymisensä 
seurannan.

Asiakkaan vapaan toimijuuden kannalta ongelmana on se, että sosiaalityöntekijä 
tulkitsee diskursiivisen, tieteellisen tai muuhun asiantuntemukseen perustuvan tie-
don varassa, missä määrin asiakas on onnistunut löytämään itsensä ja muokkaamaan 
itseään toivottuun suuntaan ja päättää, miten asiassa edetään jatkossa. Itse-tekniikat 
rajoittavat näin asiakkaan toiminnan mahdollisuuksia sen pohjalta, miten asiakas 
on onnistunut muokkaamaan omaa toimintaansa tiettyjen – esimerkiksi surutyötä, 
päihteiden käyttöä, raha-asioiden hallintaa ja kasvatusta koskevien – normien mu-
kaan. Normalisoinnin ongelma on se, että se ohjaa ihmisiä elämään tieteen normien 
mukaan ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan ajatella, mitä he ovat ja mitä he voisivat 
olla (Alhanen, 2007, 143–149).

Alhanen (2007, 160) katsoo Foucault’n vastustavan normalisoivaa hallintaa ja suo-
sivan sen sijaan vapaampia itsekäytäntöjen muotoja, jotka mahdollistavat subjektien 
tulemisen riippumattomimmiksi heidän ajatteluaan aiemmin ohjanneista käytännöistä 
ja käsityksistä. Itsekäytännöt koostuvat problematisoinnin ja työstämisen kohteeksi 
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otetusta eettisestä substanssista, alistumisen muodosta, työstämisen muodoista ja 
tavoitteesta (Foucault, 1999, 132–137). Problematisoinnin ja työstämisen kohteeksi 
voidaan ottaa esimerkiksi aggressiivinen käytös ja päihteiden käyttö, alistumisen muo-
doksi lyömätön linja ja alkoholin kohtuukäyttö, työstämisen muodoksi hengitys- ja 
mielikuvaharjoitukset ja päiväkirjan pito ja tavoitteeksi väkivallan katkaiseminen ja 
välien parantaminen puolisoon. 

Valtaotteen käsitys toimijuudesta voidaan tiivistää seuraavasti. Vallan käyttämät 
tekniikat ja itse-tekniikat poikkeavat toisistaan siinä, miten ja missä määrin ne vah-
vistavat ja heikentävät sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintakykyä ja elinvoimaa. 
Dominaation tekniikat ja normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan toimintakykyä yhteiskunnassa jollakin toiminnan – esimerkiksi 
seksuaalisuuden, terveyden, työn, opiskelun, kasvatuksen ja turvallisuuden – alueella, 
mutta ne vähentävät samanaikaisesti heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia 
normaalin ja epänormaalin välisen jatkumon ulkopuolella. Dominaation tekniikat 
jättävät erittäin rajoitetun tilan toisin ajattelemisen mahdollisuuksille. Normalisoivat 
hallinnan tekniikat jättävät jonkin verran neuvotteluvaraa heidän ajatuksilleen siitä, 
miten he tekniikkoja soveltavat. 

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ky-
kyä toisinajattelemiseen ja -tekemiseen, koska ne jättävät enemmän tilaa tasavertaiselle 
dialogille, heidän ajattelemisen ja toimimisen välisille eroilleen ja toisin toimimiselle. 
Ne vahvistavat esimerkiksi heidän mahdollisuuksiaan purkaa ja muuttaa dominaation 
ja hallinnan tekniikoita, jotka ”typistävät” liikaa ihmisen ajattelemisen ja toimimisen 
vapautta. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat eivät kuitenkaan välttämättä lisää 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintakykyä yhteiskunnassa, koska instituutioiden 
työntekijät ja muut ihmiset odottavat heiltä yleensä normaalisuuden periaatteen mu-
kaista toimintaa ja arvioivat ja arvottavat heidän toimintansa järkevyyttä ja sopivuutta 
normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla. 

Toimijoiden kyvyt ovat sidoksissa myös sosiaalityöntekijän ja asiakkaan strategiseen 
tilanteeseen. Strateginen tilanne jättää eriasteisesti tilaa diskurssien ja tekniikoiden 
kääntämiseen heidän arvojensa, tavoitteidensa ja intressiensä suuntaan. Heidän ”kään-
tämisen rohkeutensa” riippuu esimerkiksi siitä, minkä verran heillä on kulloinkin 
sosiaalista tukea takanaan ja millaisia vaihtoehtoisia diskursseja ja hallinnan tekniikoita 
heillä on käytettävissään. 

Lähden sosiaalityöntekijän tehtävän hahmottelemisessa liikkeelle Foucault’n 
(1997, 298–299) suosituksesta: hallinnan tekniikoiden tulisi mahdollistaa totuuspelien 
pelaaminen mahdollisimman vähäisellä dominaatiolla tai herruudella. Tarkennan ja 
täydennän suositusta seuraavasti: hallinnan tekniikoiden ja itse-tekniikoiden pitäisi 
mahdollistaa totuuspelien pelaaminen mahdollisimman vähäisellä dominaatiolla ja 
normalisoinnilla. Perustelen täydennystä sillä, että normalisoivat hallinnan tekniikat 
ja itse-tekniikat voivat rajoittaa merkittävästi hallitun ajattelua siitä, mitä hän on ja 
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mitä hän voisi olla, vaikka hänellä onkin ylivallan tilaa paremmat edellytykset nousta 
vastarintaan. Sosiaalityöntekijän kannattaisi ensinnäkin mahdollisuuksien mukaan 
välttää dominoivia tekniikoita, jotka ylläpitävät jäykkää ylivallan tilaa, koska valta-
suhteen kääntäminen on niissä erittäin vaikeaa ja asiakkaan toimintaa arvioidaan ja 
arvotetaan ensisijaisesti normaalisuuden näkökulmasta. 

Sosiaalityöntekijän pitäisi välttää myös normalisoivia hallinnan tekniikoita, koska 
valtasuhteen kääntäminen on niissä suhteellisen vaikeaa ja asiakkaan toimintaa arvi-
oidaan ja arvotetaan niissä normaalisuuden näkökulmasta. Sosiaalityöntekijän tulisi 
suosia ei-normalisoivan hallinnan tekniikoita, koska ne mahdollistavat kohtuullisen 
helposti valta-asetelmien kääntämisen. Ne edesauttavat myös sosiaalityöntekijän työs-
kentelyn ja asiakkaan toiminnan ”järjen” arvioimista ja arvottamista normaalisuuden 
sijasta vaihtoehtoisten tietojen ja kokemusten pohjalta, jotka huomioivat paremmin 
heidän ajattelemisen ja toimimisen väliset eronsa.

Sosiaalityöntekijä voi tukea ajatuksen ja toiminnan vapautta kunnioittavien hal-
linnan tekniikoiden ja itse-tekniikoiden käyttöönottamista kolmella tavalla. Sosiaa-
lityöntekijän on ensinnäkin selvitettävä itselleen, millaisiin järkeilemisen ja hallitse-
misen tapoihin ongelmanasettelut, ratkaisukeinot, tavoitteet, moraaliset periaatteet, 
tiedolliset perusteet ja auktoriteettiasemat perustuvat. Sosiaalityöntekijä voi sen jälkeen 
keskustella asiakkaan kanssa siitä, millaisiin totuuspeleihin heidän ottamansa positiot 
perustuvat. Deanin (2010, 22, 57–60, 275–279) mukaan genealogin tarkoituksena 
on tehdä tuttu oudoksi ja paljastaa, millä järkeilemisen ja hallitsemisen keinoin to-
dellisuus on saatu näyttämään luonnolliselta ja välttämättömältä. Kusch (1993, 174) 
puolestaan arvioi, ”ettei genealogin tehtävänä ole niinkään arvostella instituutioita ja 
ihmisiä kuin mahdollistaa niiden tiedon muotojen, rationaalisuuden kriteereiden tai 
järkeilyn periaatteiden kritisoiminen, joiden perustalta instituutiot syntyvät ja muut-
tuvat ”järkeviksi”, ”hyödyllisiksi”, ”itsestään selviksi”, luonnollisiksi ja oikeutetuiksi.” 

Sosiaalityöntekijän tavoitteena on sekä luonnollisena ja välttämättömänä pidetyn 
ajattelun ja toiminnan kyseenalaistaminen, että totuuksien historiallisen sattumanvarai-
suuden osoittaminen. Tämä merkitsee myös sen osoittamista, ettei ihmisten ajatuksia ja 
toimintaa muokkaavilla järkeilemisen ja hallinnan tavoilla ole yhtä ja pysyvää lähdettä 
tai suuntaa. Järkeilemisen ja hallitsemisen tavat muuttuvat ja ovat enemmän tai vähem-
män yhtenäinen kooste erilaisista toimijoista, diskursseista, hallinnan tekniikoista, 
tavoitteista, moraalisista periaatteista ja auktoriteeteista. Muutoksen mahdollistaa 
se, että diskursseja, tekniikoita, tavoitteita, moraalisia periaatteita ja auktoriteetteja ja 
niiden osasia voidaan kääntää mitä erilaisimpiin yhteyksiin. 

Toiseksi vapaampien tekniikoiden edistäminen edellyttää sitä, että sosiaalityöntekijä 
on valmis neuvottelemaan tasavertaisesti asiakkaan kanssa ja huomiomaan hänen tie-
tonsa ja kokemuksensa siitä, miten asiakkaan ongelma määritellään ja millä keinoilla, 
periaatteilla ja tavoitteilla edetään projektin eri vaiheissa. Sosiaalityöntekijä ei ole vält-
tämättä valmis tasa-arvoisen debattiin, jos hän pitää omaa tietoaan asiakkaan arkitietoa 
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arvokkaampana. Foucault (1980) kiinnittää huomiota siihen, että tieteelliset diskurssit 
pitävät paikallista ja kansantajuista tietoa omaa tietoaan alempiarvoisena, koska katso-
vat sen olevan naiivia, epäpätevää, epäadekvaattia ja katkonaista tietoa. Genealogian 
tarkoituksena ei ole alistetun tiedon (subjugated knowledge) saattaminen tieteellisesti 
tarkempaan, johdonmukaisempaan ja yhtenäisempään muotoon, vaan sen nostaminen 
vastarintaan tieteellisen diskurssin teoreettisuutta, formaalisuutta ja yhtenäisyyttä vas-
taan. (Foucault, 1980, 81–88.) Tasavertainen debatti ei ole aina mahdollista tai edes 
järkevää asiakkaan haluttomuuden ja ongelmien laajuuden ja syvyyden vuoksi, mutta 
siihen tulisi mahdollisuuksien mukaan kuitenkin pyrkiä. 

Kolmanneksi mahdollisuuksien avaaminen riippuu siitä, missä määrin sosiaalityön-
tekijä pystyy tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja problematisoida asiakkaan käyttäyty-
mistä ja vaihtoehtoisia tekniikkoja, periaatteita ja tavoitteita. Tämä on sopusoinnussa 
Foucault’n ajatuksen kanssa, että totuuspelin paremmin hallitseva osapuoli voi antaa 
totuuspelin heikommin hallitsevalle toimintaohjeita, opettaa häntä ja jakaa tietoa ja 
tekniikkoja (Foucault, 1997, 298–299). Olennaista on, että sosiaalityöntekijän tarjo-
amat vaihtoehdot eivät toimi automaattisesti asiakkaan ohjaamisen ja muokkaamisen 
normeina vaan pikemminkin lähtökohtana, jonka pohjalta asiakas ja sosiaalityöntekijä 
lähtevät asioita työstämään. 

Työntekijällä on käytettävissään erilaisia keinoja, joilla edesauttaa vaihtoehtoisten 
järkeilemisen tapojen ja hallinnan tekniikkojen kehittämistä asiakkaan kanssa. Hän voi 
ensinnäkin nostaa esille asiakastyön hallinnan tekniikkoihin jääneitä jälkiä asiakkaan 
ja sosiaalityöntekijän arvoista, tavoitteista, moraalisista periaatteista ja ongelmista. 
Toiseksi hänen on mahdollista kysymyksillään kääntää asiakkaan ”arkitekniikkoihin” 
kiteytynyttä alistettua, praktista tietoa diskursiiviseksi, sanalliseksi, käsiteltäväksi ja 
käytettäväksi tiedoksi. Hän voi Nigel Partonia ja Patrick O’Byrnea (2000) mukaillen 
kiinnittää kysymyksillään asiakkaan huomion esimerkiksi poikkeuksiin, jolloin ongel-
maa ei esiintynyt, se ilmeni lievempänä tai lyhyemmän ajan. Hänen on mahdollista myös 
kysyä asiakkaalta, miltä ihmeen jälkeinen päivä – jolloin asiat ovat hyvin ja ongelmia ei 
ole – näyttää, miten hän ja läheiset ajattelevat ja toimivat. (Parton & O’Byrne, 2000, 
97–100, 103–104.) 

Vaikka Foucault suosii hallinnan tekniikoita, jotka mahdollistavat totuuspelien pelaa-
misen mahdollisimman vähäisellä dominaatiolla, hän jättää tekniikoiden valitsemisen 
lopulta ihmisten itsensä päätettäväksi. Genealogista otetta soveltavalle sosiaalityönte-
kijälle riittää, että hän on keskustellut asiakkaan kanssa siitä, millaisiin järkeilemisen 
ja hallitsemisen keinoihin heidän tämänhetkinen totuuspelinsä perustuu, selvittänyt 
millaisia muita pelaamisen tapoja olisi tarjolla ja miettinyt ja kehitellyt asiakkaan kanssa 
muita, vaihtoehtoisia pelaamisen tapoja. Tämä merkitsee samalla sitä, että asiakas voi 
päätyä yhteisymmärryksessä sosiaalityöntekijän kanssa muokkaamaan itseään myös 
joidenkin tieteellisten normien mukaan. 
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2.3  Valta tiedon ja intressien näkökulmasta

Foucault ei usko marxilaisten tapaan poliittisten ja taloudellisten olosuhteiden olevan 
savuverho tai este subjektin tiedolle (Foucault, 2000, 15). Historialliset, taloudelliset 
ja sosiaaliset prosessit eivät myöskään peitä, vääristä, vieraannuta ja sorra ihmisen 
alkuperäistä olemusta tai estä hänen yhteyttä omaan olemukseensa (Foucault, 1997, 
282). Colin Gordonin (Foucault, 1980, 238–239) mukaan Foucault ei esimerkiksi jaa 
Frankfurtin koulukunnan käsitystä, että luonnontieteiden kehittyminen ja laajentu-
minen yhä uusille alueille tekniikoiden välityksellä olisi sortava prosessi, joka vääristää 
ihmisen moraalista olemusta välineellistävällä ja esineellistävällä luokittelullaan. 

Foucault (2014, 42) kehottaa luopumaan kuvitelmasta, että tieto voisi olla ja kehittyä 
vain siellä, missä valtaa ei käytetä ja missä valta ei esitä määräyksiä ja vaatimuksia ja 
vaali etujaan. Tieto ei ole lähtöisin subjektin toiminnasta, jolloin subjektista juontuvan 
tiedon laatu riippuu siitä, miten vapaa tai riippuvainen hän on valtarakenteista. Tieto 
ei ole myöskään jotain, jota vallankäyttäjä soveltaa tai hyödyntää.

Foucault’n (2014, 42) mukaan valta ja tieto edellyttävät toisiaan ja tuottavat vaiku-
tuksia toisissaan. Tiedolla Foucault tarkoittaa pääsääntöisesti tieteellisiä diskursseja (Al-
hanen 2007, 133–134), mutta hän painottaa tiedon saavan erilaisia muotoja erilaisissa 
valtasuhteissa ja -asetelmissa (Foucault, 1999, 73–76). Foucault tunnistaa esimerkiksi 
paikallisen ja kansantajuisen tiedon merkityksen. Hän arvioi tieteellisten diskurssien 
pitävän sitä omaa tietoaan alempiarvoisena, koska katsovat sen olevan naiivia, epäpä-
tevää, epäadekvaattia ja katkonaista tietoa (Foucault, 1980, 81–89). Vallalla Foucault 
tarkoittaa yleensä valtasuhteita ja hallinnan tekniikoita. 

Aloitan tiedolla. Nikolas Rosen (2010) mukaan rationaaliteetilla (järkeilemisen 
tyylillä), tiedolla (diskursseilla) ja totuudella on historialliset ehtonsa, jonka vuoksi 
ne ovat sattumanvaraisia. Historiallisesti erityiset ja muuttuvat järkeilemisen tavat, 
diskurssit ja hallinnan tekniikat asettavat rajat ja mahdollisuudet sille, kuinka ihmiset 
ymmärtävät ja hallitsevat itseään ja toisiaan. Järkeilemisen tavoilla, diskursseilla ja 
hallitsemisen tekniikoilla ei ole yhtä alkuperää tai olemusta, koska ne ovat kooste eri 
instituutioiden, organisaatioiden ja ryhmien tavoitteista, intresseistä, ristiriidoista ja 
ongelmanasetteluista ja tekniikoista. (Rose, 2010, 274–277.) Tiedon sattumanvarai-
suutta lisää se, että diskurssien ja tekniikoiden kääntämisellä on usein ei-tarkoitettuja 
seurauksia (vrt. Rose, 2010, 50–51). 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kannalta tiedon historiallisuuden ja sattuman-
varaisuuden ymmärtämisessä on kyse kolme asiasta: 1) koska heidän omaksumansa 
diskurssit ja hallinnan tekniikat, joilla he yrittävät hallita itseään ja toisiaan on koottu 
historiallisesti sattumanvaraisista lähteistä, he voivat koota ne monella muullakin 
tavalla, 2) koska diskurssit ja hallinnan tekniikat voitaisiin kasata monella muullakin 
tavalla, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminnalla ei ole tiedollisesti historiallisesti 
ennustettavaa suuntaa ja 3) heidän tavoillaan, joilla he diskurssien ehdottamiin roo-
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leihin yrittävät asettua ja joihin he yrittävät toisiaan asettaa, on usein seurauksia, joita 
he eivät kykene ennalta näkemään. 

Tieto mahdollistaa asioiden ja ihmisten problematisoinnin ja ottamisen vallan 
käytön kohteeksi. Ihmisen oleminen voidaan problematisoida esimerkiksi sisäisten 
psykologisten ja psykodynaamisten merkitysten ja mekanismien tulkinnaksi. Hallinnan 
kohteeksi määrittyvät tällöin yksilön psyykkiset toiminnot (Rose, 2010, 90–91). Tie-
teen luokittelut eivät mahdollista vain ihmisten yksilöintiä joidenkin erityiskriteerien 
perusteella vaan myös erilaisten ilmiöiden kuten päihteiden, seksuaalisuuden, hulluu-
den, syrjäytymisen ja rikollisuuden määrittelemisen yhteisten normien mukaisena 
tosiasiana (Foucault, 2014, 141–143). Esimerkiksi asiakkaan syrjäytyminen työstä, 
koulutuksesta, vapaa-ajan harrastuksista ja mielekkäistä ihmissuhteista voidaan selittää 
yhteisten normien mukaisesti yksilön psykologisen elämänhallinnan puutteilla. 

Tieto tarjoaa myös tieteelliseen auktoriteettiin pohjautuvat perusteet hahmotetta-
valle ongelmalle ja sen ratkaisukeinoille ja tavoitteille. Rosea (2010, 90–93) tulkiten 
ihmisen sisäisen maailman kuvaus ja sitä muuttamaan pyrkivien hallinnan tekniikoiden 
uskottavuus ja pätevyys perustuvat psykologian takaamaan tieteelliseen arvovaltaan. 
Tekniikoiden merkitystä korostaa se, että psykologit ovat tuottaneet ”terapeuttista” 
tietoa monille eri toimijoille kuten sosiaalityöntekijöille, opettajille, hoitajille ja joh-
tajille, jotka hyödyntävät tätä tietoa työssään. Itsen hallinnan tekniikat koostuvat itsen 
problematisoinnin, tutkimisen, ohjaamisen ja muuttamisen tekniikoista, joita yksilö 
harjoittaa itse tai toisen avustuksella. Tekniikoiden avulla voidaan käsitellä mitä eri-
laisimpia elämänalueiden ongelmia, kuten avioeroa, velkaantumista ja työttömyyttä. 
Tekniikoiden tavoitteena on luoda autonominen ja vapaa yksilö, joka kykenee selviä-
mään erilaisista tilanteista ympäristön vaikutuksista huolimatta omia ajatuksiaan ja 
toimintaansa työstämällä. 

Tieteelliset diskurssit osoittavat myös subjektien asemille ehdot, joiden mukaan he 
voivat pelata erilaisille tieteellisille diskursseille ominaisia totuuspelejä (Foucault, 1998, 
459–461). Tieteellisille diskursseille ominaiset totuuspelit ovat joukko sääntöjä ja kri-
teerejä, jotka osoittavat pelaajille, millaisin subjektiasemiin heidän pitäisi asettua, jotta 
heidän ajatuksensa, toimintansa ja puheensa olisivat totta (Foucault, 1997, 295–301). 
[Totuuspelien] normaalistavat käytännöt mahdollistavat yksilöiden sijoittamisen nor-
maalin ja patologisen väliselle janalle ja yksilöiden edistymisen seurannan, hallinnan 
ja koulimistapojen muuntelemisen (Foucault, 2014, 249–265). Sosiaalityöntekijällä 
on esimerkiksi psykologialta lainatun tieteellisen arvovallan nimissä oikeus seurata 
ja ohjata asiakkaan ajattelun ja toiminnan kehittymistä normaalin ja epänormaalin 
välisellä jatkumolla, jos hänen oma puheensa ja toimintansa noudattaa totuuspelille 
asetettuja totuuden kriteerejä. 

Tieto edellyttää myös valtasuhteita (Foucault, 2014, 42). Foucault (1999, 73) 
katsoo ilmiöiden tulevan tiedollisen tutkimuksen alueiksi vain siksi, että valtasuhteet 
ovat tehneet niistä mahdollisia kohteita. Valtion valtionosuusleikkaukset, sen kunnille 
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asettamat lisävelvoitteet ja kaupunginvaltuuston muuttuneet poliittiset voimasuhteet 
saattavat johtaa budjettileikkauksiin, sosiaalipalvelujen päätösvallan siirtämiseen joh-
toportaalle ja asiakkaan syrjäytymisen problematisointiin yhä enemmän psykologis-
terapeuttisesta näkökulmasta.

Alhanen (2007, 135–137) tulkitsee Foucault’n väitteen ”tieto edellyttää valtasuh-
teita” tarkoittavan sitä, ettei tietoa esiinny koskaan ilman valtasuhteita. Ajatuksena 
on vallan kaiken kattavuuden näkökulmasta se, että koska valtasuhteet vaikuttavat 
kaikessa toiminnassa, ne vaikuttavat myös tiedon diskursseissa. Valtasuhteet eivät 
kuitenkaan määritä tiedon tarkkaa sisältöä vaan sen, ketkä diskurssissa saavat määrätä, 
mitkä kriteerit ovat hyväksyttyjä. Vaikka kaupunginvaltuusto ja sosiaalipalvelujen 
johto ohjaavat sosiaalityöntekijöiden toimintaa budjettileikkauksilla ja päätösvallan 
keskittämisellä terapeuttisia diskursseja ja tekniikoita suosivaan suuntaan, johto ja 
sosiaalityöntekijä eivät ”sanele” terapiadiskurssin tarkkaa sisältöä. Vaikka työntekijä 
tiedollisena auktoriteettina yleensä päättää, milloin ja millä perusteilla peliä pelataan 
oikein, pelin diskurssin sisältö muotoutuu lopulta sen mukaan, miten työntekijä ja 
asiakas peliä kulloinkin pelaavat. 

Vallan avulla muodostetaan myös tietoa. Hallinnan tekniikat mahdollistavat tiedon 
keruun, kokoamisen ja tallentamisen ja nostavat esille uusia kohteita ja problemaatti-
seksi osoittautuneita alueita. Hallinnan tekniikoiden avulla voidaan myös täsmentää, 
miten tieteelliseen tietoon perustuvat tekniikat ja arvioinnin kriteerit toimivat käy-
tännössä. (Helen, 1994, 284–287; Foucault, 2014, 42, 249–265.) Sosiaalityöntekijän 
merkittävin tiedon hallinnan tekniikka on nähdäkseni asiakastietojärjestelmään 
perustuva dokumentointi. Esimerkiksi lastensuojelun tietokantaan kerätään tietoa 
lastensuojelun tarpeesta, avohuollon asiakkuutta koskevista tapaamisista, puheluista, 
palavereista, päätöksistä, asiakas- ja perhetyösuunnitelmista, asiakkuuden lopettami-
sesta ja siirtämisestä. 

Asiakashistorian läpikäyminen asiakaskertomuksen, asiakas- ja perhetyösuunnitel-
mien ja päätösten perusteella on tehokas tapa täsmentää asiakkaan problematiikkaa. 
Myös edellä mainittu ”terapia-tekniikka” mahdollistaa asiakasta koskevan tiedon ja 
huolenaiheiden tarkentamisen ja uusien asioiden nostamisen käsittelyn kohteeksi. 
Terapeuttisen totuuspelin pelaaminen osoittaa vähitellen, miten asiakas edistyy itsensä 
problematisoimisessa, tutkimisessa, ohjaamisessa ja muuttamisessa ja missä asioissa hän 
tarvitsee sosiaalityöntekijän tukea. 

Valtaote suuntaa huomiota tiedon käännettävyyteen ja sovellettavuuteen. Toin ai-
emmin esille, että Foucault tarkoittaa tiedolla yleensä tieteellisiä diskursseja. Diskurssit 
eivät kuitenkaan ole vain tieteen ”omaisuutta”. Foucault’n (1999) mukaan diskurssit 
ovat paikkoja, jossa valta ja tieto jäsentyvät ja vaikuttavat toisiinsa monin eri tavoin. 
Tästä syystä diskurssien taktiset päämäärät eivät ole yhtenäisiä tai pysyviä. Diskurs-
sien moniarvoinen taktisuus ilmenee ensinnäkin siinä, että diskurssit kuljettavat tai 
välittävät valtaa. (Foucault, 1999, 75.) Tämä tarkoittaa nähdäkseni sitä, että diskurssit 
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välittävät osapuolille erilaisia kutsuja tai ehdotuksia, millaisiin hallinnan tekniikoiden 
osoittamiin subjektiasemiin (esimerkiksi terapeutin ja potilaan) heidän tulisi asettua 
valtasuhteessa. Diskurssien taktinen moniarvoisuus mahdollistaa diskurssien ja niiden 
osien käyttämisen erilaisten intressien edistämiseen niin yksilö-, ryhmä-, organisaatio 
kuin väestötasollakin. 

Toiseksi diskurssien taktinen moniarvoisuus tekee mahdolliseksi totuuspelien pe-
laamisen monin eri tavoin. Se tarjoaa sosiaalityöntekijälle myös tilaisuuden horjuttaa 
tieteen ylivaltaa paikalliseen ja alistettuun tietoon, jota tiede pitää omaa tietoaan 
heikkolaatuisempana (vrt. Foucault, 1980, 81–88). Tarkoituksena on ennemminkin 
alistetun tiedon esille nostaminen sen eri muodoissa – myös kapinallisissa – muodoissa 
kuin sen saattaminen tieteellisesti tarkempaan, johdonmukaisempaan ja yhtenäisem-
pään muotoon (Foucault, 1980, 85–87).

Sillä, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas totuuspelejä pelaavat, on kuitenkin rajansa. 
Foucault’n (1997, 295–301) mukaan itse-tekniikkoihin sisältyvien totuuspelien pe-
laamista rajoittaa se, miten vapaasti vallan tekniikat ja vallan tilat sallivat totuuspelien 
pelaamisen. Hallinnan tekniikat voivat johtaa niin jäykkiin ylivallan tiloihin, että 
ne käytännössä estävät totuuspelien pelaamisen tavalla, joka mahdollistaisi valta-
asetelmien kääntämisen. Joustavammat hallinnan tekniikat sen sijaan mahdollistavat 
valta-asetelmien kääntämisen. Foucault (1999) katsookin diskurssien voivan paitsi 
vahvistaa, heikentää, paljastaa myös tukkia valtasuhteita. Yhden ja saman diskurssin 
luokitteluja voidaan käyttää jopa päinvastaisiin päämääriin kuin mitä diskurssilla oli 
alun perin tarkoitettu. (Foucault, 1999, 75.) 

Sosiaalityöntekijä paitsi tukkii valtasuhteen myös vahvistaa sitä, jos hän arvioi, 
arvottaa ja ohjaa asiakkaansa ajattelua ja toimintaa korostetun jäykästi dominaation 
tekniikan ja tieteellisen diskurssin asettamien totuuspelin kriteerien ja asemien näkö-
kulmasta. Sosiaalityöntekijä vahvistaa valtasuhdetta hieman joustavammin, jos hän 
tieteellisiä diskursseja ja normalisoivia hallinnan tekniikoita käyttäessään ja asiakkaan 
toimintaa pohtiessaan ja suunnatessaan jossain määrin huomioi asiakkaan käsitykset. 
Sosiaalityöntekijä vahvistaa joustavimmin valtasuhdetta, jos hän ei-normalisoivia 
hallinnan tekniikoita käyttäessään huomioi sekä asiakkaan että omat tietonsa ja ko-
kemuksensa ja kehittää niistä asiakkaan kanssa tasavertaisesti keskustellen ja pohtien 
yhteisen diskurssin.

Työntekijä voi myös paljastaa, millaista valta-asetelmia, valtasuhteita ja subjekti-
asemia erilaiset diskurssit ja hallinnan tekniikat – esimerkiksi riskinhallinta-tekniikka 
– ylläpitävät ja vahvistavat. Valtasuhteiden paljastamisessa on kyse itsestäänselvyydeksi 
muuttuneen, ei sanallisesti ilmaistavan ja käsiteltävän praktisen tiedon kääntämisestä 
diskursiiviseen, käsitettävään ja työstettävään muotoon. Riskien hallintaa ja itsensä 
työstämistä korostava diskurssi kääntyy alkuperäisestä tavoitteestaan avoimeksi vasta-
rinnaksi, jos asiakas kertoo problematisoivansa, tutkivansa, ohjaavansa ja muokkaavansa 
itseään päihteiden avulla.
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Tarkastelen vallan ja tiedon välistä suhdetta lopuksi hyödyn ja haitan näkökul-
masta. Valta samanaikaisesti hyödyttää (vahvistaa) ja haittaa (heikentää) yksilöiden 
(sosiaalityöntekijän ja asiakkaan), väestön ja yhteiskunnan tiedollista elinvoimaa ja 
toimintakykyä. Dominaation ja normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta 
työntekijän ja asiakkaan tiedollista kykyä toimia normaalisuusperiaatteen mukaisesti 
järjestetyillä toiminnan alueilla, esimerkiksi työn, terveyden, turvallisuuden, parisuh-
teen ja kasvatuksen alueilla. Toisaalta ne heikentävät samanaikaisesti heidän tiedollisia 
mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia toisin ja järjestää elämäänsä normaalisuuden piirin 
ulkopuolella. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta työntekijän ja 
asiakkaan tiedollisia mahdollisuuksia toisin ajattelemiseen ja toimimiseen, mutta hei-
kentävät samanaikaisesti heidän toimintakykyään ”normaalisuusperiaatteen” mukaan 
toimivassa yhteiskunnassa.

Dominaation ja normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta väestön ja 
sen osien tiedollista kykyä vaalia ja vahvistaa elinvoimaa joillakin toiminnan kuten 
terveyden ja hedelmällisyyden alueilla. Toisaalta ne heikentävät samanaikaisesti yh-
teiskunnassa toimivien instituutioiden, organisaatioiden, järjestöjen ja ryhmien mah-
dollisuuksia toimia ja kehittyä ”normaalisuuden piirin” ulkopuolella. Ei-normalisoivat 
hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta väestön elinvoimaa haastaessaan ihmisten 
elämää sääteleviä hallinnan tekniikkoja ja luodessaan ja tuodessaan uusia ideoita ih-
misten hallitsemiseen. Toisaalta ne heikentävät väestön elinvoimaa lyhyellä aikavälillä 
kyseenalaistaessaan sitä vaalivan ja hoivaavan ”normaalisuusperiaatteen” instituutioissa, 
organisaatioissa, ryhmissä, järjestöissä ja yhdistyksissä. 

Valtasuhteet ja kontrolli eivät palvele jonkin luokan tai ryhmän intressejä (Foucault, 
1980, 142; Rose, 2010, 56–57). Vallan ja tiedon suhde ei ole niin yksinkertainen, että 
valtasuhteet rajoittavat tai hämärtävät tietoa, koska ne palvelevat jotain päämääriä, 
intressejä tai ideologioita. Tai että valtasuhteet helpottavat ja edistävät [todellista] 
tietoa [ja sen esille nostamista]. (Foucault, 1997, 17.) 

Vaikka Foucault kiistää nojautuvansa intressin käsitteeseen (Foucault, 1980, 205–206), 
pidän Martin Kuschin (1993, 152– 155, 187) ja muiden hänen työtään kommentoinei-
den (Foucault, 1980, 205–206) lailla kiinni siitä, että hän itse asiassa nojaa selityksissään 
intressin käsitteeseen. Intressiin päästään käsiksi, jos lähdetään liikkeelle siitä, mitä vallan 
käyttäjät yrittävät vallan kohteissa muuttaa saadakseen heidät toimimaan omien päämää-
riensä suuntaisesti. Mitchell Deanin (2010, 18) määritelmä hallinnasta selventää asiaa. 
Hallinta on enemmän tai vähemmän rationaalista, laskelmoivaa toimintaa, jota erilaiset 
auktoriteetit harjoittavat erilaisten tiedon muotojen ja tekniikoiden pohjalta, joilla he 
yrittävät muokata toimijoiden toimintaa heidän halujensa, pyrkimystensä, intressiensä 
ja uskomuksiensa välityksellä edistääkseen tiettyjä, ajan myötä muuttuvia päämääriä. 
Tulkitsen vallan käyttäjien käyttävän tiedon muotoja (järkeilemisen tapoja ja diskursseja) 
ja hallinnan tekniikoita välineinä, joilla he kääntävät vallan kohteiden haluja, uskomuksia 
ja pyrkimyksiä (intressejä) toiminnaksi, joka edistää heidän päämääriään. 
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Käytän kääntämisen (translation) havainnollistamisessa hyväkseni Martin Kuschin 
(1993, 152–154) tulkintaa Foucault´n tekstistä Vaarallinen yksilö. Psykiatrit keksivät 
kuvitteellisen mielisairauden – murhamonomanian, jonka ainoa näkyvä oire on murha 
– jonka ainoastaan he saattoivat tunnistaa ja hoitaa sulkemalla mielisairaat terapeutti-
seen vankeuteen. He vahvistivat ja käyttivät hyväkseen 1): yleisön tuntemaa rikoksen 
ja kuoleman pelkoa ja halua vapautua niistä ja 2): tuomareiden kyvyttömyyttä käsitellä 
rikollisuutta koston ja pelottelun avulla edistääkseen omia ammatillisia intressejään. 
He käänsivät omia ammatillisia intressejään oman kielen ja omien luokittelujen avulla 
laajemman yleisön haluiksi ja intresseiksi. Kusch siteeraa Bruno Latouria (1983, 144)4, 
jolle intressien hyväksikäytön taito on kykyä ” vakuuttaa muut siitä, mitkä heidän int-
ressinsä ovat ja mitä heidän pitäisi haluta ja olla. Voiton vie se, joka pystyy kääntämään 
muiden intressit omalle kielelleen.” 

Tulkitsen psykiatrien käyttävän psykiatrian diskurssia ja sen luokitteluja välineinä, 
joilla lievennetään kuoleman ja rikoksen pelon ongelmaa ja joilla käännetään yleisön 
ja tuomarien haluja ja periaatteita (rikoksia ei pitäisi tehdä) heidän ammatillisten 
pyrkimystensä suuntaiseksi toiminnaksi (heidän toimintatapojensa kannatukseksi). 
Vallan käyttäjien on siis käytettävä diskursseissaan kieltä, joka resonoi jotenkin vallan 
kohteiden haluihin, periaatteisiin ja heidän ongelmiinsa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
vallan kohteiden on pystyttävä jotenkin hyödyttämään vallan käyttäjien käsityksiä. Rose 
(2010, 49–51) arvioi hallinnan tekniikoiden onnistuneen kääntämisen edellytyksenä 
olevan se, että vallan kohteet pystyvät kääntämään vallan käyttäjien arvoja ja tavoitteita 
niin, että ne palvelevat myös heidän omia tavoitteitaan, arvojaan ja arvioitaan. 

Intressit tarkoittavat ihmisten haluja, pyrkimyksiä, uskomuksia, arvoja, periaatteita 
ja niihin liittyviä ongelmia. Hallinnan tekniikat, järkeilemisen tavat ja ne yhdistävät 
diskurssit ovat välineitä, joilla vallan käyttäjät yrittävät muokata vallan kohteiden intres-
sejä niin, että he toimivat heidän pyrkimystensä suuntaisesti. Colin Gordon (Foucault, 
1980, 252–253; Foucault, 2000, xiv–xv) kiinnittää huomiota siihen, että yhtä ja samaa 
tekniikkaa voidaan käyttää erilaisten sosiaalisten ja poliittisten intressien palvelemiseen. 

Mitä tämä tarkoittaa sitten sosiaalityöhön siirrettynä? Ihmisten erityisiä ja yhteisiä 
intressejä jollakin toiminnan – esimerkiksi työn, opiskelun, terveyden, kasvatuksen ja 
turvallisuuden – alueella yleisesti palvelevat väestölliset intressit perustuvat joidenkin 
toimijoiden – esimerkiksi lääke-, hallinto-, talous- ja sosiaalitieteiden edustajien – erityi-
siä intressejä edistäviin järkeilemisen tapoihin ja hallinnan tekniikkoihin. Järkeilemisen 
tavat ja tekniikat erkaantuvat vähitellen ”alkuperäisen luojien” pyrkimyksistä alkaessaan 
yleistyä ja vakiintua ja palvella paitsi erityisten toimijoiden ja niiden liittoutumien 
erityisiä intressejä myös väestön yleisiä intressejä. Kääntämisen onnistumisen ehtona 
on se, että ”luojien” käännökset resonoivat jotenkin ihmisten arvoihin, pyrkimyksiin, 

4 Latour, Bruno, Bruno 1983: Give me a laboratory and I will raise the world. Teoksessa Karin Knorr-Cetina 
& Michael Mulkay (toim.): Science observed. Sage. London and Beverly Hills, 141–170. 
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periaatteisiin ja uskomuksiin ja tarjoavat niiden kannalta relevantteja ongelman aset-
teluja ja ratkaisuja. 

”Intressien universaalisuus” perustuu nähdäkseni kolmeen asiaan: 1) ne tarjoavat 
sosiaalityöntekijän, asiakkaan ja väestön arvojen, uskomusten, tavoitteiden ja periaat-
teiden kannalta relevantteja ongelman asetteluja ja ratkaisuja 2) ne tarjoavat sosiaali-
työntekijälle ja asiakkaalle jonkinasteisen mahdollisuuden muokata niitä (intressejä) 
omien intressiensä suuntaan ja 3) ne vahvistavat paitsi heidän toimintakykyään myös 
väestön elinvoimaa yhteiskunnassa riippumatta siitä, mitkä heidän sosiaaliset, taloudel-
liset, etniset ja poliittiset pyrkimyksensä, uskomuksensa, periaatteensa ja arvonsa ovat. 

Sosiaalityöntekijällä on karkeasti ottaen kolme mahdollisuutta suhtautua universaalei-
hin intresseihin: 1) hän voi kääntää omat ja asiakkaan erityiset intressit (arvot, uskomuk-
set, tavoitteet ja periaatteet ja ongelmat) heidän yhteisiksi intresseikseen ”istuttamalla” 
ne yleisiä intressejä (väestön elinvoimaa) palveleviin diskursseihin ja niitä edistäviin, 
”normaalisuusperiaatteella” toimiviin hallinnan tekniikkoihin, 2) hän voi kääntää yleisiä 
intressejä palvelevista normalisoivista hallinnan tekniikoista esiin sen, missä määrin nor-
maalisuuden olettamukset ja periaatteet palvelevat heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään 
ja 3) hän voi kääntää yleisiä intressejä ja heidän yhteisiä ja erityisiä intressejään palvelevista 
normalisoivista hallinnan tekniikoista esiin heidän erityisiin intresseihinsä ”vihjaavia” 
arvoja, haluja, uskomuksia, pyrkimyksiä, periaatteita ja ongelmia ja työstää niitä heidän 
ajattelemisen ja toimimisen eronsa paremmin huomioiviksi yhteisiksi intresseiksi.

Toimijoiden intressien kääntäminen riippuu myös strategisesta tilanteesta, jossa 
he kulloinkin ovat. Vallassa on kyse monimutkaisesta valtasuhteiden muodostamasta 
strategisesta tilanteesta, jossa toimijat voivat käyttää valtaa mitä erilaisimpiin päämää-
riin (Foucault, 1980, 142; Foucault, 1999, 75). Hallinnan tekniikoiden kääntäminen 
ei välttämättä onnistu. Ohjelmat ja tavoitteet muuttuvat, ”vesittyvät” ja kääntyvät 
päälaelleen, kun niitä käännetään tasolta toiselle. (Rose, 2010, 49–51.) Johtoportaan 
”pöydältä” tiimipalaverin kautta sosiaalityöntekijän ”pöydälle” päätyneet ohjelma-
tavoitteet, niiden toteuttamista säätelevät diskurssit ja hallinnan tekniikat ja muut 
työntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen vaikuttavat diskurssit ja hallinnan tekniikat 
muodostavat työntekijän ja asiakkaan strategisen tilanteen. Strateginen tilanne jättää 
eriasteisesti tilaa diskurssien ja tekniikoiden kääntämiseen heidän omien intressiensä 
suuntaan. Työntekijä saattaa esimerkiksi kääntää diskursseja ja tekniikoita rohkeam-
min omien intressiensä suuntaan, jos häntä syrjinyt esimies on vaihtumassa, hänellä 
on vaihtoehtoisia diskursseja ja hallinnan tekniikoita, hänellä on työparinsa tuki, hän 
on piakkoin vaihtamassa työpaikkaa tai jäämässä eläkkeelle. 

Työntekijän ongelmanasettelujen, ratkaisukeinojen ja tavoitteiden läpimeno riippuu 
myös siitä, missä tilanteessa asiakas on ja missä määrin hän uskoo pystyvänsä edistämään 
omia intressejään diskurssien ja hallinnan tekniikoiden ehdottamista subjektiasemista. 
Asiakkaan strateginen tilanne saattaa muuttua esimerkiksi avioeron, työttömyyden, 
sairauden, kuoleman tai toiselta viranomaiselta saadun tuen vuoksi. Diskurssien ja hal-
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linnan tekniikoiden käännettävyys ja moniarvoisuus aiheuttavat sen, että kääntämisen 
lopputulos tapaamisissa ja palavereissa on epävarma. Vaikka valtasuhde olisi vakiintunut, 
työntekijän on kerta toisensa jälkeen varmistettava asiakkaan suostumus. Asiakkaan 
avioituminen ja työllistyminen saattavat muuttaa tilannetta esimerkiksi niin, että asiakas 
kyseenalaistaa aiemmat diskurssiin sisältyneet tavoitteet (esimerkiksi johdonmukaisen 
kasvatuksen) ja tekniikat (esimerkiksi päiväkirjan pitämisen kodin tapahtumista). 

Dominaation ja hallinnan tekniikat eroavat toisistaan siinä, millaisen intressien 
välisen konsensuksen ja ristiriidan yhdistelmän ne tuottavat. Dominaation ja normali-
soivan hallinnan tekniikat tuottavat toisaalta jonkin asteisen ristiriidan väestön yleisten 
intressien ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) asettavat 
asiakkaan ja sosiaalityöntekijän keskustelun ensisijaisesti normaalin ja epänormaalin 
väliselle jatkumolle, 2) arvioivat ja arvottavat heidän intressejään (arvot, uskomukset, 
tavoitteet, periaatteet ja ongelmat) pääasiallisesti normaalin ja epänormaalin välisellä 
janalla ja 3) vaikeuttavat heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia normaalin ja 
epänormaalin välisen jatkumon ulkopuolella. Ne tuottavat toisaalta jonkinasteisen 
konsensuksen väestön yleisten intressien ja työntekijän ja asiakkaan intressien välille, 
koska ne 1) jättävät jonkin verran neuvotteluvaraa – normalisoivat hallinnan tekniikat 
enemmän ja dominaation tekniikat vähemmän – työntekijän ja asiakkaan arvoille, 
käsityksille ja pyrkimyksille, miten he tekniikkoja soveltavat ja 2) ne tarjoavat sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan arvojen, halujen, tavoitteiden ja periaatteiden kannalta jossain 
määrin relevantteja ongelman asetteluja ja ratkaisuja normaalisuusperiaatteen mukaan 
toimivassa yhteiskunnassa.

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat tuottavat toisaalta konsensuksen sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) mahdollistavat sen pohtimisen, missä 
määrin normaalisuus-periaatteet ovat ristiriidassa heidän intressiensä kanssa ja missä 
määrin ne palvelevat heidän intressejään ja 2) mahdollistavat heidän käsitystensä, 
arvojensa, pyrkimystensä ja ongelmiensa esiin nostamisen ja 3) niiden kehittämisen 
heidän yhteisiksi intresseikseen heidän ajattelemisen ja toimimisen eronsa huomioivalla 
tavalla. Ne tuottavat toisaalta jonkinasteisen ristiriidan väestön ja sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) sivuuttavat väestön elinvoimaa vaalivat 
ja vahvistavat käsitykset kansalaisista ja yhteiskunnasta hakiessaan ja kehittäessään 
työntekijän ja asiakkaan ajattelemisen ja toimimisen erot huomiovia käsityksiä ja 2) 
kyseenalaistavat normaalisuus-periaatteeseen perustuvan järjestyksen ja sen mukaiset 
normaalit toimintatavat.

Hallinnan tarkoituksena on yksilöiden kykyjen kehittäminen, ohjaaminen ja valjas-
taminen jonkin toisen toimijan päämääriin tavalla, joka hyödyttää samanaikaisesti sekä 
yksilöiden että väestön hyvää (Rose, 2010, 46). Se, mitä kulloinkin pidetään yksilöiden 
ja väestön etuina ja intresseinä, vaihtelee historiallisesti ja kulttuurisesti ajasta ja paikasta 
toiseen. Rosen (2010) mukaan historiallisesti erityiset ja muuttuvat rationaalisuudet 
(järkeilemisen tyylit) ja hallinnan tekniikat asettavat rajat ja mahdollisuudet sille, 
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kuinka ihmiset ymmärtävät ja hallitsevat itseään ja toisiaan. Järkeilemisen tavoilla, 
diskursseilla ja tekniikoilla ei ole yhtä alkuperää tai olemusta, koska ne ovat kooste eri 
instituutioiden, organisaatioiden ja ryhmien tavoitteista, intresseistä, ristiriidoista ja 
ongelmanasetteluista ja tekniikoista. (Rose, 2010, 274–277.) 

Vallasta tekee hyväksyttävän ja hyvän nimenomaan sen tuottavuus: se tuottaa asioita, 
tavaroita, mielihyvää, tietoa ja diskursseja (Foucault, 1980, 119). Tämä vaikeuttaa myös 
vallan kritisoimista. Matti Häyryn (2000, 132) mukaan on vaikea arvostella valtara-
kennetta, joka ei vaikuta uhkaavan kenenkään hyvinvointia, vaan joka päinvastoin 
oikeuttaa oman toimintansa suojelemalla elämää ja edistämällä sen kukoistusta niin 
yksilö- kuin väestötasollakin. 

Biopolitiikan, kurivallan ja väestön biopolitiikan yhdistävän hallinnan muodon, 
tarkoituksena on muokata ja vahvistaa yksilön ja väestön elinvoimaa ja turvata yksi-
löiden ja väestön hyvinvointi, vauraus ja onnellisuus. Yksilöiden kurinpidon ja väestön 
sääntelyn kehittyminen on tiiviissä yhteydessä tieteiden kehitykseen. (Foucault, 1999, 
99–105; Alhanen, 2007, 139–148; Rose, 2010, 23; Dean, 2010, 28–29, 117–121.) 
Ihmisten – niin hallinnan harjoittajien kuin kohteidenkin – kyvyt ja elinvoima vah-
vistuvat ja kehittyvät hallinnan tekniikoiden välityksellä, jotka edellyttävät kohteilta 
tiettyjä asemia, ominaisuuksia, pyrkimyksiä ja kykyjä (vrt. Dean, 2010, 43–44). 

Kehittyneen liberalismin tekniikoille on ominaista, että niillä pyritään hallitsemaan 
ja muokkaamaan yksilöitä tavoilla, jotka jättävät heidän ajattelun ja toiminnan vapau-
delleen jonkin autonomisuuden asteen. Erityisen käytettyjä ovat itsen hallinnan tek-
niikat, jotka ohjaavat yksilöä pohtimaan itseään, valintojaan ja toimintaansa, ottamaan 
vastuuta niistä ja kehittämään keinoja, joilla pystyy muokkaamaan identiteettiään ja 
ilmaisemaan itseään. (Rose, 2010, 48–49, 84–93.) Hallinnan tekniikat eivät siis aino-
astaan vahvista ihmisten toimintakykyä, vaan ne myös rajoittavat eriasteisesti heidän 
ajatteluaan ja toimintaansa.

Intressejä voidaankin tarkastella hyödyn ja haitan näkökulmasta. Dominaation tek-
niikat – esimerkiksi lastensuojelun rajoituspäätökset – rajoittavat toisaalta erittäin pal-
jon sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toisin ajattelemisen ja toimimisen mahdollisuuksia 
jollakin toiminnan alueella. Dominaation tekniikat vahvistavat toisaalta työntekijän, 
asiakkaan ja hänen läheistensä toimintakykyä jollakin toiminnan – esimerkiksi turval-
lisuuden, seksuaalisuuden ja terveyden – alueella. Ne lisäävät esimerkiksi työntekijän 
ja vanhempien mahdollisuuksia irrottaa lapsi turvallista ja tasapainoista kehitystä 
vaarantavasta ystäväpiiristä ja vahvistavat lapsen toimintakykyä tukemalla hänen kas-
vuaan ja kehitystään päihteettömässä ja seksuaalisesti turvallisessa kasvuympäristössä. 

Normalisoivat hallinnan tekniikat lisäävät dominaation tekniikoiden tapaan sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan toimintakykyä yhteiskunnassa jollakin toiminnan alueella, 
mutta ne vähentävät samanaikaisesti heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia 
normaalin ja epänormaalin välisen jatkumon ulkopuolella. Normalisoivat hallinnan 
tekniikat poikkeavat dominaation tekniikoista kuitenkin siinä, että ne jättävät jonkin 
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verran neuvotteluvaraa heidän arvoilleen, haluilleen, tavoitteilleen ja periaatteilleen, 
miten he tekniikkoja soveltavat. Normalisoivien hallinnan tekniikoiden avulla saavu-
tettu konsensus on yleensä rajallinen, koska sosiaalityöntekijän ja asiakkaan erityisiä 
arvoja, haluja, tavoitteita, periaatteita ja ongelmia ilmentävät intressit ovat enemmän 
tai vähemmän ristiriidassa tieteen tai muun asiantuntijan suosittaman ajattelu- ja 
toimintamallin kanssa. Ristiriita johtuu siitä, että sosiaalityöntekijä arvioi ja arvottaa 
omaa työskentelyään ja asiakkaan ajatuksia, toimintaa ja kehitystä liian yksipuolisesti 
normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla. 

Oletetaan Nigel Partonia (1999, 122–123) mukaillen, että sosiaalityöntekijä alkaa 
ohjata lasten ja vanhempien toimintaa normalisoivan riskitekniikan avulla. Hän opastaa 
heitä tällöin tunnistamaan, ennakoimaan ja hallitsemaan riskejä sisältäviä tilanteita 
ja ottamaan vastuuta vääristä valinnoista. Työntekijän hallinta muuttuu lapsen ja 
vanhempien itsehallinnaksi, kun he menevät itseensä, sisäistävät totuuden ja alkavat 
toimia riskejä ennakoivalla ja minivoivalla tavalla ja ottaa vastuuta valinnoistaan. Vaikka 
riskien minimoiminen vahvistaa sosiaalityöntekijän toimintakykyä organisaatiossa ja 
työmarkkinoilla ja lapsen, vanhempien ja väestön elinvoimaa, lapsen ja vanhempien 
kykyjä ja toimintaa arvioidaan yksipuolisesti sen mukaan, miten he ovat edistyneet 
riskien hallinnassa normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla. 

Dominaation ja hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta sosiaalityöntekijän ja asiak-
kaan toimintakykyä yhteiskunnassa ”normaalisuusperiaatetta” noudattavilla toiminnan 
alueilla ja väestön ja yhteiskunnan elinvoimaa. Toisaalta he heikentävät heidän mahdolli-
suuksiaan ajatella ja toimia normaalin ja epänormaalin välisen jatkumon ulkopuolella ja 
väestön elinvoimaa, koska ne eivät haasta riittävästi väestön elämää sääteleviä tekniikoita 
ja luo uusia ideoita kansalaisten toiminnan hallitsemiseen. Ei-normalisoivat hallinnan 
tekniikat vahvistavat toisaalta heidän mahdollisuuksiaan toisinajattelemiseen ja -teke-
miseen ja väestön elinvoimaa, koska ne haastavat väestön elämää sääteleviä tekniikoita ja 
luovat uusia ideoita kansalaisten toiminnan ennakoimiseen ja hallitsemiseen. Toisaalta 
ne heikentävät heidän toimintakykyään normaalisuuden piirissä ja väestön elinvoimaa 
ainakin lyhyellä aikavälillä, koska ne aiheuttavat häiriöitä normaalisuus-periaatteen 
mukaan ”pyörivässä” yhteiskunnassa. 

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan toimintakykyä toisinajattelemiseen ja -tekemiseen yhteiskunnassa, koska ne 
jättävät enemmän tilaa tasavertaiselle dialogille ja heidän ajattelemisen ja toimimisen 
välisille eroilleen. Ne heikentävät toisaalta heidän toimintakykyään, koska instituuti-
oiden työntekijät ja muut ihmiset odottavat heiltä yleensä normaalisuus-periaatteen 
mukaista toimintaa. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta väestön 
elinvoimaa, koska ne haastavat ihmisen elämää sääteleviä tekniikoita ja tuovat uusia 
ideoita kansalaisten toiminnan hallitsemiseen. Ne heikentävät toisaalta väestön elinvoi-
maa ainakin lyhyellä aikavälillä, koska ne aiheuttavat ”kitkaa” normaalisuus-periaatteen 
mukaan ”pyörivässä” yhteiskunnassa. 
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3  Valta käyttäytymisen rajoittamisena

Robert A. Dahlin valtakäsityksen juuret juontavat politiikan tutkijoiden sosiologeja 
– Floyd Hunterin (1958) kirjallaan Community power aloittamaa yhteisötutkimus-
ta – kohtaan esittämään kritiikkiin. Nelson W. Polsbyn (1960, 476–484) mukaan 
politikan tutkijat kritisoivat sosiologeja kolmesta virheellisestä oletuksesta: valta kes-
kittyy harvalukuiselle eliitille; valtarakenteet ovat pysyviä; yksilöiden nauttima maine 
yhteisössä mahdollistaa heidän aktuaalisen, varsinaisen vallan käyttönsä mittaamisen 
yhteisössä. Arvostelun kärki on metodissa. Raymond E. Wolfinger (1960, 636–637) 
arvioi menetelmän ongelman olevan se, etteivät haastateltaville tehdyt kysymykset, 
kenen he uskovat omaavan eniten valtaa, osoita kenelle valta on todellisuudessa ja-
kautunut yhteisössä. 

Peter Bachrach ja Morton S. Baratz – vallan toisten kasvojen edustajat – ovat 
kiinnittäneet huomiota pluralistien – vallan ensimmäisten kasvojen edustajien – 
esittämään ratkaisuun. Pluralistien – Robert A. Dahlin ja hänen oppilaidensa Nel-
son W. Polsbyn ja Raymond E. Wolfingerin – mukaan johtopäätös siitä, onko valta 
keskittynyt vai hajautunut joillekin voidaan tehdä vasta sitten, kun tiedetään kenen 
kanta voittaa tärkeissä, poliittisesti kiistanalaisissa päätöksissä (Bahrach & Baratz, 
1970, 3–6). Sama pätee myös kysymykseen valtarakenteiden pysyvyydestä. Mark 
Haugard (2002, 5–6) katsoo Dahlin valtakäsityksessä olevan kyse amerikkalaisen 
demokratian ja demokraattisten instituutioiden puolustuksesta eliittiteoreetikkoja 
ja ”mainemenetelmä-tutkijoita” vastaan, jotka väittävät vallan keskittyvän eliitille 
demokraattisista instituutioista huolimatta. Dahlin valtanäkemyksellä on erityistä 
painoarvoa. Tuija Pulkkinen (1998, 88) arvioi liberaaliin poliittiseen teoriaan kes-
keisesti kuuluvan vallan käsitteen palautuvan filosofisessa analyysissä usein Robert 
Dahlin ja Steven Lukesin vallan määritelmiin.

3.1  Pluralistinen yhteiskuntateoria valtanäkemyksen  
taustana ja tasapainottajana

Lähden liikkeelle Dahlin intuitiivisesta vallan määritelmästä: ”A:lla on valtaa B:n yli 
siihen mittaan kuin hän saa B:n tekemään jotakin, mitä B ei muuten tekisi” (Dahl, 
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5 Mark Haugard (2002, 5–6) arvioi Dahlin rakentaneen vallan määritelmänsä Max Weberin vallan mää-
ritelmän varaan, joka määrittelee vallan ”sosiaalisessa suhteessa olevan toimijan mahdollisuutena olla 
asemassa, jossa hän saa hän saa tahtonsa läpi toisen vastarinnasta huolimatta, riippumatta siitä, mistä 
tämä mahdollisuus johtuu.” 

1957, 202–203). 5Sosiaalityöntekijällä on valtaa asiakkaaseen, jos hän saa asiakkaan 
tekemään jotain sellaista, jota hän ei tekisi ilman sosiaalityöntekijän väliintuloa. Toi-
mijoiden hallussa olevat resurssit ja toimijoiden väliset erot resursseissa muodostavat 
vallan perustan (base) (Dahl, 1957, 203, 205). Hallitsijan ja hallitun suhteessa on 
Martin Kuschin termein (1993, 108) kyse ulkoisesta tai vertailevasta [valta]suhteesta, 
joka perustuu osapuolten väliseen eroon jonkin ominaisuuden suhteen. Sosiaalityössä 
ulkoinen tai vertaileva suhde tarkoittaa sitä, että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen 
suhde rakentuu heidän valtaresurssiensa välisille eroille. Dahl ei vaikuta tekevän eroa eri 
resurssien (esimerkiksi voiman, talouden ja normatiivisten) resurssien välille siinä, että 
hän pitäisi yhtä resurssia muihin resursseihin nähden ensisijaisena ja muita resursseja 
määräävänä. Hän ei esimerkiksi usko, että normatiiviset uskomukset ja arvot ohjaavat 
sosiaalityöntekijän tapaa käyttää taloudellisia etuuksia ja palveluja kontrollin välineenä. 

Vallan perusta osoittaa kahteen seikkaan: 1) sosiaalityöntekijän valta on paikallistet-
tavissa hänen ja asiakkaan väliseen resurssiepätasapainoon ja 2) asiakkaan vastarinnalla 
on paikallistettava kohde: valtaresurssit omaava sosiaalityöntekijä. Valtaotteen mukaan 
sosiaalityöntekijä ei pidä resurssien epätasapainoa välttämättä ongelmana, koska valtaa 
käytetään viime sijassa resursseja taitavasti käyttämällä. Resurssivinoumaa tasapainot-
tavat ja pehmentävät muutkin seikat. Potentiaalisten resurssien omaaminen ei tarkoita 
välttämättä sitä, että sosiaalityöntekijä käyttäisi niitä (vrt. Dahl, 2005, 271–272). 
Asiakas pystyy kompensoimaan voimavaroissa olevia puutteitaan muilla resursseilla 
(vrt. Dahl, 2005, 243). Sosiaalityöntekijä voi vallan hajautumisoletuksen mukaan 
luottaa siihen, että vaikka hänellä on valtaa asiakkaaseen joissakin asioissa, asiakkaalla 
on valtaa häneen ja muihin toimijoihin joissain toisissa asioissa (vrt. Polsby, 1960, 
477). Työntekijä yrittää käyttää valtaa asiakkaaseen vain tärkeissä asioissa, ei merki-
tyksettömissä ja samantekevissä asioissa (vrt. Polsby, 1960, 479–481). Jos työntekijä 
ei käytä valtaa asiakkaan kannalta merkityksellisiin seikkoihin, asiakkaalla ei ole syytä 
vastustaa hänen vallan käyttöään. 

Dahl (2005) ymmärtää valtaresurssit laajasti. Hän pitää poliittisina resursseina kaik-
kea, jota voidaan käyttää toisten yksilöiden valintojen tai strategioiden taivuttelemiseen. 
Poliittiset resurssit koostuvat muun muassa sosiaalisesta asemasta, käteisestä, luotosta, 
varallisuudesta, laillisuudesta, legitimiteetistä, suosiosta, karismasta, solidaarisuudesta, 
yksilön älystä, koulutuksesta ja energiatasosta ja työpaikkojen ja informaatiolähteiden 
kontrollista. Vaikka resursseja on rajallisesti saatavilla, niiden määrä ei ole pysyvästi 
sama, vaan se vaihtelee. (Dahl, 2005, 225–226.) Dahlin lista resursseista on vain suuntaa 
antava. Toimijan valta perustuu kaikkiin niihin resursseihin, joita hän voi käyttää toi-
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sen käyttäytymistä muokatakseen (Dahl, 1957, 203). Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
käytettävissä ovat kaikki ne resurssit, jotka mahdollistavat vapaan valinnan, taipuuko 
vallan kohteeksi otettu vallan käyttäjän tahtoon vai ei. Puhtaaseen voimankäyttöön 
ja manipulaatioon perustuvat resurssit eivät täytä tätä ehtoa.

Dahlin intuitiivinen vallan määritelmä ei tavoita riittävästi vallan rajoittavaa luon-
netta, mutta Dahlin valtakäsitystä tutkineen Steven Lukesin määritelmä tavoittaa: ”A 
käyttää valtaa B:n yli, jos A vaikuttaa B:hen tavalla, joka on hänen intressiensä vastainen” 
(Lukes, 1974, 34). Asiakkaan toisin toimiminen ei osoita sosiaalityöntekijän valtaa, 
vaan se, että asiakas toimii toisin tavalla, joka on hänen omien intressiensä vastaista. 
Toisin toimimisessa on Dahlin termein kyse toisin käyttäytymisestä. Dahl tarkoit-
taa käyttäytymisellä (behaviour) alttiutta, asenteita, tunteita, uskomuksia ja tekoja 
(1971, 41). Sosiaalityöntekijä käyttää valtaa, jos asiakkaan alttius, asenteet, tunteet, 
uskomukset ja teot muuttuvat sosiaalityöntekijän rajoitustoimenpiteen vuoksi. Sosi-
aalityöntekijän valta asiakkaaseen loppuu, jos rajoitukset eivät ilmene enää asiakkaan 
toisinkäyttäytymisenä, esimerkiksi hänen juomattomuutenaan. 

Tuija Pulkkisen (1998) mukaan liberaali valtakäsitys pohjautuu metaforaan vapaasta 
liikkeestä ja sen estämisestä. Perusajatuksena on se, että valtaa omaava henkilö kykenee 
toimimaan vapaasti omien aikomustensa (intentioidensa) ja intressiensä mukaisesti, 
kun taas henkilö, jolla ei ole valtaa, joutuu luopumaan aikomuksistaan ja intresseistään. 
(Pulkkinen, 1998, 88–89.) Dahl vaikuttaa pitävän pyrkimyksinä sekä toimijoiden ta-
voitteita, että heidän tarpeitaan (vrt. Dahl, 2005, 223–225). Tarpeisiin on hyödyllistä 
tehdä yksi tarkennus väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Tarve ja tarpeen tyydyttämiseen 
viittaava tavoite ovat eri asioita: puute tarpeessa sysää toiminnan liikkeelle ja on sen 
syy; toiminta ja toiminnalle asetettu tavoite on tarpeessa koetun puutteen seuraus. 

Liberaaliin valtakäsitykseen liittyy usein kielteinen väritys, koska henkilö on pe-
riaatteessa vapaa tekemään mitä tahansa, mutta menettää mahdollisuutensa toimia 
intressiensä mukaan (Pulkkinen, 1997, 90). Asiakkaan alkuperäisen kannan muuttumi-
nen ei siis tarkoita välttämättä sitä, että hän haluaisi osallistua työllistämistä koskeviin 
aktivointitoimiin. Hän saattaisi olla mieluummin ystäviensä parissa, tehdä ”oikeita” 
töitä tai jopa juoda. Vallan negatiivisuus johtuu sitä, että asiakas ei voi sosiaalityönte-
kijän väliintulon vuoksi toimia vapaasti intressiensä mukaisesti. Valta on luonteeltaan 
myös intentionaalista, koska se perustuu tarkoitettujen aikomusten väliseen kiistaan, 
jossa toinen osapuoli saa aikomuksensa läpi, mutta toinen joutuu lykkäämään omaa 
pyrkimystään. 

Valta on luonteeltaan ulkoista. Valta viittaa Martin Kuschia (1993, 108) mukaillen 
ulkoiseen tai vertailevaan valtasuhteeseen, joka pohjautuu osapuolten väliseen eroon 
jossakin resurssissa. Tässä on kuitenkin syytä korostaa vallan omaamisen ja käyttämi-
sen välistä eroa. Koska vallassa on kyse toimijoiden välisestä muuttuvasta suhteesta, 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen resurssiepätasapaino ei yksistään takaa valtaa 
toisen yli. Sosiaalityöntekijän valta asiakkaan yli eri tilanteissa riippuu siitä, miten 
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taitavasti hän käyttää resurssejaan asiakkaan käyttäytymisen rajoittamiseen jollakin 
toiminnan alueella ja miten asiakas vastaa hänen resurssien käyttöönsä. Valta ei ole siis 
jotain, joka valtaresurssien (esimerkiksi tiedon ja taitojen) muodossa automaattisesti 
omistetaan. Valta on pikemminkin jotain, joka omattujen – perittyjen ja työstettyjen 
– resurssien taitavalla käytöllä hankitaan eri tilanteissa vallan kohteeseen jollakin toi-
minnan alueella tai alueilla. Valtateorian huomio on vallan omistamisen sijasta vallan 
käyttämisen analysoinnissa, vaikkakin toisella tavalla, mitä Foucault metodologisilla 
ohjeillaan tarkoitti.6

Steven Lukesin mukaan (1974, 12–15) Dahlin näkemys perustuu yksiulotteiselle 
käsitykselle vallasta (one-dimensional view of power). Sille on tunnusomaista keskitty-
minen toimijoiden välillä havaittavaan subjektiivisten intressien konfliktiin jossakin 
merkittävässä avainaiheessa. Ote korostaa enemmän vallan aktuaalista, varsinaista 
harjoittamista kuin vallan omaamiseen liittyviä potentiaalisia piirteitä. Osapuolten 
intressien välisessä konfliktissa on kyse nimenomaan preferenssien tai mieltymysten 
välisestä kiistasta. Näkemys lähtee siitä, että ihmiset pystyvät havaitsemaan, ilmaisemaan 
ja tiedostamaan omat intressinsä. 

Valta tulee kirkkaimmin esille tapauksissa, joissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
intressit ja mieltymykset ovat keskenään ristiriidassa. Dahlin mukaan toimija voi hallita 
omien intressiensä mukaan toista myös tämän kannalta samantekevissä (indifferent) 
asioissa, mutta nämä asiat eivät ole painoarvoltaan niin merkittäviä kuin ne, jotka 
ovat molemmille osapuolille tärkeitä (Dahl, 1958, 467). Vallan luonne perustuu toi-
mijoiden väliseen kiistaan: sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen intressiristiriitaan. 
Sosiaalityöntekijä ei käytä valtaa, ellei asiakas joudu rajoittamaan toimintaansa jonkun 
kiistan seurauksena. 

Vallan negatiivisuus sosiaalityössä on läheisessä yhteydessä siihen, että liberaali teo-
ria olettaa yksilöiden pystyvän tekevän omia mieltymyksiään ja intressejään koskevia 
valintoja. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan mieltymykset ovat kuitenkin suhteellisen 
usein ristiriidassa, koska asiakkaat toteuttavat halujaan tavoilla, joita sosiaalityöntekijät 
eivät voi hyväksyä. Tämän voi katsoa Kyösti Rauniota (2009, 106) mukaillen johtuvan 
siitä, että sosiaalityöntekijät joutuvat ottamaan asiakkaan arvojen lisäksi huomioon 
yhteiskunnassa yleisesti omaksutut työntekoa, perhe-elämää ja päihteiden käyttöä 
koskevat arvot. Sosiaalityössä ajaudutaan ristiriitaan usein tilanteissa, joissa asiakas 
käyttäytyy ei-hyväksyttävällä tavalla (esimerkiksi asiakas juo tai käyttäytyy aggressii-
visesti puolisoaan kohtaan), jotka ovat vastoin sosiaalityöntekijän ammatillisia (kuten 
lastensuojelullisia) tavoitteita. Kiista kärjistyy yleensä siinä vaiheessa, kun sosiaalityön-

6  Foucault’n metodologisten ohjeiden ja valtakäsityksen perusteella vaikuttaa siltä, että hän neuvoo 
keskittymään analysoinnissa vallan omistamisen ja ”vallanpitäjän” tavoitteiden sijasta siihen, miten 
sosiaalityöntekijät ja asiakkaat käyttävät valtaa paitsi toisiinsa myös itseensä vastatessaan eri tavoin 
järkeilemisen tapojen ja niitä edistävien hallinnan tekniikoiden ja diskurssien esittämiin pyyntöihin.
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tekijä yrittää vallankäytöllään muuttaa asiakkaan käyttäytymistä (alttiutta, asenteita, 
tunteita, uskomuksia ja tekoja) tavoilla, jotka ovat vastoin asiakkaan omia pyrkimyksiä. 

Asiakkaan valitsemiskyvyn arvioiminen on sosiaalityöntekijälle haastavaa, koska se 
kytkeytyy niin läheisesti kysymykseen paternalismista. Itsemääräämisen rajoittaminen 
sosiaalityössä edellyttää, ettei asiakas kykene itsenäiseen päättelyyn eikä toimimaan 
omien etujensa mukaisesti. Ongelmana on se, millä perusteilla henkilön oman edun 
nimissä voidaan oikeutetusti toimia. Henkisen toimintakyvyn pätevästi todistettu 
heikkeneminen vaikuttaa hyväksyttävältä perusteelta, mutta esimerkiksi asiakkaan 
huono-osaisuus, syrjäytyneisyys tai moniongelmaisuus eivät sellaisenaan oikeuta 
itsemääräämisen rajoittamista (Raunio, 2009, 108). Asiakasta pidetään kykenevänä 
tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja, vaikka ne olisivat ristiriidassa sosiaali-
työntekijöiden edustamien yhteiskunnallisten arvojen ja mieltymysten kanssa. 

Valtateoria sallii kuitenkin toiminnan rajoittamisen, jos asiakas pyrkii tavoitteisiinsa 
ei-hyväksyttävien keinojen avulla. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä hyväksyy vanhem-
man pyrkimyksen viettää ”kosteaa” iltaa ystäviensä kanssa, mutta ei sitä, että hän jättää 
vasta kävelemään oppineen lapsen 10-vuotiaan sisaruksensa hoidettavaksi. Sosiaa-
lityöntekijä voi rajoittaa vanhemman toimintaa, koska hän käyttää ei-hyväksyttäviä 
keinoja omien pyrkimystensä edistämiseen. 

Haugard (2002, 316–318) kiinnittää huomiota siihen, että vaikka ihmisten tavoit-
teet ja intressit ovat ristiriidassa, demokraattisissa yhteiskunnissa hyväksytään laajalti 
yhteiset pelisäännöt politiikalle. Ihmiset sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin, koska ne 
mahdollistavat poliittisten tavoitteiden saavuttamisen pidemmällä aikavälillä, vaikka 
he eivät saavuttaisikaan päämääräänsä heti. Pelisääntöjen noudattaminen ikään kuin 
mahdollistaa voittamisen myöhemmin.

Vaikka Haugaardin tekemä huomio koskee ihmisten poliittista käyttäytymistä, se 
kuvaa myös valtakäsityksen yksilön käyttäytymistä koskevia olettamuksia. Yksilöillä 
on pidemmällä aikavälillä paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa, jos he 
käyttävät päämääriensä tavoittelemiseen yhteisön ja instituutioiden hyväksymiä 
keinoja ja välttävät niiden paheksumia keinoja, vaikka ne olisivat lyhyellä aikavälillä 
ristiriidassa heidän intressiensä kanssa ja rajoittaisivat heidän tavoitteitaan. Dahl viittaa 
nähdäkseni tähän, kun hän puhuu hyväksyttävien keinojen kuten koulutuksen ja työn 
välttämättömyydestä omien päämäärien tavoittelemisessa ja siitä, miten näiltä poluilta 
poikkeaminen heikentää henkilön kykyä saavuttaa omia pyrkimyksiään ja johtaa jopa 
rangaistuksiin (Dahl, 2005, 224). 

Valta on luonteeltaan myös episodista, katkelmallista. Dennis H. Wrongin (2002) 
mukaan vallan omaaminen (having power) merkitsee pysyvää taipumusta käyttäytyä 
tietyllä tavalla; vallan harjoittaminen (exercising power) taas tarkoittaa tapahtumaa, 
jolloin yksilö käyttäytyy jollain erityisellä tavalla. Ensimmäisessä on kyse dispositionaa-
lisesta vallan määritelmästä; toisessa taas episodisesta vallan määritelmästä. (Wrong, 
2002, 6, 322.) Sosiaalityöntekijä omaa tiettyjä – esimerkiksi asemaan ja asiantunte-
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mukseen – perustuvia resursseja, jotka hän voi tarvittaessa ottaa käyttöön toimiakseen 
tietyllä tavalla. Vallan harjoittaminen puolestaan viittaa ajalliseen katkelmaan, jolloin 
vallan kohde toimii toisin kuin hän olisi toiminut ilman vallan haltijan väliintuloa. 
Sosiaalityöntekijä tavallaan katkaisee asiakkaan normaalin käyttäytymisen rajoittaes-
saan esimerkiksi hänen juomistaan. Sosiaalityöntekijän valta asiakkaaseen loppuu, jos 
rajoitukset eivät ilmene asiakkaan toisinkäyttäytymisenä. 

Valta erotetaan liberaalissa valtateoriassa muun tyyppisestä pakottamisesta. Vallalle 
alistuvalla henkilöllä on mahdollisuus valita, taipuuko hän esimerkiksi uhkauksen edes-
sä toisen tahtoon vai ei. Fyysinen pakottaminen eroaa vallankäytöstä, koska siinä tätä 
optiota ei ole. Vallan kohteen alistaminen ja toiminnan rajoittaminen tapahtuvat hänen 
tahdostaan riippumatta. (Pulkkinen, 1998, 89.) Lasten tahdonvastaisessa huostaan-
otossa on kyse pakottamisesta tai voimankäytöstä, jossa vallan kohteen käyttäytymisellä 
ei ole merkitystä. Lasten tahdonvastaisella huostaanotolla uhkaamisessa sen sijaan on 
kyse vallankäytön muodosta, koska vanhemmat voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan 
lopputulokseen. Manipulaatio ei sovellu voiman tai pakottamisen tapaan liberaaliin 
valtakäsitykseen, koska vallan kohteella ei ole mahdollisuutta valita, asettuuko hän 
vastarintaan vai ei. Tämä johtuu siitä, että manipuloitu toteuttaa manipuloijan tahdon 
tietämättään (Wrong, 2002, 28). Sosiaalityöntekijä ei siis käytä valtaa manipuloides-
saan, vaan pikemminkin pakottaa tietämättömän ja ”pahaa aavistamattoman” asiakkaan 
toimimaan tahtonsa mukaan.

Vallan luonteen negatiivisuutta ja rajoittavuutta ei ole syytä liioitella, koska valtakä-
sityksen taustalla on monia pluralistisesta yhteiskuntateoriasta lainattuja olettamuksia, 
jotka pehmentävät sen kielteisiä puolia, vaikka niihin kiinnitetään harvemmin huomi-
ota Dahlin liberaalia valtakäsitystä arvioitaessa.7 Pluralistit lähtevät olettamuksesta – 
jonka he pyrkivät tutkimuksella varmistamaan – että valta hajautuu yleensä eri asioissa 
eri toimijoille (Polsby, 1960, 477). Vallan hajautumisolettamuksen mukaan ihmiset 
toimivat alistajina toisille joillakin alueilla, mutta ovat itse alistettuina joillakin muilla 
alueilla. Teesiä vallan hajautumisesta tuetaan usein väitteellä siitä, että yksilöt pystyvät 
kompensoimaan valtaresurssien puutteita muilla resursseillaan (vrt. Dahl, 2005, 243). 
Vaikka sosiaalityöntekijällä on valtaa asiakkaaseen joissakin asioissa, hän voi luottaa 
siihen, että asiakkaalla on valtaa häneen ja muihin ihmisiin joissakin toisissa asioissa 
ja asiakas voi kompensoida puutteita omissa valtaresursseissaan muilla resursseilla.

Vallan negatiivisuutta vähentää edelleen rajoittamisen merkityksettömyys toimijoille. 
Toimijat kuten sosiaalityöntekijät yrittävät hallita toisia heille tärkeissä asioissa, mutta 
eivät niinkään merkityksettömissä ja samantekevissä asioissa (Polsby, 1960, 479–481). 

7 Pluralistisen yhteiskuntateorian olettamuksia voidaan kritisoida monin tavoin (esim. Dowes & Hughes, 
1986, 157–160). Tarkoitukseni ei ole arvioida väitteiden uskottavuutta, vaan tuoda esille liberaalin 
valtateorian taustalla vaikuttavia pluralistisia olettamuksia ja yrittää kuvailla, miten ne ilmenevät sosi-
aalityöntekijän ja asiakkaan ajattelussa ja toiminnassa.  
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Asiakas ei välttämättä kärsi sosiaalityöntekijän vallan käytöstä, jos se kohdistuu 
asiakkaan kannalta suhteellisen merkityksettömiin seikkoihin. Asiakkaan kannalta 
samantekevien asioiden joukkoon kuuluvat periaatteessa kaikki ne asiat, jotka eivät 
aiheuta näkyvää konfliktia tai riitaa osapuolten välillä. Työntekijän ja asiakkaan välistä 
valtaresurssien epätasapainoa pehmentää myös se, ettei sosiaalityöntekijä välttämättä 
käytä potentiaalisia valtaresursseja 

Vallan kielteisyyttä pehmentävät muutkin seikat. Konflikteissa on kyse toimijoiden 
tavoitteiden välisistä ristiriidoista eikä niinkään erimielisyyksistä instituutioiden menet-
telytavoista tai ”pelin säännöistä”, joista oletetaan vallitsevan konsensus (vrt. Haugaard, 
2002, 316–318). Robert E. Dowsen ja John A. Hughesin (1986, 154–159) mukaan 
pluralistinen yhteiskuntateoria selittää yksilöiden kompromissihakuisuuden yksilöihin 
kohdistuvalla ristipaineella, joka aiheutuu eri organisaatioiden esittämistä, keskenään 
enemmän tai vähemmän ristiriitaisista lojaalisuusvaatimuksista ja odotuksista. Kansa-
laisten poliittinen passivisuus puolestaan selittyy sillä, että poliitikot ovat huomioineet 
heidän intressinsä tai vähintään vastanneet niihin osittain. Jos jonkin ryhmän intressit 
syrjivät liikaa muiden ryhmien intressejä, alistetut ryhmät organisoivat uinuvat resurs-
sinsa ja asettuvat vastarintaan. Vaikka Dowsen ja Hughesin tekemät huomiot koskevat 
ihmisten poliittista käyttäytymistä, ne kuvaavat myös liberaalin valtateorian yksilön 
käyttäytymistä koskevia olettamuksia. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän ”syyllisyyttä” asiakkaan käyttäytymisen rajoit-
tamisesta pehmentää se, että asiakas itse rikkoo ”pelin sääntöjä” esimerkiksi laimin-
lyödessään lapsen neuvolakäyntejä. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä konfliktia 
tavoitteista – esimerkiksi siitä, mitä asioita kuuluu lapsen hyvinvointiin ja tasapainoi-
seen kasvuun ja kehitykseen – tasoittaa kuitenkin yleensä se, että osapuolten välillä 
oletetaan vallitsevan konsensus siitä, millaisten keinojen, esimerkiksi päivähoidon, 
neuvolakäyntien, päiväkotipalaverien avulla omia päämääriä voidaan hyväksytysti 
edistää. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen yhteentörmäyksen vaaraa pienentää 
myös se, että eri organisaatioilla on heitä kohtaan erilaisia, usein eri suuntaan vie-
viä lojaalisuusvaatimuksia ja odotuksia. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan odotetaan 
kouliintuneen tekemään kompromisseja eri lojaalisuuksien ristipaineessa. Asiakkaan 
passiivisuus kertoo siitä, että sosiaalityöntekijä on onnistunut huomiomaan asiakkaan 
tarpeet ja intressit tai ottamaan ne ainakin osittain huomioon. Asiakkaan vastarintaan 
nousu sen sijaan on merkki siitä, ettei sosiaalityöntekijä ole onnistunut vastaamaan 
asiakkaan intresseihin.

Valtanäkemyksellä on selvä käsitys siitä, millainen toimija ihminen on olemuksel-
taan. Dahlin (2005, 223) mukaan ihmiset pyrkivät etsimään mielihyvää ja välttämään 
kipua. He eivät kuitenkaan tyydytä erilaisia – esimerkiksi ravintoon, työhön, ystävyy-
teen ja arvostukseen liittyviä – tarpeitaan miten tahansa. Ihmiset oppivat tyydyttämään 
tarpeitaan oikeissa kanavissa, koska yhteiskunta kontrolloi sitä, miten he sen tekevät. 
Lapset huomaavat vähitellen, että perhe, opettajat, leikkitoverit ja muut rajoittavat heitä 
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tyydyttämästä vapaasti tarpeitaan. Kontrolli aiheuttaa aluksi vastustusta, mutta lapset 
oppivat lykkäämään tarpeiden tyydyttämistä ja toimittamaan sen sopivammalla tavalla, 
vaikka se olisikin hieman monimutkaisempaa, kyllästyttävämpää ja aikaa vievämpää 
kuin halujen välitön toteuttaminen. 

Lapset huomaavat, että samoin kuin toiset rajoittavat heitä resursseillaan saavutta-
masta tavoitteitaan myös he voivat vaikuttaa toisiin saavuttaakseen päämääränsä. He 
oppivat aluksi käyttämään yksinkertaisia, omaan persoonaan liittyviä keinoja kuten 
itkua ja vihaa saadakseen haluamansa. Lapset tiedostavat kuitenkin vähitellen, että on 
olemassa välillisempiäkin keinoja kuten raha taivuttaa toisia tahtoonsa. Ihmiset oppi-
vat näin käyttämään resursseja eri tavoin saavuttaakseen päämääränsä. (Dahl, 2005, 
223–224.) Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat kumpikin tahollaan läpikäyneet edellä 
mainitun oppimisprosessin.

Yksilöt eivät voi valita täysin vapaasti strategioita, koska yhteiskunnan ja sen ins-
tituutioiden suhtautuminen erilaisiin resurssien käyttämisen tapoihin vaihtelee: osa 
kielletään, osaa suositaan ja osaa niistä on suorastaan vaikea välttää. Koulutus ja työ ovat 
pakollisia strategioita, jos yksilöt haluavat hankkia tietoihin, tuloihin ja sosiaaliseen 
asemaan liittyviä resursseja, joilla edistää omia päämääriään. Ihmisille tehdään selväksi, 
että koulutuksen ja työn polulta poikkeaminen ei vähennä ainoastaan henkilön kapa-
siteettia saavuttaa omia tavoitteitaan, vaan voi johtaa jopa rangaistuksiin. (Dahl, 2005, 
223–224.) Valta rajoittamisena katsoo toimijoiden toiminnan pohjautuvan tietoiseen, 
harkittuun laskelmointiin. Valtaotteen käsitys perustuu Linda Molmia (1997, 12–13) 
mukaillakseni mikrotalouden rationaalisen valinnan teorian olettamukseen toimijoista, 
jotka tietoisesti kalkyloivat toimintansa odotettavia seurauksia. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan otaksutaan tekevän tietoisia valintoja siitä, millaisia keinoja – hyväksyttäviä 
vai ei-hyväksyttäviä keinoja – he omien päämääriensä edistämiseen käyttävät ja pohtivan 
sitä, millaisia seurauksia heidän valinnoillaan saattaa olla.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat olemukseltaan paitsi mielihyvää hakevia ja mieli-
pahaa välttäviä myös oppivia. Yhteisöt, ryhmät ja instituutiot, jossa he ovat kasvaneet 
ja eläneet, asettavat heille kulttuuriset rajat siitä, mitkä ovat hyväksyttäviä, kiellettyjä 
ja paheksuttuja keinoja pyrkiä tavoitteisiin (esimerkiksi arvostukseen, arkielämästä 
irtautumiseen, avioliiton säilyttämiseen, tulotasoon, ulkoasuun, valta-asemaan ja vaurau-
teen). Sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle osoitettu hyväksyntä ja paheksunta osoittavat 
ja opettavat, mitkä ovat kulttuurisesti oikeita väyliä omien pyrkimystensä edistämiseen. 

Valtasuhteen osapuolten oletetaan omaavan myös yksilöllisen intressin ja valitsemi-
sen kyky (Pulkkinen, 1998, 89). Steven Lukesin mukaan (1974, 12–15) ihmiset pystyvät 
havaitsemaan, ilmaisemaan ja tiedostamaan omat intressinsä. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan tiedollinen olemus mahdollistaa sekä intressien havaitsemisen, ilmaisemisen 
ja tiedostamisen, että valintojen tekemisen eri vaihtoehdoista sen perusteella, mikä niistä 
vastaa parhaiten heidän omia intressejään. He ovat olemukseltaan siis intentionaalisia, 
erilaisiin päämääriin tietoisesti suuntautuvia toimijoita.
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Pluralistit uskovat laiskuuden (inertia) hallitsevan merkittävästi ihmisten käyttäy-
tymistä. Laiskuus ohjaa heitä hallitsemaan asioita, jotka ovat heille tärkeitä ja välttä-
mään ylimääräisiä kustannuksia. Toimijat poikkeavat toisistaan siinä, mitä he pitävät 
merkittävinä asioina. Laiskuus auttaa ymmärtämään myös sen, miksi taloudelliset ja 
sosiaaliset merkkihenkilöt käyttävät aikansa avainasioihin eivätkä yhteisön manipu-
lointiin. (Polsby, 1960, 479–481.) Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat olemukseltaan 
laiskoja. Ihmisiä koskeva laiskuusolettamus on sopusoinnussa yhteiskuntaa koskevan 
olettamuksen kanssa siinä, etteivät yksilöt käytä valtaa tai asetu vastarintaan turhaan 
heille samantekevissä asioissa, vaan keskittävät vallan käyttönsä ja vastarintansa mer-
kittävämpiin asioihin. 

Valtaote ei usko vallan käytön muuttavan olennaisesti toimijoiden identiteettiä, 
vaan valtasuhteen osapuolet ymmärretään merkitsevältä identiteetiltään pysyviksi 
(Pulkkinen, 1998, 91–92). Toimijoiden olemusten odotetaan säilyvän samoina, vaikka 
ne saavatkin erilaisia kulttuurisia ilmenemismuotoja. Sosiaalityöntekijä ei muuta vallan 
kohteen (asiakkaan) olemusta, vaan rajoittaa toimenpiteillään eriasteisesti hänen käyt-
täytymistään (alttiutta, asenteita, tunteita, uskomuksia ja tekoja), joka ei vastaa hänen 
pyrkimyksiään. Työntekijän valta asiakkaaseen loppuu, jos rajoitukset eivät ilmene 
enää asiakkaan toisinkäyttäytymisenä. Sosiaalityöntekijän oma olemuskaan ei muutu, 
kun hän käyttää valtaa, vaan vaikuttaa ainoastaan hetkellisesti hänen toimintaansa. 
Vaikka asiakkaan olemus ei valtaa käytettäessä muutu, työntekijä rajoittaa asiakkaan 
toiminnan mahdollisuuksia sitä enemmän, laajemmin, tiukemmin ja kauemmin hän 
asiakkaan käyttäytymistä rajoittaa. 

3.2  Vallan kielteisyys, myönteisyys ja taktisuus

Valtakäsityksen mukaan yksilö, jolla on valtaa, kykenee toimimaan omien aikomustensa 
ja intressiensä mukaan, mutta valtaa omaamaton yksilö joutuu luopumaan aikomuksis-
taan (Pulkkinen, 1997, 88). Toimijoiden intressit viittaavat tulevaisuuteen kohdistuviin 
pyrkimyksiin eivätkä heidän toimintaansa liikkeelle pistäviin tarpeisiin (esimerkiksi 
keskustelun tarpeeseen) ja motiiveihin (esimerkiksi yksin jäämiseen puolison kuoltua). 

Steven Lukesin (1974) mukaan Dahlin käsitys vallasta sisältää ajatuksen intressien 
havaittavuudesta, ilmaistavuudesta ja tiedostettavuudesta. Intressien tunnistamisen 
tekevät mahdolliseksi vallan kohteen ja vallan käyttäjän välille puhkeavat riidat ja 
konfliktit. (Lukes, 1974, 12–15.) Yksilötasolla sosiaalityöntekijän ja asiakkaan pyrki-
mysten ristiriidat havaitaan, ilmaistaan ja tiedostetaan usein tilanteissa, joissa asiakas 
käyttäytyy sosiaalityöntekijän kannalta ei-hyväksyttävällä tavalla (esimerkiksi asiakas 
juo vuokrarahansa). Tämä johtaa siihen, että sosiaalityöntekijä yrittää vallankäytöllään 
muuttaa asiakkaan käyttäytymistä (alttiutta, asenteita, tunteita, uskomuksia ja tekoja) 
tavalla, joka ei vastaa asiakkaan omia pyrkimyksiä. 
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Valtateorian tulkinnalla intressiristiriidoista on sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
kannalta mielenkiintoisia seurauksia. Asiakas ei tarvitse sosiaalityöntekijän apua omien 
intressiensä selvittämiseen, koska hän tietää, mitkä hänen intressinsä ovat ja hän pystyy 
ilmaisemaan ne omalla käyttäytymisellään tai artikulaatiollaan sosiaalityöntekijälle. 
Jos sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressit eivät ilmene kiistana tai konfliktina jos-
takin aiheesta, asian oletetaan olevan asiakkaan kannalta joko samantekevä tai hänen 
otaksutaan olevan suhteellisen tyytyväinen tilanteeseen, koska sosiaalityöntekijä on 
huomioinut pääpiirteissään hänen intressinsä. Ajatuksena on, että asiakas nousee 
vastarintaan, jos sosiaalityöntekijä uhkaa toiminnallaan asiakkaalle tärkeitä asioita ja 
intressejä. (vrt. Polsby, 1960, 479–481; Downes & Hughes, 1986, 158–159.) 

Intressien vastakkainasettelulle on ominaista myös se, että sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan kiistojen oletetaan koskevan toimijoiden erilaisia tavoitteita, mutta ei ins-
tituutioiden pelisääntöjä, joista otaksutaan vallitsevan konsensus osapuolten kesken 
(vrt. Haugaard, 2002, 316–318). Edellä mainitut seikat vähentävät merkittävästi po-
tentiaalisten intressiristiriitojen määrää ja vallan negatiivisia (rajoittavia) vaikutuksia. 

Intresseihin sisältyvässä hyödyssä on kyse nollasumma-pelistä (power-zero game) 
eli siitä, että toisen vallan käytöstä saama hyöty on automaattisesti toiselta pois. Mitä 
enemmän sosiaalityöntekijällä on valtaa, sitä vähemmän sitä on asiakkaalla. Mitä 
enemmän sosiaalityöntekijä saa edistettyä omia aikomuksiaan, sitä enemmän asiakas 
joutuu lykkäämään omia pyrkimyksiään ja sitä vähemmän hän hyötyy vallankäytöstä. 
Valtakäsitykseen vaikuttaa kuitenkin sisältyvän hiljainen olettamus siitä, että yhteisesti 
jaetut pelisäännöt, menettelytavat ja keinot hyödyttävät pidemmällä aikavälillä yleisesti 
yksilöiden erilaisia pyrkimyksiä, vaikka ne olisivat lyhyellä aikavälillä keskenään risti-
riidassa. Tarkoitan toimijoiden lyhyen aikavälin intressiristiriidoilla tilanteita, joissa 
hallittu osapuoli joutuu vallankäytön seurauksena lykkäämään omia tavoitteitaan 
vallankäyttäjän edistäessä samanaikaisesti omia pyrkimyksiään. 

Edellä kävi ilmi, että Dahl opastaa yksilöitä edistämään omia tavoitteitaan hyväksyt-
tyjen keinojen puitteissa ja muistuttaa, että hyväksytyistä menettelytavoista lipeäminen 
heikentää henkilöiden mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteitaan (Dahl, 2005, 223–224). 
Toimijoiden pitäisi siis ratkoa intressiristiriitansa yhteisesti jaettujen pelisääntöjen 
pohjalta. Yhteisesti jaettujen pelisääntöjen erikoisuus on siinä, ne rajoittavat lyhyellä 
aikavälillä yksilöiden autonomiaa, mutta vahvistavat pidemmällä aikavälillä heidän 
autonomiaansa.

Mark Haugaardia (2002, 316–318) mukaillakseni instituutioiden pelisäännöt 
vahvistavat pidemmällä aikavälillä yksilön autonomiaa, koska jaettujen pelisääntöjen 
noudattaminen tarjoaa vallan kohteelle tilaisuuden voittaa hänet alistanut toimija myö-
hemmin. Pelisääntöjen yleishyödyttävyys riippuu siitä, missä määrin toimijat ratkovat 
intressiristiriitojaan niiden puitteissa. Jos toimijat eivät toimi yhteisten pelisääntöjen 
mukaan, niiden uskottavuus ristiriitojen ratkaisijana alkaa vähitellen heiketä. Yhtei-
sissä pelisäännöissä on kyse sosiaalisen systeemin ominaisuuteen perustuvasta vallasta, 



3 Valta käyttäytymisen rajoittamisena | 65

jota yksilöt eivät pysty saamaan aikaan yksin, vaan ainoastaan toimimalla yhteisesti 
(kollektiivisesti) hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan. 

Vallassa ei ole tässä mielessä kyse nollasumma-pelistä, jossa toisen vallan käyttö on 
automaattisesti toiselta poissa. Sosiaalityöntekijän rajoitustoimenpide (esimerkiksi 
äidin huumeongelman vuoksi tehty kiireellinen sijoitus ja äidin ohjaaminen katkai-
suhoitoon) saattaa lyhyellä aikavälillä olla asiakkaan intressien (huumeidenkäytön 
jatkaminen ja lapsen kanssa eläminen) vastainen. Asiakas kuitenkin hyötyy pidemmällä 
aikavälillä siitä, että ongelman ratkaisemiseen, vastarintaan nousemiseen ja arkielämän 
jatkamiseen on olemassa kulttuurisesti hyväksyttyjä keinoja (kiireellinen sijoitus, kat-
kaisuhoito, kantelu- ja valitusoikeus, perhetyö, työkokeilu ja opiskelu), joiden varassa 
asiakas voi myöhemmin tavoitella omia päämääriään. 

Yhteiset pelisäännöt mahdollistavat esimerkiksi sosiaalityöntekijän toimista valit-
tamisen, huumeista irrottautumisen, ammatin hankkimisen ja lapsen kanssa elämisen 
jatkamisen. Asiakas ei pidemmällä aikavälillä hyödy niinkään sosiaalityöntekijän 
voittamisesta, vaan pikemminkin siitä, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 
parantaa asiakkaan mahdollisuuksia saavuttaa jatkossa omia tavoitteitaan. Hyödyt-
tävyys riippuu kuitenkin merkittävästi siitä, miten asiakas tavoitteensa asettaa. Jos 
äiti haluaa jatkaa huumeiden käyttöä ja lapsen kanssa elämistä, kiireellinen sijoitus, 
katkaisuhoito, lapsen säännölliset päiväkotiviennit ja -haut, päihdeseuloissa käynnit 
ja intensiivinen perhetyö hyödyttävät enemmän lapsen kanssa elämisen jatkamista 
kuin hänen huumeiden käyttöään. Äiti hyötyy huumeintressiensä osalta enemmän 
ei-hyväksyttävistä keinoista kuten huumeseulojen manipuloinnista ja varoaikojen 
käyttämisestä huumeiden käytön salaamiseksi.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen (edellä mainituin rajoituksin) vahvistaa 
pidemmällä aikavälillä molempien osapuolien – sosiaalityöntekijän ja asiakkaan – 
kykyjä edistää päämääriään tavalla, johon he eivät olisi omin toimin pystyneet. So-
siaalityöntekijä hyötyy lapsen kasvuolosuhteiden turvaamisesta, vakauttamisesta ja 
parantamisesta ja äiti puolestaan toimintakyvyn kohentumisesta. Kyse on molempia 
toimijoita hyödyttävästä win-win-tilanteesta. Liberaalin valtakäsityksen taustalla vai-
kuttava vallan yleishyödyllinen puoli on nähdäkseni jäänyt varsin vähälle huomiolle 
näkemystä arvioitaessa. 

Valtakäsityksen taustalla enemmän tai vähemmän pilkistävässä liberaalissa sosiaali-
poliittisessa mallissa yksilöiden toimintaa sääteleviä yhteisiä pelisääntöjä on vähemmän 
kuin pohjoismaisessa sosiaalipoliittisessa mallissa. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, 
että liberaalissa mallissa sosiaalityöntekijä keskittyy pitkälti asiakkaan työmoraalin ja 
omaehtoisen taloudellisen pärjäämisen valvontaan. Pohjoismaisessa mallissa (pohjois-
maisen hyvinvointimallin piirteistä esim. Esping-Andersen, 2002) sosiaalityöntekijä 
ohjaa ja neuvoo eri instituutioiden (esimerkiksi vammaispalvelun, terveydenhuollon, 
maahanmuuttajapalvelujen ja lastensuojelun) pelisääntöjen varassa asiakkaita monilla 
muillakin elämänalueilla.
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Valtateoria perustuu ajatukseen, että tieto on lähtöisin subjektista ja on vallan kan-
nalta hyödyllistä tai haitallista (vrt. Foucault, 2014, 42). Tomohisa Hattorin (2006, 
156) mukaan epistemologinen individualismi sijoittaa tiedon lähteen ja luonteen 
yksilöihin tai yhteistoimijoihin (corporate agents) ja heidän kokemuksiinsa sosiaalisesta 
käyttäytymisestä. Valtaan rajoittamisena sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että 1) so-
siaalityöntekijän ja asiakaan tieto on heidän yksilöllisistä kokemuksistaan ja havaitse-
misen ja tulkitsemisen mallistaan kumpuavaa ja 2) he voivat enemmän tai vähemmän 
hyödyntää tätä tietoa valtaa käytettäessä ja vastustettaessa. 

Valtanäkemys pohjautuu hierarkkiseen, toimijat tiedollisesti eriarvoiseen asemaan 
asettavaan käsitykseen. Sosiaalityöntekijän asiakasta ”korkeampi” tiedollinen asema 
perustuu kahteen asiaan: 1) hänellä on asiakasta enemmän kokemuksia siitä, mistä 
asiakkaiden ongelmissa on kyse ja millaisin keinoin ja tavoittein niitä voidaan ratkoa 
ja 2) hänellä on riittävän osuvia käsitteitä, joilla jäsentää havaintoja, jotka koskevat 
asiakkaan problematiikkaa ja asiakkaaseen kohdistuvaa vallankäyttöä. Työntekijän 
tietämisen rajoitukset liittyvät usein siihen, ettei hänellä ole riittävän osuvia käsittei-
tä, joilla jäsentää empiirisiä havaintoja asiakkaaseen kohdistetusta tarkoituksellisesta 
vallankäytöstä. Valtateoria otaksuu työntekijän ja asiakkaan tietävän, mitkä heidän 
pyrkimyksensä ovat ja pystyvän myös ilmaisemaan ne (vrt. Lukes, 1974, 12–15). Tämä 
tieto ei yksistään riitä taitavaan vallan käyttöön, sosiaalityöntekijä tarvitsee myös muuta 
diskursiivista, ilmaistavissa ja käsiteltävissä olevaa tietoa. Ihmiset ovat usein epäonnis-
tuneet valta-aikomuksissaan, koska heidän valtaa koskevat käsityksensä ja käsitteensä 
ovat olleet epätarkkoja, virheellisiä ja yksinkertaistettuja, jonka vuoksi heillä pitäisi 
olla käytössään valtaa paremmin kuvaavia käsitteitä (Dahl, 1971, 36). 

Valtaotteen mukaan tieto on teknistä, työntekijän tarkoituksellista vallan käyttöä hel-
pottavaa tai vaikeuttavaa. Tiedon teknisessä hyödynnettävyydessä on kyse ennen kaikkea 
siinä, miten käyttää sosiaalityöntekijän resursseja mahdollisimman tehokkaasti päämää-
rien edistämiseen. Tieto tai sen puute vahvistavat ja heikentävät valtasuhteita. Tieto on 
taitavan vallankäytön edellytys ainakin kahdella tavalla. Tieto ohjaa sosiaalityöntekijää 
ensinnäkin seulomaan asiakkaita heidän avun ja kontrollin tarpeensa perusteella ja siir-
tämään heitä tilanteen kohentumisen tai heikkenemisen perusteella joko kevyemmän tai 
voimakkaamman avun ja kontrollin piiriin tai niiden ulkopuolelle. Työntekijä voi arvioida 
tarvittavan kontrollin (vallan) kattavuutta, intensiteettiä ja kestoa sen mukaan, miten 
laaja-alaisista, pitkäkestoisista ja syvistä asiakkaan elämänhallinnan ongelmissa on kyse.

Toiseksi tieto vallan eri puolista opastaa sosiaalityöntekijää ennakoimaan asiakkaan 
mahdollista vastarintaa ja minimoimaan sitä koskevia riskejä. Työntekijä pyrkii tällöin 
jatkuvasti arvioimaan tiedon varassa sitä, miten hän saisi samanaikaisesti edistettyä 
tavoitteitaan ja pidettyä vallan kohteen vastarinnan mahdollisimman vähäisenä. Myös 
vallan käyttäminen lisää sosiaalityöntekijän taitoa vallan käyttäjänä. Sosiaalityöntekijä 
voi valtaa käyttäessään esimerkiksi kerätä ja tarkentaa tietoa, mistä asiakkaan ongelmassa 
on kyse ja millä keinoin ongelma voitaisiin ratkaista.
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Taitava vallankäyttö edellyttää siis erilaista tietoa vallasta. Vallan käyttäminen 
saattaa jäädä ”lähtökuoppiinsa”, jos resursseja ei oteta käyttöön. Dahl (2005) korostaa 
potentiaalisen vallan (potential influence) ja aktuaalisen vallan (actual influence) välistä 
eroa. Potentiaalisessa vallassa on kyse resursseista, joita toimijalla on käytettävissään, 
jos hän niin haluaa. Aktuaalinen valta taas tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö rajoittaa 
resurssiensa avulla toisen käyttäytymistä. Potentiaalissa ja aktuaalisessa vallassa ei ole 
kyse samasta asiasta. Tämä ilmenee paitsi siinä, että resursseja omaava ei käytä niitä 
välttämättä hyväkseen myös siinä, että resursseja voidaan eri tavoin ja eri tarkoituksiin. 
(Dahl, 2005, 271–272.) Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen resurssiepätasapaino 
ei tarkoita automaattisesti sitä, että enemmän voimavaroja omaava käyttäisi valtaa 
vähemmän resursseja omaavaan osapuoleen. Toimijoiden hallussa olevia voimavaroja 
ei ole myöskään ennen käyttöä ”korvamerkitty” johonkin tiettyyn tarkoitukseen, vaan 
niitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas eroavat toisistaan siinä, missä määrin he muuttavat 
omaamiaan resursseja konkreettiseksi vallan käytöksi. Tähän on neljä syytä.8 Ensim-
mäinen syy on se, että joillakin toimijoilla on toisia enemmän mahdollisuuksia päästä 
eri resurssien äärelle. Olettamuksena on, että toimijat ottavat käyttöön sitä enemmän 
resursseja, mitä enemmän heillä niitä on. (Dahl, 2005, 274.) Asiakas on tässä yleensä 
heikommassa asemassa, koska organisaatio tarjoaa sosiaalityöntekijälle pääsyn mo-
nien sellaisten resurssien äärelle, joihin asiakkaalla ei ole mahdollisuutta. Korkeasti 
koulutetulla, hyvässä asemassa olevalla, omat oikeutensa tietävällä ja laajan sosiaalisen 
verkoston omaavalla asiakkaalla on aikaa lukuun ottamatta enemmän potentiaalisia 
resursseja aktivoitavissaan kuin sosiaalityön asiakkailla keskimäärin. 

Potentiaalien käyttöönottoon vaikuttaa myös se, miten paljon toimijat uskovat 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa (Dahl, 2005, 274). On todennäköisempää, että 
sosiaalityöntekijä ja asiakas ottavat potentiaaliset resurssit käyttöönsä, jos he ovat op-
timistisia siinä, että he pystyvät muuttamaan toisen käyttäytymistä. Jos he suhtautuvat 
pessimistisesti omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa, resurssien aktivointi on epäto-
dennäköisempää. Yksilöiden eroihin potentiaalien käyttöönottamisessa vaikuttaa myös 
se, miten paljon heillä on vaihtoehtoja sille, mihin tavoitteisiin he resursseja käyttävät 
(Dahl, 2005, 274). Sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla on sitä enemmän mahdollisuuk-
sia ottaa resursseja (esimerkiksi aikaa) käyttöön, mitä vähemmän heillä on päämääriä, 
joiden tavoittelemiseen he kyseisiä resursseja tarvitsevat. 

Potentiaalien käyttöönottoon vaikuttaa edelleen se, miten suuren arvon toimijat 
antavat asetetulle tavoitteelle. Mitä suuremman arvon yksilö antaa päämäärän saa-
vuttamiselle, sitä valmiimpi hän on investoimaan resurssejaan. (Dahl, 2005, 274.) 

8 Dahl kuvaa potentiaalisten resurssien käyttöönottamiseen vaikuttavilla tekijöillä yksilöiden poliittista 
käyttäytymistä koskevia eroja. Dahlin huomiot soveltuvat nähdäkseni yleisemminkin yksilöiden käyt-
täytymisen kuvailuun.
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Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat siis valmiita aktivoimaan sitä enemmän resursseja, 
mitä heille tärkeämmästä asiasta tai tavoitteesta on kyse.

Objektiiviset ja subjektiiviset tekijät vaikuttavat ihmisten eroihin edellä mainituissa 
asioissa. Yksilöt eroavat toisistaan objektiivisesti siinä, millaisilla alueilla ja millaisissa 
taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa he elävät. Ihmiset poikkeavat toisistaan 
myös yksilöllisiltä subjektiivisilta tekijöiltään. Yksilöt eroavat toisistaan omaamaltaan 
informaatioltaan, arvokkaina pitämiltä tavoitteiltaan ja ihmisiltään ja pessimistiseltä 
tai optimistiselta taipumukseltaan. Erot objektiivisissa olosuhteissa muuttuvat mer-
kitykselliseksi, kun yksilöt kääntävät ne subjektiiviseen muotoon, jotka ilmaisevat 
edellä mainittuja asioita. (Dahl, 2005, 274–275.) Vaikka taloudellisilla, sosiaalisilla 
ja alueellisilla olosuhteilla on vaikutusta siihen, mitä pyrkimyksiä ja ihmisiä sosiaali-
työntekijät ja asiakkaat pitävät tärkeinä, millaista tietoa heillä on ja miten optimistisesti 
tai pessimistisesti he suhtautuvat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, ne eivät määrää 
yksiselitteisesti heidän suhtautumistaan niihin. 

Sosiaalityöntekijä voi hyödyntää edellä mainittuja tekijöitä sen arvioimiseen, miten 
paljon asiakkaalla on potentiaalisia, käyttöön siirrettävissä olevia resursseja ja miten 
todennäköisesti hän aktivoi potentiaaliset resurssinsa sosiaalityöntekijän vallan käy-
tön vastustamiseen. Asiakas ottaa resurssinsa käyttöön sitä todennäköisemmin, mitä 
enemmän hänellä on aktivoitavissa olevia resursseja, mitä vähemmän resursseilla on 
muuta käyttöä, mitä asiakkaan kannalta tärkeämmistä asioista on kyse ja mitä enemmän 
asiakas uskoo omiin mahdollisuuksiinsa vastustaa sosiaalityöntekijää. 

Valtaote on kuitenkin enemmän kiinnostunut siitä, miten valtaa käytetään kuin 
tekijöistä, jotka vaikuttavat valtapotentiaalien kääntämiseen vallan käytöksi. Vallan 
potentiaalissa ja vallan käytössä ei ole kyse samasta asiasta, koska samaa määrää valta-
potentiaaleja voidaan käyttää enemmän tai vähemmän taitavasti (Dahl, 1986, 44–45; 
Dahl, 2005, 272). 

Vallan käyttämistä on helpompi tarkastella, jos tehdään ero vallan alan (scope) ja voi-
makkuuden (intensity) välille. Vallan alassa on kyse toimintojen joukosta, jotka vallan 
haltija voi resurssiensa avulla saada vallan kohteen tekemään tai jättämättä tekemättä 
(Dahl, 1986, 42–43; Kusch, 1993, 100). Valtasuhteen intensiteetti puolestaan mittaa 
sitä, mitä kaikkea vallan haltija voi saada vallan kohteen tekemättä menettämättä 
otettaan tästä (Kusch, 1993, 100). Vallan ala kertoo esimerkiksi siitä, miten monia 
vanhemman toimintoja (esimerkiksi juomista ja lapsen hygieniasta ja vuorokausiryt-
mistä huolehtimista) lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi rajoittaa ja miten monia 
lapsen toiminnan alueita (esimerkiksi läksyjen tekoa, pukeutumista, ystävien luo 
menemistä) vanhemmat voivat rajoittaa. Vallan kantama puolestaan kuvaa sitä, miten 
pitkälle ulottuvia ja tiukkoja vaatimuksia sosiaalityöntekijän on mahdollista esittää 
lapsen vanhemmille jollakin toiminnan – esimerkiksi koulunkäynnin, taloudenhoidon, 
alkoholin ja tietokoneen käytön ja ystävyyssuhteiden – alueella. 
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Totesin johdantoluvussa vallan rajoittamisena jakavan vallan riippuvuutena ja 
vallan vuorovaikutuksellisena kykynä kanssa pluralistisen, vallan jakautumista ja ta-
sapainottamista korostavan näkemyksen yhteiskunnasta ja valtiosta. Tämä merkitsee 
esimerkiksi sitä, että vallan käyttäjien ”seurantakatsaukset”, heidän asemaansa koskevat 
säädökset ja kansalaisten perusoikeudet – esimerkiksi sananvapaus, yhdistymisvapaus, 
liikkumisvapaus ja uskonnonvapaus – ja valitusoikeus asettavat merkittäviä rajoituksia 
sille, miten kattavasti ja voimakkaasti vallan käyttäjät kuten sosiaalityöntekijät voivat 
käyttää valtaa kansalaisiin (vrt. Wrong, 2002, 11–16). 

Työntekijän mahdollisuudet harjoittaa valtaa ilman vastarintaa ovat sitä pienemmät, 
mitä useampia elämän alueita hän asiakkaalta rajoittaa ja mitä tiukempia vaatimuksia 
hän asiakkaalle esittää. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on huomattavasti helpompi 
saada vanhemmat vähentämään alkoholin käyttöään kuin saada heidät lopettamaan se 
kokonaan. Vanhemmankin on helpompi saada lapsi vähentämään tietokoneen käyt-
töään kuin saada hänet lopettamaan sen käyttäminen. Taitava vallankäyttäjä arvioi 
jatkuvasti sitä, miten kattavia ja tiukkoja vaatimuksia hänen kannattaa vallan kohteelle 
esittää, jotta hän saisi pidettyä hallitun vastarinnan siedettävällä tasolla. 

Vallan kustannuksissa (costs) on kyse kuluista, joita vallan harjoittajalle aiheutuu 
valtasuhteen luomisesta ja ylläpitämisestä (Dahl, 1986, 45–46; Kusch, 1993, 100). 
Taitavasti valtaa käyttävät toimijat lisäävät valtakustannuksia tärkeiden asioiden saa-
vuttamiseksi, mutta vähentävät kustannuksia vähemmän tärkeiden asioiden osalta. 
Taitava vallankäyttäjä osaa vetää myös rajan siihen, missä vaiheessa vallan kohteen tai-
vutteleminen jonkin asian saavuttamiseksi kannattaa lopettaa resurssien tuhlaamisena. 
Rajan vetämisessä resurssien tuhlaamiselle on pitkälti kyse vallan harjoittajan arviosta 
siitä, miten paljon asioita vallan kohde on valmis uhraamaan vastarinnan puolesta. 

Valtasuhteen vahvuus (strength) viittaa kustannuksiin, joita vallan kohteelle koituu, 
jos hän kieltäytyy alistumasta valtasuhteeseen tai pysymästä siinä (Kusch, 1993, 100; 
vrt. Dahl, 1986, 45–46). Vallan kohteen alistuminen on sitä todennäköisempää, mitä 
vakavampia seurauksia kieltäytymisestä aiheutuu. Hallitun kyvyssä kestää negatiivisia 
seurauksia on pitkälti kyse siitä, miten tärkeistä asioista on kyse ja miten vakaasti hän 
uskoo selviävänsä voittajana kamppailusta.

Sosiaalityöntekijän mahdollisuudet saada läpi tiukkoja, useampia vallan kohteen elä-
mänalueita koskevia vaatimuksia ovat sitä heikommat, mitä enemmän vallan kohteella 
on aktivoitavissa olevia resursseja, mitä vähemmän resursseilla on muuta käyttöä, mitä 
asiakkaan kannalta tärkeämmistä asioista on kyse ja mitä enemmän hallittu uskoo omiin 
mahdollisuuksiinsa vastustaa työntekijää. Taitavasti valtaa käyttävä sosiaalityöntekijä 
säätelee resurssien käyttöä, rajoitusten alaa, tiukkuutta ja kestoa valtaa koskevan tiedon 
varassa ja arvioi jatkuvasti, miten hän saisi samanaikaisesti edistettyä tavoitteitaan ja 
pidettyä vallan kohteen vastarinnan mahdollisimman pienenä. 
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3.3  Vallan käyttäminen prosessina ja sosiaalityöntekijän tehtävänä 

Sosiaalityö instituutiona ja sosiaalityöntekijän vallan käyttö ovat nähdäkseni osa ylei-
sempää yhteiskunnallisempaa prosessia, jossa asiakkaita opetetaan tyydyttämään omia 
tarpeitaan ja edistämään omia tavoitteitaan kulttuurisesti hyväksyttävillä menettelyta-
voilla. Dahlin (2005) mukaan ihmiset oppivat vähitellen, mitkä ovat hyväksyttäviä ja 
mitkä paheksuttavia ja kiellettyjä tapoja pyrkiä omiin tavoitteisiinsa. Osa suositelluista 
keinoista kuten työ ja koulutus ovat suorastaan välttämättömiä, jotta yksilöt saisivat 
hankittua resursseja, joilla tyydyttää omia tarpeitaan. Ihmisille osoitettu hyväksyntä 
ja paheksunta ohjaavat yksilöitä lykkäämään tarpeiden tyydyttämistä paheksutuilla 
keinoilla ja tyydyttämään tarpeensa hyväksytyillä keinoilla. Tämä koskee myös tapaa, 
jolla yksilöt voivat käyttää valtaa toisiin omia tarpeita tyydyttääkseen. (Dahl, 2005, 
223–224.) 

Sosiaalityöntekijä auttaa ihmisiä tyydyttämään tarpeensa, jos he eivät pysty täyt-
tämään niitä muiden hyväksyttävien keinojen avulla. Ihmiset, jotka ajautuvat työ- ja 
koulutusmarkkinoiden ulkopuolelle, joutuvat usein turvautumaan sosiaalityön apuun, 
koska heillä ole yhtä paljoa resursseja tarpeidensa tyydyttämiseen kuin hyväksyttäviä 
menettelytapoja hyödyntävillä. Ratkaisu ei ole yksilön kannalta tyydyttävä, ellei hän 
ole jostakin syystä asettanut tavoitteitaan tavallista matalammalle tasolle. Sosiaalityön-
tekijä ei kuitenkaan tarjoa tukea kenelle tahansa, vaan hän pyrkii kontrolloimaan avun 
piiriin pääseviä asiakkaita arvioimalla heidän avun ja kontrollin tarvettaan. Kyösti 
Raunio (2009, 208) kiinnittää huomiota siihen, että liberaalissa hyvinvointimallissa 
sosiaalityöntekijän on pystyttävä erottamaan todellisen avun tarpeessa olevat, itseään 
elättämään kykenemättömät asiakkaat niistä, jotka pystyvät tulemaan omillaan toimeen, 
mutta ovat siihen haluttomia.

Sosiaalityöntekijät eivät tyydytä pelkästään asiakkaiden tarpeita, vaan he rajoittavat 
myös asiakkaiden tapaa tyydyttää tarpeitaan. Mikko Mäntysaaren (1991) mukaan sosi-
aalityöntekijät säätelevät esimerkiksi toimeentuloasiakkaan kulutuksen laatua ja määrää 
ja sitä, mistä tuotteita ostetaan. Taloudelliseen avustamiseen keskittyvässä byrokratia-
työssä kontrolli kohdistuu erityisesti kolmeen alueeseen: alkoholinkäyttöön ja työ- ja 
perhemoraaliin. (Mäntysaari, 1991, 205, 230–250.) Sosiaalityö pyrkii näin taloudellisin 
keinoin rajoittamaan asiakkaiden käyttäytymistä työn, perheen ja alkoholin parissa. 
Sosiaalityön kontrolli ja elämisen tarpeiden rajoittaminen sosiaalityön määrittelemälle 
tasolle ovat tavallaan rangaistus, joka seuraa asiakkaan päätymisestä työ- ja opiskelusek-
torien ulkopuolelle. Tilanteen ei-toivottavuutta korostaa se, että sosiaalityö pyrkii tar-
peentyydytystasoa säätelemällä ohjaamaan asiakasta takaisin opintojen ja töiden pariin. 

Vallankäyttö tarkoittaa ensinnäkin prosessia, jossa työntekijä seuloo asiakkaita 
toisistaan heidän tarvitsemansa avun ja kontrollin tarpeensa perusteella ja siirtää asi-
akkaita heidän tilanteensa kohenemisen tai heikkenemisen mukaan joko kevyemmän 
tai voimakkaamman avun ja kontrollin piiriin tai niiden ulkopuolelle. Toiseksi vallan 
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käyttö tarkoittaa myös prosessia, jossa sosiaalityöntekijä rajoitustoimenpiteitä säätele-
mällä pyrkii ohjaamaan asiakasta ei-hyväksyttävien keinojen käyttämisestä hyväksyt-
tävien keinojen käyttämiseen mahdollisimman vähäisellä vastarinnalla. Ajatuksena 
on se, että sosiaalityöntekijä hienosäätää käytettyjä keinoja ja vallan alaa (laajuutta) 
ja voimakkuutta asiakkaan tilanteen ja hänen vastarintansa voimakkuuden mukaan. 
Sosiaalityöntekijä ei yritä prosessissa muuttaa asiakkaiden pyrkimyksiä (intressejä), 
vaan rajoittaa eriasteisesti heidän pyrkimyksiään, jos he tavoittelevat niitä kulttuurisesti 
sopimattomilla tavoilla.

Valtateoria ei anna suoraa vastausta siihen, mikä sosiaalityön tehtävä on, mutta 
yritän hahmotella sitä valtateorian ja sen taustalla olevien pluralististen olettamusten 
pohjalta. Liberaalille vallalle on ominaista, että se pyrkii vallan negatiivisuuden vuoksi 
pitämään valtion ihmisiin kohdistamat rajoittamistoimenpiteet vähäisinä (Pulkkinen, 
1998, 90–91). Tämä herättää kysymyksen, mihin yksilöiden käyttäytymistä koskevat 
rajoitukset pitäisi kohdistaa. Dahlin (2005, 224) mukaan koulutus ja työ esitetään 
pakollisina strategioina, joiden laiminlyöminen heikentää merkittävästi yksilön kykyä 
saavuttaa omia tavoitteitaan ja saattaa johtaa jopa rangaistuksiin. Dahlia mukaillen 
sosiaalityön rajoitukset tulisi kohdistaa opiskelun ja työn laiminlyöviin asiakkaisiin. 
Tässä lähestytään Kyösti Raunion (2009, 207–208) huomiota siitä, että liberaalissa 
sosiaalipoliittisessa mallissa sosiaalityö puuttuu tilanteisiin, jossa yksilö ei kykene saa-
maan toimeentuloa minkään muun instituution, erityisesti markkinoiden, työsuhteen 
tai perheen kautta. Taustalla on ajatus siitä, että kaikkien pitäisi osallistua taloudellisen 
kasvun edellyttämään tuottavaan työhön. 

Sosiaalityön tehtävänä on vahvistaa kontrollilla asiakkaiden omaehtoista selviämistä. 
Kyösti Raunion (2009) mukaan liberaalissa mallissa sosiaalityölle on annettu juuri tämä 
tehtävä. Omatoimisen selviämisen lisäksi sosiaalityön tarkoituksena on asiakkaiden 
riippuvuuden estäminen hyvinvointipalveluista. (Raunio, 2009, 207–209.) Sosiaali-
työntekijä voi kontrolloida asiakkaiden omaehtoista selviytymistä kahdella tavalla: a) 
erottamalla todellisen ja näennäisen avun tarpeessa ja voimakkaamman ja kevyemmän 
tuen tarpeessa olevat asiakkaat toisistaan ja b) ohjaamalla asiakkaita tyydyttämään 
tarpeitaan ja edistämään tavoitteitaan hyväksyttävien keinojen avulla ja välttämään 
ei-hyväksyttävien keinojen käyttämistä.

Asiakkaiden kontrolloiminen ensiksi mainitulla tavalla edellyttää, että sosiaali-
työntekijä kykenee erottamaan todellisen avun tarpeessa olevat, itseään elättämään 
kykenemättömät asiakkaat niistä, jotka pystyvät tulemaan omillaan toimeen, mutta 
ovat siihen haluttomia (vrt. Raunio, 2009, 208). Kontrolli toimii kahdella tavalla. En-
sinnäkin seulonta estää näennäisesti apua tarvitsevien asiakkaiden pääsyn sosiaalisten 
palvelujen piiriin. 

Toiseksi sosiaalityön kontrolli ja elämisen tarpeiden asettaminen sosiaalityön mää-
rittämälle tasolle toimivat rangaistuksena, joka seuraa asiakkaan päätymisestä työ- ja 
opiskelusektorien ulkopuolelle. Sosiaalityön kontrollin kohteeksi joutuminen ja matala 
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elintaso toimivat yllykkeenä, joka kannustaa asiakkaita pärjäämään mahdollisimman 
pian omillaan, kun heidän tilanteensa kohenee. Sosiaalityöntekijä ei keskity pohjois-
maisessa sosiaalipoliittisessa mallissa liberaalin mallin tapaan pelkästään asiakkaiden 
työmoraalin ja omaehtoisen taloudellisen pärjäämisen valvontaan, vaan hän pyrkii 
vahvistamaan monilla muillakin tavoilla – esimerkiksi etuuksilla, palveluilla ja akti-
vointitoimilla – asiakkaan toimintakykyä (vrt. Raunio, 2009, 207–210). 

Liberaalin vallan näkökulmasta ”pohjoismaisen mallin” sosiaalityöntekijän kontrolli 
asiakkaisiin on huomattavasti laajempaa kuin ”liberaalin mallin” sosiaalityöntekijän, 
joka keskittyy lähinnä työkykyisten ”työnvieroksujien” kontrollointiin. Tämä johtuu 
nähdäkseni siitä, että pohjoismaiset sosiaalityöntekijät työskentelevät usein alueilla, joista 
angloamerikkalaisissa maissa vastaavat vapaaehtoisjärjestöt, sosiaaliset verkostot, työnan-
tajat ja yksilöt. Pohjoismaisen mallin ensimmäinen ero liberaaliin malliin on se, että poh-
joismaissa sosiaalityöntekijän kontrolli kohdistuu useampiin asiakkaan elämänalueisiin.

Toinen ero on se, että pohjoismaista mallia soveltava sosiaalityöntekijä ei vahvista 
yhtä suoraviivaisesti kuin liberaalia mallia soveltava työntekijä asiakkaiden omaeh-
toisuutta sulkemalla heitä palvelujen ja etuuksien ulkopuolelle. Pohjoismaisessa sosi-
aalipoliittisessa mallissa sosiaalityöntekijät tekevät eroa ehkä enemmänkin sellaisten 
asiakkaiden välille, jotka ovat kevyemmin autettavissa ja sellaisten, jotka tarvitsevat 
intensiivisempää tukea. 

Kevyemmän tuen tarpeessa olevia lapsia voidaan hoitaa esimerkiksi ennaltaehkäi-
sevässä lastensuojelussa voimakkaamman tuen tarpeessa olevien asiakkaiden jäädessä 
lastensuojelun avohuollolle. Asiakkaiden seulonta estää kevyemmällä tuella pärjäävien 
asiakkaiden jäämisen voimakkaamman tuen ja kontrollin piiriin. Asiakkaan joutuminen 
vahvemman tuen ja kontrollin kohteeksi toimii samalla yllykkeenä, joka kannustaa 
asiakasta siirtymään mahdollisimman nopeasti kevennettyihin tukitoimiin ja omaeh-
toiseen pärjäämiseen. Asiakkaan sosiaalityöstä irrottautumista sosiaalityöstä motivoi 
matalampi elämisen taso, voimakkaampi kontrolli tai molemmat. 

Edellä kävi ilmi, että yhteisö, instituutiot ja ryhmät asettavat yksilöille rajat, mitkä 
ovat hyväksyttäviä, paheksuttavia ja kiellettyjä keinoja pyrkiä omiin tavoitteisiinsa. 
Ihmiset oppivat keinojen käytön hyväksyttävyyden heille osoitetun hyväksynnän ja 
paheksunnan välillä. Tämä koskee myös tapaa, jolla yksilöt voivat käyttää valtaa toi-
siin ihmisiin omia tarpeita tyydyttääkseen. Osa keinoista kuten työ ja koulutus ovat 
suorastaan välttämättömiä, jotta yksilöt saisivat hankittua resursseja, joilla edistää 
omia tavoitteitaan. Sosiaalityön asiakaskunnassa on verrattain paljon asiakkaita, joilta 
puuttuvat hyväksyttävät keinot kuten opiskelu- ja työpaikka tai jotka eivät käytä hyväk-
syttäviä keinoja omien päämääriensä edistämiseen. Perheriitoja väkivallalla selvittävät 
vanhemmat ja rahaa huijaamalla, varastamalla, uhkaamalla tai pelaamalla hankkivat 
asiakkaat ovat esimerkkejä jälkimmäisestä kategoriasta. 

Sosiaalityöntekijän kontrollissa on kyse pitkälti hyväksyttävien keinojen juurrutta-
misesta asiakkaiden toimintaan. Työntekijän kontrollin laajuus, voimakkuus ja kesto 
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vaihtelevat sen mukaan, miten laaja-alaisia, pitkäkestoisia ja syviä asiakasta koskevat 
huolenaiheet ja ongelmat ovat. Vallan käyttäminen vaatii harkintaa. Työntekijän 
mahdollisuudet saada läpi tiukkoja, useampia asiakkaan elämänalueita koskevia vaa-
timuksia on sitä epätodennäköisempää, mitä enemmän asiakkaalla on aktivoitavissa 
olevia resursseja, mitä vähemmän hänen resursseillaan on muuta käyttöä, mitä hänelle 
tärkeämmistä asioista on kyse ja mitä enemmän hän uskoo omiin mahdollisuuksiinsa 
vastustaa sosiaalityöntekijää. Taitavasti valtaa käyttävä sosiaalityöntekijä säätelee rajoi-
tusten alaa ja tiukkuutta valtaa koskevan tiedon varassa. Hän arvioi jatkuvasti, miten 
saisi samanaikaisesti edistettyä tavoitteitaan ja pidettyä vallan kohteen vastarinnan 
mahdollisimman vähäisenä.

3.4  Valta rajoittamisena pähkinänkuoressa 

Valta rajoittamisena voidaan tiivistää taulukoksi 2. Otteen keskeisimmät piirteet koos-
tuvat vallan perustasta, vallan luonteesta, intresseistä, tiedosta, toimijasta, prosessista 
ja sosiaalityön tehtävästä. 

Taulukko 2. Valta rajoittamisena pähkinänkuoressa

Vallan 
perusta

Osoittaa 1) vallan paikallistuvan toimijoiden väliseen resurssiepätasapainoon ja 2) vastarinnan 
kohteen. Ei ensisijaista resurssia. Resurssien epätasapainoa tasapainottavat resurssien taitama
ton käyttö, potentiaalien käyttämättä jättäminen, samantekevät asiat, puuttuvien resurssien 
kompensoiminen muilla resursseilla ja vallan hajautuminen eri toiminnan alueille.

Vallan 
luonne

Intentionaalista, rajoittavaa, negatiivista, episodista ja ulkoista. Toimijoiden väliseen ristiriitaan 
perustuvaa. Vallan negatiivisuutta pehmentävät puuttuvien voimavarojen kompensoitavuus, 
potentiaalien käyttämättä jättäminen, valtaresurssien hajautuminen eri alueille, yhteisten 
pelisääntöjen noudattamatta jättäminen ja rajoittamisen merkityksettömyys.

Toimija Olemukseltaan mielihyvää etsiviä ja mielipahaa välttäviä ja intentionaalisia ja tietoisesti 
toimintansa seurauksia kalkyloivia. Olemukseltaan oppivia, laiskoja ja valintoja pystymään 
tekeviä. Valta ei muuta toimijoiden identiteettiä, vaan rajoittaa eriasteisesti heidän käyttäyty
mistään.

Intressit Yksilötasolla kyse ihmisten ristiriitaan joutuvista pyrkimyksistä, jotka ovat havaittavissa, tie
dostettavissa ja ilmaistavissa. Yksilötasolla toisen vallankäyttö on toisen hyödystä pois. Yleisel
lä – instituutioiden pelisääntöjen – tasolla valta on yksilöitä yleisesti hyödyttävää.

Tieto Subjektien yksilöllisistä kokemuksista ja havaitsemisen ja tulkitsemisen malleista lähtevää. 
Hierarkkista, toimijat tiedollisesti eriarvoiseen asemaan asettavaa. Teknistä, työntekijän tarkoi
tuksellista vallankäyttöä helpottavaa tai vaikeuttavaa.
Tieto taitavan vallan käytön ehtona. Tieto/sen puute vahvistavat/heikentävät valtasuhteita. 
Vallan käyttö mahdollistaa tiedon keräämisen ja tarkentamisen. 

Valta 
proses
sina

Osa yleisempää yhteiskunnallista prosessia, jossa asiakkaita opetetaan edistämään omia 
tavoitteitaan hyväksyttyjen keinojen avulla. Prosessi, jossa sosiaalityöntekijä pyrkii a) seulo
maan asiakkaita toisistaan heidän avun ja kontrollin tarpeensa mukaan ja b) juurruttamaan 
asiakkaisiin hyväksyttävien keinojen käyttämistä.

Sosiaali
työn 
tehtävä

Vahvistaa asiakkaiden omaehtoista pärjäämistä kontrollilla. Kontrolli toteutetaan asiakasseu
lonnan ja hyväksyttävien keinojen juurruttamisen avulla.
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Sosiaalityöntekijän valta perustuu yleensä resurssiepätasapainoon, joka vallitsee 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä. Sosiaalityöntekijällä on käytettävissään mitä 
erilaisimpia resursseja kuten asema, koulutus, äly ja energiataso. Osapuolten resursseiksi 
voidaan laskea periaatteessa kaikki ne asiat, joita he voivat käyttää toisen käyttäytymisen 
muokkaamiseen. Sosiaalityöntekijän valta ei perustu mihinkään ensisijaiseen resurssiin 
kuten talouteen, voimaan tai normatiivisiin tuntemuksiin, johon nähden muut resurssit 
olisivat toissijaisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taloudelliset lainalaisuudet 
eivät ohjaa sosiaalityöntekijän asemaan ja asiantuntemukseen perustuvien resurssien 
käyttöä. Vallan perusta osoittaa kahteen seikkaan: 1) sosiaalityöntekijän valta on pai-
kallistettavissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen resurssiepätasapainoon ja 2) asi-
akkaan vastarinnalla on paikallistettava kohde: valtaresurssit omaava sosiaalityöntekijä. 

Valtaotteen mukaan sosiaalityöntekijä ei pidä resurssien epätasapainoa välttämättä 
ongelmana, koska valtaa hankitaan viime kädessä resursseja taitavasti käyttämällä. Re-
surssivinoumaa tasapainottavat ja pehmentävät muutkin seikat. Resurssien omaaminen 
ei tarkoita välttämättä sitä, että työntekijä käyttäisi niitä. Asiakas pystyy kompensoimaan 
voimavaroissa olevia puutteitaan muilla resursseilla. Sosiaalityöntekijä voi vallan hajau-
tumisoletuksen mukaan luottaa siihen, että vaikka työntekijällä on valtaa asiakkaaseen 
joissakin asioissa, asiakkaalla on valtaa häneen ja muihin toimijoihin joissain toisissa 
asioissa. Sosiaalityöntekijä käyttää valtaa asiakkaaseen vain tärkeissä asioissa, ei mer-
kityksettömissä ja samantekevissä asioissa. Sama pätee asiakkaan vastarintaan. Asiakas 
vastustaa sosiaalityöntekijän vallan käyttöä, jos työntekijä käyttää valtaa hänen kannalta 
merkityksellisiin asioihin, ei samantekeviin asioihin. 

Valta on luonteeltaan toimijoiden (asiakkaan ja sosiaalityöntekijän) väliseen kiistaan 
perustuvaa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde luo kiistan, jota ei ole ole-
massa ilman kummankin osapuolen panosta. Erimielisyys voi koskea mitä erilaisimpia 
asioita kuten siisteyttä, raha-asioita, toveripiiriä, perhe-elämää, aikataulua, arjen suju-
mista ja koulun käymistä. Kiista voi ilmetä niin lievemmässä muodossa pienenä sanai-
luna kuin jyrkempänä vastarintanakin. Vallan kiistanalaisuus ohjaa sosiaalityöntekijän 
huomiota asiakkaan kanssa yhteisymmärrykseen päästyistä ja vähemmän käsitellyistä 
aiheista heidän vuorovaikutuksessaan kiistoja aiheuttaviin asioihin. Käsityksen taustalla 
vaikuttaa olettamus siitä, että riitoja nostattamattomat aiheet ovat joko osoitus asian 
samantekevyydestä asiakkaalle tai siitä, että sosiaalityöntekijä on pystynyt huomioimaan 
pääpiirteissään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. 

Valta on luonteeltaan intentionaalista, koska se perustuu tarkoitettujen aikomus-
ten väliseen kiistaan, jossa sosiaalityöntekijä saa yleensä aikomuksensa läpi ja asiakas 
joutuu lykkäämään omia aikomuksiaan. Työntekijän ja asiakkaan kiistat koskevat 
heidän tulevaisuuteen osoittavia tavoitteitaan, eivätkä niinkään heidän toimintaansa 
liikkeelle sysääviä tarpeitaan (esimerkiksi pettymyksen purkamisen tai ymmärretyksi 
tulemisen tarvettaan) tai motiivejaan (esimerkiksi parisuhteen kariutuminen tai 
ystävien pilkan kohteeksi joutuminen). Vallan intentionaalisuus opastaa työntekijää 
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keskittymään asiakkaan tarpeiden ja motiivien sijasta tavoitteisiin ja erityisesti niihin 
asiakkaan pyrkimyksiin, jotka ovat tai voivat olla sosiaalityöntekijän päämäärien 
kanssa ristiriidassa.

Valta on luonteeltaan rajoittavaa ja negatiivista. Käsitys vallan rajoittavuudesta pe-
rustuu metaforaan vapaasta liikkeestä ja sen estämisestä. Sosiaalityössä tämä tarkoittaa 
yleensä sitä, että valtaa omaava sosiaalityöntekijä pystyy toimimaan vapaasti omien 
aikomustensa mukaan, mutta valtaa omaamaton asiakas joutuu luopumaan pyrkimyk-
sistään. Vallan negatiivisuus tai kielteisyys johtuu siitä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas 
ovat periaatteessa vapaita tekemään, mitä he haluavat, mutta asiakas menettää työn-
tekijän vallan käytön vuoksi mahdollisuutensa toimia omien aikomustensa mukaan. 

Vallan negatiivisuus ja rajoittavuus johtavat sosiaalityöntekijän kiinnostuksen vallan 
positiivisten ominaisuuksien – esimerkiksi yksilön toimintakyvyn vahvistumisen – si-
jasta asioihin, joissa hän joutuu rajoittamaan asiakkaan vapaata toimintaa jollain tavoin. 
Vallan negatiivisuus ja rajoittavuus ohjaavat sosiaalityöntekijän samalla käsittämään 
vallankäytön asiakkaan vapautta (itsemääräämisoikeutta) negatiivisesti rajoittavaksi 
asiaksi eikä asiakkaan vapautta (itsemääräämisoikeutta) positiivisesti vahvistavaksi 
asiaksi. Vallan rajoittavuus ja negatiivisuus ovat asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
vuoksi sosiaalityöntekijälle hankalia asioita, koska sosiaalityöntekijä ei voi työssään 
välttää asiakkaiden toiminnan rajoittamista. 

Vallan perustaa käsiteltäessä kävi ilmi, että vallan negatiivisuutta pehmentävät useat 
seikat. Sosiaalityöntekijä ei välttämättä käytä potentiaalisia resurssejaan asiakkaaseen. 
Voimavarojen hajautuminen eri toiminnan alueille jakaa sosiaalityöntekijälle ja asiak-
kaalle rooleja niin vallan käyttäjinä kuin vallankohteinakin. Sekä asiakas että sosiaali-
työntekijä voivat käyttää voimavarojaan taitamattomasti tai epätarkoituksenmukaisesti. 
Asiakkaan puutteelliset resurssit ovat kompensoitavissa hänen muilla resursseillaan. Vallan 
negatiivisuutta vähentää myös rajoittamisen merkityksettömyys toimijoille. Sosiaalityön-
tekijä ei käytä valtaa asiakkaaseen itselleen merkityksettömissä asioissa, eikä asiakas 
vastusta työntekijän vallan käyttöä, jos se kohdistuu hänen kannaltaan samantekeviin 
asioihin. Kiistoja nostattamattomat asiat todistavat joko aiheiden olevan asiakkaalle 
samantekeviä tai sen, että sosiaalityöntekijä on pääpiirteissään huomioinut asiakkaan 
tarpeet ja pyrkimykset. Sosiaalityöntekijän vallan käytön negatiivisuutta pehmentää 
myös yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen. Sosiaalityöntekijän vallan 
käyttö on seurausta siitä, että asiakas on itse rikkonut ”pelin sääntöjä” laiminlyödessään 
esimerkiksi opiskelun ja työssäkäynnin. 

Valta on luonteeltaan ulkoista. Vallassa on kyse ulkoisesta tai vertailevasta valtasuh-
teesta, joka perustuu sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiin eroihin valtaresursseissa. 
Sosiaalityöntekijän valta asiakkaaseen pohjautuu ulkoisesti vertailtavissa oleviin eroihin 
(esimerkiksi asiantuntemukseen ja aseman takaamaan oikeuteen) hänen ja asiakkaan 
välillä. Vallan ulkoisuus ohjaa sosiaalityöntekijää kiinnittämään huomiota siihen, miten 
sosiaalityöntekijä ja asiakas hyödyntävät ulkoisesti omia resursseja vallankäytössään. 
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Valta on luonteeltaan myös episodista, katkelmallista. Tämä merkitsee eron teke-
mistä vallan omaamisen ja vallan käyttämisen välille. Sosiaalityöntekijä omaa tiettyjä 
– esimerkiksi asemaan ja persoonaan ja retoriikkaan – perustuvia resursseja, jotka 
hän voi tarvittaessa ottaa käyttöön toimiakseen tietyllä tavalla. Vallan harjoittaminen 
taas viittaa ajalliseen katkelmaan, jolloin asiakas toimii toisin kuin hän olisi toiminut 
ilman sosiaalityöntekijän interventiota. Jos sosiaalityöntekijä uhkaa sijoittaa lapset 
kiireellisesti kodin ulkopuolelle vanhempien päihtymyksen vuoksi, hän tavallaan kat-
kaisee vanhempien normaalin toiminnan, koska ”pieni” juominen kuuluu vanhempien 
tavalliseen vapun viettoon. 

Vallan episodisuus suuntaa sosiaalityöntekijän huomion pysyvämpien rakenteiden ja 
käytäntöjen sijasta niihin hetkellisiin katkelmiin, jolloin hän käyttää valtaa ja rajoittaa 
asiakkaan käyttäytymistä. Sosiaalityöntekijä käyttää valtaa, jos asiakkaan alttius, asen-
teet, tunteet, uskomukset ja teot muuttuvat sosiaalityöntekijän rajoitustoimenpiteen 
vuoksi. Sosiaalityöntekijällä valta asiakkaaseen loppuu, jos rajoitukset eivät ilmene 
asiakkaan toisinkäyttäytymisenä. Vallan katkelmallisuus tarkoittaa samalla sitä, että 
sosiaalityöntekijä ja asiakas astuvat vallan ulkopuolelle heti, kun sosiaalityöntekijän 
kontrolli ei muuta asiakkaan käyttäytymistä.

Valtakäsityksellä on erilaisia toimijan (ihmisen) olemusta koskevia olettamuksia. 
Ihmisen mielihyvää hakeva ja mielipahaa välttävä olemus ohjaa sosiaalityöntekijää 
ja asiakasta lähtökohtaisesti edistämään omia tavoitteitaan hyväksytyin keinoin ja 
välttämään niihin pyrkimistä ei-hyväksytyin keinoin. Ihmisen olemukseen kuuluvat 
yksilöllisen intressin, valitsemisen ja oppimisen kyvyt johtavat toisinaan kuitenkin 
siihen, että asiakkaat oppivat tyydyttämään tarpeitaan ja pyrkimään tavoitteisiinsa 
sopimattomina pidettyjen keinojen avulla. Ihmiset ovat olemukseltaan rationaalisia, 
tietoisesti toimintansa odotettuja seurauksia kalkyloivia toimijoita. Sosiaalityöntekijä 
ja asiakas tekevät tietoisia arvioita siitä, miten kulttuurisesti hyväksyttäviä tai sopimat-
tomia keinoja he omien pyrkimystensä edistämiseen käyttävät ja millaisia seurauksia 
heidän valinnoillaan voi olla.

Ihmisen olemuksellinen laiskuus – oli kyse hyväksytyistä keinoista tai ei – johtaa 
siihen, etteivät sosiaalityöntekijä ja asiakas käytä valtaa ja asetu vastarintaan heille 
samantekevissä asioissa, vaan keskittävät niiden käytön heille tärkeisiin asioihin. Sosiaa-
lityöntekijän laiskuus tarkoittaa keskittymistä hyväksyttävien keinojen juurruttamiseen 
asiakkaisiin. Valtaotteen painotuksia mukaillen Tämä merkitsee sosiaalityöntekijän 
fokusoitumista ennen kaikkea asiakkaan työssäkäyntiin ja opiskeluun.

Valtanäkemys ei usko vallankäytön muuttavan olennaisesti toimijoiden identiteettiä, 
vaan se katsoo ihmisen perusolemuksen säilyvän pääpiirteissään samana, vaikka se saa-
kin erilaisia kulttuurisia ilmenemismuotoja. Sosiaalityöntekijä ei muuta vallan käytöllä 
asiakkaan olemusta, vaan hänen käyttäytymiseen sisältyviä piirteitään kuten alttiutta, 
asenteita tunteita, uskomuksia ja tekoja, kun hän joutuu hetkellisesti lykkäämään omia 
aikomuksiaan. Sosiaalityöntekijän oma olemuskaan ei muutu, kun hän käyttää valtaa, 
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vaan vaikuttaa ainoastaan hetkellisesti hänen toimintaansa. Käsitys ihmisolemuksen 
pysyvyydestä ohjaa sosiaalityöntekijää keskittymään vallankäytössä asiakkaan ole-
muksen sijasta alttiuden, asenteiden, tunteiden, uskomusten ja tekojen muuttamiseen. 
Asiakkaan olemuksen pysyvyydestä huolimatta sosiaalityöntekijä rajoittaa asiakkaan 
toiminnan mahdollisuuksia sitä enemmän, mitä laajemmin, tiukemmin ja kauemmin 
hän asiakkaan käyttäytymistä rajoittaa. 

Valtateoria tarkoittaa intresseillä toimijoiden tavoitteita ja pyrkimyksiä. Toimijoiden 
intresseissä on kyse tulevaisuuteen kohdistuvista pyrkimyksistä eikä heidän toimin-
taansa liikkeelle pistävistä tarpeista (esimerkiksi ymmärretyksi tulemiseen tarpeesta) 
ja motiiveista (esimerkiksi ystävien ja sukulaisten torjunnasta). Valtakäsitys perustuu 
ajatukseen intressien havaittavuudesta, ilmaistavuudesta ja tiedostettavuudesta. Int-
ressien tunnistamisen tekevät mahdolliseksi vallan kohteen ja vallan käyttäjän välille 
puhkeavat riidat ja konfliktit. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan pyrkimysten ristiriidat 
havaitaan, ilmaistaan ja tiedostetaan usein tilanteissa, joissa asiakas käyttäytyy sosiaali-
työntekijän näkökulmasta ei-hyväksyttävällä tavalla. Tämä johtaa siihen, että työntekijä 
yrittää vallankäytöllään muuttaa asiakkaan käyttäytymistä (alttiutta, asenteita, tunteita, 
uskomuksia ja tekoja) tavalla, joka ei vastaa asiakkaan omia pyrkimyksiä. 

Intresseihin sisältyvässä hyödyssä on yksilötasolla kyse nollasumma-pelistä eli siitä, 
että sosiaalityöntekijän käyttämä valta on asiakkaalta pois. Mitä enemmän sosiaali-
työntekijä saa edistettyä omia aikomuksiaan, sitä enemmän hän hyötyy vallankäytöstä. 
Mitä enemmän asiakas joutuu lykkäämään omia tarpeitaan, sitä vähemmän hän hyö-
tyy vallankäytöstä. Valtateoria uskoo ristiriitojen koskevan vain toimijoiden erilaisia 
tavoitteita. Valtateoria sisältää kuitenkin olettamuksen siitä, että yhteisesti hyväksytyt 
instituutioiden pelisäännöt ja keinot palvelevat pidemmällä aikavälillä yleisesti yksilöi-
den intressejä. Sosiaalityöntekijä ja asiakas hyötyvät pidemmässä juoksussa kumpikin 
siitä, että ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen ja oikeuksien puolustamiseen on 
olemassa institutionaalisia keinoja ja pelisääntöjä. Pelisääntöjen hyödyttävyys asiak-
kaalle riippuu kuitenkin merkittävästi siitä, onko hän valmis asettamaan tavoitteensa 
työntekijän toivomaan suuntaan. 

Käsitys intressien intentionaalisuudesta ohjaa sosiaalityöntekijän huomiota paitsi 
asiakkaan myös omiin, tulevaisuuteen suuntautuneisiin pyrkimyksiin. Valtateoria 
antaa myös ymmärtää, ettei asiakas tarvitse sosiaalityöntekijän apua omien tavoittei-
densa selvittämiseen, koska hän tietää, mitä ne ovat ja pystyy myös ilmaisemaan ne. 
Pyrkimysten välisiin ristiriitoihin keskittyminen saattaa johtaa sosiaalityöntekijän 
passivoitumiseen, jos hän pitää ristiriitoja nostattamattomia aiheita todisteena asian 
samantekevyydestä asiakkaalle tai asiakkaan intressien huomioimisesta. Käsitys vallan 
yksipuolisesta hyödyttävyydestä ohjaa sosiaalityöntekijää tarkastelemaan vallan käyttöä 
yleishyödyttävyyden sijasta asiakasta haittaavana asiana. Valtateoria suuntaa samalla 
sosiaalityöntekijän huomiota yhteisten pelisääntöjen ja hyväksyttyjen menettelytapojen 
sijasta sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tavoitteiden välisiin ristiriitoihin.
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Valtaote katsoo tiedon olevan subjektien yksilöllisistä kokemuksista ja havaitsemisen 
ja tulkitsemisen malleista lähtevää. Ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijä ja asiakas 
tulkitsevat omien kokemustensa ja oppimiensa käsitteidensä varassa itseä, toisia ja 
ympäristöä koskevia havaintoja enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Valtanäkemys 
pohjautui hierarkkiseen, toimijat tiedollisesti eriarvoiseen asemaan asettavaan käsitykseen. 
Sosiaalityöntekijän tiedollinen ylemmyys perustuu siihen, että 1) hänellä on asiakkaita 
enemmän kokemuksia siitä, mistä heidän ongelmissaan on kyse ja millaisin keinoin 
ja tavoittein niitä voidaan ratkoa ja 2) hänellä on käsitteitä, joilla jäsentää havaintoja, 
jotka koskevat asiakkaan problematiikkaa ja asiakkaaseen kohdistuvaa vallankäyttöä.

Tieto on teknistä, työntekijän tarkoituksellista vallan käyttöä helpottavaa tai vai-
keuttavaa. Tiedon tekninen hyödynnettävyys tarkoittaa sosiaalityöntekijän resurssien 
käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti päämäärien edistämiseen. Tieto tai sen puute 
vahvistaa tai heikentää sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä valtasuhdetta. Tieto on 
taitavan vallankäytön edellytys ainakin kahdella tavalla. Tieto opastaa sosiaalityönte-
kijää ensinnäkin seulomaan asiakkaita heidän avun ja kontrollin tarpeensa perusteella 
ja siirtämään heitä tilanteen kohentumisen tai heikkenemisen perusteella joko kevyem-
män tai voimakkaamman avun ja kontrollin piiriin tai niiden ulkopuolelle. Työntekijä 
voi arvioida tarvittavan vallan kattavuutta, intensiteettiä ja kestoa sen mukaan, miten 
laaja-alaisista, pitkäkestoisista ja syvistä asiakkaan elämänhallinnan ongelmissa on kyse.

Toiseksi tieto vallan eri puolista ohjaa sosiaalityöntekijää ennakoimaan asiakkaan 
mahdollista vastarintaa ja minimoimaan sitä koskevia riskejä. Työntekijä pyrkii tällöin 
jatkuvasti arvioimaan tiedon varassa sitä, miten hän saisi samanaikaisesti edistettyä 
tavoitteitaan ja pidettyä vallan kohteen vastarinnan mahdollisimman vähäisenä. Myös 
vallan käyttäminen lisää sosiaalityöntekijän taitoa vallan käyttäjänä. Työntekijä voi 
valtaa käyttäessään esimerkiksi kerätä ja tarkentaa tietoa, mistä asiakkaan ongelmassa 
on kyse ja millä eri keinoin ongelma voitaisiin ratkaista.

Sosiaalityö instituutiona ja sosiaalityöntekijä työntekijänä ovat osa yleisempää yh-
teiskunnallisempaa prosessia, jossa asiakkaita opetetaan tyydyttämään omia tarpeitaan 
ja edistämään omia tavoitteitaan kulttuurisesti hyväksytyillä menettelytavoilla. Kyse on 
ensinnäkin työskentelyprosessista, jossa työntekijä seuloo asiakkaita toisistaan heidän 
tarvitsemansa avun ja kontrollin tarpeensa perusteella ja siirtää asiakkaita heidän tilan-
teensa kohenemisen tai heikkenemisen mukaan joko kevyemmän tai voimakkaamman 
avun ja kontrollin piiriin tai niiden ulkopuolelle. Toiseksi kyse on prosessista, jossa so-
siaalityöntekijä rajoitustoimenpiteitä säätelemällä pyrkii ”juurruttamaan” asiakkaihin 
hyväksyttävien keinojen käyttämistä omia pyrkimyksiään edistäessään. Ajatuksena on se, 
että työntekijä hienosäätää käytettyjä keinoja ja vallan alaa (laajuutta) ja voimakkuutta 
asiakkaan tilanteen ja hänen vastarintansa voimakkuuden mukaan.

Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaiden omaehtoisen selviämisen vahvistaminen kont-
rollilla. Valtateoria ohjaa sosiaalityöntekijää kontrolloimaan asiakkaiden omaehtoista 
selviytymistä kahdella tavalla: a) erottamalla asiakkaat heidän tarvitsemansa avun ja 
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kontrollin tarpeensa perusteella toisistaan ja b) ja ”juurruttamaan” asiakkaihin hyväk-
syttävien keinojen käyttämistä omia pyrkimyksiään edistäessään. Valtaote neuvoo työn-
tekijää ensinnäkin seulomaan asiakkaita toisistaan heidän avun ja kontrollin tarpeensa 
perusteella ja siirtämään heitä heidän tilanteensa vaihtelun mukaan joko kevyemmän 
tai voimakkaamman avun ja kontrollin piiriin tai niiden ulkopuolelle. Teoria olettaa 
sosiaalityön kontrollin ja sosiaalityön määrittelemän matalan elämisen tason toimi-
van asiakkaalle yllykkeenä irrottautua sosiaalityön piiristä mahdollisimman nopeasti. 
Toiseksi ote ohjaa työntekijää juurruttamaan asiakkaisiin hyväksyttävien keinojen 
käyttämistä. Tarvittavan kontrollin laajuus, voimakkuus ja kesto riippuvat siitä, miten 
laaja-alaisia, pitkäkestoisia ja syviä asiakkaan elämänhallinnan ongelmat ovat. Valtateo-
ria ”opastaa” työntekijää säätelemään käytettyjen rajoitusten alaa, tiukkuutta ja kestoa 
valtaa koskevan tiedon varassa ja arvioimaan jatkuvasti, miten hän saisi samanaikaisesti 
edistettyä tavoitteitaan ja pidettyä asiakkaan vastarinnan mahdollisimman pienenä. 
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4  Valta riippuvuutena 

Linda Molm (1997, 1–2, 29, 39) arvioi valta riippuvuutena- teorian syntyneen osittain 
reaktiona yhteisöjen valtarakenteita mainemenetelmällä tutkineita tutkijoita koh-
taan (vrt. Dahl). Ryhmä sosiaalisen vaihdon teoreetikkoja – Peter Blau, Richard M. 
Emerson, George Homans, John Thibaut ja Harold Kelly kehitti vuosien 1959–1974 
aikana teoriaa vallasta, joka poikkesi selvästi sosiaalitieteissä vallinneista käsityksistä. 
Heidän sosiaalisen vaihdon teoriasta johdettu näkemyksensä vallasta perustui ihmisten 
molemminpuolisiin riippuvuussuhteisiin, joiden ajateltiin olevan kaikkien sosiaalisten 
rakenteiden pohjalla. Ajatuksena on se, että ihmisten molemminpuolinen riippuvuus 
ei tuo heitä vain yhteen, vaan se toimii myös ihmisten vallan lähteenä. Tämä on syy 
sille, miksi en erottele valtaa ja vaihtosuhteita toisistaan, vaan käsittelen vaihtosuhteita 
vallan näkökulmasta. 

Sosiaalisen vaihtoteorian taustalla vaikuttaa kaksi tutkimussuuntausta: klassinen 
mikrotalous ja behavioristinen psykologia. Sosiaalisen vaihdon teoriat poikkeavat 
mikrotalouden teoriasta kahdessa asiassa: a) niissä keskitytään lyhytkestoisten vaihtota-
pahtumien sijasta toimijoiden välisiin kestävämpiin, pidempiaikaisiin vaihtosuhteisiin 
ja b) niissä ei tarkastella toimijoiden vaihtoja toisista riippumattomina tekijöinä, vaan 
toisistaan riippuvina ja toisiinsa vaikuttavina vaihtosuhteina. Vaihtoteorioiden keskit-
tyminen vaihtosuhteisiin, joissa toimijat vaikuttavat toistensa käyttäytymiseen heijastaa 
behavioristisen psykologian olettamuksia. Behavioristisen psykologian vaikutus ilmenee 
myös siinä, että vaihtosuhteiden vaikutuksia ihmisten käytökseen tutkitaan kokeellisissa 
asetelmissa. Sosiaalisen vaihdon teorian erottaa mikrotaloudesta ja behavioristisesta 
psykologiasta se, että se asettaa sosiaalisen rakenteen viitekehykseksi, jossa vaihdon 
prosessit ilmenevät ja jota vaihdon prosessit muuttavat. (Molm, 1997, 1–4, 12.) 

4.1  Vallan lähtökohtana vaihtoehtoisten resurssien  
määrä ja niille annettu arvo

Valta perustuu vallan haltijan ja vallan kohteen väliseen riippuvuussuhteeseen. Riippu-
vuussuhteet muodostuvat, jos toimijoiden välille syntyy pysyvämpiä, pidempiaikaisia 
vaihtosuhteita. Toimijoiden välisiä vaihtosuhteita ei tarkastella toisistaan riippumat-
tomina tekijöinä, vain toisistaan riippuvina ja toisiinsa vaikuttavina tekijöinä. (Molm, 
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1997, 1–2, 12.) Richard M. Emersonin (1962) mukaan vallan kohteen riippuvuus 
vallan haltijasta riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että vallan haltijan hallussa 
on resursseja, joita tarvitaan vallan kohteelle tärkeiden päämäärien saavuttamiseen. 
Toiseksi se riippuu siitä, miten paljon vaihtoehtoisia resursseja vallan kohteella on käy-
tettävissään tarpeidensa tyydyttämiseen. (Emerson, 1962, 32–33.) Sosiaalityöntekijällä 
on sitä enemmän valtaa asiakkaaseen, mitä vähemmän asiakkaalla on vaihtoehtoisia re-
sursseja saatavilla omien tavoitteidensa edistämiseen, ja mitä enemmän arvoa hän antaa 
sosiaalityöntekijän resursseille. Kääntäen sosiaalityöntekijällä on sitä vähemmän valtaa 
asiakkaaseen, mitä enemmän asiakkaalla on vaihtoehtoisia resursseja käytettävissään, 
ja mitä vähemmän arvoa hän antaa sosiaalityöntekijän hallussa oleville resursseille. 

Riippuvuus perustuu pysyviin, toistuviin ja toisistaan riippuviin ja toisiinsa vaikutta-
viin vaihtosuhteisiin. Jos sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliset vaihtotapahtumat jäävät 
tai hiipuvat satunnaisiksi, heidän välilleen ei synny tai jää vallan edellyttämää vaihto- ja 
riippuvuussuhdetta. Vaikka sosiaalityöntekijä ja asiakas astuvat sosiaalisen vaihdon lo-
puttua vallan ulkopuolelle, he pysyvät edelleen vallan piirissä niissä suhteissa, joissa toi-
mijoiden välillä on toistuvia sosiaalisia vaihtoja. Vaihtosuhteiden molemminpuolinen 
riippuvuus ja vaikuttavuus antavat myös ymmärtää, että sosiaalityöntekijän vähentynyt 
ja lisääntynyt valta asiakkaaseen johtuu muutoksista työntekijän ja asiakkaan muissa 
sosiaalisissa vaihdoissa. Sosiaalityöntekijän valta asiakkaaseen voi vähentyä esimerkiksi 
siksi, että asiakas löytää vaihdoista muiden ihmisten kanssa uusia psyko-sosiaalisen 
tuen lähteitä, jolloin hänen arvostuksensa sosiaalityöntekijään tuen lähteenä laskee. 

Monet sosiaalisen vaihdon tapahtumat ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne sisällä 
resurssien fyysistä siirtämistä osapuolelta toiselle, eivätkä resurssit kulu vaihtotapahtu-
missa (Molm, 1997, 16). Kun sosiaalityöntekijä neuvoo asiakasta, hän ei siirrä neuvoa 
fyysisesti asiakkaalle, eikä hänen neuvonsa kulu vaihtotapahtumassa. Periaate pätee 
myös asiakkaaseen. Asiakas, joka arvostaa työntekijän neuvoa, ei siirrä fyysisesti ar-
vonantoa minnekään, eikä sitä siirtäessä kuluta sitä mitenkään. Sosiaalisissa vaihdoissa 
ei ole yleensä kyse resurssien konkreettisesta vaihdosta, vaan ennemminkin arvossa 
pidetyn käyttäytymisen tai toiminnan vaihdosta.

Jos toimijalla on kykyjä, joita toiset toimijat arvostavat, ne ovat resursseja, joita hän 
voi vaihtaa suhteissaan toisten toimijoiden kanssa. Resursseille on ominaista, että ne 
tuottavat taloudellisesti, sosiaalisesti ja psykologisesti arvostettuja asioita. Toiminta voi 
tuottaa niin rahanarvoisia etuja kuin sosiaalisesti ja psykologisesti arvostettuja asioita 
kuten statusta, arvostusta, kumppanuutta ja itsearvostusta. (Molm, 1997, 15.) Tavoit-
teiden tyydyttämiseen tarvittavat resurssit saattavat olla periaatteessa mitä tahansa 
asioita, joita toiset arvostavat (Emerson, 1962, 32–33). Valtateoria antaa ymmärtää, 
että mikään resursseista ei ole toisiinsa nähden ensisijainen, vaan resurssit saavat arvonsa 
sen mukaan, miten arvokkaina toiset ihmiset niitä pitävät. 

Resursseille on luonteenomaista, että ne ovat suhteiden, eivätkä yksilöiden ominai-
suuksia. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että ne mitkä ovat resursseja yhdessä suhteessa, 
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eivät ole sitä välttämättä toisessa suhteessa. (Molm, 1997, 15.) Sosiaalityöntekijän 
empaattisesta käyttäytymisestä on hyötyä asiakkaalle, joka kaipaa ymmärrystä, mutta 
ei asiakkaalle, joka tarvitsee taloudellista apua. Valta ei ole työntekijän hallussa oleva 
ominaisuus, vaan se on ominaisuus, jonka arvo riippuu siitä, mitä resursseja asiakkaat ar-
vostavat ja tarvitsevat omien tarpeidensa tyydyttämiseen ja tavoitteidensa edistämiseen. 

Toimijoiden välisestä vaihdosta aiheutuu erilaisia kustannuksia. Mahdollisuus-
kustannukset (opportunity costs) ovat kustannuksia, jotka koituvat toimijalle tietyn 
toimintaoption valitsematta jättämisestä (Molm, 1997, 16). Jos työntekijä paneutuu 
asiakkaansa empaattiseen ymmärtämiseen, hänelle jää vähemmän mahdollisuuksia 
hänen neuvomiseensa. Keskittyessään johonkin asiakkaaseen sosiaalityöntekijä menet-
tää samalla mahdollisuuden työskennellä joidenkin muiden asiakkaiden kanssa, jotka 
voisivat tarvita hänen apuaan vielä enemmän. Asiakkaan näkökulmasta kyse on kaikkien 
niiden mahdollisuuksien menettämisestä, jotka hän menettää asioidessaan työntekijän 
kanssa, hakiessaan dokumentteja, noudattaessaan asiakassuunnitelmaa ja hankkiessaan 
ja kehittäessään resursseja ja taitoja oman elämänhallintansa parantamiseen. 

Investointikustannukset (investment costs) ovat menoeriä, jotka aiheutuvat toimijalle 
tietyn resurssin hankkimisesta (Molm, 1997, 16). Sosiaalityöntekijälle koituu kuluja 
esimerkiksi koulutuksen ja käytännön taitojen hankkimisesta. Investointikustannuk-
sissa on kyse myös kaikesta siitä työstä, jonka sosiaalityöntekijä joutuu käyttämään 
palvelujen hankkimiseen asiakkaalle. Asiakkaan investointikustannukset liittyvät usein 
resurssien hankkimiseen, joiden avulla hän yrittää vahvistaa elämänhallintaansa. Kyse 
voi olla niin kuukausia kestävästä perhekuntoutuksesta, kolme kertaa viikossa ohjatusta 
perhetyöstä kuin viikoittaisista ryhmätapaamisistakin. 

Toimijoille aiheutuu myös materiaalisia kustannuksia, kun he vaihtavat aineellisia 
resursseja johonkin toisiin resursseihin (Molm, 1997, 16). Sosiaalityöntekijä siirtää 
esimerkiksi vanhemman tilille rahaa lapsen harrastukseen, jos vanhempi todistaa 
tositteella ostaneensa lapselleen polkupyörän. Vanhemmalle koituvat materiaaliset 
kustannukset rajoittuvat postimerkkiin ja kirjekuoreen. 

Sisäiset kustannukset (intrinsic costs) viittaavat epämiellyttäviin tuntemuksiin, 
jotka aiheutuvat toimijalle jostakin vaihtotapahtumasta (Molm, 1997, 16). Kyse on 
esimerkiksi siitä, että sosiaalityöntekijä tuntee itsensä ahdistuneeksi, hermostuneeksi 
tai epävarmaksi toimiessaan jonkun asiakkaan kanssa. Asiakas puolestaan voi tuntea 
häpeää ja syyllisyyttä siitä, että joutuu turvautumaan sosiaalityöntekijän apuun ja kiu-
saantuneisuutta siitä, että hän joutuu paljastamaan yksityiselämäänsä liittyviä asioita.

Valta on luonteeltaan rakenteellista ja potentiaalista. Linda Molmin (1997, 
30–40, 282) mukaan vallan määritteleminen potentiaalina takaa sen, että toimijan 
asemaa riippuvuussuhteiden rakenteessa voidaan tarkastella vallan attribuuttina tai 
ominaisuutena. Toimijoiden väliset erot riippuvuuden määrässä johtuvat resurssien 
arvosta, joilla he toisiaan kontrolloivat, valittavissa olevista resursseista tai molemmista. 
Riippuvuussuhteiden rakenteeseen perustuva valtaetu (power advantage) selittää sen, 
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miksi joillakin toimijoilla on enemmän käytettävissään muiden arvostamia resursseja, 
joilla kontrolloida toisia ihmisiä ja miksi heillä parempi pääsy muiden kontrolloimiin 
resursseihin, joita he arvostavat. Valtaedusta nauttivat toimijat saavat myös hankittua 
valtahaitasta (power disadvantage) kärsiviä toimijoita pienemmillä mahdollisuuskus-
tannuksilla itselleen erilaisia palveluja. 

Sosiaalityöntekijällä on yleensä rakenteellinen valtaetu, koska he ovat asiakkaista 
vähemmän riippuvaisia kuin nämä heistä. Sosiaalityöntekijät ovat vähemmän riippu-
vaisia, koska heillä on yleensä asiakkaita enemmän arvokkaita resursseja hallussaan ja he 
voivat valita asiakkaansa useampien vaihtoehtojen joukosta. Asiakkailla ei ole vastaavaa 
mahdollisuutta. Palvelujen hankkiminen pienemmillä mahdollisuuskustannuksilla 
tarkoittaa sitä, että asiakkaan on suuremman riippuvuutensa vuoksi sosiaalityöntekijää 
enemmän muutettava käyttäytymistään ja jätettävä käyttämättä mahdollisuuksia tehdä 
muita asioita, jotta työntekijä palkitsisi hänet toiminnallaan. 

Valta on luonteeltaan myös ei-tarkoituksellista. Linda Molmin (1997) mukaan 
rakenteellinen epätasapaino ja valtaetu eivät johdu välttämättä toimijoiden tietoi-
sesta toiminnasta.9 Toimijat, joilla on valittavanaan erilaisia vaihtoehtoja tarpeidensa 
tyydyttämiseen, nostavat valinnoillaan omien resurssiensa hintaa ja laskevat samalla 
niiden toimijoiden resurssien hintaa, jotka eivät tulleet valituiksi ja joiden tarpeet jäivät 
tyydyttämättä. (Molm, 1997, 35–36.) Sosiaalityöntekijän valtaetu ei johdu tietoises-
ta toiminnasta, vaan siitä, että hän väistämättä asiakkaan valitsemalla nostaa omien 
palvelustensa hintaa ja laskee niiden asiakkaiden palvelusten hintaa, joita ei valittu ja 
joiden tarpeet jäivät tyydyttämättä. Valitsematta jääneet asiakkaat ovat tämän vuoksi 
valmiita käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa palvelusten tekemiseen työntekijälle, 
jotta hän tyydyttäisi heidän tarpeensa, vaikka tekisikin sen hieman harvemmin ja 
vähemmän vaivaa nähden. 

Kullervo Rainion mukaan valta on luonteeltaan dispositionaalista (1980, 30). Dis-
positionaalisen vallan tekee erikoiseksi se, että se on olemassa myös silloin, kun vallan 
haltija ei käytä valtaa. Dispositionaalisessa vallassa on kyse sosiaalityöntekijän raken-
teellisesta valtaedusta, joka perustuu sosiaalityöntekijän pienempään riippuvuuteen 
asiakkaasta, koska hänellä on asiakasta enemmän arvokkaita resursseja hallussaan ja 
hän voi valita asiakkaansa useampien vaihtoehtojen joukosta. Valtaetu mahdollistaa 
sosiaalityöntekijälle palvelujen hankkimisen pienemmillä mahdollisuuskustannuksilla, 
koska asiakkaan on suuremman riippuvuutensa vuoksi työntekijää enemmän muutet-
tava käyttäytymistään ja jätettävä käyttämättä mahdollisuuksia tehdä muita asioita, 
jotta työntekijä palkitsisi hänet toiminnallaan.

9 Molmin (1997, 35–36) mukaan vallan epätasapaino ja rakenteellinen valtaetu voidaan ymmärtää sekä 
toimijoiden tarkoituksellisen, että tarkoittamattoman toiminnan tuloksena. Minä lähden jälkimmäisestä 
vaihtoehdosta, koska haluan korostaa toiminnan tarkoituksellisuuden sijasta toiminnan rakenteellista 
ulottuvuutta. 
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 Sosiaalityöntekijä voi pienemmän riippuvuutensa vuoksi vaatia asiakasta tekemään 
enemmän tai suurempia vastapalveluksia, koska hänellä on rakenteellinen valtaetu puo-
lellaan. Rakenteellinen valtaetu jättää vaihtotilanteissa sosiaalityöntekijälle asiakasta 
enemmän toiminnan mahdollisuuksia ja rajoittaa näin enemmän asiakkaan toimintaa. 

Valta on luonteeltaan myös ulkoista. Tomohisa Hattorin (2006) mukaan ulkoisissa 
suhteissa (external relations) vaihtotapahtumat [esimerkiksi sosiaalityöntekijän myön-
tämän taloudellisen etuuden vaihtaminen asiakkaan toimittamiin dokumentteihin] 
käsitetään autonomisten toimijoiden välisiksi suhteiksi, jotka ovat ontologisesti 
ensisijaisia instituutioiden asemiin ja rooleihin nähden. Toimijoiden väliset vaihto-
tapahtumat ymmärretään ulkoisesti sosiaalisiin instituutioiden asemiin ja rooleihin 
nähden, mutta toimijoiden identiteetit, intressit ja vallat otetaan annettuina. (Hattori, 
2006, 155–157, 166.)

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhteen ulkoisuus tarkoittaa sitä, että sosiaalisen 
vuorovaikutuksen elementit kuten asemat, roolit, mekanismit ja uskomukset eivät 
muokkaa heidän identiteettejään ja intressejään. Erilaisissa institutionaalisissa ase-
telmissa tapahtuvat vaihtotapahtumat ilmentävät pikemminkin heidän erilaisia iden-
titeettejään ja intressejään ja heidän valtaedusta tai -haitasta johtuvia rakenteellisia 
mahdollisuuksiaan edistää omia intressejään ja toimia oman identiteettinsä mukaan. 
Vallan ulkoisuus ilmenee nähdäkseni myös siinä, että vaihtosuhteiden rakenteiden taus-
talla vaikuttavat rakenteet kuten taloudelliset olosuhteet rajataan riippuvuussuhteiden 
tarkastelun ulkopuolelle, vaikka ulkoisten rakenteiden vaikutusta vaihdon rakenteisiin 
ei välttämättä kielletäkään (vrt. Molm, 1997, 38). 

Valtakäsityksiä vertaillaan usein sen pohjalta, edellyttääkö valta osapuolten välistä 
konfliktia ja vallan kohteen vastarinnan ylittämistä vai ymmärretäänkö se kollektii-
visiin arvoihin ja kollektiiviseen oikeutukseen perustuvaksi kyvyksi edistää ryhmän 
tavoitteita. Molm (1997) arvioi riippuvuusteorian valtakäsityksen perustuvan pääosin 
konfliktiin, jossa valtaa käytetään toisen yli. Riippuvuusteorian suhtautuminen konflik-
tiin ja vastarinnan ylittämiseen poikkeaa neljällä tavalla konfliktiteorioiden traditiosta. 
Vallan määritelmä ei ensinnäkään edellytä konfliktia, koska epäsymmetriset valtasuhteet 
voidaan periaatteessa palauttaa symmetrisiksi valtasuhteiksi [joissa kumpikin on yhtä 
riippuvainen toisensa palveluksista]. Toiseksi valtasuhteessa ei ole kyse nollasumma-
pelistä [jossa toisen osapuolen valta olisi toiselta pois]. Kolmanneksi valta on epätasa-
painossa läsnä lähes kaikissa suhteissa, koska toiset ovat toisia riippuvaisempia toisten 
toiminnasta. Neljänneksi rakenteellinen valtaetu ylittäminen ei edellytä välttämättä 
tietoista vallan käyttöä ja vallan vastustamista. (Molm, 1997, 42–43.) 

Molm kiinnittää edelleen huomiota siihen, että sosiaalisen vaihdon teoreetikkojen 
näkemys vallasta eroaa perinteisten konfliktiteoreetikkojen käsityksestä siinä, että se 
pitää valtaprosessin mekanismina pakottamisen sijasta sosiaalisia vaihtoja, jossa toimi-
jat vaihtavat keskenään positiiviseksi luonnehdittavia palveluja. (Molm, 1997, 1–2.) 
Valtateorian mukaan sosiaalityöntekijän valta on edellä mainituista vallan kielteisyyttä 
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tasoittavista puolistaan huolimatta luonteeltaan pääosin negatiivista ja asiakkaan toi-
mintaa rajoittavaa. Valtateoria ohjaa kuitenkin sosiaalityöntekijän huomiota konflikti-
teorioiden pakottamismekanismien sijasta sosiaalisiin vaihtoihin, jossa toimijat tekevät 
toisilleen myönteiseksi luonnehdittavia, molempia osapuolia hyödyttäviä palveluksia. 

Vaihtoteoria perustuu minimaaliseen käsitykseen toimijasta. Toimijat voivat olla 
niin yksilöitä, ryhmiä, organisaatioita kuin valtioitakin. Toimijoiden vaihdot tapah-
tuvat erilaisissa asetelmissa kuten perheissä, työpaikoilla ja kansainvälisissä suhteissa. 
Teorian ainoa oletus on se, että toimijat käyttäytyvät tavoilla, jotka lisäävät heidän 
arvostamiaan asioita ja vähentävät asioita, joita he eivät arvosta. Olettamus mahdollistaa 
kaksi erilaista toimijaa. Mikrotalouteen perustuva teoria olettaa toimijan laskelmoivan 
tietoisen rationaalisesti tulevan käyttäytymisen odotettuja seurauksia. Behavioristiseen 
psykologiaan pohjautuva teoria puolestaan otaksuu toimijan oppineen tietoisesti tai tie-
dostamattaan menneen käyttäytymisen seurausten perusteella, miten toimia. Toimijat 
voivat käyttäytyä rationaalisesti eri vaihtoehtojen hyötyjä ja kustannuksia laskelmoiden 
tai arvioida tiedostamattaan vaihtotapahtumia sen perusteella, millaisia hyötyjä ja 
haittoja heille on koitunut aikaisemmista vaihtotapahtumista. (Molm, 1997, 13–15.) 

Tässä työssä toimijoita käsitellään ensisijaisesti yksittäisen sosiaalityöntekijän näkö-
kulmasta. Jos sosiaalityöntekijä pitää tärkeänä oman asiantuntemuksensa arvostamista, 
hän pyrkii lisäämään neuvojen antamista asiakkaalle. Jos asiakas ei arvosta lainkaan 
sosiaalityöntekijän asiantuntemusta, sosiaalityöntekijä vähentää vähitellen kanssakäy-
mistä hänen kanssaan. Periaate pätee myös toisin päin. Asiakas, joka kaipaa (arvostaa) 
ymmärretyksi tulemista, lisää kontakteja sosiaalityöntekijään, joka ymmärtää häntä ja 
vähentää aloitteita työntekijään, joka ei ymmärrä häntä.

Ajatuksena on se, että toimijat oppivat menneistä tapahtumista sen, millaisesta 
käyttäytymisestä heille on koitunut myönteisiä seurauksia ja millaisesta ei. Toimijat 
saattavat myös tietoisesti ja rationaalisesti laskelmoida, miten he hyötyisivät omasta 
toiminnastaan mahdollisimman paljon mahdollisimman pienin kustannuksin. Sosiaali-
työntekijät ja asiakkaat eivät pelkästään reagoi siihen, miten myönteistä käyttäytymistä 
heidän toimintansa on saanut aikaan toisissa, vaan he voivat myös tietoisesti pyrkiä 
muuttamaan omalla toiminnallaan toistensa käyttäytymistä heille palkitsevampaan 
suuntaan. Lähden tässä työssä siitä liikkeelle sitä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat 
tiedostamatta oppineet aikaisempien vaihtojen perusteella, millainen toiminta hel-
pottaa ja haittaa heidän päämääriensä edistämistä. Toimijan tietoisen, tavoitteellisen 
toiminnan poisjättäminen tuo mielestäni terävämmin esille valtateorian rakenteellisen 
ulottuvuuden (vrt. Molm, 1997, 15). 

Toimijaa koskeva olettamus ei edelleen ota kantaa siihen, mitä ihmiset arvostavat, 
koska he saattavat arvostaa mitä erilaisimpia asioita. Myönteisten asioiden tavoittele-
misessa ja kielteisten asioiden välttämisessä ei ole välttämättä kyse itsekkäästä toimin-
nasta tai hedonististen halujen tyydyttämisestä. Toimijat voivat arvostaa asioita, jotka 
hyödyttävät niin heitä itseään kuin toisiakin. (Molm, 1997, 14.) Valtateorian mukaan 
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sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden välillä on eroja siinä, mitä asioita he arvostavat. 
Olettamus toimijasta antaa myös ymmärtää, ettei sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
toiminta ole välttämättä hedonistista tai egoistista. Esimerkiksi sosiaalityöntekijä voi 
tyydyttää yksilöllisen auttamisen tarpeensa auttamalla samalla muita ihmisiä. 

Valtaotteen mukaan toimijoiden rakenteelliset asemat ovat yleensä epätasapainossa, 
koska toiset ovat toisia riippuvaisempia toisten resursseista ja palveluksista. Sosiaali-
työntekijällä on yleensä rakenteellinen valtaetu puolellaan, koska hän on vähemmän 
riippuvainen asiakkaan hänelle tekemistä palveluksista kuin asiakas hänen palveluksis-
taan. Työntekijän valtaetu ei johdu tietoisesta toiminnasta, vaan siitä, että hän asiak-
kaan valitsemalla nostaa tarkoittamattaan omien palvelustensa hintaa ja laskee niiden 
asiakkaiden palvelusten hintaa, joiden palveluksia hän ei valinnut ja joiden tarpeet 
jäivät näin tyydyttämättä. Valitsematta jääneet ovat tämän vuoksi valmiita käyttämään 
enemmän aikaa ja vaivaa palvelusten tekemiseen työntekijälle, jotta hän tyydyttäisi 
heidän tarpeensa, vaikka tekisikin sen hieman harvemmin ja vähemmän vaivaa näh-
den. Sosiaalityöntekijän ”nauttima” rakenteellinen valtaetu ja asiakkaan ”kärsimä” 
rakenteellinen valtahaitta merkitsee sitä, että työntekijällä on paremmat edellytykset 
edistää oman olemuksensa mukaista (mielihyvää tavoittelevaa ja mielipahaa välttävää) 
toimintaa ja rajoittaa asiakkaan olemuksen mukaista toimintaa.

Toimijoiden välille kehittyy suhteellisen harvoin vaihtosuhteita, joissa he ovat yhtä 
riippuvaisia toistensa resursseista ja palveluista. Asiakkaan riippuvuuden vähentyminen 
työntekijästä – tai heidän yhtä suuri riippuvuutensa toisistaan – tapahtuu rakenteel-
listen valta-asemien tasapainottamisen kautta. Lisäämällä sosiaalisia vaihtoja asiakkai-
den ja muiden potentiaalisten auttajatahojen kanssa sosiaalityöntekijä tasapainottaa 
asiakkaan rakenteellista asemaa otollisempaan suuntaan lisäämällä asiakkaan potenti-
aalisten vaihtokumppanien määrää ja vahvistamalla hänen resurssiensa arvoa muiden 
toimijoiden ”silmissä”. Työntekijä muuttaa näin toimiessaan asiakkaan rakenteellista 
asemaa suotuisampaan suuntaan ja helpottaa asiakkaan olemuksen mukaista toimintaa. 
Asiakkaan olemusta (mielihyvän tavoittelemista ja mielipahan välttämistä) palvelevat 
vaihdot eivät ole ”pois” työntekijältä, koska ne voivat ”palvella” samanaikaisesti työn-
tekijänkin olemusta. Vaihtosuhteiden sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle tuottamat 
rakenteelliset suotuisammat tai epäsuotuisammat asemat ja niihin liittyvät palvelujen 
”yli- ja alimäärät” vaikeuttavat tai helpottavat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän olemuksen 
mukaista toimintaa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminnan tarkoittamattomat 
rakenteelliset seuraukset eivät siis muuta heidän identiteettiään, vaan vaikeuttavat tai 
helpottavat identiteetin olemuksen mukaista käyttäytymistä. 

Tomohisa Hattori (2006) arvioi sosiaalisen vaihdon teorian edustavan epistemologis-
ta individualismia. Tiedon lähde ja luonne riippuvat tällöin yksilöstä tai kollektiivisesta 
toimijasta. Ideana on se, että toimijoiden kokemukset toimivat sosiaalista käyttäy-
tymistä koskevan tiedon perustana. (Hattori, 2006, 155–156.) Valta riippuvuutena 
edustaa konstruktivistista käsitystä tiedosta. Malcolm Paynen (2005, 163) mukaan 
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konstruktivistisessa tietokäsityksessä toimijat tarkastelevat maailmaa erillisiin, omiin 
kokemuksiin ja havaintoihin perustuvista tiedollisista kehyksistä 

Tieto perustuu toimijoiden yksilöllisiin vaihtokokemuksiin ja niistä tiedostamatta 
opittuihin havaitsemisen ja tulkitsemisen malleihin. Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat 
oppineet tiedostamattaan sosiaalisista vaihdoista, millainen toiminta edistää ja haittaa 
heidän päämääriensä tavoittelemista ja tarpeidensa tyydyttämistä. He ovat omaksu-
neet niistä havaitsemisen ja tulkitsemisen malleja, joilla arvioida sitä, ylittääkö toiselta 
saatavan palvelun hyöty vastapalvelun aiheuttamat kustannukset (hyöty-kustannus) ja 
tarvitseeko hän toisen tekemää palvelua enää niin paljon, että hänen kannattaa tehdä 
vastapalvelus (rajahyöty). Kyse ei ole tietoisesta, rationaalisesta kalkyloinnista, vaan 
pikemminkin aiempiin kokemuksiin perustuvista tiedostamattomista havaitsemisen 
ja tulkitsemisen malleista, joilla vaihtojen arvoa ja hyötyä arvioidaan.

Erot toimijoiden kokemuksissa ja havaitsemisen ja tulkitsemisen malleissa ilmenevät 
myös toimijoiden välisessä tiedollisessa hierarkiassa. Sosiaalityöntekijän tiedollinen 
”ylemmyys” pohjautuu vaihtokokemuksiin ja niistä tiedostamatta opittuihin havaitse-
misen ja tulkitsemisen malleihin. Koska työntekijällä asiakkaita enemmän kokemuksia 
sosiaalityön vaihdoista ja sitä kautta osuvampia havaitsemisen ja tulkitsemisen malleja, 
hän tietää asiakasta paremmin, millaisin keinoin ja tavoittein heidän ongelmiaan 
voidaan selvittää ja millainen toiminta edistää hänen pyrkimystensä saavuttamista 
asiakastyössä.

Vaihto ja valtasuhteiden hyödyn arvioimiseen vaikuttavia seikkoja

Vaihdon seurausten positiivisuus tai negatiivisuus riippuu toimijan sen hetkisestä 
tilanteesta (Molm, 1997, 17). Asiakkaan luotettava käyttäytyminen on palkitsevaa 
sosiaalityöntekijälle, joka on tottunut epäluotettaviin asiakkaisiin. Asiakkaan epäluotet-
tava käyttäytyminen on ”rankaisevaa” työntekijälle, jonka asiakkaat ovat toimineet 
pääpiirteissään sovitusti. Seurausten positiivisuutta ja negatiivisuutta on mahdollista 
arvioida myös asiakkaan näkökulmasta käsin. Peruspalvelujen saaminen on palkitse-
vaa asiakkaalle, joka ei ole aikaisemmin ollut palvelujen piirissä, mutta ”rankaisevaa” 
asiakkaalle, joka on aikaisemmin nauttinut erityispalveluista. 

Vaihto on palkitsevaa, jos siitä saatava hyöty ylittää siitä aiheutuvat kustannukset 
(Molm, 1997, 18). Asiakastapaamisen hyödyt ylittävät sen kustannukset, jos sosi-
aalityöntekijä saa lapsen vanhemmat mukaan yhteistyöhön, vaikka hän joutuisikin 
panemaan peliin koko suostuttelutaitonsa. Vanhemmat puolestaan voivat ajatella las-
tensuojeluviranomaisten tarjoaman avun ylittävän heidän yksityiselämäänsä koskevan 
”utelun” haitat. 

Vaihto on palkitsevaa myös silloin, jos se ylittää vaihdosta saatavan rajahyödyn 
(Molm, 1997, 18). Sosiaalityöntekijä voi kokea suurta ammatillista tyydytystä selvittä-
essään ensimmäistä haastavaa asiakastapausta, mutta tuntea ammatillisen tyydytyksen 
laskevan vähitellen, jos vaativia tapauksia alkaa olla liikaa. Myös vanhemmat saattavat 
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kokea sosiaalityöntekijän neuvot aluksi hyödyllisiksi, mutta tuntea ne tilanteen alettua 
selvitä vähitellen tarpeettomiksi. Kyse on kyllääntymisestä: neuvot voivat aluksi tuoda 
valoa tunnelin päähän, seuraavaksi näyttää suunnan tilanteen ratkaisemiseksi, mutta 
olla lopulta asiakkaan kannalta tarpeettomia.

Vaihtosuhteen tuottaman arvon väheneminen muuttaa toimijan käyttäytymistä, 
kunnes se hyödyn kokonaan hävitessä vähitellen johtaa suhteen kuihtumiseen (Molm, 
1997, 20). Avohuollon sosiaalityöntekijä voi katkaista nuoren asiakassuhteen ja siirtää 
hänet sijaishuollon piiriin, jos työntekijä ei usko toistuvien epäonnistumisten vuoksi 
pystyvänsä kohentamaan nuoren tilannetta. Arvon vähenemisestä johtuva suhteen 
kuihtuminen ilmenee useammin lievemmässä muodossa. Kyse on toimijoiden välisen 
vuorovaikutuksen vähenemisestä ja pinnallistumisesta. Erik Arnkil (2005, 156–158) 
arvioi sosiaalityöntekijän työskentelevän vähemmän ja pinnallisemmin sellaisen asiak-
kaan kanssa, joka on osoittanut epäluotettavaksi ja yhteistyöhaluttomaksi. 

Vaihdon alueessa (exchange domain) on kyse jostakin asiasta, jonka arvoa vaihtota-
pahtumat laskevat (Molm, 1997, 18). Esimerkiksi sosiaalityöntekijän tekemä päätös 
polkupyörän ostamisen tukemisesta vähentää vanhemman tarvetta rahoittaa lapsen 
harrastuksia. Vaikka lapsen harrastuksen tukeminen vähentää vanhemman tarvetta 
rahoittaa lapsen harrastuksia, se ei vähennä lapsen opiskelun tukemisen tarvetta. 
Harrastus ja opiskelu ovat siis erillisiä vaihdon alueita.

Vaihtosuhteen ensisijaisuus (primacy of exchange relation) viittaa vaihdon alueiden 
määrään, jota vaihtosuhde välittää (Molm, 1997, 19). Sekundääristen sosiaalisten 
suhteiden ääripäätä edustavat vaihdot koskevat yksittäisiä, arvokkaina pidettyjä asi-
oita, joita toimijat voivat vaihtaa lukuisten eri toimijoiden kanssa (Emerson, 1972a, 
57). Esimerkiksi silmälaseja tarvitsevan asiakkaan on mahdollista tyydyttää tarpeensa 
useissa eri paikoissa. 

Primäärien suhteiden ääripäätä edustavat vaihdot, jotka välittävät toimijoiden vä-
lisiä tarpeita useilla eri alueilla. Tämä on syy myös sille, miksi toimijoilla on vähän, jos 
ollenkaan vaihtoehtoja valittavanaan, kenen kanssa tehdä vaihtokauppaa, koska näin 
suurta määrää tarpeita on vaikea tyydyttää. (Emerson, 1972a, 57.) Lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde tarjoaa onnistuessaan esimerkin vaih-
tosuhteesta, joka välittää toimijoiden välisiä tarpeita eri alueilla kuten opiskelun, työn, 
tiedon, harrastusten, arvostuksen ja empatian välillä. Työntekijä ja asiakas poikkeavat 
toisistaan kuitenkin siinä, että työntekijä voi yleensä turvautua henkilökohtaisten 
tarpeiden tyydyttämisessä muihin primäärisiin suhteisiin kuten perheen ja ystävä- ja 
sukulaispiirin tukeen. 

Kaikilla asiakkailla ei ole välttämättä tätä optiota. Lause ”asiakkaan ainoa omainen 
on viranomainen” kuvaa hyvin tilannetta, jossa asiakkaalla on vähän, jos ollenkaan 
vaihtoehtoja valittavanaan, joilla tyydyttää omia henkilökohtaisia tarpeitaan. Asiakas 
arvostaa sosiaalityöntekijän omaamia resursseja sitä enemmän, mitä enemmän hänellä 
on tarpeita tyydytettävänä ja mitä vähemmän hänellä on vaihtoehtoja valittavanaan. 
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Vaihdon arvo (value of exchange outcomes) viittaa ensinnäkin siihen, mihin tärke-
ysjärjestykseen [resurssien] sosiaalisista vaihdoista saatavat asiat kuten ystävyys, raha 
ja arvovalta asetetaan. Yksittäisen asian arvo puolestaan viittaa vaihtosuhteesta [re-
surssista] saatavan asian kuten ystävyyden ja arvostuksen määrään. (Molm, 1997, 19.) 

Vaikka sosiaalityöntekijöiden toimintaa ohjaavat yhteiset eettiset säännöstöt, he 
poikkeavat asioiden preferenssijärjestykseen asettamisessa toisistaan. Osa sosiaali-
työntekijöistä pitää esimerkiksi asiakkaan yhteistyökykyä rehellisyyttä tärkeämpänä 
seikkana. Yhteistyökykyä korostava työntekijä arvostaa enemmän asiakkaan kykyä 
noudattaa asiakassuunnitelmaa; rehellisyyden etusijalle nostava työntekijä arvostaa 
enemmän asiakkaan valmiutta puhua totuudenmukaisesti tilanteestaan, vaikka hän 
ei pystyisikään noudattamaan aina suunnitelmaa. Sosiaalityöntekijöiden välillä on 
myös eroja siinä, mitä he pitävät riittävänä yhteistyön tai rehellisyyden määränä. Toiset 
vaativat sitä asiakkailtaan enemmän; toiset vähemmän.

Myös asiakkaat eroavat toisistaan sen suhteen, mihin tärkeysjärjestykseen he asiat 
laittavat ja mitä he pitävät riittävänä suhteesta saadun tärkeän asian määränä. Osa asi-
akkaista arvostaa enemmän suhteesta saatua kunnioitusta; osa taas taloudellista apua. 
Asiakkaat poikkeavat toisistaan myös siinä, mitä he pitävät riittävänä taloudellisen 
tuen tai kunnioituksen määränä. Osa asiakkaista tarvitsee kunnioitusta ja taloudellista 
tukea enemmän; osa vähemmän. 

Preferenssijärjestyksessä ei ole kyse pelkästään siitä, mihin tärkeysjärjestykseen asi-
akkaat asettavat sosiaalityöntekijän omaamat resurssit, vaan myös siitä, miten korkealle 
sosiaalityöntekijän voimavarat asettuvat suhteessa ulkopuolisten toimijoiden ”hallussa” 
oleviin voimavaroihin. Tämä ei koske niinkään asiakkaita, joiden ”ainoat omaiset ovat 
viranomaisia”, vaan ennemminkin toimijoita, jotka voivat tyydyttää omia tarpeitaan 
myös muiden osapuolten kuin sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

Asiakastapaamisten peruuntuminen tai siirtäminen johtuu saattaa johtua esimer-
kiksi siitä, että ulkopuolisilla vaihtokumppaneilla on työntekijöitä kiinnostavampia 
resursseja tarjottavanaan kuten seuraa, kyytejä, korjausapua ja juotavaa. Sosiaalityönte-
kijän resurssit eivät ole asiakkaan näkökulmasta arvottomia, mutta ne jäävät toisinaan 
arvojärjestyksessä toiselle sijalle, koska työntekijät eivät korjaa heidän autoaan, käytä 
heitä kaverin luona, istu heidän seuranaan tai tarjoa heille päihteitä. Kyse on vaihdon 
alueista, joilla sosiaalityöntekijä ei kykene haastamaan ulkopuolisia toimijoita.

Sosiaalityöntekijän kannalta kaikkein haastavimpia ovat tilanteet, joissa sosiaali-
työntekijällä ei ole ”hallussaan” lainkaan resursseja, joita asiakkaat pitäisivät tärkeinä. 
Vastentahtoisesti lastensuojelun piiriin vedetyt vanhemmat eivät välttämättä koe 
tarvitsevansa mitään sosiaalityöntekijältä, vaikka heidän perheongelmansa olisivat 
ilmeisiä. 
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4.2  Vaihtosuhteiden rakenteelliset muodot ja valtarakenteen 
sulkeutuminen

Sosiaaliset vaihtosuhteet kehittyvät erilaisten toimijoiden välisten riippuvuussuhteiden 
puitteissa. Suorassa vaihdossa (direct exchange) on kyse vaihdosta, jossa kunkin toi-
mijan saama hyöty riippuu täysin toisen käyttäytymisestä. (Molm, 1997, 20.) Vaikka 
sosiaalityöntekijä osoittaa ymmärrystä asiakkaan laiminlyöntiä kohtaan, hän ei voi 
olla varma, että asiakas suhtautuu häneen seuraavassa tapaamisessa yhtä ymmärtävästi, 
jos hän unohtaa hoitaa jonkin asiakkaan asian. Osapuolilla ei ole siis takeita siitä, että 
toiselle tehty palvelus johtaa vastapalvelukseen.

Yleistetty vaihto (generalized exchange) taas viittaa siihen, että toimijat ovat toisistaan 
riippuvaisia epäsuoralla tavalla. Toimijan toiselle osapuolelle tekemä palvelu ei johda 
suoraan vastapalveluun, vaan vastapalveluksen tekee joku toinen sosiaalisissa piireissä 
oleva toimija. (Molm, 1997, 20–21.) Yleistetyssä vaihdossa toiselle palveluksen te-
kevällä yksilöllä ei ole varmuutta, tekeekö joku toinen sosiaalisen verkoston henkilö 
hänelle vastapalveluksen ja jos tekee, niin milloin ja missä laajuudessa (Molm, 2007, 
202). Yleistetyssä vaihdossa on kyse yksisuuntaisen palveluksen tekemisestä toiselle 
osapuolelle, jossa vastapalveluksen saaminen riippuu siitä, sitoutuvatko muut toimijat 
osallistumaan toimintaan (Molm, 1997, 274).

Yleistetty vaihto on toinen kollektiivisen vuorovaikutuksen muodoista (Molm, 
1997, 274). Tyypillinen esimerkki yleistetystä vaihdosta on tilanne, jossa ohikulkija 
pysähtyy sairaskohtauksen saaneen ihmisen luokse ja soittaa hänelle ambulanssin. 
Jos auttaja itse sattuu myöhemmin tarvitsemaan samanlaista apua, vastapalvelusta ei 
todennäköisesti tee henkilö, jota hän on auttanut, vaan – jos kaikki sujuu odotetusti 
– joku toinen ohikulkija. Toshio Yamagishin ja Karen S. Cookin (1993, 238) mukaan 
yleistetyn vaihdon hyöty riippuu siitä, täyttävätkö useimmat toimijat yksisuuntaisen 
velvollisuutensa vai laiminlyövätkö he niitä ja ryhtyvät vapaamatkustajiksi. 

Suora vaihto ja yleistetty vaihto ovat riskialttiita vaihdon muotoja, koska toimijoilla 
on vaihdon rakenteen vuoksi mahdollisuus hyötyä toisesta osapuolesta tarjoamatta itse 
vastinetta. Yleistetyssä vaihdossa petetyksi tulemisen riski on suoraa vaihtoa suurempi, 
koska palveluksen tekijän ja vastapalvelusta odottavan toimijan välillä ei ole suoraa 
yhteyttä, vaan vastapalveluksen tekee joku kolmas, kasvoiltaan tuntematon henkilö. 
”Pettämisen” todennäköisyys on yleistävässä vaihdossa sitä suurempi, mitä useampia 
toimijoita vaihtoketjuun kuuluu. (Molm, 1994, 167, 170.) Sairauskohtauksessa autettu 
auttaa suoran vaihdon mukaisesti todennäköisemmin henkilöä, joka on auttanut häntä 
aiemmin kuin sellaista, joka ei ole tehnyt hänelle palvelua, vaikka joku toinen ihminen 
olisi auttanut häntä yleistetyn vaihdon mukaisesti vastaavanlaisessa tilanteessa. Mitä 
useampia auttajia kuuluu yleistetyn vaihdon piiriin, sitä todennäköisemmin joukosta 
löytyy vastuusta luistavia vapaamatkustajia. 
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Tuottava vaihto (productive exchange) on toinen kollektiivisen vaihdon muodoista 
(Molm, 1997, 274). Tuottavassa vaihdossa on kyse kaikista yhteistyön muodoista, 
joissa kaksi tai useampi yksilö toimii kollektiivisena yksikkönä eli ryhmänä. Tuottavassa 
vaihdossa toimijan hyöty ei riipu suoran ja epäsuoran vaihdon tapaan toisen käyttäyty-
misestä, vaan kaikkien sosiaalisessa yksikössä olevien toimijoiden toiminnasta. Ryhmän 
jäsenet ovat riippuvaisia itse suhteesta, koska he eivät voi saada hyötyjä toimimalla 
yksin, vaan toimimalla yhteistyössä. (Molm, 1994, 165–166.)

Paritasolla esimerkiksi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan on tultava tapaamispaikalle 
sovittuna ajankohtana, jos he tahtovat yhdessä pohtia, miten ja millaisin tavoittein 
he esimerkiksi lastensuojeluasiassa lähtevät etenemään. Organisaatiotasolla tuottava 
vaihto tarkoittaa sitä, että jokaisen sosiaalityöntekijän on toimittava asiakkaan kanssa 
organisaation asettamien sääntöjen, tehtävien ja roolien puitteissa, jos he tahtovat 
hyötyä organisaation (ryhmän) takaamasta arvovallasta. Kullervo Rainion (1980, 
60–68) mukaan ryhmän yksittäisellä jäsenellä on arvovaltaa niin kauan, kuin hän 
toimii roolissa ryhmän antamien valtuuksien puitteissa. 

Vaikka ryhmän arvovalta ei romahda työntekijöiden yksittäisiin lipsahduksiin, 
arvovallan vakaana pitäminen kannustaa heitä yksilöinä välttämään toimivallan yli-
tyksiä, koska he hyötyvät näin enemmän organisaation arvovallasta. Tuottava vaihto 
on suoraa ja yleistettyä vaihtoa vähemmän altis ”vastapalvelupetoksille”, koska yksilö 
voi osaltaan vaikuttaa omalla toiminnallaan saatavaan hyötyyn (Molm, 1994, 167). 
Osallistuminen suoraan ja yleistettyyn vaihtoon ei välttämättä hyödytä toimijaa, jos 
hänen palvelukseensa ei vastata.

Suorassa ja yleistävässä vaihdossa vaihdon rakenne ”rohkaisee pettämään”; tuot-
tavassa vaihdossa se kannustaa toimijoita ”kantamaan kortensa yhteiseen kekoon”. 
Vapaamatkustajaksi heittäytyminen on mahdollista myös tuottavassa vaihdossa, mutta 
se on suoraa ja yleistettyä vaihtoa epätodennäköisempää. (Molm, 1994, 167.) Suoran, 
yleistetyn ja tuottavan vaihdon luonne, riskin kohde ja riskin suuruus voidaan tiivistää 
taulukoksi 3. Riskin todennäköisyys voidaan ymmärtää myös tiedollisen epävarmuuden 
suuruudeksi, joka toimijalla on vastapalveluksen saamisesta.

Taulukko 3. Vaihdon muotojen luonne, riskin kohde ja riskin suuruus

Vaihdon muoto Vaihdon luonne Riskin kohde Hyödyttä jäämisen riski

Yleistetty vaihto Kollektiivinen
Kasvoton

Yleisen velvollisuuden laiminlyönti Suurin riski

Suora vaihto Yksilöllinen
Kasvokkainen

Vastapalvelun laiminlyönti Suurempi riski

Tuottava vaihto Kollektiivinen
Ryhmän jäseniin 
perustuva

Yhteistyöhön osallistumattomuus 
ja organisaation normien ja roolien 
laiminlyönti 

Pienin riski
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Vaikka suorat vaihdot ovat erittäin yleisiä jokapäiväisessä elämässä, sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa yhdistyvät eri vaihdon muodot ja erityisesti suoran ja tuottavan 
vaihdon muodot. Tuottava vaihto luo usein puitteet suorille vaihdon muodoille. 
(Molm, 1997, 22.) Tuottava vaihto raamittaa sosiaalityössä suorien vaihtojen to-
teuttamisen tapaa.

Organisaation tehtävät, säännöt ja rooliin kuuluvat velvollisuudet asettavat yleiset 
puitteet sille, miten sosiaalityöntekijä voi laatia asiakassuunnitelman asiakkaan kans-
sa ja miten he voivat tehdä keskenään suoria vaihtoja. Sosiaalityöntekijä ei kannata 
välttämättä odottaa lapsen vanhemmilta – eikä kollegoiltaan – ymmärrystä, jos hän 
ei ole lähettänyt vanhemmille kuulemiskutsua lapsen huostaan ottamista koskevassa 
asiassa. Työntekijä menettää ainakin hetkellisesti asiakkaan silmissä ryhmän takaaman 
arvovallan, koska hän on ylittänyt ryhmän takaamat valtuudet. 

Kahta tai useampaa toisiinsa kytkeytynyttä vaihto- ja riippuvuussuhdetta kutsutaan 
valtaverkostoksi (power network). Riippuvuussuhteista koostuvilla valtaverkostoilla on 
taipumus sulkeutua. Valtaverkosto muuttuu (sulkeutuu) usein vallan legitimoitumisen 
kautta auktoriteetiksi, jossa tasapainotettua ja suunnattua valtaa käytetään vain ryhmän 
sisäisten normien ja roolijakojen edellyttämällä tavalla. Valtaverkoston sulkeutumi-
nen merkitsee kaksipaikkaisten yksilöiden välisten suhteiden typistymistä yksilön ja 
ryhmän väliseksi suhteeksi. (Emerson, 1962, 36–39.) Sosiaalityö on hyvä esimerkki 
organisaatiosta, jolla on sulkeutunut valtarakenne. Sulkeutuneita organisaatioita on 
monia muitakin, mutta tässä työssä keskitytään sosiaalityön organisaatioon.

Ryhmän valta perustuu siihen, että ryhmä voi jäsenten liittoumana palauttaa yksilön 
järjestykseen, jos hänen käyttäytymisensä rikkoo ryhmän normeja, tavoitteita tai sille 
ominaisia rooleja. Ryhmän yksittäisellä jäsenellä on arvovaltaa niin kauan kuin hän 
tekee roolinsa ryhmän antamien valtuuksien puitteissa. (Rainio, 1980, 60–68.) 

Edellä kävi ilmi, että valtateorian mukaan organisaation asemat ja roolit eivät muu-
ta sosiaalityöntekijän intressejä, koska ne ovat ulkoisessa suhteessa instituutioihin. 
Riippuvuusteoria typistää organisaation (johdon ja työntekijöiden) ja yksittäisen 
työntekijän välisen suhteen kaksipaikkaiseksi riippuvuussuhteeksi, joka asettaa rajat ja 
mahdollisuudet sille, miten sosiaalityöntekijä voi edistää intressejään asiakkaan kanssa 
suorissa vaihdoissa. Yksilöistä muodostuva organisaatio valvoo heitä ja asettaa heille 
(yksilöinä) rajat, mitä he voivat tehdä asiakkaiden ja toistensa kanssa. Valtaverkoston 
sulkeutumisessa yksilön ja ryhmän väliseksi suhteeksi on kyse myös tuottavasta vaihto-
suhteesta, jossa jokaisen jäsenen on tehtävä oma osansa, jotta organisaatio voisi täyttää 
tehtävänsä ja hyödyttää osallistujia arvovallallaan. Valtaverkostoissa on avoimiakin 
riippuvuussuhteita, joita ei tasapainoteta normien ja roolien avulla, mutta ne jäävät 
käsittelyn ulkopuolelle, koska sosiaalityö on institutionaalisesti säädeltyä. 

Vaikka sosiaalityöllä organisaationa on oma tehtävänsä, sosiaalityöntekijä voi vaih-
taa resursseja ja asettaa omia tavoitteitaan sosiaalityön tehtävien rajoissa. Hänen on 
mahdollista sosiaalityön tehtäviä toteuttaessaan painottaa eri resursseja (esimerkiksi 
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neuvoja ja empatiaa) tavalla, joka tyydyttää samalla hänen henkilökohtaisia ammatillisia 
päämääriä ja arvostamiseen liittyviä tarpeitaan. Kiteytän valtaverkoston sulkeutumisen 
suhteen tuottavaan ja suoraan vaihtoon taulukoksi 4. 

Taulukko 4. Valtaverkoston sulkeutumisen suhde tuottavaan ja suoraan vaihtoon

Suoran vaihdon tilanteet

Tuottava vaihto asettaa rajat suoralle vaihdolle ja valvoo ryhmän jäsenten toimintaa

Tuottava vaihto = Valtaverkoston sulkeutuminen organisaatiossa

Valtarakenteen sulkeutumisen tavat ja vaihtosuhteiden väliset kytkennät

Sosiaalityössä sulkeutuvaan valtarakenteeseen päädytään kolmea eri reittiä: vaihtoeh-
toisen omatoimisuuden, ulkopuolisen ohjauksen ja vaihtoehdottomuuden kautta.10 
Tuottava vaihto syntyy vaihtoehtoisen omatoimisuuden pohjalta, jos asiakas hakee 
omatoimisesti sosiaalityöltä apua ja hänellä on sosiaalityöntekijän lisäksi suoran vaihdon 
mukaisesti ainakin yksi vaihtoehtoinen toimija, jolta hän voi hakea tukea. Ideana on 
se, että asiakas voi periaatteessa valita, pyrkiikö hän saavuttamaan jonkin tavoitteen 
yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa vai ei. Asiakas sitoutuu tällöin vapaaehtoisesti 
siihen, että hän ja sosiaalityöntekijä toimivat jatkossa sulkeutuvan valtarakenteen ja 
organisaation sääntöjen puitteissa. Suoralle vaihdolle ominainen vaihtoehtojen kirjo 
luo tässä tapauksessa edellytykset tuottavalle vaihdolle. 

Sosiaalityössä tuottava vaihto ei useinkaan täytä yllämainittua ehtoa, koska asiakas 
ei ole välttämättä vuorovaikutuksessa sosiaalityöntekijän kanssa vapaaehtoisesti, vaan 
jonkin ulkopuolisen toimijan toimesta. ”Yhteistyöhön” hakeutumisen tarve saattaa 
perustua esimerkiksi lastensuojeluilmoitukseen, naapurien painostukseen tai poliisin vaa-
timukseen (Arnkil, 1991, 138). Tämä tarkoittaa sitä, ettei asiakkaalla ole todellisuudessa 
vaihtoehtoja, joiden väliltä hän voisi valita suoran vaihdon edellyttämällä tavalla, ennen 
kuin hän tekee päätöksen yhteistyöhön lähtemisestä. Valtarakenne sulkeutuu, koska 
laki velvoittaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimimaan tiettyjen sääntöjen puitteissa.

Yhteistyön vapaaehtoisuus ei toteudu ideaalisesti myöskään silloin, jos asiakas hakee 
sosiaalityöntekijältä omatoimisesti apua, koska hänellä ei ole todellisuudessa muita 
vaihtoehtoja. Asiakas sitoutuu vaihtoehtojen puutteessa siihen, että hän ja sosiaali-
työntekijä toimivat jatkossa sulkeutuvan valtarakenteen ja organisaation sääntöjen 
puitteissa. Asiakkaat, joiden ”ainoat omaiset ovat viranomaisia”, kuuluvat yleensä joko 
tähän tai yhteistyöhön velvoitettujen ryhmään. 

10 Yeheskel Hasenfeld (1987, 474) on kiinnittänyt riippuvuusteoriaa käsitellessään huomiota siihen, että 
sosiaalityön asiakkaiden suostumus voi olla vastentahtoista, näennäistä tai vaihtoehtojen puutteeseen 
perustuvaa. Hän ei ole kuitenkaan käsitellyt niitä minun tapaani tuottavan vaihdon yhteydessä. 

VBBBBBBB
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Toshio Yamagishin ym. (1988, 835) ja Linda Molmin (1997, 23) mukaan toimijoi-
den suhteiden välille voi muodostua kolmenlaisia yhteyksiä: negatiivisia, positiivisia 
ja sekoittuneita. Vaihtosuhteiden välillä on yhteys vain silloin, jos yksi vaihtosuhde 
vaikuttaa jotenkin toiseen vaihtosuhteeseen. Osallistujien kuuluminen samaan ryhmään 
tai samojen toimijoiden osallistuminen useampaan suhteeseen ei ole riittävä todiste 
kytkennästä. Minä käsittelen vain kahta ensiksi mainittua yhteyttä. 

Negatiivisille kytkennöille on tunnusomaista, että yksi vaihtosuhde vähentää muihin 
vaihtosuhteisiin hakeutumista. Jos kaksi toimijaa haluaa vaihtaa samantapaisia resursseja 
kolmannen osapuolen kanssa, kolmannen osapuolen vaihto jommankumman toimijan 
kanssa vähentää toisen toimijan mahdollisuuksia vaihtaa omia resurssejaan kolmannen 
osapuolen kanssa. Negatiivisilla kytkennöillä on taipumus luoda kilpailutilanne toimi-
joiden välille, jotka kamppailevat pääsystä vaihtamaan omia resurssejaan kolmannen 
osapuolen kanssa. (Yamagishi ym. 1988, 835.) 

Negatiivinen kytkentä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ammatillista kunnianhimoa 
tyydyttävien asiakassuhteiden lisääntyminen vähentää sosiaalityöntekijän halua 
hakeutua haastavien asiakkaiden pariin, koska hänen ambitionsa on jo tyydytetty 
tällä alueella. On myös mahdollista, että sosiaalityöntekijä saa arvostusta asiakkailta, 
mutta vähentää silti vuorovaikutusta heidän kanssaan, koska hän saa myös kiitosta 
niin monelta muultakin. Negatiivinen kytkentä luo periaatteessa asiakkaiden välille 
kilpailutilanteen, jossa asiakkaiden pitäisi pystyä tarjoamaan sosiaalityöntekijälle muita 
asiakkaita enemmän, parempia tai uudempia palveluja.

Positiivisille kytkennöille on ominaista, että yksi suhde lisää toisiin suhteisiin ha-
keutumista. Positiivinen kytkentä poikkeaa negatiivisesta kytkennästä myös toisessa 
mielessä. Se mahdollistaa resurssien siirron yhdeltä vaihdon alueelta toiselle vaihdon 
alueelle. Resurssien siirrossa voi olla kyse suorasta resurssien siirrosta uudelle vaihdon 
alueelle tai resurssien siirrosta uudelleenmuokkauksen jälkeen uudelle alueelle. Sekoit-
tuneissa kytkennöissä on kyse vaihtosuhteista, joissa on sekä negatiivisia että positiivisia 
kytkentöjä. (Yamagishi ym. 1988, 835–836.) 

Positiivisen kytkennän suunta on hyvin linjassa sosiaalityöntekijän tavoitteiden 
kanssa. Sosiaalityöntekijä voi vahvistaa asiakkaan tukiverkkoa lisäämällä positiivisen 
kytkennän mukaisesti sosiaalisia vaihtoja asiakkaan ja potentiaaliseen tukiverkostoon 
kuuluvien asiantuntijoiden, auttajien, sukulaisten ja tuttavien välillä. Positiivisen 
kytkennän tarkoituksena on kartoittaa, kehittää ja laajentaa asiakkaan tukiverkostoa, 
jotta asiakkaalle saataisiin vaihtoehtoisia resursseja hallita elämäänsä ja edistää omia 
tavoitteitaan. 

Sosiaalityöntekijä voi myös tukea asiakasta henkilökohtaisten resurssien ja taitojen 
hankinnassa ja kehittämisessä lisäämällä positiivisen kytkennän mukaisesti sosiaalisia 
vaihtoja asiakkaan ja asiakkaan taitoja kehittämään auttavien asiantuntijatahojen 
kuten terapeuttien, psykologien ja perhetyöntekijöiden kanssa. Positiivinen kytkentä 
mahdollistaa onnistuessaan läheisverkoston resurssien siirtämisen asiakasta tukeviksi 
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resursseiksi eri elämänalueille. Positiivinen kytkentä tekee mahdolliseksi myös asian-
tuntijaresurssien siirtämisen ja kääntämisen asiakkaan elämähallintaa parantaviksi 
taidoiksi eri elämän alueille. 

4.3  Rakenteellisen vallan suhteellisuus 

Tarkastelen vallan rakenteellista jakautumista ensisijaisesti suoran vaihdon ja negatiivis-
ten kytkentöjen näkökulmasta. Oletan tuottavan vaihdon asettavan institutionaaliset 
rajat sille, miten suorat vaihdot voidaan toteuttaa. Tarkastelukulman valinta perustuu 
teoriaan vallasta riippuvuutena. Richard M. Emersonin (1962, 32–33) mukaan toi-
mijan riippuvuus toisesta osapuolesta riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että 
toisen osapuolen hallussa on resursseja, joita tarvitaan toiselle tärkeiden päämäärien 
saavuttamiseen. Toiseksi se riippuu siitä, miten paljon vaihtoehtoisia resursseja toimi-
jalla on käytettävissään tarpeiden tyydyttämiseen.

Vaihtosuhteisin sisältyvän rakenteellisen vallan määrää ja jakautumista kuvataan 
kahdella termillä: vaihtosuhteen keskimääräisellä vallalla (average power) ja vallan 
epätasapainolla (power imbalance). Vaihtosuhteen keskimääräinen valta ilmaisee, miten 
voimakkaasti toimijat ovat keskimäärin riippuvaisia toisistaan. (Molm, 1997, 30–31.) 
Toimijoiden keskimääräinen valta toisiinsa ja keskinäinen riippuvuus on sitä suurem-
pi, mitä useammin he palkitsevat toisiaan. Vallan epätasapainon ja keskimääräisen 
vallan ero on se, että epätasapainotilassa toinen toimijoista palkitsee toista useammin. 
(Molm, 1997, 104.) Keskimääräisessä vallassa sosiaalityöntekijä ja asiakas palkitsevat 
toisiaan yhtä usein, vaikka palkitsemisen tiheys voi vaihdella. Kun sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan välillä vallitsee valtaepätasapaino, toinen tekee toiselle toista useammin 
palveluksia. 

Keskimääräisen vallan määrää voidaan pitää vaihtosuhteen kiinteyden tai lujuuden 
mittarina. Mitä enemmän toimijat ovat absoluuttisesti riippuvaisia toisistaan, sitä 
todennäköisemmin heidän suhteensa tulee säilymään, vaikka valtarakenne suosisi 
toista osapuolta tai heidän välillään olisi konflikteja. (Molm, 1997, 30–32.) Voimak-
kaalle riippuvuudelle on ominaista se, että suhde nousee etualalle ja alkaa määrittää 
toimijoiden toimintaa (Emerson, 1972b, 67). Yhteen partneriin sitoutumisen hyöty 
perustuu nähdäkseni siihen, että osapuolet voivat kokemuksen perusteella luottaa 
toisen tekemiin vastapalveluksiin, vaikka se rajoittaisikin heidän mahdollisuuksiaan 
tutkia muita, mahdollisesti kiinnostavampia vaihtoehtoja (vrt. Molm ym. 2000, 1406).

Toisistaan vahvasti riippuvaisen sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä ei ole int-
ressiristiriitaa. Jos molemmat ovat voimakkaasti riippuvaisia toisistaan ja palkitsevat 
toisiaan yhtä usein, heidän intressinsä eivät poikkea toisistaan siinä, että riippuvaisem-
man intresseissä olisi kanssakäymisen lisääminen ja vähemmän riippuvaisen intresseissä 
vuorovaikutuksen lisääminen. Toimijoiden yhteisissä intresseissä on pikemminkin 



96 | Samuli Aikio: Viisi näkökulmaa valtaan – Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa

vuorovaikutuksen lisääminen, koska toimijat hyötyvät toisistaan [toistensa palveluis-
ta] sitä enemmän, mitä enemmän ovat toisistaan riippuvaisia (Molm, 1997, 33). Jos 
molemmat ovat yhtä vähän riippuvaisia toisistaan ja palkitsevat toisiaan yhtä harvoin, 
heidän intressiensä välillä ei ristiriitaa siinä, että riippuvaisemman intresseissä olisi 
vuorovaikutuksen lisääminen ja vähemmän riippuvaisen intresseissä vuorovaikutuksen 
vähentäminen. 

Kiinteää asiakassuhdetta pitää yllä vakaumus siitä, että osapuolet voivat luottaa 
toistensa palveluihin. Heidän ei tarvitse pelätä toisen vaihtavan heitä muihin toimi-
joihin, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus tai heidän välillään olisi erimielisyyksiä. 
Voimakas riippuvuussuhde on työntekijän kannalta haastava, koska hänen pitäisi 
yrittää päästää ennemmin tai myöhemmin irti asiakkaastaan. Tilanne johtaa kärjis-
tyneimmillään siihen, että sosiaalityöntekijä ja asiakas lukkiutuvat päättymättömään 
riippuvuussuhteeseen (vrt. Arnkil, 1991, 196–197). Suhteeseen ”jumiutuminen” 
johtaa työntekijän ristiriitaiseen tilanteeseen: osapuolten intresseissä saattaa olla an-
toisan suhteen jatkaminen, mutta organisaation intresseissä ei. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan suora vaihto törmää näin tuottavan vaihdon suoralle vaihdolle asettamiin 
organisatorisiin reunaehtoihin. 

Vallan epätasapainossa (power imbalance) on kyse siitä, miten paljon toimijat ero-
avat toisistaan sen suhteen, miten riippuvaisia he ovat toisistaan. Jos molemmat ovat 
yhtä riippuvaisia toisistaan, valtasuhde on tasapainossa. Jos toinen toimija on toisesta 
toista riippuvaisempi, valtasuhde on epätasapainossa vähemmän riippuvaisen eduksi. 
(Molm, 1997, 31.) 

Riippuvuudeltaan toisistaan eroavan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä on int-
ressiristiriita. Riippuvaisemman osapuolen intresseissä on kanssakäymisen lisääminen 
ja vähemmän riippuvaisen intresseissä vuorovaikutuksen vähentäminen (Molm, 1997, 
43). Tämä johtuu siitä, että riippuvaisempi osapuoli tarvitsee enemmän tarpeidensa 
tyydyttämiseen vähemmän riippuvaista kuin tämä häntä. 

Valtaepätasapaino merkitsee suoran vaihdon näkökulmasta sitä, että sosiaalityönteki-
jä voi valita useampien asiakkaiden joukosta, kenen kanssa hän kulloinkin työskentelee. 
Asiakkaalla ei sen sijaan ole yleensä mahdollisuutta valita, kenen sosiaalityöntyöntekijän 
kanssa hän työskentelee. Tilannetta, jossa toisella osapuolella on useampia vaihtoeh-
toisia arvokkaita resurssien lähteitä, mutta toisella osapuolella vain yksi, kutsutaan 
unilateraaliksi monopoliksi (unilateral monopoly) (Emerson, 1972b, 76). 

Epätasapainoinen valta-asetelma tuottaa sosiaalityöntekijälle valtaedun, koska asiak-
kaat joutuvat kamppailemaan pääsystä sosiaalitekijän arvokkaiden resurssien luo, mutta 
sosiaalityöntekijöiden ei tarvitse taistella pääsystä asiakkaiden arvokkaiden resurssien 
luo (vrt. Emerson, 1972b, 76). Tämä selittää myös sen, miksi riippuvaisempien asiak-
kaiden intresseissä on vuorovaikutuksen lisääminen ja vähemmän riippuvaisen sosiaa-
lityöntekijän intresseissä on vuorovaikutuksen vähentäminen. Jos sosiaalityöntekijä 
on tyydyttänyt ammatillisen kunnianhimonsa kahden edellisen asiakkaan kanssa, se 
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vähentää hänen intoaan etsiä lisää ”vaativia asiakkaita”, elleivät he pysty tyydyttämään 
hänen tarpeitaan jollain muulla tavoin. 

Sosiaalityöntekijän valtaedulla on rajansa. Organisaation säännöt ja rajoitukset 
ja ammattinormit ja -etiikka asettavat rajat sille, miten sosiaalityöntekijä voi käyttää 
valtaa asiakkaaseen. (Hasenfeld, 1987, 473.) Sosiaalityöntekijän valtaetua heikentävät 
muutkin seikat. Asiakkaalla voi olla sosiaalityön ulkopuolella vaihtoehtoisia resursseja 
(esimerkiksi autokyytejä, korjausapua ja päihteitä), jotka puuttuvat sosiaalityönteki-
jältä, mutta joita asiakkaat arvostavat sosiaalityöntekijän resursseja enemmän. Asiak-
kaat eivät myöskään välttämättä kamppaile kaikista sosiaalityöntekijän resursseista 
kuten kuntoutusohjelmista, koska he eivät arvosta niitä. On myös asiakkaita, jotka 
eivät arvosta lainkaan sosiaalityöntekijöiden resursseja, koska he ole alun perinkään 
halunneet olla tekemisissä sosiaalityön kanssa. Esimerkiksi osa lastensuojelun asiak-
kaista on tällaisia. 

Edward J. Lawlerin ja Jeongkoo Yoonin (1996, 91–92) ja Linda Molmin (1997, 
30–32) mukaan vallassa ei ole kyse nollasumma-pelistä, jossa lisäys toisen toimijan 
vallassa vähentäisi automaattisesti toisen toimijan valtaa. Koska jokaisen toimijan valta 
määritellään toisten toimijoiden riippuvuuden kautta, lisäys yhden toimijan vallassa 
ei välttämättä vähennä toisen toimijan valtaa. Molemmat toimijat voivat lisätä tai vä-
hentää valtaansa toisiin tai vain toinen toimija voi lisätä tai vähentää valtaansa. Tämä 
tarkoittaa samalla sitä, että keskimääräinen valta ja vallan epätasapaino voivat vaihdella 
toisistaan riippumatta. Muutokset keskimääräisessä vallassa eivät siis välttämättä hei-
jastu rakenteelliseen valtatasapainoon ja päinvastoin. 

Keskimääräisen vallan erikoisuus piilee siinä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas voi-
vat samanaikaisesti lisätä tai vähentää valtaa toisiinsa. Jos he lisäävät vuorovaikutusta 
toistensa kanssa, keskimääräinen valta ja heidän riippuvuus toisistaan lisääntyvät. Jos 
he vähentävät kanssakäymistään, keskimääräinen valta ja heidän riippuvuus toisistaan 
vähenevät. Vallan epätasapainolle on ominaista se, että sosiaalityöntekijä ja asiakas 
voivat lisätä tai vähentää suhteellista valtaa toisiinsa. Sosiaalityöntekijän suhteellinen 
valta asiakkaaseen lisääntyy esimerkiksi silloin, kun asiakas menettää psykososiaalisen 
tuen lähteitä tai hänen arvostuksensa sosiaalityöntekijän psykososiaalista tukea kohtaan 
lisääntyy. Sosiaalityöntekijän suhteellinen valta asiakkaaseen vähentyy taas silloin, 
kun asiakas löytää uusia kannustuksen ja rohkaisun lähteitä tai hänen arvostuksensa 
sosiaalityöntekijään tuen lähteenä laskee.

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan keskimääräinen valta toisiinsa voi myös säilyä 
suhteellisen vakaana, vaikka heidän suhteellinen valta toisiinsa vähenisi tai lisääntyisi 
toisen resurssivalikoiman ja arvostuksen määrän muuttuessa. Osapuolten keskimääräi-
nen valta saattaa pysyä samana, vaikka sosiaalityöntekijä ja asiakas löytäisivät toistensa 
tilalle uusia palvelujen tekijöitä ja vaikka he arvostaisivat toistensa tekemiä palveluksia 
aikaisempaa vähemmän, koska he pitävät arvossa heidän välistä suhdettaan ja he luot-
tavat toistensa tekemiin palveluksiin. 
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Valtaepätasapaino voi myös muuttaa toimijoiden keskimääräistä valtaa toisiinsa. 
Valta-asetelma säilyy vakaana todennäköisimmin suhteissa, joilla on pitkä ja tiivis 
palvelusten ja vastapalvelusten ”historia” ja joissa osapuolet luottavat toistensa vasta-
palveluksiin. Suhteellisen vallan vaihtelun aiheuttamat muutokset toimijoiden keski-
määräisessä vallassa koskevat todennäköisesti suhteita, joilla ei ole niin pitkää ja tiivistä 
”palvelushistoriaa”, joissa toimijat ovat ensisijaisesti vaihtoehtojen puutteen vuoksi 
ja joita he eivät pidä niin suuressa arvossa. Tämä selittää sen, miksi valtatasapainon 
muutokset muuttavat juuri heidän keskimääräistä valtaansa. Keskimääräisen vallan ja 
suhteellisen vallan (valtaepätasapainon) erot voidaan tiivistää taulukoksi 5.

Taulukko 5. Keskimääräisen ja suhteellisen vallan väliset erot sosiaalityössä

Keskimääräinen valta Suhteellinen valta

Perustuu osapuolien yhtä usein tapahtuvaan 
palkitsemiseen

Perustuu sosiaalityöntekijän unilateraalin monopoliin ja 
asiakkaan vaihtoehtoisten lähteiden vähäisyyteen sosiaali
työn ulkopuolella

Ei intressien ristiriitaa Intressien ristiriita

Toimijat samanaikaisesti lisäävät tai vähentä
vät valtaa toisiinsa

Toisen suhteellinen valta toiseen lisääntyy tai vähenee

Voimakkaasti toisistaan riippuvaisten toimi
joiden valta toisiinsa säilyy todennäköisem
min vakaana valtatasapainon muutoksista 
huolimatta

Valtatasapainon muutokset muuttavat todennäköisemmin 
keskimääräistä valtaa vaihtosuhteissa, joilla lyhyt vaihtojen 
historia, joissa toimijat ovat vaihtoehtojen puutteen vuoksi 
ja joita he eivät pidä suuressa arvossa

Rakenteellisen valtaedun ilmeneminen käytännössä

Vähemmän riippuvaisella ja enemmän valtaa omaavalla osapuolella on suhteessa val-
taetu, joka vastaa valtasuhteen epätasapainon määrää. Riippuvaisemman ja vähemmän 
valtaa omaavalla osapuolella on suhteessa vastaavasti valtahaitta. (Molm, 1997, 31.) 
Sosiaalityöntekijän valtaetu perustuu institutionaaliseen asetelmaan, jota voidaan 
kuvata termillä unilateraali monopoli. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden on orga-
nisaatiossa kamppailtava pääsystä sosiaalityöntekijöiden arvokkaiden resurssien luo, 
mutta sosiaalityöntekijöiden ei tarvitse kilvoitella pääsystä asiakkaiden arvokkaiden 
resurssien luo, koska he voivat työskennellä muidenkin asiakkaiden kanssa. 

Toimijoiden väliset suhteelliset erot riippuvuudessa johtuvat resurssien arvosta, joilla 
he toisiaan kontrolloivat, valittavissa olevista vaihtoehtoisista resursseista tai molem-
mista (Molm, 1997, 31). Valtasuhde on kallellaan (epätasapainossa) sosiaalityöntekijän 
suuntaan, koska he omaavat sosiaalityön alalla asiakkaita enemmän valtaresursseja ja 
ovat asiakkaista vähemmän riippuvaisia kuin nämä heistä, koska he voivat valita asiak-
kaansa useampien vaihtoehtojen joukosta. Asiakkailla ei ole yleensä tätä mahdollisuutta. 

Sosiaalityöntekijän valtaetu on ensisijaisesti asiakkaiden vaihtoehtojen puutteeseen 
perustuva. Vaikka sosiaalityöntekijällä on resursseja (esimerkiksi taloudellista apua ja 
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neuvoja), joita asiakkaat yleensä arvostavat ja joiden luokse pääsystä he kamppailevat, 
heillä on myös resursseja kuten kuntoutusohjelmia, joita asiakkaat eivät välttämättä 
arvosta ja joiden luokse pääsystä he eivät taistele. Erikoinen tilanne johtuu siitä, että 
osa asiakkaista (esimerkiksi lastensuojeluasiakkaista) on velvoitettu yhteistyöhön ja 
palveluihin, joita he eivät halua, mutta joita ilmankaan he eivät tilanteesta ”ulos selviä”. 

 Osa asiakkaista hakee joitakin palveluja sosiaalityöntekijältä, koska heillä ei ole 
muitakaan vaihtoehtoja, mutta he eivät välttämättä arvosta ja halua muita palveluja, 
joita sosiaalityöntekijä heille tarjoaa. Näidenkin asiakkaiden on usein otettava vastaan 
palveluja, joita he eivät tahdo, jotta he saisivat palveluja, joita he haluavat. Sosiaalityön-
tekijän valtaetu perustuu siis enemmän asiakkaiden vaihtoehtojen puutteeseen kuin 
sosiaalityöntekijän resurssien arvoon. 

Asiakas on joka tapauksessa riippuvaisempi työntekijän käyttäytymiseen perustuvista 
resursseista kuin sosiaalityöntekijä hänen käyttäytymisestään. Riippuvuus ilmenee eri 
tavoin. Arja Jokisen mukaan asiakkaan on toimitettava tietoa omasta tilanteestaan ja 
olosuhteistaan, jotta sosiaalityöntekijä voisi arvioida, täyttääkö asiakas tuen tai palvelun 
saamisen edellytykset ( Jokinen, 2008, 120–121). Riippuvuus tulee esille myös siinä, 
ettei asiakas pysty lievittämään, selvittämään tai ratkaisemaan ongelmaansa pelkästään 
omin voimin, vaan hän tarvitsee siihen myös sosiaalityöntekijän apua. Työntekijä laa-
tii asiakkaan kanssa yleensä asiakassuunnitelman, jossa sosiaalityöntekijän rahallista 
tukea, palveluja, ohjausta ja neuvoja käytetään välineenä tavoitteiden saavuttamiseen 
esimerkiksi asiakkaan työllistymisessä ja raitistumisessa ( Jokinen, 2008, 115–116). 

Asiakkaan riippuvuus työntekijään kytkeytyy usein ensisijaisten järjestelmien toi-
mimattomuuteen. Erik Arnkilin (1991, 115–116) mukaan ensisijaiset järjestelmät 
ohjaavat sosiaalityöhön ihmisiä, joita ei voida auttaa normaalein tulonsiirroin ja taval-
lisin koululaitoksen, työvoimatoimen ja terveydenhuollon keinoin. Sosiaalityöntekijän 
asiakkaiksi valikoituu tällöin esimerkiksi ”häiriöoppilaita”, ”vaikeasti työllistettäviä” ja 
”juoppoja.” Tämä tarkoittaa sitä, että osa asiakkaista on sosiaalityön kanssa tekemisissä 
ulkopuolisten toimijoiden toiveesta, eikä omasta tahdostaan. (Arnkil, 1991, 138.) 
Riippuvuus ilmenee edelleen siinä, että asiakkaan on toimittava sopimuksen mukaan, 
koska työntekijä seuraa hänen käyttäytymistään. Työntekijä voi hyödyntää valvonnassa 
kollegoitaan ja asiakaskirjauksia. Jos asiakas ei noudata sopimusta, eivätkä hänen an-
tamansa tiedot pidä paikkaansa, hänelle seuraa sanktioita ( Jokinen, 2008, 122–124). 

Vallan kannalta keskeistä on se, että sosiaalityöntekijä voi jättää palkitsematta, lykätä 
tai vähentää sellaisen asiakkaan palkitsemista, joka ei toimita tarvittavia dokumentteja, 
osallistu asiakassuunnitelman laadintaan tai toimi asiakassuunnitelmassa sovittujen 
tavoitteiden mukaan. Sosiaalityöntekijän resurssien – esimerkiksi rahallisen tuen, 
neuvojen, huomion, empatian, arvostuksen ja ohjauksen – vaihtoarvo perustuu siihen, 
että hänen resursseillaan on kysyntää myös muiden asiakkaiden parissa, jotka tarvitsevat 
hänen apuaan ongelmiensa selvittämiseen. Sosiaalityöntekijä pystyy siis halutessaan 
etsimään tyydyttävämpiä kokemuksia muista asiakkaista. 
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Asiakkailla ei ole vastaavaa valinnan mahdollisuutta, koska heidän asioitaan hoitaa 
yleensä vain yksi sosiaalityöntekijä, eikä heidän resursseillaan ei ole samanlaista vaihto-
arvoa muiden sosiaalityöntekijöiden parissa. Tämä ei sulje pois sitä, etteivätkö asiakkaat 
voisi vaihtaa resurssejaan sosiaalityön ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Enemmän valtaa omaavat toimijat eivät välttämättä saa suurempia absoluuttisia etuja 
kuin vähemmän valtaa omaavat toimijat, mutta koska he saavat nuo edut pienemmillä 
mahdollisuuskustannuksilla, he saavat enemmän hyötyä verkostosta kokonaisuudes-
saan. Rakenteellisen valtaedun omaavat poikkeavat valtahaitan omaavista toimijoista 
siinä, että heillä on pääsy useampien arvokkaiden resurssien äärelle ja heillä on myös 
enemmän mahdollisuuksia tehdä vaihtokauppaa näiden arvokkaiden resurssien välillä. 
(Molm, 1997, 34–35.) Työntekijä ei saa suhteesta asiakasta suurempaa absoluuttista 
hyötyä, jos asiakas arvostaa enemmän hänen toimintaansa kuin työntekijä hänen tai 
jos he arvostavat toistensa toimintaa yhtä paljon. Työntekijä voi kuitenkin hyötyä 
asiakkaan käyttäytymisestä suhteellisesti enemmän, koska hänen toiminnallaan on 
vaihtoarvoa muille asiakkaille toisin kuin asiakkaalla, jonka toiminnalla ei ole vastaavaa 
vaihtoarvoa muille työntekijöille.

Palvelujen hankkiminen pienemmillä mahdollisuuskustannuksilla tarkoittaa sitä, 
että asiakkaan on yleensä suuremman riippuvuutensa vuoksi muutettava sosiaali-
työntekijää enemmän käyttäytymistään ja jätettävä käyttämättä mahdollisuuksia 
tehdä muita asioita, jotta sosiaalityöntekijä palkitsisi hänet toiminnallaan. Asiakas 
käyttää kokonaisuudessaan enemmän aikaa ja vaivaa dokumenttien hankkimiseen 
ja sovittujen asioiden tekemiseen kuin sosiaalityöntekijä käyttää asiakkaan tietojen 
tarkistamiseen, asiakassuunnitelman laatimiseen ja asiakkaan toiminnan seuraami-
seen. Myös asiakkaan investointikustannukset ovat sosiaalityöntekijää korkeammat, 
jos hän yrittää hankkia ja kehittää resursseja ja taitoja, joilla vahvistaa omaa elämän-
hallintaansa.

Valtaetu ilmenee siinä, että sosiaalityöntekijä joutuu rakenteellisen etulyöntiase-
mansa vuoksi todennäköisesti asiakasta harvemmin ja vähemmän lykkäämään omia 
preferenssejään ja mieltymyksiään toisen toiminnan takia. Työntekijällä on näin 
enemmän aikaa ja mahdollisuuksia toimia muiden asiakkaiden kanssa ja hyötyä heis-
tä kokonaisuudessaan enemmän kuin asiakas hänestä, koska asiakas ei voi hyötyä eri 
sosiaalityöntekijöistä. Sosiaalityöntekijä on asiakasta edullisemmassa asemassa yleensä 
myös sisäisten kustannusten osalta, koska sosiaalityöntekijällä ei ole asiakkaan tapaista 
psyykkisesti kuormittavaa selontekovelvollisuutta omasta yksityiselämästään. 

Valta on potentiaalia (potential), joka perustuu toimijoiden erilaisiin mahdollisuuk-
siin hankkia arvostettuja resursseja vaihtoehtoisista lähteistä (Molm, 1997, 30). Vallassa 
on kyse potentiaalisen kustannuksen tasosta, jonka toimija voi toiselle asettaa (Molm, 
1997, 282). Työntekijällä on sitä enemmän valtaa, mitä suuremmat potentiaaliset 
kustannukset hän voi asiakkaalle rakenteellisen etulyöntiasemansa vuoksi langettaa. 
Työntekijän valtaetu ei johdu tietoisesta toiminnasta, vaan siitä, että hän väistämättä 
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asiakkaan valitsemalla nostaa omien palvelustensa hintaa ja laskee niiden asiakkaiden 
palvelusten hintaa, joita ei valittu ja joiden tarpeet jäivät tyydyttämättä. Valitsematta 
jääneet asiakkaat ovat tämän vuoksi valmiita käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa 
palvelusten tekemiseen sosiaalityöntekijälle, jotta hän tyydyttäisi heidän tarpeensa, 
vaikka tekisikin sen hieman harvemmin ja vähemmän vaivaa nähden. Kiteytän valta-
edun keskeisimmät piirteet taulukoksi 6. 

Taulukko 6. Valtaedun keskeisimmät piirteet

Sosiaalityöntekijän valtaetu on:

Potentiaalista, toimijoiden rakenteellisen asemaan perustuvaa

Asiakkaan vaihtoehtojen puutteeseen perustuvaa

Tiedostamatonta

Asiakkaiden valikoinnin seurauksista aiheutuvaa

Asiakkaille kustannuksia aiheuttavaa

4.4  Vaihto prosessina

Vaihtosuhteiden rakenteet kuvailevat erilaisia toimijoiden välisiä vaihtosuhteita. 
Vaihdon prosessi puolestaan kuvailee sitä, miten vuorovaikutus muuttuu näiden ra-
kenteiden puitteissa. Toimijoiden välisessä yksittäisessä vaihdossa, jossa he vaihtavat 
palveluja keskenään, kyse on toimituksesta tai toimenpiteestä (transaction). (Molm, 
1997, 24.) Kun sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaan ensimmäisen kerran toimistossa, 
jossa he tutustavat toisiinsa ja vaihtavat tietoja, kyse on toimenpiteestä. 

Kun toimitus toistuu toimijoiden välillä tarpeeksi usein, heidän välilleen syntyy 
vaihtosuhde (exchange relation). Vaihtosuhde perustuu odotuksille vastavuoroises-
ta palvelujen tekemisestä. Vaikka vaihtosuhde nojaa vastavuoroisuuden normille, 
tehtävien palvelujen ei tarvitse olla välttämättä yhtä suuria. (Molm, 1997, 24–25.) 
Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toisilleen tekemien palvelusten ei tarvitse olla yhtä 
suuria tai merkittäviä. Riittää, että heidän välilleen muodostuu tapaamisten toistuessa 
vaihtosuhde, jossa he reagoivat toistensa palveluksiin. Toimitukset suorissa vaihdoissa 
voivat saada kaksi eri muotoa: neuvotellun vaihdon (negotiated exchange) ja vastavuo-
roisen vaihdon (reciprocal exchange) muodon (Molm, 1997, 24–25). 

Edellä kävi ilmi, että suorat vaihdot ovat riskille alttiita vaihdon muotoja, koska 
vaihdon rakenne on sellainen, että se mahdollistaa toisesta hyötymisen ilman vastinetta. 
Neuvoteltu vaihto ja vastavuoroinen vaihto tarjoavat kaksi erilaista vastausta siihen, 
miten suoraa vaihtoa muokataan ”pettämisriskin” vähentämiseksi. (Molm, 1994, 
167–173.) Neuvotellussa vaihdossa luodaan pettämistä estävä rakenne; vastavuoroisessa 
vaihdossa tarjotaan mahdollisuus pettämisen rajoittamiseen.
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Neuvotellussa vaihdossa toimijat sitoutuvat yhteiseen päätöksentekoprosessiin, 
jonka tavoitteena on sopimukseen pääseminen vaihdon ehdoista. Molemmat osapuolet 
ovat yhtä aikaa paikalla, kun sopimuksesta päätetään. Molemmille vaihtopartnereille 
koituvat hyödyt ovat helposti tunnistettavissa erillisinä toimituksina tai tapahtumina. 
(Molm ym. 2000, 1399.) Asiakassuunnitelman laatimisessa on kyse yhteisestä pää-
töksentekoprosessista, jossa sosiaalityöntekijä ja asiakas pyrkivät pääsemään sopuun 
vaihdon ehdoista. Asiakassuunnitelman laatimisen lähtökohtana on työntekijän ja 
asiakkaan yhtäaikainen läsnäolo ja se, että asiakkaalle luvatut palvelut ja asiakkaan 
velvollisuudet (vastapalvelut) kirjataan selvästi sopimukseen. 

Neuvotellulle vaihdolle on tunnusomaista, että hyötyjen saanti riippuu sopimuksesta, 
jonka osapuolet ovat neuvotelleet. Kumpikin voi hyötyä toisesta vain silloin, jos he 
tekevät sopimuksen, joka hyödyttää jonkin verran kumpaakin. Vaihdon ehdot saatta-
vat olla epäoikeudenmukaisia tai epätyydyttäviä jommallekummalle tai molemmille 
osapuolille, mutta sopimuksen syntyminen ei ole mahdollista, ellei se hyödytä hieman 
kumpaakin toimijaa. Vaihdosta saatavat hyödyt virtaavat siis kahteen suuntaan. (Molm 
ym. 2000, 1399, 1401.) 

Sosiaalityössä tilanne on yleensä se, että asiakassuunnitelma tehdään enemmän 
sosiaalityöntekijän kuin asiakkaan ehdoilla, vaikka tasavertaisuus ideaalina onkin. 
Asiakas esimerkiksi kertoo tarvitsevansa konkreettista apua ja informaatiota, mutta 
sosiaalityöntekijä lisää tukitoimien ehdoksi sen, että asiakkaan on toimittava siinä ja 
siinä asiassa omatoimisesti (vrt. Arnkil, 1991, 144–145). Ratkaisu ei ole optimaalinen, 
mutta se tarjoaa kummallekin jotakin: asiakkaalle konkreettisia palveluja ja sosiaali-
työntekijälle ituja asiakkaan omaehtoistumisesta. 

Kun hyötymisen ehtona on toimijoiden pääseminen sopimukseen, osapuolet eivät ole 
[suoran vaihdon tapaan] riippuvaisia vain toisistaan, vaan itse suhteesta (Molm, 1994, 
169). Riski vastapalvelun saamatta jäämisestä pienenee, koska palveluun vastaaminen 
ei riipu suoran vaihdon tapaan toisen päätöksestä, vaan siitä, ovatko vaihtosuhteen 
molemmat osapuolet ”tehneet oman osansa” ja solmineet asiakassuunnitelman. Neu-
vottelut muistuttavat enemmän tuottavaa vaihtoa kuin suoraa vaihtoa, koska toimijat 
eivät voi hyötyä toisistaan, elleivät he pääse sopimukseen (Molm, 1997, 276). 

Neuvotellussa vaihdossa epävarmuus liittyy itse kaupankäyntiprosessiin. Sopimuk-
sen saavuttamisen todennäköisyyteen ja sopimuksen ehtoihin vaikuttaa se, millaisia 
neuvottelutaktiikoita osapuolet käyttävät ja miten ”kovaa” he neuvottelevat. Suurin osa 
epävarmuudesta katoaa sen jälkeen, kun toimijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen 
sopimuksen ehdoista, koska he tietävät mitä he saavat ja antavat ja koska he voivat valita, 
sitoutuvatko he sopimukseen vai eivät. (Molm. ym. 2000, 1401.) Neuvotellussa vaihdos-
sa ei ole suoran vaihdon tapaista tiedollista epävarmuutta palvelun takaisinsaamisesta.

Vastavuoroisessa vaihdossa toimijat päättävät vaihtoon lähtemisestä itse, eikä vaih-
don ehdoista neuvotella erikseen toisen osapuolen kanssa. Vastavuoroisessa vaihdossa 
hyötyjen saaminen riippuu täysin toisen käyttäytymisestä, jolloin toinen osapuoli voi 
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hyötyä toisesta ilman vastapalvelusta. Vaihdosta saatavat hyödyt saattavat virrata yh-
teen suuntaan. Hyötyjen antaja ei voi tietää, vastataanko palvelukseen ja jos vastataan, 
niin milloin ja missä laajuudessa. Vastavuoroisen vaihdon toimituksia ei ole helppo 
erottaa toisistaan, koska sama teko voi toimia samaan aikaan sekä vastapalveluksena 
että kutsuna uuteen palveluun. (Molm ym. 1999, 879; Molm ym. 2000, 1399–1400.) 

Vastavuoroisessa vaihdossa vaihdon toistuvuus tarjoaa mahdollisuuden vähentää 
riskiä vastapalvelun tekemättä jättämisestä. Kun toimijat vaihtavat keskenään resursseja 
toistuvasti, he voivat vastata omalla toiminnallaan toisen aiempaan käyttäytymiseen 
(Molm, 1994, 171). Sosiaalityöntekijä saattaa suhtautua asiakkaaseen hieman viileästi, 
jos asiakas on mitään ilmoittamatta jättänyt saapumatta edelliseen tapaamiseen. Asiakas 
voi kuitenkin ”näpäytyksen” seurauksena muuttaa toimintaansa, jolloin asiakassuhde 
palautuu vähitellen ennalleen. Jos työntekijä ja asiakas tapaisivat vain kerran, sosiaali-
työntekijä ei voisi vaikuttaa asiakkaaseen näin.

Toimijan saama hyöty ei näin riipu pelkästään siitä, tekeekö toinen vastapalveluksen, 
vaan myös siitä, mitä hän itse tekee asialle ja millainen heidän suhteensa on (Molm, 
1994, 171, 173). Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan hyöty toisistaan ei riipu vain siitä, 
tekevätkö he vuorollaan vastapalveluksen, vaan myös siitä, millainen heidän välinen 
vaihtosuhteensa on ja miten reagoivat toistensa käyttäytymiseen. Painopiste alkaa 
siirtyä suoran vaihdon erillisistä, toimijoita vuorotellen hyödyttävistä vastapalveluista 
tuottavan vaihdon suuntaan, jossa toimijoiden välinen suhde vaikuttaa siihen, miten 
vastapalveluksia tehdään. 

Palvelujen toistuminen mahdollistaa suhteessa myös luottamuksen kehittymisen ja 
sitoutumisen (Molm, 1994, 172). Luottamus toiseen kasvaa pikkuhiljaa, kun vaihdot 
toimijoiden välillä toistuvat. Peter Blaun (1986, 94) mukaan luottamus lähtee liikkeelle 
toimijan toiselle tekemistä pienistä, vähän riskejä sisältävistä toimenpiteistä, johon toi-
nen vastaa vastapalveluksella ja laajenee vähitellen, kun toimijat oppivat lisääntyneen 
vaihdon myötä luottamaan toisiinsa. 

Luottamuksen ja sitoutumisen kehittymisen kannalta keskeistä on vaihdon tois-
tuvuus. Toimija, joka tekee toistuvasti vaihtoja saman partnerin kanssa ja hylkää 
vaihtoehtoiset vaihtajat, viestittää luotettavuuttaan vaihtopartnerille. Toiston lai-
minlyövä toimija välittää päinvastaista sanomaa. Toistuvat vaihdot saman osapuolen 
kanssa lisäävät tietoa toisesta osapuolesta ja hänen toimintansa ennustettavuudesta 
ja vähentävät epävarmuutta. Toimijan sitoutuminen suhteeseen on keino vähentää 
epävarmuutta. (Molm ym. 2000, 1405.) Painopiste siirtyy suoran vaihdon erillisistä, 
toimijoita vuorotellen hyödyttävistä vastapalveluista tuottavan vaihdon suuntaan, 
jossa toimijoiden välisen luottamussuhteen syvyys säätelee sitä, miten paljon he voivat 
hyötyä toistensa palveluksista. 

Luottamus ja sitoutuminen voivat kehittyä sekä vastavuoroisissa että neuvotelluissa 
suhteissa. Vastavuoroiset vaihdot poikkeavat neuvotelluista vaihdoista siinä, että palve-
lujen ja vastapalvelujen välinen viive vaihtelee enemmän. Palvelujen ja vastapalvelujen 
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välillä on myös neuvoteltua vaihtoa useammin viiveitä, mutta viivästys ei silti vaaranna 
vaihtosuhdetta. (Molm, 1994, 172.) 

Neuvoteltu vaihto on vastavuoroista vaihtoa tehokkaampi pettämisen estämisen 
muoto, koska sopimus [valmis asiakassuunnitelma] itsessään estää palkitsematta jättä-
misen. Vastavuoroinen vaihdon toistuvuuselementti tarjoaa vain mahdollisuuden olla 
pettämättä. Osapuolet eivät välttämättä käytä tätä optiota tai jos käyttävät, käyttävät 
tehottomasti. (Molm, 1994, 173.) 

Pettämisen riski kasvaa edelleen, kun neuvotellusta ja vastavuoroisesta vaihdosta 
siirrytään yleistettyyn vaihtoon. Yleistetty vaihto ei pysty epäsuoran luonteensa vuoksi 
vähentämään riskejä neuvotellun ja suoran vaihdon tapaan sopimuksen ja toiston avulla. 
Yleinen luottamus ja yleiset normit ovat sen ainoa säätelykeino. (Molm, 1994, 173.) 
Petetyksi tulemisen riski voidaan ymmärtää myös tiedollisena epävarmuutena palvelun 
takaisinsaamisesta. Vaihdon muotojen riskinsäätelymekanismit ja säätelyn tehokkuus 
voidaan tiivistää taulukoksi 7.

Taulukko 7. Vaihdon muotojen riskinsäätelymekanismit ja niiden tehokkuus

Vaihdon muoto Riskinsäätelymekanismi Petetyksi tulemisen riski

Neuvoteltu vaihto Sopimus, toisto Pieni

Vastavuoroinen vaihto Toisto Kohtalainen

Yleistetty vaihto Luottamus ja normit Suuri

Vuorovaikutteiset, neuvotellut ja kvasineuvotellut vaihdot

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa ei ole kyse puhtaasta neuvot-
teluvaihdosta tai vastavuoroisesta vaihdosta, vaan jostakin siltä väliltä. Neuvotellun 
vaihdon sopimus vastaa asiakassuunnitelmaa, jossa määritellään tuen tarpeet, tarvittavat 
tukitoimet, asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen työnjako, tavoitteet, aikataulu ja 
mahdolliset osapuolten näkemyserot. Asiakassuunnitelman laatiminen poikkeaa neu-
votellusta vaihdosta siinä, että asiakkailla ei ole aina mahdollisuutta (vapautta) päättää, 
hyväksyvätkö he sopimuksen vai eivät. Osa asiakkaista tekee päätöksen vapaaehtoisesti, 
mutta asiakassuunnitelma voidaan tehdä asiakkaan vastustuksesta huolimatta, kunhan 
erimielisyys dokumentoidaan. 

Tämä merkitsee sitä, että osapuolten välillä ei vallitse välttämättä yhteisymmärrystä 
vaihdon ehdoista, vaikka asiakassuunnitelma olisi muodollisesti valmis. Sosiaalityön-
tekijä ei voi olla tiedollisesti varma siitä, että hänen tekemänsä palvelus asiakkaalle 
johtaa vastapalvelukseen, jos asiakas vastustaa asiakassuunnitelmassa esitettyjä asioita, 
suhtautuu niihin varauksellisesti tai pitää suunnitelmaa hyödyttömänä. Ja vaikka asiakas 
tekisi vastapalveluksen, sosiaalityöntekijällä ei ole tiedollista varmuutta siitä, milloin 
ja millaisen vastapalveluksen hän lopulta tekee. Tiedollista epävarmuutta lisää myös 
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se, jos asiakassuunnitelma on kirjoitettu liian epämääräisesti ja yleisesti. Kyse ei ole 
pelkästään sosiaalityöntekijän epäluottamuksesta. Asiakkaan varauksellisuudessa ja 
vastustuksessa saattaa olla kyse osin siitä, ettei asiakas usko sopimuksen pitävyyteen, 
palvelujen saatavuuteen, laatuun ja oikea-aikaisuuteen. Tilanteen ollessa tämä epävar-
muus jatkuu asiakassuunnitelman laatimisen jälkeen. 

Edellä mainittu ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteivät sosiaalityöntekijä ja asiakas 
voisi päästä yhteisymmärrykseen vaihdon ehdoista. Jos asiakassuunnitelman vaihdon 
ehdoista päästään sopuun ja sopimus tehdään riittävän yksityiskohtaisesti, sopimus 
hyödyttää neuvotellun vaihdon mukaisesti molempia osapuolia. Asiakassuunnitelma 
antaa neuvotellun vaihdon mukaisesti samalla tiedollisen varmuuden siitä, että osa-
puolet saavat vastineen palveluksilleen. Mikäli tilanne on tämä, epävarmuus poistuu 
sopimuksen solmimisen jälkeen.

Asiakassuhde poikkeaa vastavuoroisesta suhteesta siinä, että sosiaalityöntekijä ja 
asiakas eivät erikseen päätä siitä, mitä palveluja he toisilleen suovat, koska asiakas-
suunnitelma asettaa rajat heidän toiminnalleen. Osapuolten saamat palvelut (hyödyt) 
eivät riipu pelkästään toisen toiminnasta, vaan myös siitä, mitä niistä on kirjoitettu 
asiakassuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät ole asiakassuunnitelman vuoksi 
täysin epätietoisia siitä, millaisia palveluja heille on tulossa ja milloin ne ovat saatavilla. 

Neuvotteleva vaihto ja vastavuoroinen vaihto eivät kuvaa erityisen hyvin sosiaali-
työssä tehtäviä suoria vaihtoja. Oletan sosiaalityössä kuitenkin tehtävän neuvotellun 
vaihdon ideaalien mukaisia asiakassuunnitelmia, vaikka niiden määrä ei ole välttämättä 
kovin suuri. Tällaisia sopimuksia tehdään todennäköisimmin sellaisten asiakkaiden 
kanssa, jotka ovat hakeneet omatoimisesti apua ongelmiinsa ja jotka tuntevat hyöty-
vänsä sosiaalityöntekijän palveluista. 

Valtaosa neuvotelluista vaihdoista on nähdäkseni kvasineuvoteltuja vaihtoja, joissa 
palvelujen takaisinsaamista koskeva epävarmuus ei lopu sopimuksen tekemisen jälkeen, 
vaan palvelujen takaisinsaamista koskeva tiedollinen epävarmuus jatkuu asiakassuunni-
telman laatimisen jälkeen. Kyse on luonnolliselle asetelmalle ominaisista riskeistä, jotka 
vähentävät neuvotellun vaihdon varmuutta (Molm ym. 2007, 1401). Ensimmäinen 
riskiä lisäävä tekijä on se. että sopimukset eivät ole riittävän tiukasti sitovia (Molm 
ym. 2007, 1401). Aikarajoiltaan väljät, yleisiin tavoitteisiin ja keinoihin nojaavat asia-
kassuunnitelmat lienevät suhteellisen yleisiä sosiaalityössä. Liian epämääräisesti tai 
yleisesti kirjoitetut asiakassuunnitelmat vaikeuttavat sen ymmärtämistä, mitä osapuolet 
toisiltaan tarkkaan ottaen odottavat ja miten he toisistaan hyötyvät.

Toiseksi lupauksen ja lupauksen toteuttamisen välillä on viivettä (Molm ym. 2007, 
1401). Asiakassuunnitelmaan kirjattujen lupausten toteuttaminen voi monesta syystä 
kestää kauemmin kuin alun perin tarkoitettiin. Sosiaalityöntekijän ”viivyttely” saattaa 
johtua esimerkiksi organisaatiomuutoksista, resurssipulasta tai akuuteista asiakasta-
pauksista; asiakkaan kohdalla kyse voi olla elämäntilanteen muutoksesta, yllättävästä 
tilanteesta tai unohtamisesta. Epävarmuudessa, joka kohdistuu palvelujen saamisen 
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ajankohtaan, on pitkälti kyse siitä, uskovatko osapuolet toistensa viivytystä koskevien 
selitysten olevan tosia vai ei. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät voi olla varmoja siitä, 
ovatko palvelujen ja vastapalvelujen viivästymisen syyt todellisia vai eivät. 

Kolmanneksi palvelujen laadusta ei ole varmuutta. Esimerkiksi Peter Kollock 
(1994, 317–318) ja Linda Molm ym. (2007, 1401) ovat kiinnittäneet tähän huomi-
ota. Sosiaalityöntekijä ei tiedä, tekeekö asiakas hänelle vastapalveluksen ja jos tekee, 
niin millaisen palveluksen, jos asiakas on vastustanut asiakassuunnitelmassa esitettyjä 
asioita tai suhtautunut niihin varauksellisesti. Myös asiakas voi olla epätietoinen siitä, 
mitä asiakassuunnitelmaan kirjattuun palveluun lopulta sisältyy.

Neuvotellun vaihdon ja kvasineuvotellun vaihdon keskeisimmät piirteet voidaan 
tiivistää kuvioksi 8. Neuvotellussa vaihdossa on kyse prosessista, jossa rakenteeltaan 
varma sopimus määrittää myöhempää vuorovaikutusta, jota vaihdon toistuminen 
lähinnä varmistaa. Kvasineuvotellussa vaihdossa sopimus toimii väljänä, alustavana 
lähtökohtana, jonka pohjalta osapuolet lähtevät tarkemmin koettelemaan toisiaan. 
Kysymys palvelujen takaisinsaamisesta ja hyödyllisyydestä selviää vähitellen, kun osa-
puolet vaihtojen toistuessa näkevät, voivatko he luottaa toistensa tekemiin palveluksiin 
ja hyötyvätkö he toistensa tekemiä palveluksista. Neuvotellun ja kvasi-neuvotellun 
vaihdon keskeisimmät piirteet voidaan kiteyttää taulukoksi 8.

Taulukko 8. Neuvotellun ja kvasineuvotellun vaihdon keskeisimmät piirteet

Neuvoteltu vaihto Kvasineuvoteltu vaihto

Sopimukseen pääsy todellista Sopimukseen pääsy alustavaa, näennäistä tai  
vastentahtoista

Sopimuksen ehdot määritelty tarkasti Sopimuksen ehdot määritelty väljästi

Osapuolet kokevat hyötyvänsä sopimuksesta Asiakas ei usko hyötyvänsä sopimuksesta tai on 
hyödyn suhteen varauksellinen

Osapuolet tietävät saamansa palvelut Osapuolet ovat epävarmoja palvelujen takaisin
saamisesta

Palvelujen viivästyminen ei mahdollista Palvelujen viivästymisen todellisista syistä ei  
varmuutta

Ensisijaisena riskinsäätelymekanismina sopimus, 
jota täydennetään toistolla

Vaikka lähtökohtana sopimus, ensisijaisena  
riskinsäätelymekanismina toisto

Tiedollinen epävarmuus poistuu 
sopimuksen solmimisen jälkeen

Tiedollinen epävarmuus jatkuu sopimuksen  
solmimisen jälkeen

Peter Kollockin (1994, 317–321) mukaan sosiaalisen vaihdon teoriassa on sivuu-
tettu pettämisen ja valehtelemisen mahdollisuus. Ihmisillä ei useinkaan ole sopimuksia 
tehdessään riittävästi tietoa siitä, tekeekö toinen sen, minkä lupaakin, vai pettääkö hän 
ja jättää oman osansa tekemättä vai tekeekö hän palveluksen toisin kuin on sovittu. 
Toimijat ratkaisevat asian yleensä niin, että he rajoittavat vaihdot partnereihin, jotka 



4 Valta riippuvuutena | 107

ovat osoittautuneet aikaisemman kokemuksen perusteella luottamuksen arvoiseksi. 
Jos henkilöt toimivat riskialttiissa ympäristössä, vaihtokumppaneiden luotettavuus 
nousee entistä suurempaan arvoon.

Kvasi-neuvoteltu vaihto tarjoaa osapuolille riskialttiin neuvotteluympäristön, jossa 
on monia epävarmuutta lisääviä tekijöitä, jotka voivat ilmetä eri tavoin prosessin eri 
vaiheissa ja esiintyä niin yhdessä kuin erikseenkin. Koska sosiaalityöntekijä ja asiakas 
toimivat näin epävarmassa ympäristössä, osapuolten luotettavuudella on poikkeuksel-
lisen paljon merkitystä. Luottamuksen rakentaminen ei käy hetkessä, vaan se syntyy 
– jos on syntyäkseen – vähitellen, kun osapuolet koettelevat toistensa luotettavuutta 
vaihtaessaan palveluja vastapalveluksiin. 

Luottamuksen rakentaminen vastentahtoisen, empivän tai epätietoisen asiakkaan 
kanssa lähtee liikkeelle sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelman pohjalta tekemästä 
ehdotuksesta, johon hän toivoo saavansa asiakkaalta vastaehdotuksen tai ainakin 
kommentin. Sosiaalityöntekijä saattaa esimerkiksi ehdottaa hieman aralle ja vasten-
tahtoiselle äidille vauvaryhmään menemistä. Jos äiti ilmaisee kiinnostuksensa mutta 
empii yksin menemistä, sosiaalityöntekijä voi vastapalvelukseksi tarjoutua lähtemään 
ensimmäisellä kerralla hänen seurakseen. 

Mikäli äiti käy tutustumassa ryhmään ja osoittaa edelleen kiinnostusta, sosiaalityön-
tekijä alkaa vastapalvelukseksi selvittää, saisiko hän järjestettyä vanhemmalle lapselle 
hoitopaikan tapaamisten ajaksi. Työntekijä lupaa samalla järjestää myös tapaamisen, 
jossa pohditaan äidin työ- ja koulutusmahdollisuuksia. ”Pelin henkeen” kuuluu se, 
että äiti vastapalkinnoksi osallistuu ryhmän toimintaan säännöllisesti. Työntekijän 
luottamusta koetellaan, jos äiti jättää menemättä ryhmän kokoontumisiin jonkin 
epäuskottavalta vaikuttavan syyn vuoksi. Äidin luottamusta puolestaan koetellaan, jos 
työntekijä ei saa lupauksista huolimatta selvitettyä lapsen hoitomahdollisuutta 

Luottamus lähtee liikkeelle toimijan toiselle tekemistä pienistä, vähän riskejä sisältä-
vistä toimenpiteistä, joihin toinen vastaa vastapalveluksella ja laajenee vähitellen, kun 
toimijat oppivat lisääntyneen vaihdon myötä luottamaan toisiinsa (Blau, 1986, 94). 
Asiakkaan käyttäytymisen ennustettavuus vahvistaa sosiaalityöntekijän luottamusta 
siihen, että asiakas tekee ne palvelut, jotka hän on luvannut. Sosiaalityöntekijän te-
kemät palvelut puolestaan lisäävät asiakkaan luottamusta siihen, että hän saa luvatut 
palvelut ja että palvelut hyödyttävät häntä, vaikka hän ei aluksi uskonut hyötyvänsä 
sopimuksesta tai oli sen suhteen ainakin epäileväinen. Jos sosiaalityöntekijä ja asiakas 
tekevät yleensä toisilleen lupaamansa palvelut, he luottavat todennäköisemmin myös 
siihen, ettei toinen jätä lupauksiaan täyttämättä ilman hyvää syytä. 

Luottamuksen rakentaminen saattaa myös epäonnistua. Arka ja vastentahtoinen 
äiti saattaa ilmaista kiinnostuksensa sosiaalityöntekijän ehdottamaa tutustumiskäyntiä 
kohtaan mutta empiä yksin menemistä, jolloin sosiaalityöntekijä voi tarjoutua vasta-
palvelukseksi lähtemään tutustumiskäynnille hänen seurakseen. Äiti ei kuitenkaan 
ilmesty tutustumiskäynnille, vaan kertoo unohtaneensa asian. 
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Tutustumiskäynti sosiaalityöntekijän kanssa kuitenkin onnistuu seuraavalla kerralla. 
Äiti osoittaa edelleen kiinnostusta ryhmää kohtaan, jonka vuoksi sosiaalityöntekijä 
alkaa etsiä hoitopaikkaa äidin vanhemmalle lapselle. Sosiaalityöntekijä lupaa järjestää 
myös tapaamisen, jossa pohditaan äidin työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Äiti 
ei kuitenkaan kunnioita ”pelin henkeä” ja käy kiireisiinsä vedoten vain satunnaisesti 
ryhmän kokoontumisissa, vaikka sosiaalityöntekijä tekee hänelle erinäisiä palveluja. 
Sosiaalityöntekijä alkaa vähitellen miettiä, onko asiakkaan puolesta toimimisessa 
järkeä, jos äiti ei tee omaa osaansa.

Epäluottamus lähtee liikkeelle toimijan toiselle tekemistä pienistä palveluista, joihin 
toinen vastaa epätyydyttävällä tavalla ja laajenee vähitellen epäluottamukseksi myös 
muille alueille. Asiakkaan käyttäytymisen ennustamattomuus heikentää sosiaalityön-
tekijän luottamusta siihen, että asiakas tekee ne palvelut, jotka on luvannut. Asiakkaan 
vastapalvelusten epäsäännöllisyys johtaa siihen, että sosiaalityöntekijän on vaikea uskoa 
asiakkaan selityksiä, miksi lupaukset jäävät täyttämättä. Vastapalvelujen tekemättä 
jättäminen taas aiheuttaa sen, ettei asiakas usko palvelujen hyödyttävän häntä tai on 
niiden hyödyn suhteen ainakin epäileväinen. 

Vaihtojen toistolla on kaksi tehtävää. Toistoilla pyritään vakuuttamaan asiakas siitä, 
että hän saa luvatut palvelut ja että palveluista on hyötyä hänelle. Myös jälkimmäinen 
on tärkeä tehtävä, koska asiakkaita velvoitetaan usein palveluihin, joita he eivät halua tai 
tarjotaan heille palveluja, joita he eivät alun perin hakeneet. Toistojen avulla yritetään 
ratkaista sosiaalityöntekijään rakenteelliseen valtaetuun liittyvää ongelmaa: asiakkaat 
eivät arvosta kaikkia hänen resurssejaan. Toistojen tehtävänä on myös vakuuttaa sosiaa-
lityöntekijä sitä, että hän saa asiakkaalta arvostamiaan palveluja. Mitä luotettavampi 
asiakas, sitä todennäköisemmin asiakas esimerkiksi kuuntelee ja kunnioittaa työnteki-
jää, jakaa tietoa ja tekee yhteistyötä ja pohdiskelee omaa tilannettaan hänen kanssaan. 

Vaihtojen toistolla on kaksi seurausta. Ensimmäinen on se, että sosiaalityöntekijä 
lisää vuorovaikutusta niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi 
ja vähentää vuorovaikutusta niiden kanssa, jotka on todettu epäluotettaviksi. Kyse ei 
ole pelkästään kanssakäymisen lisäämisestä, vaan myös siitä, että hän alkaa käyttää 
enemmän aikaa heidän asioidensa hoitamiseen, jakaa heille enemmän tietoa ja hankkia 
heille parempia palveluja. Toinen seuraus on se, että sosiaalityöntekijän mahdollisuus- ja 
investointikustannukset kasvavat luotettavien asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksen ja 
työmäärän lisääntyessä ja lykkäävät epäluotettavien asiakkaiden palkitsemista. 

Mahdollisuus- ja investointikustannukset kasvavat, koska työntekijälle jää vähemmän 
mahdollisuuksia työskennellä epäluotettavaksi osoittautuneiden asiakkaiden kanssa 
hänen keskittyessä luotettaviksi osoittautuneisiin asiakkaisiin. Hän lykkää tai siirtää 
epäluotettavien asiakkaiden palkitsemista palkitessaan luotettavia asiakkaita. Yhteen 
asiakkaaseen keskittyminen lisää myös työntekijän sisäisiä kustannuksia, koska hän 
asettaa itsensä alttiiksi ryhmän jäsenten syytöksille asiakkaiden epätasavertaisesta 
kohtelusta (vrt. Arnkil, 1991, 188–189). 
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Asiakkaan etujen puolustaminen eri viranomaisissa saattaa olla henkisesti kuor-
mittavaa. Vuorovaikutuksen lisääntyminen lisää myös luotettavaksi osoittautuneen 
asiakkaan mahdollisuus- ja investointikustannuksia, koska asiakkaalle jää vähemmän 
mahdollisuuksia toimia muulla tavoin panostaessaan yhä enemmän uusien resurssien 
hankintaan, joilla vahvistaa elämänhallintaansa. Uusien taitojen opetteleminen kuor-
mittaa edelleen asiakasta ja lisää hänen psyykkisiä kustannuksiaan. Kiteytän sosiaalisen 
vaihdon toiston tehtävät ja seuraukset taulukoksi 9.

Taulukko 9. Sosiaalisen vaihdon toiston tehtävät ja seuraukset

Toiston tehtävät Toiston seuraukset

Asiakkaan vakuuttaminen sovittujen palvelujen 
saamisesta ja palvelujen hyödyllisyydestä

Asiakkaan luotettavuus/epäluotettavuus lisää/vähentää 
sosiaalityöntekijän vuorovaikutusta asiakkaan kanssa 

Sosiaalityöntekijän vakuuttaminen palvelujen 
saamisesta

Asiakkaan luotettavuus lisää sosiaalityöntekijän ja asi
akkaan kustannuksia ja lykkää samalla epäluotettavien 
asiakkaiden palkitsemista

Vallan tasapainottamisen yhteys sosiaalityön tehtäviin

Myös valtakustannusten vähentämisessä ja vallan tasapainottamisessa on kyse pro-
sesseista. Valtasuhteesta aiheutuvat kustannukset merkitsevät kaikkea sitä piinaa, 
vaivaa, ahdistuneisuutta ja ponnistelua, minkä jonkin käyttäytymisen läpivieminen tuo 
tullessaan. (Rainio, 1980, 36.) Kyse voi olla esimerkiksi psyykkisestä kuormituksesta, 
jonka sosiaalityöntekijän vaatimus raittiina pysymisestä asiakkaalle aiheuttaa. Asiakas 
saattaa tuntea olonsa sietämättömäksi, koska hän ei saa entiseen tapaan tehdä vapaasti 
ystäviensä kanssa mitä haluaa, jos hän haluaa säilyttää huoltajuutensa.

Toimijat pyrkivät vähentämään suhteen kustannuksia muuttamalla henkilökoh-
taisia, sosiaalisia ja taloudellisia arvojaan voimakkaamman osapuolen mukaiseksi 
(Emerson, 1962). Asiakkaan tila muuttuu siedettävämmäksi, jos hän omaksuu 
sosiaalityöntekijän kannattamat perinteiset perhearvot eivätkä haaveile enää ole-
vansa ”villi ja vapaa”. Toinen tapa vähentää riippuvuuden aiheuttamia kustannuksia 
on näennäinen rutiinien ja käskyjen noudattaminen (Rainio, 1980, 39). Asiakas 
saattaa noudattaa sosiaalityöntekijän suosittelemia rutiineja, vaikka pitäisikin niitä 
järjettöminä. 

Toisesta toimijasta riippuvaisella toimijalla on neljä keinoa tasapainottaa valta 
(balancing power) vähemmän riippuvaiseen toimijaan (Emerson, 1962, 35–40). Asi-
akkaan näkökulmasta kyse on erilaisista tavoista vastustaa sosiaalityöntekijän valta-
asemaa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että toisesta riippuvainen toimija vaihtaa 
tavoitetta, jonka saavuttamiseen toista osapuolta tarvitaan (Emerson, 1962, 35–36). 
Sosiaalityöntekijän valta raittiina sinnittelevään asiakkaaseen vähenee huomattavasti, 
jos asiakas vaihtaa huoltajuuden säilyttämisen tavoitteen ”villinä ja vapaana elämisen” 
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tavoitteeseen. Valtasuhteen tasapainottaminen tapahtuu siis vetäytymällä suhteesta, 
joka on heikommalle osapuolelle epäedullinen (Emerson, 1962, 36).

Toinen mahdollisuus tasapainottaa valtasuhdetta on etsiä uusia vaihtoehtoja 
toimijalle, joilla omia tarpeita voitaisiin tyydyttää. Vaihtoehtojen laventamisesta 
puhutaan usein valtaverkostojen laajentamisena. (Emerson, 1962, 36–37.) Asiakas ei 
voi yleensä yksin hyödyntää tätä keinoa, koska sosiaalityössä on kyse sulkeutuneesta 
valtaverkostosta, jota säätelevät organisaation säännöt ja sille ominaiset roolit. Valta-
verkoston sulkeutuneisuutta korostaa myös se, että osa asiakkaista on asiakkaita vasten 
tahtoaan. Joukossa on myös asiakkaita, joilla ei todellisuudessa ole muita vaihtoehtoja 
kuin sosiaalityöntekijä. Asiakas voi yrittää laajentaa valtaverkostoa esittämällä erilaisia 
vaihtoehtoja työntekijälle ja katsoa, hyväksyykö työntekijä ne. Toinen mahdollisuus 
on etsiä vaihtoehtoinen lähde organisaation sisältä. Sosiaalityöntekijän vaihtaminen 
toiseen organisaation työntekijään ei onnistune käytännössä kovin helposti. 

Kolmanneksi heikommat tai riippuvaisemmat osapuolet voivat tasapainottaa valtaa 
liittoutumalla vahvempaa tai vähemmän riippuvaista osapuolta vastaan (Emerson, 
1962, 37–39). Asiakkaiden liittoutuminen sosiaalityöntekijää vastaan vaikuttaa 
melko epätodennäköiseltä. Yhteistä toimintaa vaikeuttaa paitsi asioimistilanteiden 
yksilöllisyys myös se, että asiakkaat kokevat olevansa yhteiskunnallisesti leimautuneita 
(vrt. Raunio, 2009, 193). Kysymys asiakkaiden liittoutumisesta ei ole toki aivan näin 
yksiselitteinen. Joitakin merkkejä asiakkaiden liittoutumisesta vastarintaan on ollut 
havaittavissa esimerkiksi lastensuojelun asiakkaissa Suomessa. Lastensuojelun piirissä 
olevien asiakkaiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhteydenpitoa ja liittoutumista 
on edesauttanut esimerkiksi lokakuussa 2012 perustettu Lokakuun liike.11 

Neljäs keino tasapainottaa valtaa on se, että heikompi toimija lisää omaa arvoaan 
voimakkaamman toimijan ”silmissä” esimerkiksi tunnustamalla hänen statuksensa eri 
tavoin Tarkoituksena on vahvemman osapuolen tekeminen riippuvaisemmaksi hei-
komman osapuolen tunnustuksista. (Emerson, 1962, 39–40.) Heikompi toimija voi 
kunnioittaa vahvemman statusta esimerkiksi ylimääräisten etujen, kiitoksen, kunnian 
ja arvonannon avulla (Rainio, 1980, 71). Asiakas saattaa ”tunnustaa sosiaalityönteki-
jän statuksen” esimerkiksi kiitoksilla ja arvonannolla. Neljäs keino voidaan ymmärtää 
hieman yleisemmin. Heikommassa asemassa oleva nostaa vaihdon arvoa vahvemmalle 
osapuolelle käytännössä sillä, että hän hankkii uusia resursseja (Molm, 1997, 37). 

Vaikka valtateoria tarkastelee vallan tasapainottamista vallan kohteen näkökulmasta, 
vallan tasapainottamisen mahdollisuuksia voidaan arvioida myös vallankäyttäjän eli so-
siaalityöntekijän näkökulmasta. Hahmottelen seuraavaksi sosiaalityöntekijän tehtävää 
vallan tasapainottamisen keinojen avulla. Sosiaalityöntekijä voi suhteellisen harvoin 
tasapainottaa vallan epätasapainoa tukemalla asiakkaan vetäytymistä asiakassuhteesta ja 
asiakkaan tavoitteen vaihtamista. Hänen on mahdollista edistää asiakkaan irtautumista 

11 www.lokakuunliike.com/lokakuun-liike.html. Viitattu 16.7.2015
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asiakassuhteesta ja uuden tavoitteen asettamista lähinnä silloin, jos asiakasta koskeva 
huoli on hälventynyt ja huolenaiheena ollut asia on saatu hallintaan. Sosiaalityönte-
kijän mahdollisuudet, valmiudet ja halu tasapainottaa vallan epätasapainoa tukemalla 
asiakkaiden liittoumista itseään vastaan on todennäköisesti pieni. Sosiaalityöntekijä 
ei voi ensinnäkään salassapitovelvollisuuden vuoksi puhua asiakkaan kanssa muiden 
asiakkaiden asioista. Toiseksi työntekijän tarkoituksena on rakentavaan yhteistyöhön 
pyrkiminen asiakkaan kanssa. 

Valtaverkoston laajentaminen ja uusien vaihtoehtojen etsiminen sen sijaan sopii 
hyvin sosiaalityöntekijän tehtäväksi, jolla tasapainottaa valtaa. Yeheskel Hasenfeldin 
(1987) mukaan sosiaalityöntekijät voivat tarjota asiakkaille enemmän tietoa erilaisista 
toimijoista, toimijoiden resursseista ja erityisesti asiakkaiden oikeuksista hakea ja saada 
erilaisia palveluja. Sosiaalityöntekijä saattaa edelleen lisätä asiakkaan tietoa omista 
tarpeistaan ja kykyä käsitellä niitä (Hasenfeld, 1987, 479). Tämä parantaa asiakkaan 
mahdollisuuksia hakea ja saada erilaisia palveluja. Sosiaalityöntekijä voi kartoittaa 
asiakkaan kanssa myös sitä, missä määrin asiakkaan tarpeisiin voitaisiin vastata asiak-
kaan läheis- ja sukulaisverkoston avulla. Päämäärään pyrkiminen tapahtuu positiivisia 
kytkentöjä lisäämällä. Mikäli sosiaalityöntekijän tekemät sosiaaliset vaihdot asiakkaan 
kanssa lisäävät vaihtoja asiakkaan läheisverkoston jäsenten kanssa ja ne puolestaan 
lisäävät työntekijän vaihtoja asiakkaan kanssa, kysymys on positiivisesta kytkennästä. 
Positiivisen kytkennän tarkoituksena on luoda asiakkaalle epävirallinen tukiverkosto, 
joka tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoisia resursseja edistää omia tavoitteitaan. Positiivinen 
kytkentä mahdollistaa onnistuessaan läheisverkoston resurssien siirtämisen asiakasta 
tukeviksi resursseiksi eri elämänalueille.

Sosiaalityöntekijä voi vähentää asiakkaan riippuvuutta sosiaalityöntekijästä positii-
visen kytkennän avulla tukemalla asiakkaan omien resurssien ja taitojen kehittämistä. 
Myös tämä sopii hyvin sosiaalityöntekijän keinoksi tasapainottaa valtaa. Hasenfeldin 
(1987) mukaan sosiaalityöntekijä voi lisätä asiakkaan tietoa omista tarpeistaan ja kykyä 
käsitellä niitä. Työntekijällä on edelleen mahdollisuus vahvistaa asiakkaan neuvotte-
lutaitoja ja kykyä edistää omia tavoitteitaan ympäristössä. (Hasenfeld, 1987, 479.) 
Positiivinen kytkentä tarkoittaa sitä, että työntekijän vaihdot asiakkaan kanssa lisäävät 
hänen vaihtojaan (esimerkiksi puheluja) asiakkaan elämänhallintaa taitoja kehittämään 
auttavien asiantuntijatahojen kuten terapeuttien, psykologien ja väkivaltatyötä tekevien 
työntekijöiden kanssa, jotka puolestaan lisäävät sosiaalityöntekijän vaihtoja asiakkaan 
ja asiantuntijatahojen kanssa. Positiivinen kytkentä mahdollistaa onnistuessaan asi-
antuntijaresurssien siirtämisen ja kääntämisen asiakkaan elämähallintaa parantaviksi 
taidoiksi eri elämän alueille. 

Jos asiakas alkaa sosiaalityöntekijän kanssa etsiä ja kehittää vaihtoehtoisia resurssien 
(tuen) lähteitä ja tukiverkostoa ja työstää omia taitojaan asiakkaan käyttäytymisen (yh-
teistyö ja sitoutuminen) arvo lisääntyy sosiaalityöntekijän ”silmissä”, jolloin asiakkaan 
suhteellinen riippuvuus sosiaalityöntekijästä vähenee ja työntekijän riippuvuus asiakkaasta 
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vastaavasti lisääntyy. Sosiaalityöntekijän lisääntynyt arvostus asiakkaan resursseja kohtaan 
ilmenee lisääntyneenä vuorovaikutuksena asiakkaan kanssa. Vaikka yhteistyöhön lähtemi-
nen kertoo usein myös asiakkaan lisääntyneestä arvostuksesta sosiaalityöntekijän palveluja 
kohtaan ja vaikka asiakas joutuu käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa palvelusten tekemi-
seen, asiakkaan suhteellinen riippuvuus sosiaalityöntekijään vähenee sosiaalityöntekijän 
lisättyä puhelujen, tapaamisten, palaverien ja työn määrää. Vallan tasapainottuminen saat-
taa harvakseltaan johtaa jopa tilanteisiin, joissa molemmat osapuolet ovat yhtä riippuvaisia 
toisistaan. Vaikka vallan tasapainottaminen ja asiakkaan tukiverkostojen ja uusien taitojen 
kehittäminen lisää väliaikaisesti sosiaalityöntekijän riippuvuutta asiakkaasta, lisääntyneen 
vuorovaikutuksen perimmäisenä tarkoituksena on asiakkaan riippuvuuden vähentäminen 
tai katkaiseminen työntekijästä ja asiakkaan selviäminen omillaan. 

Luvun 4.5 taulukko 10 tiivistää vallan riippuvuutena tiivistetysti. Siinä tarkastellaan 
valtaotteen käsitystä seitsemästä asiasta: vallan perustasta ja luonteesta, toimijasta, 
tiedosta, intresseistä, prosessista ja sosiaalityön tehtävästä.

4.5  Valta riippuvuutena tiivistetysti

Taulukko 10. Valta riippuvuutena tiivistetysti

Vallan 
perusta 

Riippuvuus perustuu vaihtoehtoisten resurssien määrään ja toisten resursseille annettuun arvoon.
Ei ensisijaista resurssia.
Riippuvuus perustuu pysyviin, toistuviin, toisistaan riippuviin ja toisiinsa vaikuttaviin vaihto
suhteisiin.

Vallan 
luonne

Potentiaalista, rakenteellista ja eitarkoituksellista.
Dispositionaalista ja ulkoista.
Pääosin negatiivista, mutta sisältää myös vallan negatiivisuutta tasapainottavia ja pehmentäviä 
tekijöitä.

Toimijat Myönteisiä asioita tavoittelevia ja kielteisiä asioita välttäviä. Erilaisia asioita arvostavia.
Tiedostamattaan oppineet aiempien vaihtojen perusteella, millainen toiminta edistää ja haittaa 
heidän päämääriään ja tarpeiden tyydyttämistä.
Toiminnan tarkoittamattomat rakenteelliset seuraukset eivät muuta identiteettiä, vaan vaikeut
tavat tai helpottavat sen olemuksen mukaista käyttäytymistä.

Tieto Toimijoiden aikaisemmista, yksilöllisistä vaihtokokemuksista ja niistä tiedostamatta opituista 
havaitsemisen ja tulkitsemisen malleista riippuvaa.
Tiedollinen ”ylilyöntiasema” perustuu vaihtokokemuksiin ja niistä tiedostamatta omaksuttuihin 
havaitsemisen ja tulkitsemisen malleihin. Kvasineuvotelluissa vaihdoissa tiedollista epävar
muutta hälvennetään toissijaisesti sopimuksella ja ensisijaisesti vaihtojen toistoilla.

Intressit Toimijoiden rakenteellisia mahdollisuuksia edistää sosiaalisissa vaihdoissa omia pyrkimyksiään.
Vaihdot muuttavat tarkoituksetta asiakkaan rakenteellista asemaa intressien edistämisen kan
nalta suotuisampaan tai epäsuotuisampaan suuntaan.
Intressit suhteellisessa vallassa ristiriidassa ja keskimääräisessä vallassa erisuuntaiset. Tiedos
tamattomaan vaihtojen rajahyödyn ja hyödyn ja kustannusten arviointiin perustuvaa. Vaihdot 
osapuolia eriasteisesti hyödyttäviä. Voivat toisistaan riippumatta saada hyötyä tai haittaa muis
ta vaihdoista.

Prosessi Kvasineuvoteltuun vaihtoon ja sopimuksen ja toiston mekanismeihin perustuvaa.
Vallan tasapainottamiseen perustuvaa.

Sosiaa
lityön 
tehtävä

Tuottava vaihto asettaa rajat sosiaalityöntekijän tehtäville. Vaihtoehtoisten resurssien lähteiden 
etsintään ja asiakkaan resurssien hankkimiseen ja kehittämiseen keskittyvää. Asiakkaiden riip
puvuuden vähentämiseen tai lopettamiseen pyrkivää.
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Valtateorian mukaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan valta toisiinsa perustuu 
kahteen asiaan: miten paljon heillä on vaihtoehtoisia resursseja omien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja miten suuren arvon he antavat toistensa resursseille. Mikään resurs-
seista ei ole toisiinsa nähden ensisijainen, vaan resurssit saavat arvonsa sen mukaan, 
miten arvokkaina sosiaalityöntekijä ja asiakas niitä pitävät. Sosiaalisissa vaihdoissa 
ei ole yleensä kyse resurssien konkreettisesta vaihdosta, vaan pikemminkin arvossa 
pidetyn käyttäytymisen tai toiminnan vaihdosta. Sosiaalityöntekijä on vaihtoehtois-
ten resurssien saatavuuden ja resursseille annetun arvon suhteen yleensä asiakkaaseen 
nähden etulyöntiasemassa. 

Valtateoria antaa ymmärtää, että sosiaalityöntekijällä on sitä enemmän valtaa asiak-
kaaseen, mitä vähemmän asiakkaalla on vaihtoehtoisia resursseja saatavilla omien tavoit-
teidensa edistämiseen ja mitä enemmän arvoa hän antaa sosiaalityöntekijän resursseille. 
Kääntäen sosiaalityöntekijällä on sitä vähemmän valtaa asiakkaaseen, mitä enemmän 
asiakkaalla on vaihtoehtoisia resursseja käytettävissään ja mitä vähemmän arvoa hän 
antaa sosiaalityöntekijän hallussa oleville resursseille. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
riippuvuus ei perustu satunnaisiin vaihtosuhteisiin, vaan pysyviin, toistuviin ja toisistaan 
riippuviin ja toisiinsa vaikuttaviin vaihtosuhteisiin. Jos sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
väliset vaihtotapahtumat jäävät tai hiipuvat satunnaisiksi, heidän välilleen ei synny 
tai jää vallan edellyttämää vaihto- ja riippuvuussuhdetta. Vaikka sosiaalityöntekijä ja 
asiakas astuvat sosiaalisen vaihdon tyrehdyttyä vallan ulkopuolelle, he pysyvät edelleen 
vallan piirissä niissä suhteissa, joissa toimijoiden välillä on toistuvia sosiaalisia vaihtoja. 

Vaihtosuhteiden molemminpuolinen riippuvuus ja vaikuttavuus antavat myös ym-
märtää, että sosiaalityöntekijän vähentynyt ja lisääntynyt valta asiakkaaseen johtuu 
muutoksista työntekijän ja asiakkaan muissa sosiaalisissa vaihdoissa. Sosiaalityöntekijän 
valta asiakkaaseen voi vähentyä esimerkiksi siksi, että asiakas löytää vaihdoista muiden 
ihmisten kanssa uusia neuvonnan ja pohdinnan lähteitä, jolloin hänen arvostuksensa 
sosiaalityöntekijään tuen lähteenä laskee. 

Riippuvuusteoria typistää organisaation (johdon ja työntekijöiden) ja yksittäisen 
sosiaalityöntekijän välisen suhteen kaksipaikkaiseksi riippuvuussuhteeksi, joka asettaa 
rajat ja mahdollisuudet sille, miten sosiaalityöntekijä voi käyttää valtaa asiakkaaseen. 
Jos organisaatio ohjaa yksittäistä sosiaalityöntekijää keskittymään vain haastavimmissa 
tilanteissa oleviin asiakkaisiin, sosiaalityöntekijän valta ”helpompiin” apua tarvitseviin 
asiakkaisiin lisääntyy, koska he joutuvat käyttämään palveluksiinsa entistä enemmän 
aikaa ja vaivaa saadakseen sosiaalityöntekijältä vastapalveluksia. 

Valta on luonteeltaan rakenteellista ja potentiaalista. Sosiaalityöntekijällä on yleensä 
rakenteellinen valtaetu, koska he ovat asiakkaista vähemmän riippuvaisia kuin nämä 
heistä. Valtateoria antaa ymmärtää, että sosiaalityöntekijät ovat vähemmän riippuvaisia, 
koska heillä on yleensä asiakkaita enemmän arvokkaita resursseja ja he voivat valita asi-
akkaansa useampien vaihtoehtojen joukosta. Asiakkailla ei ole vastaavaa mahdollisuutta. 
Valtaotteen mukaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan asema rakenteessa määrittelee 
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myös sen, miten suuria potentiaalisia kustannuksia he voivat langettaa toiselle omista 
palveluksistaan. Palvelujen hankkiminen pienemmillä valtakustannuksilla tarkoittaa 
sitä, että asiakkaan on suuremman riippuvuutensa vuoksi sosiaalityöntekijää enemmän 
muutettava käyttäytymistään ja jätettävä käyttämättä mahdollisuuksia tehdä muita 
asioita, jotta sosiaalityöntekijä palkitsisi hänet toiminnallaan. Vallan rakenteellisuus ja 
potentiaalisuus suuntaavat sosiaalityöntekijän huomiota yksilöiden toiminnan sijasta 
heidän toimintansa rakenteellisiin seurauksiin. 

Valta on luonteeltaan myös ei- tarkoituksellista. Valtateorian mukaan sosiaali-
työntekijän valtaetu ei johdu tietoisesta toiminnasta, vaan siitä, että hän väistämättä 
asiakkaan valitsemalla nostaa omien palvelustensa hintaa ja laskee niiden asiakkaiden 
palvelusten hintaa, joita ei valittu ja joiden tarpeet jäivät tyydyttämättä. Valitsematta 
jääneet asiakkaat ovat tämän vuoksi valmiita käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa 
palvelusten tekemiseen sosiaalityöntekijälle, jotta hän tyydyttäisi heidän tarpeensa, 
vaikka tekisikin sen hieman harvemmin ja vähemmän vaivaa nähden. Valtateoria oh-
jaa sosiaalityöntekijän huomiota toimijoiden tarkoituksellisten tekojen sijasta heidän 
toimintansa tarkoittamattomiin rakenteellisiin seurauksiin, jotka asettavat rajat ja 
mahdollisuudet sille, miten paljon aikaa ja vaivaa heidän on käytettävä palvelusten 
tekemiseen saadakseen itse palveluja.

Valta on luonteeltaan edelleen dispositionaalista. Disposititionaalinen valtakäsityksen 
mukaan valta on olemassa myös silloin, kun sosiaalityöntekijä ei käytä valtaa. Valtateo-
ria antaa ymmärtää, että sosiaalityöntekijän ei tarvitse käyttää jatkuvasti valtaa, koska 
hänellä on pienemmän riippuvuutensa vuoksi rakenteellinen valtaetu asiakkaaseen, 
jonka vuoksi hän pystyy hankkimaan asiakkaalta palveluksia pienemmillä valtakus-
tannuksilla. Vallan dispositionaalisuus suuntaa sosiaalityöntekijän huomiota siihen, 
että valta ei ole hänen omissa käsissään, vaan se on pikemminkin rakenteen tarjoama 
pysyvähkö mahdollisuus. 

Valta on luonteeltaan myös ulkoista. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisen vuorovai-
kutuksen elementit kuten asemat, roolit, mekanismit ja uskomukset eivät muokkaa 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteettejä ja intressejä. Erilaisissa institutionaalisissa 
asetelmissa tapahtuvat vaihtotapahtumat ilmentävät pikemminkin heidän erilaisia 
identiteettejään ja intressejään ja heidän valtaedusta tai -haitasta johtuvia rakenteellisia 
mahdollisuuksiaan edistää omia intressejään ja toimia oman identiteettinsä mukaan. 

Riippuvuusteoria typistää organisaation (johdon ja työntekijöiden) ja yksittäisen 
sosiaalityöntekijän välisen suhteen kaksipaikkaiseksi riippuvuussuhteeksi, joka asettaa 
rajat ja mahdollisuudet sille, miten sosiaalityöntekijä voi käyttää valtaa asiakkaaseen. 
Organisaation tapa ohjata ja seurata sosiaalityöntekijän asiakastyöskentelyä asettaa 
tällöin rajat sille, millaiset mahdollisuudet sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla on edistää 
omia intressejään ja toimia oman identiteettinsä mukaan, mutta se ei muuta heidän 
intressejä ja identiteettiään. Sosiaalityön organisaatiolle ominaiset asemat ja roolit 
tuottavat sosiaalityöntekijälle yleensä rakenteellisen valtaedun, joka mahdollistaa sen, 
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että sosiaalityöntekijällä on asiakasta paremmat mahdollisuudet edistää oma intres-
sejään ja toimia oman identiteettinsä mukaan. Vallan ulkoisuus ilmenee myös siinä, 
että vaihtosuhteiden rakenteiden taustalla vaikuttavat rakenteet kuten taloudelliset 
olosuhteet rajataan riippuvuussuhteiden tarkastelun ulkopuolelle, vaikka ulkoisten 
rakenteiden vaikutusta vaihdon rakenteisiin ei sinänsä kielletä. 

Valtateorian mukaan sosiaalityöntekijän valta on luonteeltaan pääosin negatiivista 
ja asiakkaan toimintaa rajoittavaa. Vallan negatiivisuus johtuu sosiaalityöntekijän pie-
nempään riippuvuuteen perustuvasta valtaedusta, jonka vuoksi asiakkaan on ”panostet-
tava” työntekijää enemmän palvelujen tekemiseen. Valtakäsitykseen sisältyy kuitenkin 
vallan negatiivisuutta tasapainottavia ja pehmentäviä puolia. Sosiaalityöntekijän huolta 
vallan negatiivisuudesta lieventää ensinnäkin se, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
epäsymmetriset valtasuhteet ovat palautettavissa erilaisin keinoin tasapainoisemmiksi 
valtasuhteiksi. Toiseksi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan valtasuhteessa ei ole kyse nol-
lasummapelistä, jossa toisen osapuolen valta olisi toiselta automaattisesti pois, vaan 
he voivat hyötyä paitsi toistensa toiminnasta myös toistensa toiminnasta riippumatta. 

Kolmanneksi valtakäsitystä pehmentää se, että sosiaalityöntekijä ei käytä tietoisesti 
valtaa eikä asiakas asetu tietoisesti vastarintaan. Vaikka sosiaalityöntekijä pystyy hank-
kimaan valtaedun vuoksi asiakkaalta palveluksia pienemmillä valtakustannuksilla, se ei 
välttämättä edellytä sosiaalityöntekijän tietoista vallankäyttöä eikä asiakkaan tietoista 
vastarintaa. Riippuvuusteorian mukaan itse valtaprosessin mekanismi, sosiaalinen 
vaihto, on luonteeltaan positiivinen. Valtateoria ohjaa sosiaalityöntekijän huomiota 
konfliktiteorioiden pakottamismekanismien sijasta sosiaalisiin vaihtoihin, joissa toi-
mijat tekevät toisilleen myönteiseksi luonnehdittavia, hyödyllisiä palveluksia.

Valtateorian mukaan toimijat ovat myönteisiä asioita tavoittelevia ja kielteisiä asioita 
välttäviä. Toimijat voivat arvostaa mitä erilaisimpia asioita. Teoria antaa ymmärtää, että 
sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat tiedostamattaan oppineet toistensa ja muiden ihmisten 
aiemman käyttäytymisen (sosiaalisten vaihtojen) perusteella, millainen toiminta edis-
tää ja haittaa heidän päämääriään ja tarpeiden tyydyttämistä. Kyse ei ole tietoisesta, 
rationaalisesta laskelmoinnista, vaan pikemmin tilanteisiin reagoivasta, aiempiin ko-
kemuksiin perustuvasta tiedostamattomasta järkeilystä. Vaihtosuhteiden työntekijälle 
ja asiakkaalle tuottamat rakenteelliset suotuisammat tai epäsuotuisammat asemat ja 
niihin liittyvät palvelujen ”yli- ja alimäärät” vaikeuttavat tai helpottavat asiakkaan ja 
sosiaalityöntekijän identiteetin olemuksen mukaista toimintaa. Sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan toiminnan tarkoittamattomat rakenteelliset seuraukset eivät muuta hei-
dän identiteettiään, vaan vaikeuttavat tai helpottavat identiteetin olemuksen mukaista 
käyttäytymistä. Asiakkaalle rakenteellinen valtahaitta tarkoittaa sitä, että hänellä on 
työntekijää vähemmän mahdollisuuksia edistää toisen palveluksilla oman olemuksensa 
mukaisia (mielihyvää tavoittelevia ja mielipahaa välttäviä) pyrkimyksiä. Vallan tasa-
painottuminen parantaa asiakkaan mahdollisuuksia edistää toisen palveluksilla oman 
olemuksensa mukaisia tavoitteita.
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Intressit tarkoittavat toimijoiden rakenteellisia mahdollisuuksia edistää sosiaalisissa 
vaihdoissa omia pyrkimyksiään. Asiakkaan kannalta keskeistä on se, että sosiaalityönte-
kijän ja asiakkaan sosiaaliset vaihdot muuttavat tarkoituksetta asiakkaan rakenteellista 
asemaa suotuisampaan tai epäsuotuisampaan suuntaan ja vaikeuttavat tai helpottavat 
hänen intressiensä mukaista toimintaa. Suhteellisen vallan tilassa – joka yleensä vallitsee 
toimijoiden välillä – sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välillä vallitsee ristiriita, 
koska asiakas on riippuvaisempi työntekijän toiminnasta kuin työntekijä asiakkaan 
käyttäytymisestä. Riippuvaisemman intresseissä on vuorovaikutuksen lisääminen ja 
vähemmän riippuvaisen intresseissä vuorovaikutuksen vähentäminen. Koska rakenteel-
linen valta-asetelma on epätasapainossa, asiakas on valmis tekemään sosiaalityöntekijälle 
useammin ja enemmän vaivaa vaativia palveluksia kuin työntekijä hänelle. 

Sosiaaliyöntekijä ja asiakas ovat suhteellisen harvoin keskimääräisen vallan tilassa, jossa 
heidän vaihtosuhteisiin perustuvat rakenteelliset valta-asemansa ovat tasapainossa. Kes-
kimääräisessä vallassa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressit ovat sopusoinnussa, koska 
he ovat yhtä riippuvaisia toistensa toiminnasta. He palkitsevat toisiaan yhtä usein, vaikka 
palkitsemisen tiheys voi vaihdella. Heidän intressinsä eivät poikkea toisistaan siinä, että 
riippuvaisemman intresseissä olisi vuorovaikutuksen lisääminen ja vähemmän riippuvaisen 
sen vähentäminen. Jos he ovat voimakkaasti riippuvaisia toisistaan, heidän molempien 
intresseissä on vuorovaikutuksen lisääminen. Mikäli he taas ovat vähän riippuvaisia toi-
sistaan, heidän molempien intresseissään on vuorovaikutuksen vähentäminen.

Valtateorian mukaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vaihto on palkitsevaa, jos siitä 
saatava hyöty ylittää siitä aiheutuvat kustannukset. Tämä merkitsee sosiaalityöntekijälle 
ja asiakkaalle sen tiedostamatonta harkitsemista, ylittävätkö toiselta saatujen palvelujen 
hyödyt aikaisempien kokemusten perusteella kaiken sen psyykkisen kuormituksen, 
menetetyn ajan ja mahdollisuudet, jotka aiheutuvat toiselle tehdyistä palveluista. Vaih-
to voi olla myös palkitsevaa myös silloin, jos se ylittää vaihdosta saatavan rajahyödyn. 
Tämä merkitsee aikaisempiin vaihtotapahtumiin perustuvaa tiedostamatonta järkeilyä, 
kannattaako toiselle tehdä palvelua saadakseen toiselta jotain, jota hänellä muiden 
vaihtojen kautta jo jonkin verran on. 

Sosiaalityöntekijä ja asiakas hyötyvät erilaisissa rakenteellisissa asemissa eriasteisesti 
toisistaan. Suhteellisessa vallan tilassa toinen hyötyy vaihtosuhteista toista enemmän; 
keskimääräisessä vallassa molemmat osapuolet hyötyvät yhtä paljon. Toimijat (sosiaa-
lityöntekijä ja asiakas) voivat toisistaan riippumatta saada hyötyä tai haittaa heidän 
vaihtosuhteensa ulkopuolella tehdyistä vaihdoista. He voivat saada ulkopuolisista vaih-
tosuhteista hyötyä ja haittaa toisistaan riippumatta, koska pitkissä, vakiintuneissa ja 
luottamuksellisissa asiakassuhteissa työntekijän ja asiakkaan riippuvuus toisista säilyy 
vakaana riippumatta siitä, miten hyvin tai huonosti pärjäävät sosiaalisissa vaihdoissa 
muiden kanssa.

Kvasineuvotellussa vaihdossa on kyse prosessista, jossa asiakassuunnitelma asettaa 
lähtökohdat sille, mitä palveluja ja vastapalveluja osapuolet voivat odottaa toisiltaan. 
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Asiakassuunnitelma (sopimus) vähentää periaatteessa palvelujen takaisinsaamista 
koskevia riskejä, koska työntekijän ja asiakkaan odotetaan noudattavan sopimusta, 
jolloin he eivät voi vapaasti päättää siitä, mitä palveluksia he toisilleen antavat. Ky-
symys palvelujen takaisinsaatavuudesta ja hyödyttävyydestä selviää vähitellen, kun 
osapuolille alkaa vaihtojen toistuessa selvitä, voivatko he luottaa toistensa vastapal-
veluihin ja hyötyvätkö he toisen tekemistä palveluista. Toistoilla pyritään ensinnäkin 
vakuuttamaan empiviä ja vastentahtoisia asiakkaita siitä, että palveluista on hyötyä 
heille. Toiseksi toistoilla pyritään vakuuttamaan osapuolet siitä, että he voivat luottaa 
toistensa palveluksiin. 

Vaihtojen toistojen ensimmäinen seuraus on se, että sosiaalityöntekijä lisää vuo-
rovaikutusta niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi ja vä-
hentää vuorovaikutusta niiden kanssa, jotka on havaittu epäluotettaviksi. Hän käyttää 
luultavasti myös enemmän aikaa luotettavaksi osoittautuneiden asiakkaiden asioiden 
hoitamiseen, jakaa heille enemmän tietoa ja hankkii heille parempia palveluja. Toinen 
seuraus on se, että sosiaalityöntekijän mahdollisuus- ja investointikustannukset kasvavat 
luotettavien asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksen ja työmäärän lisääntyessä ja lykkää-
vät epäluotettavien asiakkaiden palkitsemista. Myös luotettavaksi osoittautuneiden 
asiakkaiden mahdollisuus- ja investointikustannukset kasvavat sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan vuorovaikutuksen lisääntyessä. 

Myös epätasapainossa olevan vallan tasapainottamisessa on kyse prosessista. Sosiaa-
lityöntekijä voi tasapainottaa valtaa kahdella tavalla lisäämällä positiivisia yhteyksiä. 
Ensimmäinen tapa on valtaverkoston kartoittaminen, kehittäminen ja laajentaminen. 
Jos sosiaalityöntekijän tekemät sosiaaliset vaihdot asiakkaan kanssa lisäävät vaihtoja 
sukulais-, läheis- ja muun auttajaverkoston jäsenten kanssa ja ne puolestaan lisäävät 
vaihtoja asiakkaan kanssa, kysymys on positiivisesta kytkennästä. Positiivisen kytken-
nän tarkoituksena on rakentaa asiakkaalle epävirallinen tukiverkosto, joka tarjoaa 
asiakkaalle vaihtoehtoisia resursseja tavoitella omia päämääriään. Positiivinen kytkentä 
mahdollistaa parhaimmillaan läheisverkoston resurssien siirtämisen asiakasta tukeviksi 
resursseiksi eri elämänalueille.

Sosiaalityöntekijä voi tukea asiakasta henkilökohtaisten resurssien ja taitojen han-
kinnassa ja kehittämisessä myös lisäämällä positiivisen kytkennän mukaisesti sosiaalisia 
vaihtoja asiakkaan ja asiakkaan taitoja kehittämään auttavien asiantuntijoiden kuten 
terapeuttien, psykologien ja ensi- ja turvakodin työntekijöiden kanssa. Positiivinen 
kytkentä mahdollistaa asiantuntijaresurssien siirtämisen ja kääntämisen asiakkaan 
elämähallintaa parantaviksi taidoiksi eri elämän alueille. Sekä asiakkaan tukiverkos-
tojen, että asiakkaan taitojen kehittämisen tarkoituksena on asiakkaan riippuvuuden 
vähentäminen sosiaalityöntekijästä tai asiakkaan riippuvuuden katkaiseminen sosi-
aalityöntekijään.

Myös sosiaalityöntekijän tehtävää on mahdollista tarkastella vallan tasapainotta-
misen näkökulmasta. Organisaation tapa ohjata ja seurata sosiaalityöntekijän asiakas-
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työskentelyä asettaa yleiset rajat sille, millaiset mahdollisuudet sosiaalityöntekijällä on 
tasapainottaa sosiaalityöntekijän ja asiakaan valtaa. Jos organisaatio (johto ja työnteki-
jät) esimerkiksi kasvavan asiakasmäärän paineessa ohjaa yksittäistä sosiaalityöntekijää 
keskittymään ensisijaisesti haastavimmissa tilanteissa oleviin ja usein yhteistyötä eniten 
vastustaviin asiakkaisiin, sosiaalityöntekijän mahdollisuudet tasapainottaa valtaa po-
tentiaalisesti yhteistyökykyisempien asiakkaiden kanssa heikkenevät.

Sosiaalityöntekijän ensimmäinen tehtävä on asiakkaan valtaverkoston laajentaminen 
ja uusien vaihtoehtojen etsiminen asiakkaan tavoitteiden edistämiseksi. Sosiaalityöntekijä 
voi edistää päämäärää lisäämällä positiivisen kytkennän mukaisesti sosiaalisia vaihtoja 
asiakkaan ja potentiaaliseen tukiverkostoon kuuluvien auttajien, sukulaisten ja tuttavien 
välillä. Positiivisen kytkennän tarkoituksena kartoittaa, kehittää ja laajentaa asiakkaan 
tukiverkostoa, jotta asiakkaalle saataisiin vaihtoehtoisia resursseja hallita elämäänsä ja 
edistää omia tavoitteitaan. Sosiaalityöntekijä voi tasapainottaa valta-asetelmia myös 
tukemalla asiakasta  ja taitojen hankinnassa ja kehittämisessä li-
säämällä positiivisen kytkennän mukaisesti sosiaalisia vaihtoja asiakkaan ja asiakkaan 
taitoja kehittämään auttavien asiantuntijoiden kuten psykologien, terapeuttien ja 
ensi- ja turvakodin työntekijöiden kanssa. 

Vaikka asiakkaan tukiverkostojen ja uusien taitojen kehittäminen lisää väliaikaisesti 
sosiaalityöntekijän riippuvuutta asiakkaasta ja vähentää mahdollisuuksia työskennellä 
muiden asiakkaiden kanssa, sosiaalityöntekijän perimmäisenä tarkoituksena on vähentää 
autetun asiakkaan riippuvuutta sosiaalityöntekijästä tai katkaista hänen riippuvuutensa 
sosiaalityöntekijästä. Jos sosiaalityöntekijä onnistuu tässä, hänellä on myöhemmin pa-
remmat mahdollisuudet vaihtaa resursseja muiden apua tarvitsevien asiakkaiden kanssa. 

Tieto on toimijoiden aikaisemmista, yksilöllisistä vaihtokokemuksista ja niistä tiedos-
tamatta opituista havaitsemisen ja tulkitsemisen malleista riippuvaa. Sosiaalityöntekijä 
ja asiakas ovat oppineet sosiaalisista vaihdoista tietoa, millainen toiminta edistää ja 
haittaa heidän päämääriensä tavoittelemista ja tarpeidensa tyydyttämistä. He ovat 
tiedostamattaan omaksuneet sosiaalisista vaihdoista havaitsemisen ja tulkitsemisen 
malleja, joilla arvioida sitä, ylittääkö toiselta saatavan palvelun hyöty vastapalvelun 
aiheuttamat kustannukset (hyöty-kustannus) ja tarvitseeko hän enää toisen tekemää 
palvelua niin paljon, että hänen kannattaa tehdä toiselle vastapalvelus (rajahyöty). 
Kyse ei ole tietoisesta, rationaalisesta kalkyloinnista, vaan pikemminkin aiempiin ko-
kemuksiin perustuvista tiedostamattomista havaitsemisen ja tulkitsemisen malleista, 
joilla vaihtoja arvioidaan. 

Sosiaalityöntekijä tiedollinen ”ylilyöntiasema” perustuu sekä hänen vaihtokokemuk-
siinsa, että niistä tiedostamatta omaksuttuihin havaitsemisen ja tulkitsemisen malleihin. 
Koska työntekijällä asiakkaita enemmän kokemuksia sosiaalityön vaihdoista ja sitä 
kautta osuvampia havaitsemisen ja tulkitsemisen malleja, hän tietää asiakasta parem-
min, millaisin keinoin ja tavoittein heidän ongelmiaan voidaan selvittää ja millainen 
toiminta edistää hänen pyrkimystensä saavuttamisessa asiakastyössä.

omien voimavarojen
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Kvasineuvotellussa vaihdossa palvelujen takaisinsaamista koskevaa riskiä vähen-
netään alustavasti asiakassuunnitelmalla, koska osapuolten odotetaan noudattavan 
sopimusta, jolloin he eivät voi vapaasti päättää palvelujen antamisesta ja antamatta 
jättämisestä. Tiedollinen epävarmuus palvelujen takaisinsaamisesta ja palvelujen 
hyödyllisyydestä alkaa vähitellen hälvetä, kun osapuolet oppivat vaihtojen toistuessa 
luottamaan toisiinsa ja empivät ja vastentahtoiset asiakkaat huomaavat palveluista ole-
van heille hyötyä. Tiedollista epävarmuutta vähennetään kvasineuvotelluissa vaihdoissa 
toissijaisesti asiakassuunnitelmalla ja ensisijaisesti vaihtojen toistoilla. 
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5  Valta vuorovaikutuksellisena kykynä

Valta kykynä voidaan määritellä monin tavoin. Valta on mahdollista määritellä esimer-
kiksi systeemisenä kykynä (esim. Parsons, 1986), sosiaalisen luokan kykynä realisoida 
erityiset objektiiviset intressinsä (Poulantzas, 1982, 85–93, 99–119), toimijoiden 
transformatiivisena kykynä saada aikaan muutoksia ulkoisessa maailmassa (Giddens, 
1984, 145–154; Giddens, 2016, 14–17, 256–262) tai toimijan potentiaalina tuottaa 
psykologisia muutoksia toisessa (French & Raven, 1959). Talcott Parsonsin näkökulma 
valtaan on systeeminen, instituutioiden ja ihmisten roolia järjestelmän osana tarkaste-
leva. Nicos Poulantzas käsittelee rakenteiden (taloudellisten tuotantosuhteiden ja po-
liittisten, ideologisten ja juridisten rakenteiden) ja luokkakäytäntöjen välisten suhteiden 
luokille asettamia rajoituksia ja mahdollisuuksia toteuttaa omia intressejään. Anthony 
Giddens tähdentää rakenteiden ja toimijan muutostyön välistä vuorovaikutusta. John 
R.P French ja Bertram Jr. Raven puolestaan korostavat toimijan potentiaalista psyko-
logista vaikuttamiskykyä. 

Minä tukeudun työssäni Dennis H. Wrongin (2002, 2) vallan kohteen tottelemisen 
syiden tarkastelun mahdollistavaan ja toimijoiden välistä suhdetta korostavaan määritel-
mään: ”valta on joidenkin henkilöiden kykyä tuottaa tarkoitettuja ja ennalta arvattavia 
seurauksia toisissa [ihmisissä].” Vaikka Wrongin määritelmä on dispositionaalinen, 
toimijan pysyvää kykyä korostava, se sisältää myös episodisen, katkelmallisen käsityksen 
vallasta. Perustelen valintaani sillä, etten ole Frenchin ja Ravenin tapaan kiinnostunut 
vallasta pelkästään toimijan valtaresurssien potentiaalisuudesta toimijoiden välisessä 
suhteessa (dispositionaalisuudesta), vaan myös niiden käyttämisestä eri tilanteissa 
(vallan episodisuudesta). Vaikka Frenchin ja Ravenin malli mahdollistaa valtaresurssien 
oikeutettavuuden käsittelemisen vallan kohteen näkökulmasta, sitä ei ole tarkoitettu 
resurssien hyväksyttävyyden tarkastelemiseen valtaa käytettäessä. 

Parsons, Giddens ja Poulantzas tarkastelevat legitimaation ja oikeuttamisen ky-
symyksiä, systeemin/rakenteiden/instituutioiden/käytäntöjen ja toimijan välisten 
suhteiden näkökulmasta. Parsons oikeuttaa systeemin tavoitteita palvelevan organi-
satorisen työnjaon, yksilöiden velvollisuudet organisaatiossa ja valtasuhteet yksilöiden 
yhteisesti jakamilla päämäärillä. (Parsons, 1957, 140; Parsons, 1963, 45; Parsons, 
1986, 101–104). Giddens (2016, 14–17, 28–34, 256–262) ymmärtää oikeuttamisen 
(legitimaation) merkityksen muodostumisen ja hallinnan – joka jaetaan tekemään 
velvoittamiseen ja käyttöön oikeuttamiseen – rinnalla yhdeksi päärakenteista, jotka 



5 Valta vuorovaikutuksellisena kykynä | 121

toisaalta asettavat rajat ja mahdollisuudet yksilöiden toiminnalle ja joita yksilöt toisaalta 
omalla toiminnallaan (vallan käytöllään) ylläpitävät ja muuttavat. Poulantzas (1982, 
85–93, 99–119, 130–141, 221–224) puolestaan käsittää ideologian taloudellisten ja 
juridis-poliittisten rakenteiden rinnalla yhdeksi päärakenteista, jotka toisaalta asettavat 
rajat ja mahdollisuudet luokkakäytännöissä käytäville taloudellisille, poliittisille ja 
ideologisille kamppailuille ja joita luokat toisaalta luokkakäytännöissä taistellessaan 
muuntavat. Luokat käyvät ideologista kamppailua yrittämällä organisoida toistensa 
suostumusta itselleen poliittisesti otolliseen suuntaan.

Perustelen valintaani sillä, etten ole Parsonsin, Giddensin ja Poulantzasin tapaan 
kiinnostunut vallan oikeutettavuudesta rakenteiden ja toimijoiden välisenä suhteena, 
vaan vallan oikeutettavuudesta sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä mikrotason 
suhteessa. Vallan oikeutettavuus ei tyhjenny pelkästään rakenteiden ja toimijan väliseen 
suhteeseen. Arkisessa asiakastyössä vallan käytön hyväksyttävyyttä punnitaan myös 
kahden toimijan välisen suhteen näkökulmasta.

Wrongin valtakäsitys voidaan tulkita yritykseksi erottaa valta kaiken käyttäytymisen 
kattavasta sosiaalisesta kontrollista ja sen ylisosiaalistuneesta kuvasta ihmisestä (vrt. 
Wrong, 1961; Wrong, 1968; Wrong, 2002, 3–4). Wrongin määritelmä vallasta on 
muunnos Bernard Russelin määritelmästä vallasta ”tarkoitettujen vaikutusten tuotta-
jana” (Wrong, 2002, 2). Idea Wrongin vallan muodoista (vallan kohteen tottelemisen 
syistä) on johdettu ja kehitelty Max Weberin vallan määritelmän loppuosasta: valta 
”toimijan kykynä saada tahtonsa läpi vastarinnasta huolimatta, riippumatta siitä millä 
perustalla tämä mahdollisuus lepää” (vrt. Wrong, 2002, 23). 

Kun vallasta puhutaan yleisenä toisiin vaikuttamisen kykynä, kyse on vallan omaami-
sesta (having power). Kun vallalla tarkoitetaan katkelmallista, tarkoituksellista toiseen 
ihmiseen vaikuttamista, kyse on vallan käyttämisestä tai harjoittamisesta (excersing 
power). Kun toimijat omaavat valtaa toisiin henkilöihin, heillä ajatellaan olevan valtaa 
myös silloin, kun he eivät käytä tai harjoita valtaa toisiin. (Wrong, 2002, 6–7.) Sosiaa-
lityöntekijä omaa valtaa asiakkaaseen, jos hänellä on valtaa asiakkaaseen myös silloin, 
kun hän ei harjoita valtaa tähän. Sosiaalityöntekijä käyttää valtaa, jos hän yksittäisessä 
tilanteessa saa asiakkaan käyttäytymään haluamallaan tavalla. 

Vallan omaaminen merkitsee yksilöiden pysyvää taipumusta [kykyä] käyttäytyä 
tietyllä tavalla; vallan harjoittaminen puolestaan tarkoittaa yksilöiden erityistä [nor-
maalista poikkeavaa, vallan käytöstä aiheutuvaa] käyttäytymistä jossakin tilanteessa. 
Ensimmäisessä on kyse dispositionaalisesta vallan määritelmästä; toisessa taas episo-
disesta vallan määritelmästä. (Wrong, 2002, 6, 322.) Vaikka Wrong määrittelee vallan 
ensisijaisesti dispositionaalisena kykynä, joka ylittää episodisen, tilannekohtaisen vallan 
harjoittamisen, hän täydentää sitä episodisella valtakäsityksellä.

Vallan omaamisen ensisijaisuus vallan harjoittamiseen liittyy läheisesti Wrongin te-
kemään käsitteelliseen jaotteluun. Vallan perustassa (bases of power) on kyse resursseista 
jotka mahdollistavat vallan haltijan vallan harjoittamisen. Keskittyminen vallan haltijan 
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voimavaroihin juontuu ajatuksesta, että vallan kohteelta puuttuvat nämä resurssit ja 
että epätasapaino valtaresursseissa luo perustan valtasuhteelle. Vallan eri muodot (forms 
of power) kertovat, miksi vallan kohde alistuu vallan haltijan tahtoon. Vaikka vallan 
muodot keskittyvät vallan kohteen suostumisen syihin, ne edellyttävät [manipulaatiota 
ja voimaa lukuun ottamatta] vallan haltijan pyrkivän tarkoituksellisesti toisen alista-
miseen ja ilmaisevan vaatimuksensa argumentin muodossa. (Wrong, 2002, 124–125.) 

Sosiaalityöntekijän vallan perustassa on kyse erilaisten valtaresurssien omaamisesta, 
jotka mahdollistavat intentionaalisen vallan harjoittamisen erilaisissa vallan muodoissa. 
Erilaiset vallan muodot kuvailevat sitä, miksi asiakkaat suostuvat sosiaalityöntekijän 
vaatimuksiin ja mitä ehtoja menestyksekkään vallan harjoittamisen on täytettävä. 
Valtaresurssien omaaminen ei takaa siis automaattisesti menestyksellistä vallan har-
joittamista. Tarkastelen seuraavaksi vallan harjoittamista eri vallan muodoissa, mutta 
sivuan lyhyesti myös vallan haltijan käytössä olevia resursseja.

Vallan muodoissa on kyse ideaalisista tai analyyttisistä tyypeistä, jotka eivät yleensä 
esiinny puhtaina, selvärajaisina tyyppeinä, vaan pikemminkin erilaisina rajatapauksina 
ja sekoituksina (Wrong, 2002, 66–67). Ideaalityyppien arvo ei perustu siihen, miten 
tyhjentävästi niillä voidaan kuvata todellisuuden moninaisuutta vaan siihen, miten 
osuvasti niiden avulla voidaan havainnollistaa todellisuuden joitakin puolia. Tässä 
tapauksessa niillä havainnollistetaan todellisuuden valtaa koskevia ulottuvuuksia.

5.1  Vallan käyttäminen eri vallan muodoissa

Vallan muotojen tarkastelua helpottaa, jos tehdään ero vallan laajuuden (extensiviness), 
kattavuuden (comprehensiveness) ja voimakkuuden (intensity) välille. Laajuus viittaa 
vallan kohteena olevien yksilöiden määrään, kattavuus vallan käytön kohteeksi otettu-
jen toimintojen määrään ja voimakkuus vallan kohteen toiminnan [esimerkiksi raha-
asioiden hallinnan ja juomisen] säätelyn tiukkuuteen (Wrong, 2002, 14–19). Johdan-
toluvussa ilmeni, että valta vuorovaikutuksellisena kykynä jakaa vallan rajoittamisena 
ja vallan riippuvuutena kanssa pluralistisen, vallan jakautumista ja tasapainottamista 
korostavan näkemyksen yhteiskunnasta ja valtiosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että vallan haltijoiden seurantakatsaukset, heidän asemaansa koskevat säädökset ja kan-
salaisten perusoikeudet – esimerkiksi sananvapaus, yhdistymisvapaus, liikkumisvapaus 
ja uskonnonvapaus – ja valitusoikeus rajoittavat merkittävästi sitä, miten kattavasti 
ja voimakkaasti vallanhaltijat [sosiaalityöntekijät] voivat käyttää valtaa kansalaisiin 
(Wrong, 2002, 11–16). 

Pakottavassa auktoriteetissa (coercive authority) vallan kohteen suostumus perustuu 
siihen, että häntä uhataan voimankäytöllä, ellei hän toimi vallanhaltijan tahdon mukaan 
(Wrong, 2002, 41). Vanhempia voidaan esimerkiksi uhata kiireellisellä sijoituksella, 
jos he eivät huolehdi lapsistaan tunnollisemmin. Uhkaaminen ei yksinään riitä, vaan 
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vallan kohteen on myös uskottava, että vallanhaltija on kykenevä ja halukas käyttämään 
voimaansa vallan kohteeseen, jos hän ei suostu vallan haltijan vaatimuksiin (Wrong, 
2002, 41). Vanhemmat huolehtivat lapsistaan aikaisempaa paremmin, jos he uskovat 
sosiaalityöntekijän toteuttavan muussa tapauksessa uhkauksensa. Sosiaalityöntekijän 
valta perustuu voimankäytön resursseihin, joihin sosiaalityöntekijä voi turvautua tietty-
jen lainsäädännöllisten edellytysten vallitessa. Pakottava auktoriteetti poikkeaa muista 
auktoriteetin muodoista eri tavoin. Se on lyhyellä aikavälillä tehokkain vallankäytön 
muodoista laajuudeltaan, kattavuudeltaan ja voimakkuudeltaan. 

Pakottava auktoriteetti on houkuttelevaan ja legitiimiin auktoriteettiin verrattuna 
helpommin vastarintaa aiheuttava vallan muoto (Wrong, 2002, 14–19, 42–44, 48). 
Amitai Etzionin (1971a, 15–16; 1971b, 364) ja Dennis H. Wrongin (2002, 48) mu-
kaan legitiimiin auktoriteettiin perustuva vallan käyttö herättää todennäköisemmin 
vähemmän vastarintaa kuin houkutteleva auktoriteetti ja houkuttelevan vastarinnan 
käyttäminen vastaavasti vähemmän kuin pakottava auktoriteetti. Lapsen kiireellisellä 
sijoituksella tai huostaanoton valmistelun aloittamisella uhkaaminen aiheuttaa to-
dennäköisesti enemmän vastarintaa vanhemmissa kuin se, että heitä taivuteltaisiin 
työntekijän tahtoon taloudellisia etuuksia lupaamalla (houkutteleva auktoriteetti) tai 
vetoamalla vanhempien velvollisuuteen kasvattaa lapsia yhteisesti jaettujen arvojen ja 
normien mukaisesti (legitiimi auktoriteetti).

Wrong (2002, 43–44) arvioi pakottavan auktoriteetin valtasuhteen ylläpitämisen 
kustannusten olevan suuret. Kustannukset aiheutuvat kahdesta asiasta: a) vallan hal-
tijan on aika ajoin käytettävä voimaansa, jotta hän säilyttäisi uskottavuutensa voiman 
käyttäjänä vallan kohteiden silmissä ja b) vallan kohteiden on uskottava, että he ovat 
jatkuvan valvonnan kohteena ja että heistä välitetään tietoa vallan haltijalle. Vallan 
haltija ei saa pidettyä vallan kohteita otteessaan, ellei heitä saada vakuuttuneiksi siitä, 
että he ovat jatkuvan tarkkailun kohteena ja heitä rangaistaan tottelemattomuudesta. 

Pakottavan auktoriteetin käyttäminen nostaa vallan ylläpitämisen kustannuksia, 
koska esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän on pidettävä yhteyttä lapsen 
kanssa työskenteleviin ihmisiin (esimerkiksi opettajaan, kuraattoriin, terveydenhoi-
tajaan, psykologiin, lastentarhanopettajaan ja perhetyöntekijään), hankittava tietoa 
heiltä ja tavattava heitä. Sosiaalityöntekijän ote vanhempiin riippuu siitä, miten tiiviin 
viranomaisvalvonnan kohteena vanhemmat tuntevat olevansa ja miten uskottavana he 
pitävät sosiaalityöntyöntekijän turvautumista voimatoimiin, jos he eivät toimi toivo-
tulla tavalla. Tiiviin viranomaisvalvonnan käyttäminen mahdollistaa myös sen, että 
sosiaalityöntekijä pystyy käyttämään valtaa vanhempiin eri toiminnan alueilla (vallan 
kattavuus) suhteellisen tiukasti (vallan intensiteetti). 

Palkitsevassa auktoriteetissa (authority by inducement) vallan kohteen suostumus 
johtuu siitä, että hänet luvataan palkita taloudellisesti, jos hän käyttäytyy vallan haltijan 
halun mukaisesti (Wrong, 2002, 44). Asiakas palkitaan esimerkiksi harkinnanvaraisen 
toimeentulon myöntämisellä, jos hän toimittaa sosiaalityöntekijälle tarvittavat tiedot. 
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Petri Ylikosken (2000) mukaan lupaaminen ei yksinään riitä, vaan vallan kohteen on 
myös uskottava, että vallanhaltija on kykenevä ja halukas palkitsemaan vallan kohteen, 
jos hän toteuttaa vallan haltijan vaatimukset (Ylikoski, 2000, 20). Asiakas toimittaa 
tarvittavat tiedot, jos hän uskoo sosiaalityöntekijän pystyvän hankkimaan hänelle 
etuuden tai palvelun ja jos hän uskoo työntekijän haluavan palkita hänet. Sosiaalityön-
tekijän valta perustuu taloudellisiin resursseihin kuten etuuksiin ja palveluihin, joita 
sosiaalityöntekijä voi jakaa tiettyjen lainsäädännöllisten ja organisatoristen edellytysten 
rajoissa. 

Edellä ilmeni, että legitiimiin auktoriteettiin perustuva vallan käyttö herättää 
vähemmän vastarintaa kuin houkutteleva auktoriteetti ja houkuttelevan vastarinnan 
käyttäminen vastaavasti vähemmän kuin pakottava auktoriteetti. Syy on se, että legitii-
missä auktoriteetissa vallan kohteiden totteleminen ei perustu ulkoisiin rangaistuksiin 
tai palkintoihin, vaan yhteisössä yhteisesti jaettuihin arvoihin ja uskomuksiin. (Etzioni, 
1971a, 15–16; Wrong, 2002, 48–52.) Houkuttelevan ja pakottavan auktoriteetin 
välinen ero vastarinnan määrässä selittynee sillä, että houkuttelevassa auktoriteetissa 
asiakas hyötyy taloudellisesti alistumisestaan. Pakottavassa auktoriteetissa asiakkaan 
hyöty koskee ainoastaan voimankäytön negatiivisten seurausten välttämisestä. 

Houkuttelevan auktoriteetin vallan kattavuus (vallan kohteena olevan yksilön 
toimintojen määrä) ja intensiteetti (toimintaa koskevien vaatimusten tiukkuus) ovat 
pienempiä kuin joissakin muissa auktoriteetin muodoissa. Esimerkiksi houkuttelevan 
auktoriteetin legitiimiä auktoriteettia pienempi vallan ala ja intensiteetti selittyy sillä, 
että vallan käyttäjää ja vallan kohdetta eivät yhdistä moraalinen yhteisö ja yhteiset 
tavoitteet. Houkuttelevan auktoriteetin vallan kustannukset aiheutuvat siitä, että 
siihen tukeutuvan vallan käyttäjän on jaettava säännöllisesti taloudellisia etuuksia 
ylläpitääkseen valtasuhteen. (Wrong, 2002, 47–48.)

Houkuttelevan auktoriteetin legitiimiä auktoriteettia pienempi vallan ala ja intensi-
teetti esimerkiksi lastensuojelussa johtuu siitä, että legitiimin auktoriteetin mukaiset, 
yhteisössä jaetut perhearvot ja -normit mahdollistavat kattavamman ja tiukemman 
puuttumisen vanhempien toimintaan. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi maksu-
sitoumuksien ja laskujen maksamisen avulla kontrolloida sitä, että lapsella on koti, 
ruokaa ja vaatteita ja että lapsella on mahdollisuus harrastaa ja käydä iltapäiväkerhoa. 
Sosiaalityöntekijä ei kuitenkaan pääse taloudellisen kontrollin kautta kiinni siihen, 
miten vanhempi hoitaa ja kasvattaa lastaan, miten hän hallitsee omia tunteitaan ja 
kommunikoi lapsen kanssa. 

Legitiimissä auktoriteetissa (legitimate authority) suostumus perustuu vallan kohteen 
velvollisuuteen noudattaa käskyjä ja ohjeita, joita vallan haltijalla on asemansa puolesta 
oikeus antaa. Legitiimissä auktoriteetissa normit eivät koske vain hallitsijan ja hallitun 
välistä suhdetta, vaan ne oletetaan jaettavan laajemmassa ryhmässä, johon molemmat 
osapuolet kuuluvat. Tämä merkitsee samalla sitä, että vallan kohteelle esitettyjen 
vaatimusten on oltava sopusoinnussa ryhmän normien kanssa. Yhteisesti jaetut arvot 
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ja normit ovat syy myös sille, miksi legitiimin auktoriteetin käyttäminen herättää val-
lan kohteissa vähemmän vastarintaa ja miksi valtasuhteen ylläpitämisestä aiheutuvat 
kustannukset ovat pienemmät kuin pakottavassa ja houkuttelevassa auktoriteetissa. 
Legitiimin auktoriteetin vallan kattavuus ja intensiteetti vaihtelevat kattavasta kapeaan 
ja voimakkaasta heikkoon. (Wrong, 2002, 49–52.) 

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän oletetaan jakavan yhteiskunnassa yleisesti omak-
sutut työntekoa, perhe-elämää ja päihteiden käyttöä koskevat arvot ja normit (vrt. 
Raunio, 2009, 106). ”Tavallisten” kansalaisten tekemät lastensuojeluilmoitukset ovat 
hyvä esimerkki siitä, miten ihmiset toimivat, kun he katsovat jonkun rikkovan yleisesti 
hyväksyttyjä perhenormeja. Sosiaalityöntekijällä on asemansa puolesta oikeus valvoa, 
että asiakas noudattaa kyseisiä normeja ja asiakkaalla puolestaan velvollisuus käyttäytyä 
niiden mukaan. Yhteisesti jaetut arvot ja normit ovat syy myös sille, miksi legitiimin 
auktoriteetin käyttäminen herättää asiakkaissa vähemmän vastarintaa ja miksi valta-
suhteen ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset ovat pienemmät kuin pakottavassa ja 
houkuttelevassa auktoriteetissa. Legitiimin auktoriteetin kustannustehokkuus perustuu 
siihen, että asiakkaat arvot ja normit sisäistäneet asiakkaat valvovat yleensä itseään 
eivätkä tarvitse pakottavan ja houkuttelevan auktoriteetin tapaan sosiaalityöntekijän 
ulkoista ”keppiä ja porkkanaa”.

Sosiaalityöntekijä saa taivuteltua asiakkaan tahtoonsa, jos asiakas hyväksyy pää-
piirteissään samat perhearvot ja -normit ja tunnustaa velvollisuutensa toimia niiden 
mukaan. Asiakas saattaa kuitenkin kyseenalaistaa sosiaalityöntekijän oikeuden, jos hän 
ei jaa perhettä koskevia arvoja ja normeja, koska hän kuuluu toiseen, erilaisia arvoja ja 
normeja ”kannattavaan” sosiaaliseen ryhmään. Legitiimin auktoriteetin vahvuutena ja 
heikkoutena on oletus yhteisesti jaetuista arvoista ja normeista. 

Kompetentissa auktoriteetissa (competent authority) vallan kohteen halukkuus nou-
dattaa annettuja ohjeita ja neuvoja johtuu siitä, että vallankohde uskoo vallan haltijan 
omaavan korkeampaa tietoa tai taitoa, joka palvelee hänen omia tavoitteitaan. Vallan 
haltijan valta kumpuaa asiantuntijuudesta, joka pohjautuu vallanhaltijan omaamaan 
erityistietämykseen ja taitoon. (Wrong, 2002, 52–53.) Sosiaalityöntekijä voi ohjata 
asiakkaan kuntoutusta haluamaansa suuntaan, jos asiakas uskoo sosiaalityöntekijän tie-
tävän itseään paremmin, miten hänen kannattaisi edistää omia päämääriään. Wrongin 
(2002) mukaan kompetentille auktoriteetille on tunnusomaista, että valtio takaa erilai-
sin järjestelyin asiantuntijoille yksinoikeuden harjoittaa työtään. Valtion vahvistaman 
asiantuntemuksen hankkiminen tarjoaa yksilölle oikeuden käyttää työssään legitiimin 
auktoriteetin valtaa (Wrong, 2002, 56). Sosiaalityön korkeakoulututkinnon ja muiden 
erityiskoulutusten suorittamisessa on kyse muodollisesta asiantuntemuksesta, joka 
takaa sosiaalityöntekijälle oikeuden käyttää legitiimiä valtaa. 

Kompetentin auktoriteetin valta on kattavuudeltaan kapea-alaista ja intensiteetiltään 
heikkoa. Kompetentin auktoriteetin valtasuhteen ylläpitämisestä aiheutuvat kustan-
nukset ovat sikäli pienet, että tieto ei käytettäessä kulu. Tiedon oppimisesta ja tiedon 
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hankkimiseen ja käsittelemiseen tarvittavista välineistä saattaa sen sijaan aiheutua 
huomattavia kustannuksia. Kompetentti auktoriteetti muistuttaa ”palkitsemisominai-
suudeltaan” houkuttelevaa auktoriteettia, koska se hyödyttää ennemmin vallan kohdetta 
kuin vallan haltijaa. Vallan haltijan tarjoama etuus on vain tiedollinen, ei taloudellinen. 
Kompetentti valta on sikäli ”lempeää”, ettei se pakottavan auktoriteetin tapaan uhkaa 
asiakasta jollain tai legitiimin auktoriteetin tapaan velvoita asiakasta johonkin, vaan 
se antaa asiakkaalle neuvon, jota hän seuraa tai sitten ei. (Wrong, 2002, 53–56, 71.)

Kompetenttia auktoriteettia käyttävän sosiaalityöntekijän valta on kattavuudeltaan 
kapeaa, koska hän keskittyy lähtökohtaisesti asiakkaan esille nostamaan huolenaihee-
seen. Tämä ehto ei sosiaalityössä useinkaan täyty, koska asiakkaat eivät välttämättä 
tunnista ja tunnusta ongelmaansa, vaan tulevat ohjatuksi sosiaalityön piiriin jonkin 
ulkopuolisen tahon toimesta. Sosiaalityöntekijän valta on intensiteetiltään heikkoa, 
koska hän ei varsinaisesti vaadi asiakkaalta mitään, vaan hän ainoastaan neuvoo ja ohjaa 
asiakasta tekemään jotain. Kompetentti auktoriteetti aiheuttaa käsittääkseni legitiimiä 
auktoriteettia vähemmän vastarintaa asiakkaassa, koska sen vallankäyttö on legitiimiä 
auktoriteettia kapea-alaisempaa ja intensiteetiltään heikompaa. Lisäksi kompetentin 
auktoriteetin vallankäyttö on asiakkaan tiedollisista tarpeista eikä yhteisön oletetuista 
yhteisistä arvoista ja normeista lähtevää. 

Persoonallinen auktoriteetti (personal authority) on vallan kattavuudeltaan laajaa 
ja intensiteetiltään voimakasta. Persoonallisessa auktoriteetissa totteleminen perustuu 
vallan kohteen haluun miellyttää tai palvella henkilöä, jonka henkilökohtaisia ominai-
suuksia hän arvostaa tai pitää merkittävinä. Vallan käyttäjän merkitys vallan kohteelle 
voi perustua esimerkiksi rakkauteen, ystävyyteen tai kunnioitukseen. Vallan käyttäjän 
valta perustuu ennemminkin hänen persoonallisiin piirteisiinsä kuin hänen sosiaaliseen 
rooliinsa tai yleistettäviin normatiivisiin laatuihin. Persoonallinen valta pohjautuu pi-
kemminkin vallan käyttäjän henkilökohtaisiin piirteisiin kuin hänen kykyynsä palkita, 
rangaista ja neuvoa. Persoonallinen auktoriteetti voi tulla esille niin institutionaalisissa 
kuin henkilökohtaisissa asetelmissakin. Persoonallisella auktoriteetilla ”päällystetään” ja 
”tehostetaan” usein toimijoiden legitiimiin ja kompetenttiin auktoriteettiin perustuvia 
asemia. (Wrong, 2002, 60–64, 71.) 

Sosiaalityöntekijä saattaa henkilökohtaisella viehätysvoimallaan – esimerkiksi 
päättäväisyydellään, omistautuneisuudellaan, luotettavuudellaan, huumorintajullaan 
ja myötätunnollaan – taivutella asiakkaan jonkun palvelun kannalle, jos nämä piirteet 
herättävät asiakkaassa riittävästi myönteisiä tunteita. Vaikka sosiaalityöntekijä kohtaa 
asiakkaan yleensä institutionaalisessa asetelmassa, hän voi tehostaa tai täydentää legi-
tiimiin ja kompetenttiin auktoriteettiin perustuvaa vallankäyttöään persoonallisilla 
piirteillään. Asiakkaan on helpompi hyväksyä vaatimukset, jos hän kokee sosiaalityön-
tekijän ilmentävän omalla persoonallaan – esimerkiksi päättäväisyydellään, suorapu-
heisuudellaan ja myötätunnollaan – abstrakteja arvoja ja normeja, joita ryhmä odottaa 
hänen automaattisesti noudattavan. Jos asiakas antaa sosiaalityöntekijän persoonalle 
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suuren arvon, asiakas seuraa mielellään sosiaalityöntekijän antamia käskyjä ja ohjeita, 
jolloin sosiaalityöntekijän vallan käyttö voi kattaa useampia toiminnan alueita ja olla 
intensiteetiltään normaalia voimakkaampaa. 

Pakottavaa, houkuttelevaa, legitiimiä, kompetenttia ja persoonallista auktoriteettia 
yhdistää se, että vallan haltijan tahdon ilmaisemisella – käskemisellä – on keskeinen sija 
toiminnassa (Ylikoski, 2000, 22–23). Sosiaalityöntekijän käsky, vaatimus, kehotus tai 
toive kertoo asiakkaalle, mitä hänen odotetaan tekevän. Tahdon kommunikoiminen 
merkitsee samalla sitä, että vallan kohteella on mahdollisuus valita, suostuuko hän 
vallan haltijan esittämään vaatimukseen vai ei (Ylikoski, 2000, 23). Käsittelen seuraa-
vaksi kolmea vallan muotoa, joissa vallan haltijan tahdon ilmaisulla ja vallan kohteen 
päätöksellä vastarintaan asettumisesta ei ole vastaavaa merkitystä. 

Taivuttelemisessa (persuasion) vallan lähteenä on taivuttelemisen taito. Yksilöi-
den välillä on eroja vakuuttamisen ”lahjoissa”. Taivuttelu perustuu toisen osapuolen 
esittämiin väitteisiin ja kehotuksiin, joita toinen arvioi omien arvojensa ja tavoittei-
densa pohjalta ja päättää, ottaako hän toisen argumentit ja ehdotukset toimintansa 
ohjenuoraksi. Se poikkeaa legitiimistä, pakottavasta ja houkuttelevasta auktoriteetista 
siinä, ettei se velvoita mihinkään, eikä myöskään uhkaa tai houkuttele millään. Toinen 
osapuoli voi myös esittää vastaväitteitä ja kääntää vakuuttamisen asetelman toisinpäin. 
Taivutteleminen poikkeaa kompetentista auktoriteetista siinä, että se perustuu argu-
mentin sisältöön eikä kompetentin auktoriteetin tapaan argumentin asiantuntijaläh-
teeseen. (Wrong, 2002, 32–34.) Vaikka vakuuttamisessa tahto toisinaan ilmaistaan, 
se ei onnistuessaankaan auktoriteetin eri muotojen tapaan ole syy toisen toiminnalle 
(Ylikoski, 2000, 22). 

Asiakas taipuu sosiaalityöntekijän päihdekuntoutusta puoltavien argumenttien 
kannalla, jos hän haluaa raitistua ja arvioi kuntoutuksen auttavan raitistumistaan; ei 
velvollisuuden, uhan, palkinnon tai sosiaalityöntekijän suuremman asiantuntemuksen 
vuoksi. Valta-asetelma voi myös kääntyä taivuttelemisen aikana. Asiakas saattaa onnis-
tua vakuuttamaan perusteluillaan työntekijän siitä, ettei tietty kuntoutusohjelma sovi 
hänelle, vaan pikemminkin joku toinen kuntoutuksen muoto. Toisen osapuolen tahdon 
ilmaisu ei aikaisempien auktoriteetin muotojen tapaan ole syy toisen toiminnalle, vaan 
se, missä määrin sosiaalityöntekijän esittämät perustelut ovat linjassa asiakkaan omien 
arvioiden ja tavoitteiden kanssa. 

Taivutteleminen on vallan alaltaan ja intensiteetiltään useampia muita vallan muo-
toja rajoitetumpaa. Taivuttelemisen ”ei-uhkaavuuden, ei-palkitsevuuden ja ei-velvoit-
tavuuden” vuoksi vakuuttamisesta koituu vallan haltijalle legitiimiin, pakottavaan ja 
houkuttelevaan auktoriteettiin verrattuna vähän valtasuhteen ylläpitämisestä aiheutuvia 
kustannuksia. Se nostattaa samasta syystä myös legitiimiä, palkitsevaa ja houkuttelevaa 
auktoriteettia vähemmän vastarintaa. (Wrong, 2002, 33–34.) 

Taivutteleminen on valtakustannuksiltaan edullista, koska sosiaalityöntekijän ar-
gumentit eivät käyttämällä kulu ja koska vakuuttaminen ei aiheuta juuri vastarintaa. 
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Taivuttelemisen ”ei-luonne” on nähdäkseni syy myös sille, miksi sosiaalityöntekijän 
vallan ala koskee niin pientä joukkoa asiakkaan toimintoja ja miksi niitä säädellään 
niin heikosti. Vallan alan kapeus ja intensiteetin heikkous johtuvat siitä, ettei sosiaali-
työntekijä voi vaatimuksia toteutettaessa vedota voimankäyttöön, palkintoon, velvol-
lisuuteen, asiantuntemukseen tai persoonan vetovoimaan, vaan ainoastaan asiakkaan 
arvioon argumentin pätevyydestä. 

Voima (force) viittaa yleensä fyysiseen voimankäyttöön, jolla vallanhaltija rajoittaa 
vallan kohteen fyysisiä toimintamahdollisuuksia esimerkiksi väkivallan ja eristämisen 
avulla (Wrong, 2002, 24). Voimankäyttö voi kohdistua myös muuhun kuin vallan 
kohteeseen fyysisenä henkilönä. Vallan kohteen toimintaa on mahdollista rajoittaa 
esimerkiksi takavarikoimalla hänen liikkumisvälineensä ja erottamalla hänet yhteisöstä. 
(Ylikoski, 2000, 18.) Esimerkiksi lastensuojelussa lapsen käyttäytymistä rajoitetaan 
fyysisesti määräämällä liikkumisvapauden alasta. Lapsen toimintaa voidaan kontrolloida 
muutenkin esimerkiksi takavarikoimalla hänen yhteydenpitovälineensä. 

Voimankäytölle on tunnusomaista, ettei se sisällä vallankäyttäjän tahdon kommuni-
kointia vallan kohteelle. Vallankäyttäjä ei vaadi vallan kohteelta mitään, eikä hän pyydä 
tätä osallistumaan mihinkään, vaan ainoastaan rajoittaa hänen toimintaansa. Vallan 
haltijan tahdon ilmaisematta jättäminen merkitsee samalla sitä, ettei vallan kohde voi 
valita, toimiiko hän halutulla tavalla. (Ylikoski, 2000, 19, 22–23.) Lasten huostaan-
otossa on kyse voimankäytöstä, jossa vallan kohteen käyttäytymisellä ei ole merkitystä. 
Lasten huostaanoton (voimankäytöllä) valmistelemisen aloittamisella uhkaamisessa 
sen sijaan on kyse vallankäytön muodosta, jonka lopputulokseen vanhemmat voivat 
omalla toiminnallaan vaikuttaa. 

Jos vallan haltija saa vallan kohteen toteuttamaan vallan haltijan tahdon tietämättään, 
kyse on manipulaatiosta (manipulation). Vallan kohteella ei ole mahdollisuutta valita, 
asettuuko hän vastarintaan, koska vallanhaltija ei ole ilmaissut tahtoaan, eikä vallan 
kohde ole tietoinen vallanhaltijan tarkoitusperistä tai edes hänen olemassaolostaan. 
Manipulointi on vallan muotona melko rajoitettua vallan alaltaan ja intensiteetiltään. 
Manipuloinnilla pystytään vaikuttamaan rajoitetusti ihmisen toimintaan kuten jonkin 
kaupallisen tuotteen ostamiseen tai poliittisen ehdokkaan valitsemiseen. Manipulointi 
voi kuitenkin toimia tehokkaana lisänä, kun se yhdistetään muihin vallan muotoihin. 
(Wrong, 2002, 28–30.) 

Sosiaalityöntekijä saattaa manipuloida asiakasta kertomalla asiakkaalle ”vahingossa” 
asian, jotta asiakas tekisi toivotun johtopäätöksen, muuttaisi toimintansa suuntaa ja 
toteuttaisi tietämättään sosiaalityöntekijän tahdon. Manipulointia edesauttavat esi-
merkiksi retoriset, psykologiset ja sosiaaliset taidot. Sekä sosiaalityöntekijän mahdol-
lisuudet manipuloida asiakkaita laajemmassa mittakaavassa, että hänen vallan alansa ja 
intensiteettinsä ovat rajoitetut. Manipuloinnilla on parhaat edellytykset menestyä, jos 
sosiaalityöntekijä yhdistää sen muihin vallan muotoihin. Vallan käyttämisen keskeiset 
piirteet vallan muotojen mukaan voidaan kiteyttää taulukoksi 11.
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Taulukko 11. Vallan käyttämisen keskeiset piirteet eri vallan muodoissa

Vallan muoto Vallan haltijan 
tahdon ilmauksen 
merkitys

Vastarinnan 
mahdollisuus ja 
merkitys

Vallan haltijan 
vallan perusta

Vallan kohteen 
suostumuksen syy

Pakottava 
auktoriteetti

Ohjaa toimintaa Mahdollista Voima Voimakäytöllä pe
lottelu

Houkutteleva 
auktoriteetti

Ohjaa toimintaa Mahdollista Taloudelliset edut ja 
palvelut

Taloudellisilla eduil
la houkuttelu

Legitiimi 
auktoriteetti

Ohjaa toimintaa Mahdollista Aseman takaama 
oikeus ja yhteiset 
arvot ja normit

Velvollisuus ja yhtei
set arvot ja normit

Kompetentti 
auktoriteetti

Ohjaa toimintaa Mahdollista Tieto, taito ja asian
tuntemus

Asiantuntijan tieto 
mahdollistaa omien 
intressien edistä
misen

Persoonallinen 
auktoriteetti

Ohjaa toimintaa Mahdollista Persoonalliset piir
teet

Tunteet, joita toisen 
persoonaan liitetään

Taivuttelu Tahto voidaan 
ilmaista, mutta se ei 
sellaisenaan ohjaa 
toimintaa

Vastarinta ”vastaan 
argumentoinnin” 
muodossa mah
dollista

Tiedolliset ja retoriset 
taidot

Argumentit omien 
arvojen ja tavoittei
den suuntaisia

Voima Tahtoa ei ilmaista tai 
sen ilmaisulla ei ole 
merkitystä

Vastarinta mahdol
lista, mutta sillä ei 
merkitystä

Voima Suostumuksella ei 
merkitystä

Manipulaatio Tahto salataan Ei mahdollista Retoriset, sosiaaliset 
ja psykologiset taidot

Vallan kohteen 
tietämättömyys

5.2  Valta prosessina: lähtökohtana vallan muotojen 
hyväksyttävyys ja vastustettavuus 

Sosiaalityöntekijän valta riippuu merkittävästi siitä, millaisia resursseja hänellä on 
käytettävissään ja miten hän käyttää niitä asiakkaaseen. Valtasuhteen perusta (base) 
koostuu niistä resursseista, joita vallan harjoittaja voi hyödyntää pyrkiessään vaikutta-
maan vallan kohteen toimintaan (Kusch, 1993, 100). Sosiaalityöntekijän valta asiak-
kaaseen pohjautuu resurssien väliseen epätasapainoon, joka vallitsee hänen ja asiakkaan 
välillä. Wrong pidä mitään vallan muotoa muita tärkeämpänä eikä kiistä lievempien, 
ei-sortavien [persoonallisen, kompetentin, legitiimin auktoriteetin ja houkuttelevan 
auktoriteetin ja taivuttelemisen] vallan muotojen merkitystä, vaikka vallan haltija 
joutuisi turvautumaan voimankäyttöön viimeisenä keinonaan (2002, 121–122). 

Sosiaalityöntekijän valta ei perustu mihinkään yksittäiseen fundamentaaliseen 
resurssiin kuten talouteen, voimaan ja normatiivisiin tuntemuksiin, johon verrattuna 
muut resurssit olisivat toissijaisia. Yksittäiset resurssit eivät siis determinoi sitä, mitä 
resurssia sosiaalityöntekijä kulloinkin käyttää, vaan pikemminkin tavoite, johon 
hän pyrkii. Wrong vaikuttaa kuitenkin antavan lievemmille ja hyväksyttävämmille 
vallanmuodoille etusijan sikäli, että hän lähtee toistuvasti liikkeelle miedommista 
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vallan muodoista kohti jyrkempiä vallan muotoja. Resurssien luokittelu on ”vallan 
kohde-vetoista” sikäli, että resurssit erotellaan toisistaan sen perusteella, mistä eri 
syistä vallan kohteet taipuvat vallan haltijan tahtoon. Huomio kiinnittyy näin siihen, 
mitä palkitsemiseen, rankaisemiseen, normatiivisiin oikeuksiin, asiantuntemukseen, 
persoonaan ja vakuuttamiseen liittyviä voimavaroja sosiaalityöntekijällä on hallussaan. 

Edellä kävi ilmi, että vallan eri muodot poikkeavat toisistaan vallan kattavuuden, 
intensiteetin, ylläpitämiskustannusten ja vastarinnan todennäköisyyden perusteella. 
Jos hallittavana olevat yksilöt koostuvat moniaineksisesta, heterogeenisestä joukosta, 
vallan haltijalle on hyödyllistä, jos hänellä on erilaisia resursseja, joihin hän voi tur-
vautua. Syy on ilmeinen: vallan kohteet poikkeavat toisistaan siinä, millaisiin vallan 
muotoihin he alistuvat ja millaisiin eivät. Vallan haltijalle on myös edullista, jos hänellä 
on laaja resurssivarasto käytettävissään, koska hän voi vastarintaa kohdatessaan siirtyä 
lievemmistä vallan käytön muodoista jyrkempiin muotoihin. Laaja ja monipuolinen 
resurssivalikoima hyödyttää vallan haltijaa kahdella tavalla: hän pystyy sen avulla pitä-
mään valtasuhteen pidemmällä aikavälillä vakaana ja käyttämään kohtalaisen kattavasti 
ja intensiivisesti valtaa vallan kohteeseen. (Wrong, 2002, 71–73.) 

Sosiaalityöntekijä on sitä paremmassa asemassa, mitä enemmän erilaisia resursseja 
hänellä on käytettävissään erilaisten asiakkaiden käsittelemiseen. Laaja valtaresurs-
sien kirjo helpottaa myös asiakkaan vastarinnan käsittelyä, koska sosiaalityöntekijä 
voi siirtyä vastustusta kohdatessaan lievemmistä vallan muodoista jyrkempiin vallan 
käytön muotoihin. Sosiaalityöntekijä saattaa esittää asiakkaalle aluksi työelämään val-
mentautumista suostuttelutaitoihinsa ja asemaansa nojaten, mutta siirtyä vastustusta 
kohdatessaan taloudellisilla pakotteilla uhkaamiseen. Wrong (2002, 71–73) ei ota 
kantaa siihen, missä järjestyksessä lievemmistä vallan muodoista kivutaan vahvempiin 
vallan muotoihin. Syy on se, että Wrong uskoo ihmisten eroavan toisistaan siinä, mitä 
auktoriteetin muotoja he tottelevat. Wrongin mukaan on epärealistista olettaa laajoissa 
valtasuhteissa, että eri yksilöt reagoisivat samalla tavalla eri vallan muotoihin. 

Vaikka vallan muodot käytännön tilanteissa sekoittuvat usein toisiinsa ja vaikka 
yksilöiden välillä on eroja siinä, miten he tottelevat eri vallan muotoja, vallan muotojen 
hyväksyttävyysjärjestykseen asettamista on mahdollista perustella sillä, että se toimii 
suuntaa-antavana ohjeena sosiaalityöntekijän vallan käytölle.12 Wrong (2002, 71–72) 

12 Kyse ei ole pelkästään vallan kohteiden välisistä eroista siinä, miksi he tottelevat vallan käyttäjää. Vallan 
muotojen käyttämisjärjestykseen vaikuttaa myös se, miten tiukkoja tavoitteita ja vaatimuksia vallan haltija 
asettaa vallan kohteen toiminnalle. Rajattoman, aikuisiin ylivallan ottaneen lapsen karkailemiskierrettä 
katkaisevan sosiaalityöntekijän saattaa olla perusteltua lähteä liikkeelle legitiimin auktoriteetin oikeudesta 
pysäyttää lapsen itseään ja toisia vahingoittava toiminta ja sijoittaa lapsi pakottavan auktoriteetin mu-
kaisesti kiireellisesti lastenkotiin. Työntekijän ei ole aina järkevää tai edes mahdollista hankkia asiakkaan 
suostumusta vallan kevyempien muotojen kuten vakuuttamisen, persoonan ja asiantuntemuksen avulla. 
Tämä ei tarkoita sitä, ettei sosiaalityöntekijä voisi hyötyä siitä, että hän tietää suuntaa-antavasti, miten 
hänen käyttämänsä vallan muodot asettuvat hierarkkisesti hyväksyttävyydeltään ja vastustettavuudeltaan. 
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tarjoaa yhden vanhempaa ja lasta koskevan esimerkin siitä, missä järjestyksessä vallan 
haltija etenee kevyemmistä muodoista jyrkempiin vallan muotoihin. Järjestys on: 
taivuttelu-palkinnoilla houkuttelu-kompetentti auktoriteetti-legitiimi auktoriteetti-
voimankäytöllä uhkaaminen-voimankäyttö. Wrong tarjoaa myös toisen, presidenttiä, 
ammattiyhdistyksiä ja yrityksiä koskeva esimerkin, mutta siinä vallan muodoilla ei ole 
selvää järjestystä, vaan ne pikemminkin sisältyvät toisiinsa. Vaikka Wrong ei haluakaan 
asettaa vallan muotoja hyväksyttävyysjärjestykseen, edellä on käynyt ilmi, että hän 
pitää toisia vallan muotoja hyväksyttävämpinä ja vähemmän vastarintaa aiheuttavina 
kuin toisia vallan muotoja.

Vallan jyrkemmät muodot on mahdollista erottaa vallan lievemmistä muodoista 
vallan muotojen hyväksyttävyyden, vastustettavuuden, kattavuuden ja intensiteetin 
mukaan. Lähtökohtana on se, että toisten resurssien käyttämistä pidetään hyväksyttä-
vämpänä kuin toisten tai ettei resurssien käyttöä ole (manipulaation tapauksessa) ole 
tietämättömyyden vuoksi mahdollista vastustaa. Dennis H. Wrongin (2002) ja Amitai 
Etzionin (1971a) mukaan legitiimiin auktoriteettiin perustuva vallan käyttö herättää 
vähemmän vastarintaa kuin houkutteleva auktoriteetti ja houkuttelevan vastarinnan 
käyttäminen vastaavasti vähemmän kuin pakottava auktoriteetti. Syy on se, että vallan 
kohteiden totteleminen ei perustu ulkoisiin rangaistuksiin tai palkintoihin, vaan yh-
teisössä yhteisesti jaettuihin arvoihin, uskomuksiin ja merkityksiin. (Etzioni, 1971a, 
15–16; Wrong, 2002, 52.) Vähäisempi vastarinta selittyy sillä, että vallan kohteiden 
totteleminen perustuu normatiivisten merkitysten eli normien sisäistämiseen, eikä 
pakottavan ja houkuttelevan auktoriteetin tapaan tilanteista riippuviin palkintoihin 
ja rangaistuksiin. 

Olen itse sillä kannalla, että persoonallisen auktoriteetin käyttäminen aiheuttaa 
vähemmän vastustusta kuin legitiimi auktoriteetti. Persoonallisen auktoriteetin 
hyväksyttävyys perustuu vallan kohteen auktoriteetille (vallan haltijalle) antamalle 
merkitykselle; legitiimin auktoriteetin hyväksyttävyys perustuu ryhmässä jaettuihin 
normatiivisiin merkityksiin, jotka tuottavat vallan haltijalle oikeuden käskeä ja vallan 
kohteelle velvollisuuden totella. Ajatuksena on se, että vallan kohteen on psykologisesti 
helpompaa noudattaa sellaisen auktoriteetin ohjeita, jonka merkitys perustuu enemmän 
hänen omiin tunteisiinsa kuin ryhmän uskomuksiin. Asiakkaan on kivuttomampi 
hyväksyä vaatimukset, jos hän tuntee sosiaalityöntekijän ilmentävän konkreettisesti 
omalla persoonallaan – esimerkiksi päättäväisyydellään, suorapuheisuudellaan ja 
myötätunnollaan – abstrakteja arvoja ja normeja, joita ryhmä odottaa hänen auto-
maattisesti noudattavan. 

Vaikka vallan kohteet pitäisivät legitiimin auktoriteetin toimintaa arvojen puolesta 
oikeutettuna, he eivät välttämättä halua toteuttaa hänen vaatimuksiaan (Etzioni, 1971b, 
360–361). Persoonallisella auktoriteetilla voidaan pehmentää legitiimin auktoriteetin 
”haittavaikutuksia”, joita yhteisesti jaettujen normien, sääntöjen ja velvollisuuksien nou-
dattaminen vallan kohteissa aiheuttaa. Persoonallisen ja legitiimin auktoriteetin välinen 
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suhde muistuttaa tässä mielessä karismaattisen auktoriteetin ja legaalis-rationaalisen 
(byrokraattisen) auktoriteetin välistä suhdetta.

Amitai Etzionin (1968, 1971a) mukaan vallan kohteiden on yleensä vaikeaa sitou-
tua pysyvästi byrokratian sääntöihin ja tavoitteisiin, koska ne ovat ristiriidassa heidän 
muiden intressiensä ja halujensa kanssa. Sen vuoksi byrokraattiset organisaatiot 
yrittävät muuttua karismaattiseen suuntaan ja tarjota keulakuvaksi persoonaa, johon 
vallankohteiden on helpompi samaistua ja joka antaa psyykkistä voimaa sitoutua or-
ganisaation sääntöihin ja vastustaa organisaation ulkopuolisia voimia. (Etzioni, 1968, 
80, 83; Etzioni, 1971a, 82–83.) Wrong vaikuttaa paikoin itsekin pitävän persoonallista 
auktoriteettia legitiimiä auktoriteettia vaikuttavampana voimana. Wrong toteaa sivu-
mennen persoonallisesta auktoriteetista puhuessaan, että vaikka legitiimi auktoriteetti 
antaa vanhemmille suuren vallan lapsen yli, vanhemman persoonallisuudella on suurin 
vaikutus lapsen piirteiden muokkaamisessa (Wrong, 2002, 64). 

Sosiaalityöntekijän persoonallinen auktoriteetti antaa asiakkaalle psyykkistä voimaa 
kestää vastoinkäymisiä, byrokratian jäykkyyksiä ja ”järjettömyyksiä” ja pitäytyä sovi-
tuissa tavoitteissa, vaikka ne olisivat ajoittain ristiriidassa asiakkaan omien tavoitteiden 
ja halujen kanssa, kun hän kohtaa muita ihmisiä. Kompetentti auktoriteetti sijoittuu 
hyväksyttävyydeltään persoonallisen ja legitiimin auktoriteetin väliin. Legitiimin 
auktoriteetin valta on kattavuudeltaan (rajoitettavien toimien laajuudeltaan) ja inten-
siteetiltään (voimakkuudeltaan) on suurempaa kuin kompetentin auktoriteetin, jonka 
vallan käyttö kohteisiin on kapea-alaisempaa ja intensiteetiltään kevyempää (Wrong, 
2002, 49–60, 71). 

Kompetentin auktoriteetin (tiedon ja asiantuntemuksen) suurempi hyväksyttävyys 
perustuu siihen, että sosiaalityöntekijä voi asiantuntemuksensa nojalla tarjota asiak-
kaalle neuvoja ja arvioita ja auttaa häntä ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. 
Kompetentti auktoriteetti muistuttaa ”palkitsemisominaisuudeltaan” houkuttelevaa 
auktoriteettia. Wrong (2002) toteaa kompetentin auktoriteetin muistuttavan houkut-
televaa auktoriteettia sikäli, että se hyödyttää ennemmin vallan kohdetta kuin vallan 
haltijaa. Vallan haltijan tarjoama etuus on vain tiedollinen, ei taloudellinen. (Wrong, 
2002, 55.) Kompetentin auktoriteetin legitiimiä auktoriteettia suurempi hyväksyt-
tävyys perustuu siihen, että sen vallankäyttö on kapea-alaisempaa ja kevyempää ja 
sen vallankäyttö on asiakkaan tiedollisista tarpeista eikä yhteisön jaetuista arvoista ja 
normeista lähtevää. 

Houkuttelevan ja pakottavan auktoriteetin välinen ero vastarinnan määrässä 
selittynee sillä, että houkuttelevassa auktoriteetissa hallittu hyötyy taloudellisesti 
alistumisestaan. Pakottavassa auktoriteetissa vallan kohteen hyöty koskee ainoastaan 
voimankäytön negatiivisten seurausten välttämistä. Houkutteleva auktoriteetti voidaan 
jakaa kahtia sen mukaan, onko siinä kyse taloudellisen edun lupaamisesta vai taloudel-
lisen edun poistamisella tai vähentämisellä uhkaamisesta. Tuntuisi luontevalta ajatella, 
että taloudellisella sanktiolla uhkaaminen herättää taloudellisen etuuden lupaamista 
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enemmän vastarintaa. Edellisessä tapauksessa vallan kohde vain välttää hyödyn menet-
tämisen; jälkimmäisessä tapauksessa hänen hyötynsä lisääntyy. 

Vastarinnan vähäisyys ei riipu vain vallankäytön normatiivisesta hyväksyttävyydestä, 
hyödyttävyydestä, rankaisevuudesta tai persoonallisuudesta, vaan se voi johtua myös 
vallankäytön neutraalisuudesta. Taivutteleminen on tällainen vallan käytön lähde. Se 
ei perustu valta-asetelmaan, joka velvoittaisi vallan kohdetta mihinkään tai uhkaisi tai 
houkuttelisi häntä millään (Wrong, 2002, 34). Taivutteleminen aiheuttaa vallan koh-
teessa vähemmän vastarintaa kuin kompetentti auktoriteetti. Tämä johtuu nähdäkseni 
siitä, että vakuuttaminen perustuu vallan kohteen arvioon argumentin osuvuudesta 
ja järkevyydestä eikä kompetentin auktoriteetin tapaan vallan haltijan korkeamman 
asiantuntemuksen varassa annettuun toimintaohjeeseen (vrt. Wrong, 2002, 32, 54). 

Taivutteleminen nostattaa vallan kohteessa myös vähemmän vastustusta kuin persoo-
nallinen auktoriteetti. Perustelen tätä kahdella seikalla: vakuuttaminen ei ensinnäkään 
vaadi hallittua toimimaan jonkin ulkopuolisen auktoriteetin (rankaisemisen, palkitse-
misen, asiantuntemuksen, velvollisuuden tai persoonan) mukaan. Toiseksi taivuttele-
misessa vallan kattavuus ja intensiteetti ovat rajoittuneempia, kun taas persoonallisessa 
auktoriteetissa vallan käyttö on kattavampaa (useampia vallan kohteen toiminnan alueita 
käsittävää) ja intensiteetiltään (toimintaa koskevilta vaatimuksiltaan) voimakkaampaa. 

Wrongin (2002, 34) mukaan taivutteleminen on yksi vähiten vastarintaa herättä-
vistä vallan muodoista. Olen itse sillä kannalla, että se on toiseksi vähiten vastustusta 
aiheuttava resurssi, koska vallan kohde voi arvioida argumentteja täysin omien arvo-
jensa ja tavoitteidensa valossa, eikä siinä yleensä vaadita tai neuvota vallan kohdetta 
tekemään mitään. Ja vaikka toista keskustelun tiimellyksessä kehotettaisiin tekemään 
jotain, kieltäytymisestä ei seuraa mitään. Vastarinnassa ei ole yleensä kyse käskyn vaan 
argumentoinnin vastustamisesta, joka ilmenee vasta-argumentointina tai ”argumen-
tointiin hermostumisena”. 

Minusta manipulaatio on vähiten vastustusta nostattava vallan muoto, koska vallan 
kohde ei voi vastustaa asiaa, josta hän ei ole tietoinen. Manipuloinnissa kohde ei voi 
vastustaa vallanhaltijaa edes vasta-argumentoinnin ja ”hermostumisen” keinoin. Mani-
pulaatiota pidetäänkin sen näkymättömyyden ja vastarinnan mahdottomuuden vuoksi 
usein kaikkein epäinhimillisimpänä vallan muotona (Wrong, 2002, 30). 

5.3  Valta prosessina: vallan käyttö vallan muodosta  
toiseen hyppimisenä

Edellisen jakson pääsanoma voidaan tiivistää taulukoksi 12. Taulukko asettaa vallan 
muodot järjestykseen vastarinnan vähäisyyden mukaan. Manipulaatio aiheuttaa vähiten 
vastarintaa ja pakottava auktoriteetti eniten. Taulukosta ilmenevät myös vastustuksen 
määrän vaihtelun syyt.
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Taulukko 12. Vallan muotojen sijaluvut vastarinnan vähäisyyden mukaan ja vastustuksen 
määrän vaihtelun syyt 

Vastarinnan vähäisyys eri vallan muodoissa Vastustuksen määrän vaihtelemisen syyt

1. Manipulaatio Vallan kohteen tietämättömyys

2. Taivutteleminen Vallan muodon neutraalisuus ja vallan käytön kapeus ja 
keveys

3. Persoonallinen auktoriteetti Vallan muodon tunteellinen hyväksyttävyys 

4. Kompetentti auktoriteetti Vallan muodon asiantuntemuksellinen hyväksyttävyys ja 
vallan käytön kapeus ja keveys

5. Legitiimi auktoriteetti Vallan muodon normatiivinen hyväksyttävyys

6. Houkutteleva auktoriteetti palkitsemisena Vallan muodon taloudellinen hyväksyttävyys 

7. Houkutteleva auktoriteetti rankaisemisena Vallan muodon hyväksyttävyys taloudellisten etujen 
menettämisen välttämisenä

8. Pakottava auktoriteetti Voimankäytön välttämiseen perustuva hyväksyttävyys

Sosiaalityöntekijän vallan käyttöä voidaan ajatella tietoisena hyppimisenä vallan 
portaalta toiselle. Vallan käyttöä on mahdollista tarkastella myös resursseista toisiin 
resursseihin siirtymisenä, koska vallan muodot perustuvat oikeutettavuuden asteiltaan 
toisistaan eroaviin resursseihin. Nyrkkisääntö on se, että sosiaalityöntekijän kannattaa 
lähteä liikkeelle mahdollisimman oikeutettavista ja vähän vastarintaa aiheuttavista 
vallan muodoista ja siirtyä vähemmän oikeutettuihin ja jyrkempiin vallankäytön muo-
toihin vasta sitten, jos hän ei saa tahtoaan niillä läpi. Sosiaalityöntekijän on järkevää 
aloittaa vallan käyttö taivuttelemisella, jossa hän argumentoi jonkin asian puolesta 
jollakin perusteella ja johon asiakas vastaa omilla argumenteillaan. 

Ellei keskustelussa päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten tilanteessa lähdettäisiin 
etenemään, sosiaalityöntekijän kannattaa seuraavaksi tukeutua persoonallisiin piirtei-
siin kuten empatiaan, suorapuheisuuteen, jämäkkyyteen ja rehellisyyteen ja koettaa 
ajaa tahtoaan niiden avulla läpi. Sosiaalityöntekijä voi seuraavaksi lähestyä asiakasta 
hänen tiedollisista tarpeistaan käsin ja taivutella häntä omalle kannalleen kompetentin 
auktoriteetin mukaisesti tarjoamalla hänelle neuvoja ongelman ratkaisemiseksi. Ellei 
tämäkään auta, sosiaalityöntekijä voi legitiimin auktoriteetin mukaisesti tukeutua ar-
voihin ja normeihin, jotka korostavat asiakkaan velvollisuutta toimia esitetyllä tavalla.

Sosiaalityöntekijän kannattaa seuraavaksi taivutella asiakasta tarjoamalla houkut-
televan auktoriteetin mukaisesti asiakasta hyödyttäviä taloudellisia etuja. Jos asiakas 
on saanut aikaisemmin taloudellisia etuuksia, sosiaalityöntekijä voi uhata myös niiden 
poisvetämisellä. Elleivät nämäkään keinot tepsi, hänen on mahdollista uhata asiakasta 
voimakäytöllä tai koettaa manipuloida asiakas eri tavoin toteuttamaan oman tahtonsa. 

Sosiaalityöntekijä saattaa taltuttaa asiakkaan vastarinnan myös hyppimällä vallan 
portaikkoa kovemmista keinoista pehmeämpiin keinoihin päin. Jos asiakas kyseen-
alaistaa sosiaalityöntekijän kompetenttiin auktoriteettiin perustuvan tietämyksen tai 
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legitiimiin auktoriteettiin pohjautuvan oikeuden, sosiaalityöntekijän on hypittävä 
taivuttelemisen portaalle ja perusteltava väitteensä ja oikeutensa (vrt. Wrong, 2002, 
54, 77). Sosiaalityöntekijä voi palauttaa kompetentin auktoriteetin asiakkaan silmissä 
esimerkiksi kertomalla päihdekuntoutuksen edut ja haitat ja selittämällä, millaiseen 
teoreettiseen käsitykseen se perustuu. Sosiaalityöntekijä saattaa joutua myös perustele-
maan asiakkaalle, mihin arvoihin, normeihin ja lakipykäliin hänen oikeutensa perustuu. 

Asiakas voi myös epäillä legitiimin auktoriteetin takana olevaa byrokraattista järkeä, 
jolloin sosiaalityöntekijän on hypättävä persoonallisen auktoriteetin portaalle ja luotava 
omalla persoonallaan asiakkaalle psyykkistä voimaa kestää byrokratian jäykkyyksiä ja 
”järjettömyyksiä”. Asiakas saattaa myös kyseenalaistaa legitiimin auktoriteetin perustana 
olevat arvot ja normit, jolloin sosiaalityöntekijän on kyettävä omalla persoonallaan – 
esimerkiksi omistautuneisuudellaan ja luotettavuudellaan – muuttamaan abstraktit 
arvot ja normit konkreettiseksi toiminnaksi, johon asiakas voi uskoa ja luottaa. 

Valtakeinoissa toisiin hyppäämisessä on rajoituksensa. Tämä johtuu siitä, että eri-
laisten valtaresurssien samanaikaisella käyttämisellä on taipumus heikentää toistensa 
vaikutusta (Etzioni, 1971a, 6–8; Etzioni, 1971b, 366–368; Wrong, 2002, 72–74). 
Pakottavan vallan samanaikaisella käytöllä legitiimin auktoriteetin ja taivuttelemisen 
kanssa on taipumus heikentää legitiimin auktoriteettiin ja taivuttelemiseen perustuvaa 
valtaa. Pakottavan auktoriteetin käyttäminen taivuttelemisen ja legitiimin auktoriteetin 
rinnalla saattaa heikentää merkittävästi vallanhaltijan mahdollisuuksia palauttaa val-
tasuhde myöhemmin legitiimin auktoriteetin ja taivuttelemisen pohjalle. Palaaminen 
aikaisempaan vallan muotoon on mahdollista, mutta aikaisempaa vaikeampaa. (Wrong, 
2002, 73; vrt. Etzioni, 1971b, 366–367.) Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä, joka 
samanaikaisesti uhkaa pakottavan auktoriteetin mukaisesti kiireellisellä sijoituksella, 
vakuuttaa argumenteilla ja vetoaa legitiimin auktoriteetin mukaisesti nuoren velvol-
lisuuteen totella ja toimia yhteisesti jaettujen arvojen ja normien mukaan, saattaa olla 
myöhemmin vaikeuksia palauttaa valtasuhde taivuttelemisen ja legitiimin auktoriteetin 
perustalle.

Vallankohteisiin on myös vaikeampi käyttää normatiivista valtaa, jos heitä saman-
aikaisesti houkutellaan taloudellisilla eduilla (Etzioni, 1971a, 7; Etzioni, 1971b, 367). 
Sosiaalityöntekijällä, joka samanaikaisesti houkuttelee asiakasta houkuttelevan aukto-
riteetin mukaisesti taloudellisilla eduilla ja vetoaa legitiimin auktoriteetin mukaisesti 
asiakkaan velvollisuuteen mennä työelämän tutustumisjaksolle, voi olla myöhemmin 
hankaluuksia palauttaa valtasuhdetta legitiimin auktoriteetin normatiiviselle pohjalle. 
Samanaikainen oleminen houkuttelevan ja legitiimin auktoriteetin portaalla siis han-
kaloittaa sosiaalityöntekijän paluuta legitiimin auktoriteetin portaalle. 

Vaikka erilaiset resurssit neutralisoivat toistensa vaikutuksia, vaikutuksia voidaan 
vähentää eristämällä ne toisistaan ja käyttämällä niitä eri aikaan. Ajatuksena on yleensä 
se, että normatiivisesta vallasta siirrytään palkitsevaan valtaan ja palkitsevasta vallas-
ta rankaisevaan valtaan vasta sen jälkeen, kun edellinen vallan käytön muoto ei ole 
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tuottanut tulosta. (Etzioni, 1971a, 8; Etzioni, 1971b, 367.) Sosiaalityöntekijän ei siis 
kannata käyttää samaan aikaan legitiimiä, houkuttelevaa ja pakottavaa auktoriteettia 
asiakkaaseen vaan erillään ja porrastetusti, jos hän haluaa vähentää valtakeinojen neut-
ralisoivia vaikutuksia toisiinsa. Porraskielelle muutettuna vallan muotojen erottaminen 
tarkoittaa ihannetilassa sitä, että sosiaalityöntekijä hyppää ensimmäisessä tapaamisessa 
yhdelle vallan portaalle ja toisessa tapaamisessa toiselle. Valtaresurssit voidaan erottaa 
toisistaan myös saman tapaamisen aikana, jos sosiaalityöntekijä ajallisesti hieman väliä, 
ennen kuin hän hyppää yhdeltä vallan portaalta toiselle. 

Sosiaalityöntekijän on huomioitava muutakin, kun hän hyppii resursseja käyttäessään 
vallan portaalta toiselle. Wrong (2002, 75–83) kiinnittää huomiota siihen, joillakin 
vallan muodoilla on taipumus muuttua toistuessaan toisiksi vallan muodoiksi. Tämä 
vallan muotojen tendenssi ilmenee kattavammissa (vallan alaltaan laajemmissa) ja 
intensiivisimmissä (vaatimuksiltaan tiukemmissa) valtasuhteissa, ei vakaissa, vallan 
alaltaan kapeissa ja ”vaatimuksiltaan keveissä” valtasuhteissa (esimerkiksi lipuntar-
kastaja-matkustaja). Wrongin mukaan merkittävimmät tendenssit ovat taivuttelun 
muuttuminen kompetentiksi tai persoonalliseksi auktoriteetiksi, palkitsevan aukto-
riteetin muuttuminen pakottavaksi auktoriteetiksi ja voimankäytön muuttuminen 
uskottavaksi pakottavaksi auktoriteetiksi. (Wrong, 2002, 75–83.) Vallan muotojen 
muuttumistendenssi soveltuu parhaiten tapauksiin, jossa sosiaalityöntekijä käyttää 
valtaa asiakkaaseen toistuvasti ja jossa vallan käyttö asiakkaaseen on suhteellisen laajaa 
ja intensiivistä. Muuttumistendenssien sovellettavuus sosiaalityön asiakastyöhön on 
tässä mielessä rajallista.

Taivuttelemisella on toistuessaan taipumus muuntautua vallan kohteen [asiakkaan] 
silmissä kompetentiksi tai persoonalliseksi auktoriteetiksi, jos vallan haltijan esittämät 
argumentit ovat osoittautuneet vallan kohteen kannalta menestyksellisiksi. Vallan 
haltijan asiantuntijuuteen tai persoonaan muodostunut luottamus aikaansaa sen, 
ettei vallan kohde arvioi vallan haltijan esittämää argumenttia itsenäisesti sen sisällön 
perusteella, vaan uskoo vallan haltijaan arvioon asiasta. (Wrong, 2002, 76.) Jos sosi-
aalityöntekijä onnistuu esimerkiksi asiakassuhteen alkuvaiheessa tekemään useampia 
asiakkaan kannalta hyvään lopputulokseen johtaneita argumentteja ja ehdotuksia, 
hänellä on hyvät mahdollisuudet muuntaa vakuuttaminen kompetentiksi tai persoo-
nalliseksi auktoriteetiksi. 

Taivuttelemisella on merkittävämpikin muoto. Taivutteleminen saattaa muuttua 
kompetentiksi tai legitiimiksi auktoriteetiksi myös siksi, että vallan käyttäjän vakuu-
tettava erilaisin argumentein vallan kohde omasta asiantuntemuksestaan ja legitiimistä 
auktoriteetistaan.13 Taivutteleminen tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun vallan 

13 Wrong ei viittaa tässä yhteydessä persoonallisen auktoriteetin puolesta argumentoimiseen. Syy lienee 
se, ettei vallan haltija voi argumentoida rationaalisesti oman persoonallisen auktoriteettinsa puolesta, 
koska persoonan vetovoima perustuu tunteeseen eikä järkeen (vrt. Wrong, 2002, 77).
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kohde kyseenalaistaa tai haastaa aiemmin hyväksymänsä asian tilan, miten kattavasti ja 
intensiivisesti vallan haltija käyttää valtaa hänen ylitseen. (Wrong, 2002, 76–78.) Tai-
vuttelemista tarvittaneen myös silloin, kun vallan kohde nousee vastarintaan sen vuoksi, 
että vallan haltija käyttää hänen ylitseen aiempaa kattavammin ja voimakkaammin 
valtaa. Auktoriteetin oikeuttamisen prosessissa on kyse jatkuvasta vuorovaikutuksesta 
taivuttelemisen ja auktoriteetin välillä (Wrong, 2002, 77, 83). 

Sosiaalityöntekijä voi vakuuttaa asiakkaan omasta legitiimistä auktoriteetistaan 
kertomalla, mihin lakeihin, arvoihin ja normeihin hänen ja asiakkaan oikeudet ja 
velvollisuudet perustuvat. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä saattaa edelleen vakuut-
taa asiakkaan omasta asiantuntijuudestaan kertomalla vanhemmille, mitä ongelmia 
vanhempien ja lapsen vuorovaikutuksessa on ja mitä haitallisia seurauksia heidän 
toiminnallaan lapselle kiintymysteorian valossa on. Vanhempien vastarinta ja sosiaa-
lityöntekijän selontekovelvollisuus voi johtua esimerkiksi siitä, että sosiaalityöntekijä 
edellyttää vanhempia aiemman tiiviin perhetyön sijasta menemään ensikodille ko-
hentamaan vuorovaikutustaitojaan vauvan kanssa. Legitiimin ja kompetentin auk-
toriteetin vuorovaikutus vakuuttamisen kanssa ilmenee, kun asiakas kyseenalaistaa 
sosiaalityöntekijän legitiimiin auktoriteettiin perustuvan oikeuden tai kompetenttiin 
auktoriteettiin pohjautuvan asiantuntijuuden, jolloin sosiaalityöntekijän on argumen-
toitava niiden puolesta. 

Houkuttelevan auktoriteetin muuttumisessa pakottavaksi auktoriteetiksi on kyse 
siitä, että vakiintuneiden taloudellisten etuuksien lopettaminen tuntuu rangaistukselta 
vallan kohteelle, jonka valtasuhde on perustunut vallan haltijalta saatuihin taloudellisiin 
palkintoihin. ”Rankaisevuus” johtuu siitä, että vallan kohteet ovat tottuneet johonkin 
elämisen tasoon, jonka he pelkäävät vaarantuvan palkintojen poisvetämisen myötä. 
(Wrong, 2002, 45, 80.) Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaasta, joka on tottunut siihen, 
että sosiaalityöntekijä korvaa osan lapsen ja vähävaraisen vanhemman tapaamisista 
aiheutuvista matkakuluista, matkakulujen maksamisen lopettaminen saattaa tuntua 
rangaistukselta. 

Voimankäytöllä on taipumus muuttua pakottavaksi auktoriteetiksi. Tämä johtuu 
siitä, että vallanhaltijan on ajoittain käytettävä voimaa säilyttääkseen uskottavuutensa 
voiman käyttäjänä vallan kohteiden silmissä. Voimankäyttöön turvaudutaan siinä vai-
heessa, kun vallan haltijan uskottavuus voimankäyttäjänä haastetaan tai on vaarassa tulla 
haastetuksi. (Wrong, 2002, 79.) Sosiaalityöntekijän on pystyttävä tekemään lapselle 
tilanteen kärjistyessä kiireellisen sijoituksen päätös, jotta hän säilyttäisi uskottavuutensa 
voiman käyttäjänä lapsen ja vanhempien silmissä. Vaikka sosiaalityöntekijän voiman 
käytöllä (kiireellisen sijoituksen päätöksellä) on omat lainsäädännölliset edellytyksensä, 
sosiaalityöntekijän on jossakin vaiheessa siirryttävä sanoista (uhkauksista) tekoihin 
säilyttääkseen uskottavuutensa voimankäyttäjänä.

Vaikka Wrong pitää muita vallanmuotojen muuttumistendenssejä enemmänkin sa-
tunnaisina, mainitsen vielä yhden (Wrong, 2002, 81–82). Persoonallinen auktoriteetti 
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on muita auktoriteetteja epävakaampaa, lyhytaikaisempaa ja haihtuvampaa, koska se 
perustuu vain vallan kohteiden uskomuksiin vallan haltijan poikkeuksellisista piirteistä. 
Persoonallisella auktoriteetilla on taipumus tiiviimmässä vuorovaikutuksessa vähitellen 
hajota tai muuttua muiksi vallan käytön muodoiksi kuten legitiimiksi, houkuttelevaksi 
ja pakottavaksi auktoriteetiksi. (Wrong, 2002, 60–64, 81–82.) Sosiaalityöntekijän 
persoonallisella auktoriteetilla on taipumus asiakassuhteen arkipäiväistyttyä laimeta 
vaatimattomimmiksi vallan muodoiksi kuten legitiimiksi, houkuttelevaksi ja pa-
kottavaksi auktoriteetiksi. Asiakassuhde arkipäiväistyy asiakkaan huomatessa, ettei 
sosiaalityöntekijä olekaan niin poikkeuksellinen kuin ensi näkemältä ehkä vaikutti.

Vallanmuotojen muuttumistendenssit merkitsevät vallan muodoista toiselle hypät-
täessä sitä, että sosiaalityöntekijän hypyillä jollekin vallan portaalle on toistuessaan 
taipumus muuttua toiseksi vallan portaaksi. Sosiaalityöntekijän hypyt voiman portaalle 
muuttuvat pakottavan auktoriteetin portaaksi; hypyt vakuuttamisen portaalle persoo-
nallisen ja kompetentin auktoriteetin portaiksi ja hypyt houkuttelevan auktoriteetin 
portaalle pakottavan auktoriteetin portaaksi. 

Vallan kohteen vastarinnan todennäköisyyteen vaikuttavat myös vallan kattavuus 
ja intensiteetti. Wrongin (2002) mukaan vallan kattavuus viittaa siihen, miten monia 
vallan kohteen toiminnan alueita [esimerkiksi rahankäyttöä, juomista ja lasten kasva-
tusta] vallan haltija voi kontrolloida. Vallan haltija saattaa toisinaan laajentaa vallan 
alaansa ohi sen, mitä pidetään oikeutettuna, jolloin vallan kohde nousee vastarintaan. 
(Wrong, 2002, 15–17.) Asiakas saattaa hyväksyä sen, että etuuksien maksamisella ja 
maksamisen tavalla säädellään hänen juomistaan, mutta ei välttämättä perhe-elämänsä 
kontrollointia. Vallan haltijan ei ole muutenkaan mahdollista toimia miten tahansa, 
koska lainsäädäntö rajoittaa sitä, minkälaisiin vallan kohdetta koskeviin aktiviteetteihin 
hän voi tarttua (Wrong, 2002, 11–12).

Valtasuhteen intensiteetissä on kyse siitä, mitä kaikkea vallan harjoittaja voi saada 
vallan kohteen tekemään menettämättä otettaan hänestä (Kusch, 1993, 100; Wrong, 
2002, 17). Sosiaalityöntekijä saattaa onnistua taivuttelemaan asiakkaan työharjoitte-
luun 20 kilometrin päähän, jos sinne on toimivat kulkuyhteydet. Suostutteleminen 
samaan paikkaan voisi olla huomattavasti vaikeampaa, jos sinne olisi heikot julkisen 
liikenteen yhteydet. Asiakkaan vastarinta perustuu siihen, että hän pitää sosiaalityön-
tekijän vaatimuksia kohtuuttomina. 

Karkea ”nyrkkisääntö” on se, että mitä useampiin asiakkaan elämänalueisiin sosiaali-
työntekijällä on valtaa ja mitä intensiivisemmin hän valtaa harjoittaa, sitä todennäköi-
sempää on asiakkaan vastarinta. Sosiaalityöntekijä saa sitä todennäköisemmin tahtonsa 
läpi ilman vastarintaa, mitä niukempana hän pitää valtansa alan ja intensiteetin. Vallan 
käytön ja vastarinnan suhde ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Vallan muotojen 
välillä on suuria eroja siinä, miten hyväksyttävinä niitä pidetään, miten kattavasti ja 
intensiivisesti niissä yleensä käytetään valtaa ja miten paljon vallan käytön ala ja voi-
makkuus eri vallan muodoissa lisäävät asiakkaan vastarinnan mahdollisuutta. 
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Vallan alan ja intensiteetin lisäämisen vaikutuksista vastarintaan eri vallan muodoissa 
voidaan esittää seuraava ”peukalosääntö”. Pakottava auktoriteetti muuttuu vallan alaa 
ja intensiteettiä lisättäessä herkemmin vastarinnaksi kuin houkutteleva auktoriteetti; 
houkutteleva auktoriteetti helpommin kuin kompetentti auktoriteetti; kompetentti auk-
toriteetti herkemmin kuin legitiimi auktoriteetti; legitiimi auktoriteetti helpommin kuin 
taivutteleminen ja taivutteleminen herkemmin kuin persoonallinen auktoriteetti. En ole 
sisällyttänyt manipulointia vallan muotoihin, koska vallan kohteella ei ole mahdollisuutta 
valita, asettuuko hän vastarintaan vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä, koska vallanhaltija 
ei ole ilmaissut tahtoaan, eikä vallan kohde ole tietoinen vallanhaltijan tarkoitusperistä.

Vallan alan laajentaminen ja intensiteetin voimistaminen pakottavassa auktoritee-
tissa herättää asiakkaissa kaikkein voimakkainta vastarintaa, koska sen hyväksyttävyys 
perustuu vain ulkoiseen voimankäytön välttämiseen. Vallan laajentaminen ja kiristä-
minen houkuttelevassa auktoriteetissa nostattaa pakottavaa auktoriteettia vähemmän 
vastarintaa, koska se nojaa taloudellisiin etuihin eikä pelkästään voimankäytön vält-
tämiseen. Houkutteleva auktoriteetti voidaan jakaa kahteen osaan: houkuttelevaan 
auktoriteettiin palkitsemisena (taloudellisten etujen saamisena) ja rankaisemisena 
(taloudellisten etujen menettämisen välttämisenä). Vallan laajentaminen ja tiukentami-
nen palkitsevassa houkuttelevassa auktoriteetissa herättää vähemmän vastarintaa kuin 
rankaiseva houkutteleva auktoriteetti, koska se houkuttelee taloudellisilla eduilla eikä 
pelkästään niiden menettämisen välttämisellä. Vallan laajentaminen ja kiristäminen 
kompetentissa auktoriteetissa nostattaa houkuttelevaa auktoriteettia vähemmän vasta-
rintaa, koska 1) vallan käyttäjän pyynnön noudattamatta jättämisestä ei seuraa mitään 
taloudellisia seuraamuksia ja 2) vallan ala on siinä yleensä kapeampaa ja intensiteetti 
heikompaa kuin houkuttelevassa auktoriteetissa.

Kompetentti auktoriteetti muuttuu vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä legitiimiä 
auktoriteettia herkemmin vastarinnaksi, koska sen hyväksyttävyys pohjautuu asiakkaan 
neuvojen tarpeeseen ja sosiaalityöntekijän vallan kapeuteen ja keveyteen eikä legitii-
min auktoriteetin tapaan yhteisesti jaettuihin arvoihin ja normeihin14, jotka saattavat 
säädellä suhteellisen kattavasti ja voimakkaasti heidän toimintaansa. Vastustuksen 
vahvistuminen perustuu kompetentissa auktoriteetissa siihen, että 1) sosiaalityönte-
kijä asiantuntijana tarjoaa asiakkaalle enemmän ja tiukempia neuvoja kuin hän tuntee 
henkilökohtaisesti tarvitsevansa ja 2) vallan laajentaminen ja tiukentaminen loukkaa-
vat enemmän asiakkaan tiedollisia tarpeita kuin legitiimi auktoriteetti, joka palvelee 
yksilöiden tiedollisten tarpeiden sijasta yhteisön normatiivisia tarpeita. 

14 Vallan kattavuuden laajentaminen ja intensiteetin voimistaminen herättävät vähemmän vastustusta 
asiakkaissa, jotka jakavat sosiaalityöntekijän kanssa yleisesti hyväksyttävinä pidettyjä arvot ja normit.  Ja 
vastaavasti aiheuttavat enemmän vastarintaa asiakkaissa, jotka eivät jaa sosiaalityöntekijän kanssa yleisesti 
hyväksyttävinä pidettyjä arvoja ja normeja tai eivät pidä niitä ainakaan niin tärkeinä. Tätä eroa ei ole 
huomioitu vallan muotojen ”vastustusjärjestystä listattaessa”, koska legitiimi auktoriteetti perustuu 
olettamukseen yhteisesti jaetuista arvoista ja normeista. 
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Vastarinnan ”syttymisherkkyyttä” kompetentissa auktoriteetissa vähentää se, ettei 
neuvon noudattamatta jättämisestä koidu kielteisiä seurauksia kuten legitiimissä auk-
toriteetissa, jossa asiakkaan sopimaton toiminta saattaa tuottaa asiakkaalle epäsuotuisia 
päätöksiä ja aiheuttaa yhteiset arvot ja normit jakavan yhteisön paheksunnan. Vastarinnan 
mahdollisuutta lisää paradoksaalisesti se, että asiantuntijan vallan kattavuuden ja intensi-
teetin lisäämistä on ”turvallisempi” vastustaa. Vastarinnan mahdollisuutta kompetentissa 
auktoriteetissa nostaa se, ettei ohjeen noudattamatta jättämisestä koidu kielteisiä seu-
rauksia kuten asiakkaalle epäedullisia päätöksiä ja yhteisön normatiivista paheksuntaa.

Legitiimi auktoriteetti muuttuu vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä taivuttelemista 
herkemmin vastarinnaksi, koska 1) se perustuu asiakkaan henkilökohtaisten arvojen ja 
tavoitteiden pohjalta tehdyn arvion sijasta yhteisön arvoihin, normeihin ja ”arvioon”, 2) 
sen vallan ala ja intensiteetti on yleensä taivuttelemista laajempaa ja tiukempaa ja 3) sen 
ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa moraalista paheksuntaa. Taivutteleminen 
eroaa legitiimistä auktoriteetista siinä, ettei asiakkaan asettumisesta sosiaalityöntekijän 
esittämiä perusteluja ja näkemystä vastaan aiheudu seurauksia. 

Vallan laajentaminen ja kiristäminen persoonallisessa auktoriteetissa nostattaa 
taivuttelemista vähemmän vastarintaa, koska 1) valta on lähtökohtaisesti alaltaan 
ja intensiteetiltään laajempaa ja voimakkaampaa kuin taivuttelemisessa, 2) asiakas-
ta sosiaalityöntekijään sitova emotionaalinen tunne on vallan alaa ja intensiteettiä 
lisättäessä merkityksellisempi seikka kuin työntekijän argumenttien perusteltavuus 
asiakkaan arvojen ja tavoitteiden näkökulmasta ja 3) emotionaalista ”kittiä” voidaan 
vahvistaa normatiivisella” kitillä”, jos sosiaalityöntekijä onnistuu ilmentämään omalla 
persoonallaan ilmentämään organisaation abstrakteja tavoitteita ja normeja kuten 
tasavertaisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja lapsen etua.

Vallan alan ja intensiivisyyden lisääntymisen kääntyminen asiakkaan vastarinnaksi 
vaikeuttaa sosiaalityöntekijän pysymistä vallan portailla eri tavoin eri vallan muo-
doissa. Vallan portailla pysymisen mahdollisuudet heikoimmasta parhaimpaan ovat 
seuraavat: 1) pakottava auktoriteetti, 2) houkuttelevan auktoriteetin palkitseva osa, 3) 
houkuttelevan auktoriteetin rankaiseva osa, 4) kompetentti auktoriteetti, 5) legitiimi 
auktoriteetti, 6) taivutteleminen ja 7) persoonallinen auktoriteetti. Vallan alan ja in-
tensiteetin lisääminen heikentää siis sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia pysyä vallan 
portailla eniten pakottavassa auktoriteetissa ja vähiten persoonallisessa auktoriteetissa.

5.4  Vallan luonne ja käsitys toimijasta

Valta on luonteeltaan intentionaalista (tarkoituksellista) ja toisissa ihmisissä ennakoi-
tavissa olevia seurauksia aiheuttavaa. Vallan määritteleminen tarkoitukselliseksi toisen 
käyttäytymiseen vaikuttamiseksi tekee tiukan eron ei-tarkoitettuihin vaikutuksiin, jotka 
aiheutuvat epäsuorasti erilaisista sosiaalisista normeista ja odotuksista. Tarkoituksena 
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on sen välttäminen, ettei valta laajene kaiken kattavaksi sosiaaliseksi kontrolliksi, jota 
ryhmä jäseniinsä harjoittaa. (Wrong, 2002, 1–2.) Organisaatio ei siis käytä valtaa 
normien välityksellä sosiaalityöntekijään, vaan esimies, joka normeja tulkitessaan 
vaikuttaa suoraan ja tarkoituksellisesti sosiaalityöntekijän käyttäytymiseen. Esimies 
harjoittaa valtaa onnistuneesti, jos sosiaalityöntekijä tekee sen, mitä hän on tarkoittanut 
ja mielessään ennakoinut. 

Intentionaalisuus ei koske pelkästään vallan haltijaa, vaan myös vallan kohdetta 
lukuun ottamatta voiman ja manipulaation kategoriaa, joissa hallitun tarkoituksella ei 
ole merkitystä. Vallan kohde saattaa toimia automaattisesti eikä hän ole välttämättä tie-
toinen siitä, miksi hän tottelee toista. Voi olla myös niin, ettei hän pysty artikuloimaan 
tai erottelemaan alistumisen syitä tai että hänellä on jopa virheellinen käsitys tottele-
misen syistä. Kaikesta tästä huolimatta vallan kohde tietää, että hänen toteltava vallan 
haltijan käskyjä. Myös vallan haltija saattaa antaa kehotuksia rutiininomaisesti eikä hän 
ole välttämättä ole tietoinen sitä, miksi vallan kohde alistuu hänen tahtoonsa. Vallan 
haltijalla voi edelleen olla virheellinen käsitys tottelemisen syistä. Hän ei myöskään 
aina kykene erottamaan tottelemisen syitä toisistaan eikä artikuloimaan niitä selvästi. 
Vallan haltija poikkeaa vallan kohteesta kuitenkin siinä, että hän pystyy minimissään 
ilmaisemaan, mitä hän odottaa tai vaatii vallan kohteen tekevän. (Wrong, 2002, 254.) 

Intentionaalisuuden ehdon täyttyminen edellyttää vähintään kahta asiaa: sosiaali-
työntekijä kykenee tietämään ja ilmaisemaan sen, mitä hän asiakkaalta vaatii ja asiakas 
tietää, että hänen on toteltava kehotusta ja toimittava sen mukaan. Minusta Wrong 
rajaa intentionaalisuuden liian löyhästi ottaen huomioon sen, että hän pitää valtaa 
kykynä aiheuttaa tarkoitettuja seurauksia toisissa ihmisissä. Vallan kykyluonne saadaan 
paremmin esille, jos sosiaalityöntekijän intentionaalisuuden alaa laajennetaan. Mikäli 
sosiaalityöntekijä tietää karkeasti asiakkaan tottelemisen tai tottelemattomuuden syyt 
(vallan muodot), vallan muotojen neutralisoitumis- ja muuntumistendenssit ja vallan 
kattavuuden ja intensiteetin lisäyksen vaikutukset eri vallan muotoihin, hän pystyy 
hyppäämään tavoitteellisemmin vallan portaalta toiselle ja säätelemään valtansa alaa 
ja tiukkuutta asiakkaan tilanteen ja reaktioiden mukaan. 

Vallalle on myös ominaista, että se on dispositionaalista ja latenttia. Piirre saadaan 
terävämmin esille, kun tehdään ero vallan käyttämisen (excersicing power) ja vallan 
omaamisen (having power) välille. Vallan omaaminen merkitsee pysyvää taipumusta 
käyttäytyä tietyllä tavalla; vallan harjoittaminen puolestaan tarkoittaa tapahtumaa, 
jolloin yksilö käyttäytyy jollain erityisellä tavalla. Ensimmäisessä on kyse dispositionaa-
lisesta vallan määritelmästä; toisessa taas episodisesta vallan määritelmästä. (Wrong, 
2002, 6, 126–127.) Episodinen vallan harjoittaminen viittaa ajalliseen katkelmaan, 
jolloin vallan kohde toimii toisin kuin hän olisi toiminut ilman vallan käyttäjän vä-
liintuloa. Sosiaalityöntekijä tavallaan katkaisee asiakkaan normaalin, omaan tahtoon 
perustuvan toiminnan, kun hän rajoittaa omia pyrkimyksiä edistävällä vaatimuksellaan 
jotenkin asiakkaan toimintaa.
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Kun valtaa tarkastellaan kykynä, kyse on vallan omaamisesta ja dispositionaalisesta 
vallasta. Vallan latenttisuudella (latency) tarkoitetaan Wrongin mukaan kahta asiaa 
(2002, 126–127). Toimijat omaavat ensinnäkin valtaa vallan kohteisiin, vaikka he eivät 
käyttäisi valtaa, koska he voivat tarvittaessa kääntää potentiaalina uinuvat resurssinsa 
konkreettiseksi vallan käytöksi. Toimijoiden aikaisemman menestyksellisen vallankäy-
tön perusteella on mahdollista ennustaa, että heillä on valtaa vallan kohteisiin, vaikka 
he eivät sillä hetkellä valtaa harjoittaisikaan. Vallan haltijan potentiaalista valtaa voi-
daan ennakoida jopa ennen varsinaista vallankäyttöä arvioimalla vallanhaltijan vallan 
käytöksi muutettavissa olevien resurssien määrää jollakin toiminnan alueella. (Etzioni, 
1971b, 315; Wrong, 2002, 7, 127.) 

Sosiaalityöntekijän latenttia valtaa voidaan arvioida sillä perusteella, miten menes-
tyksekkäästi hän on valtaa aiemmin asiakkaisiin harjoittanut. Sosiaalityöntekijän latent-
tia valtaa voidaan myös ennakoida ennen vallankäyttöä arvioimalla hänen muutettavissa 
olevien resurssien määrää suhteessa asiakkaaseen jollakin toiminnan alueella. Wrong 
ei kuitenkaan omassa valtakäsityksessä nojaa vallan tähän latenttiseen ulottuvuuteen.

Wrong viittaa vallan latenttisuudella pikemminkin siihen, että vallankohteet pyrki-
vät ennakoimaan vallanhaltijan tahtoa, vaikka hän ei harjoittaisi suoraa valtaa vallan 
kohteisiin eikä ilmaisisi tahtoaan millään tavalla (Wrong, 2002, 7). Petri Ylikosken 
(2000, 31) mukaan valtasuhde ei edellytä jatkuvaa vallan käyttöä, koska vallan kohde 
voi ennakoida vallanhaltijan tahtoa ja tehdä hänen toimenpiteensä tarpeettomiksi. 
Vallan kohde saattaa ensinnäkin pidättäytyä jostakin teosta, jotta ei rikkoisi vallitsevaa 
järjestystä ja aiheuttaisi vallan haltijan taholta toimenpiteitä. Vallankohde voi myös 
toisinaan yrittää ennakolta toimia niin kuin odottaa vallan haltijan toivovan. 

Ennakoivan reaktion sääntö (rule of anticipated reactions) ilmennee selvimmin 
tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä voi vaikuttaa resursseillaan asiakkaan kannalta 
erityisen tärkeisiin päämääriin kuten oman asunnon saantiin ja lapsen huoltajuuden 
palauttamiseen. Ajatuksena on se, että osa asiakkaista pitää ongelmistaan huolimatta 
esimerkiksi omia lapsia ja omaa asuntoa niin merkittävänä asiana, että he pyrkivät en-
nakoimaan hyvin pitkälle sosiaalityöntekijän toiveita. Päihdeongelmainen vanhempi 
ei mene sosiaalityöntekijän tahdosta pelkästään kuntoutukseen, vaan hän alkaa välttää 
ilman erityistä pyyntöä myös asioita, joista hän ennakoi saavansa sosiaalityöntekijältä 
kielteistä palautetta. Asiakkaan tahto saada lapsensa takaisin voi olla niin palava, että 
hän alkaa jopa tehdä asioita, joita hän arvioi sosiaalityöntekijän arvostavan. Vallan 
haltijan latentti valta alkaa määritellä näin yhä kattavammin sosiaalista tilaa ja sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta.

Jotta vallanhaltijalla olisi valtaa vallankohteeseen ilman vallan harjoittamista, 
vallan kohteen on uskottava vallanhaltijan kykyyn kontrolloida häntä ja muutettava 
käyttäytymistään vallanhaltijan oletetun tahdon mukaiseksi (Wrong, 2002, 7–8). 
Sosiaalityöntekijän tahdon ennakointi perustuu siihen, että asiakas uskoo työntekijällä 
olevan kykyä ja halua puuttua hänen toimintaansa, ellei hän käyttäydy työntekijän 
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toiveiden mukaan. Wrongin (2002) mukaan vallan kohteen [asiakkaan] uskomukset 
eivät ole riittävä ehto latentin vallan toteamiselle. Vallan haltijan [työntekijän] on myös 
tiedettävä, että vallankohteet uskovat hänen valtaansa ja puututtava vallan kohteiden 
käyttäytymiseen, jos he eivät toimi hänen toiveidensa mukaan. Vallan haltijan ja vallan 
kohteen uskomusten selvittäminen on vaikeaa, mutta se ei ole riittävä syy keskittyä 
vain havaittavissa olevan vallan harjoittamisen tutkimiseen. (Wrong, 2002, 8–9, 127.) 

Työntekijän dispositionaalinen valta eroaa episodisesta, katkelmallista vallan käytöstä 
siinä, milloin työntekijä käyttää intentionaalisesti valtaa. Ensiksi mainitussa tapauksessa 
työntekijä puuttuu tarkoituksellisesti asiakkaan käyttäytymiseen vain silloin, jos asiakas 
ei ennakoi hänen tahtoaan toivotulla tavalla. Jälkimmäisessä tapauksessa hän rajoittaa 
tarkoituksellisesti asiakkaan toimintaa omia pyrkimyksiään edistääkseen. 

Valta on luonteeltaan rajoittavaa. Sosiaalityöntekijä voi rajoittaa asiakkaan pyrkimyk-
siä edistävää toimintaa sekä dispositionaalisella vallalla että episodista valtaa käyttämäl-
lä. Sosiaalityöntekijän valta rajoittaa asiakkaan toimintaa, koska asiakas toimii toisin 
kuin hän olisi toiminut ilman työntekijän läsnäoloa tai väliintuloa. Dispositionaalisen 
vallan rajoittavuus perustuu siihen, että asiakas rajoittaa oma-aloitteisesti toimintaansa. 
Hän uskoo työntekijän käyttävän valtaa häneen, jos hän ei ennakoi käyttäytymisellään 
työntekijän tahtoa toivotulla tavalla. Episodisen vallan rajoittavuus taas pohjautuu 
siihen, että asiakas joutuu sivuuttamaan tai lykkäämään omat pyrkimyksensä, koska 
hänen on edistettävä toiminnallaan työntekijän vaatimuksia ja tavoitteita. 

Valta on luonteeltaan ulkoista. Martin Kuschin (1993, 108–111) mukaan ulkoi-
sessa valtasuhteessa lähdetään liikkeelle osapuolten ominaisuuksien välisestä erosta 
jonkin ominaisuuden suhteen, josta siirrytään vallan harjoittajan vallan kohteeseen 
kohdistamaan toimintaan. Sisäisessä valtasuhteessa taas siitä, miten vuorovaikutus ja 
sen mekanismit kuten tarkkailu, keskeyttäminen ja kysymykset muokkaavat sekä vallan 
harjoittajaa, että vallan kohdetta. Ulkoinen valtasuhde eroaa sisäisestä valtasuhteesta 
siinä, että kaksipaikkaisen relaation (esimerkiksi sosiaalityöntekijä-vanhemmat) lause 
(esimerkiksi sosiaalityöntekijä tietää enemmän lasten kasvatuksesta kuin vanhemmat) 
voidaan palauttaa kahdeksi, toiseensa verrattavaksi predikaatiksi (vanhemmilla on 
vähän tietoa lasten kasvatuksesta/sosiaalityöntekijällä on melko paljon tietoa lasten 
kasvatuksesta). 

Sisäisessä valtasuhteessa kaksipaikkaisen relaation (sosiaalityöntekijä-vanhemmat) 
lausetta (sosiaalityöntekijä tietää lasten kasvatuksen) ei ole mahdollista palauttaa 
yksipaikkaisiin predikaatteihin, koska ”tietää lasten kasvatuksen” on relationaalinen 
ominaisuus, joka on olemassa vain siksi ja siinä määrin kuin työntekijällä on suhde 
vanhempiin. Suhde vanhempiin on edellytys sille, että työntekijä saa tietoa vanhempi-
en kasvatustavoista, ”kipupisteistä” ja korjausyrityksistä ja että hänellä on joku, jonka 
kanssa jakaa, vertailla ja kehittää tietoaan kasvatuksesta. 

Valtaotteen mukaan valtasuhde on ulkoista, koska tarkastelu aloitetaan sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan välisistä resurssieroista, josta siirrytään työntekijän asiakkaaseen 
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kohdistamaan vallankäyttöön. Työntekijän vallankäyttö asiakkaaseen perustuu siihen, 
että hänellä on käytettävissään asiakasta enemmän oikeutettavuuden asteeltaan eroavia 
resursseja. Hyväksyttävyydeltään toisistaan eroavat voimavarat perustuvat asemaan, 
asiantuntemukseen, persoonallisiin piirteisiin, voimaan tai taloudellisiin etuuksiin ja 
palveluksiin. 

Valtasuhteen ulkoisuus merkitsee sitä, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä 
vuorovaikutusta tarkastellaan ensisijaisesti resurssien näkökulmasta. Episodista valtaa 
käytettäessä huomio kiinnitetään siihen: 1) miten sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan 
vastustukseen siirtymällä oikeutetumpiin tai vähemmän oikeutettuihin resursseihin ja 
säätelemällä vallan alan laajuutta ja vallan intensiteettiä, 2) miten joidenkin resurssien 
samanaikainen käyttö nostaa vastarintaa asiakkaassa työntekijän yrittäessä käyttää 
toista resurssia myöhemmin ja 3) miten työntekijän joidenkin resurssien käytöllä on 
taipumus muuttua asiakkaan silmissä toisiksi resursseiksi. 

Vaikka dispositionaaliselle vallalle on luonteenomaista, ettei se perustu sosiaali-
työntekijän ilmaisemiin vaatimuksiin ja vallan käyttöön – lukuun ottamatta tilanteita, 
joissa asiakas ei ennakoi työntekijän tahtoa toivotulla tavalla – sillä on omat vuoro-
vaikutukselliset edellytyksensä. Sosiaalityöntekijällä on dispositionaalista valtaa vain 
silloin, jos 1) asiakas uskoo vuorovaikutuksen (keskustelujen ja tapaamisten) perusteella 
työntekijällä olevan paitsi resursseja myös valmius käyttää niitä, 2) työntekijä saa sen 
tapaamisissa ja keskusteluissa tietoonsa ja uskoo siihen. Edellä mainitut edellytykset 
eivät yksistään riitä, jotta sosiaalityöntekijällä olisi dispositionaalista valtaa. Työnte-
kijän on myös puututtava asiakkaan toimintaan, jos tämä ei ennakoi hänen tahtoaan 
toivotulla tavalla. 

Vallan vuorovaikutuksellisuus ilmenee muillakin tavoin. Petri Ylikosken (2000) 
mukaan vallanhaltijan resursseja koskevien uskomusten ei tarvitse olla todellisia, vaan 
ne voivat olla yhtä hyvin oletettuja tai luuloteltuja. Pidemmällä aikavälillä kuvittelulle 
perustuva valta ei yleensä kestä, ellei vallanhaltija kykene muuntamaan uskoteltuja 
resursseja todellisiksi resursseiksi. (Ylikoski, 2000, 27.) Asiakas voi aluksi uskoa 
sosiaalityöntekijän asiantuntemukseen, mutta ”kadottaa” vähitellen ”uskonsa”, kun 
huomaa, ettei sosiaalityöntekijä tiedä, miten tilanteessa pitäisi edetä. Vallan haltijan 
ja vallan kohteen roolit voivat myös vaihtua vuorovaikutuksen aikana eri toiminnan 
alueilla. (Wrong, 2002, 10–11.) Sosiaalityöntekijän asiantuntemuksellinen valta 
vanhempiin kasvatusasioissa saattaa kääntyä vuorovaikutuksen aikana vanhempien 
vallaksi parisuhde-kysymyksissä, jos heillä on riittävästi koulutuksen, kiinnostuksen 
ja kokemuksen kautta hankittua tietoa aiheesta. 

Valtasuhteiden ulkoisuudella ja sisäisyydellä on toinenkin merkitys. Tomohisa Hat-
torin (2006) mukaan sisäisestä suhteesta (internal relations) on kyse silloin, jos toimijan 
olennaiset ominaisuudet kuten identiteetit, intressit ja vallat perustuvat toimijoiden 
väliseen sisäiseen suhteeseen. Sisäiset suhteet konstituoivat ihmisen siksi, mitä hän 
on, mitä hän tarvitsee, mitä hän tietää ja mitä hän voi tehdä. Ulkoisissa suhteissa (ex-
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ternal relations) autonomisten toimijoiden välisiä vaihtoja ja vaihtosuhteita pidetään 
ontologisesti ensisijaisina instituutioiden asemiin ja rooleihin nähden. Toimijoiden 
väliset vaihdot ymmärretään tämän vuoksi ulkoisina vaihtosuhteina, mutta heidän 
identiteettinsä, intressinsä ja tietonsa otetaan annettuina. (Hattori, 2006, 155–157, 
166; ks. myös Kusch, 1993, 111–114.) 

Tarkasteltaessa valtasuhdetta ulkoisesti, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vaihtojen 
(esimerkiksi taloudellisen etuuden vaihtamista joihinkin dokumentteihin) katsotaan 
ontologisesti edeltävän instituutioiden heille tarjoamia asemia ja rooleja. Heidän sosi-
aalisia vaihtojaan pidetään tämän vuoksi instituutioihin, asemiin ja rooleihin nähden 
ulkoisina, mutta heidän intressinsä, tietonsa ja identiteettinsä otetaan annettuna. 
Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan eri instituutioissa ja sosiaalisissa asetelmissa käyttämät 
asemat ja roolit eivät muokkaa heidän intressejään, tietojaan ja identiteettiään. Heidän 
autonomiset, muista toimijoista riippumattomat intressinsä, tietonsa ja identiteettinsä 
ohjaavat pikemminkin sitä, millaisiin sosiaalisiin vaihtoihin he erilaisissa instituutioissa 
ja sosiaalisissa asetelmissa hakeutuvat. Tilanne muuttuu tarkasteltaessa valtasuhdetta 
sisäisesti. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan eri instituutioissa ja sosiaalisissa asetelmissa 
käyttämät asemat, roolit ja mekanismit muokkaavat heidän intressejään, tietojaan ja 
identiteettiään.

Valtaote pitää valtasuhteita ulkoisina siinä mielessä, ettei se usko sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan intressien, identiteettien ja tietojen muuttuvan vuorovaikutuksen ja sen 
mekanismien (esimerkiksi asemien, roolien ja valvonnan ja tunnustamisen mekanis-
mien) tuloksena. Vaikka valtakäsitys ei usko valtasuhteen vaikuttavan sisäisesti työn-
tekijän ja asiakkaan keskeisiin ominaisuuksiin, se uskoo vallan ulkopuolisen sosiaalisen 
vuorovaikutuksen (esimerkiksi normien, asemien ja roolien) muokkaavan sisäisesti 
heidän intressejään, tietojaan ja identiteettejään. Työntekijä ja asiakas eivät siis pysty 
astumaan instituutioiden ja sosiaalisten vuorovaikutusasetelmien ulkopuolelle, jossa 
he käyttävät valtaa ja reagoivat valtaan pelkästään omista tiedoistaan, identiteeteistään 
ja intresseistään käsin. 

Valta on luonteeltaan potentiaalisesti, mutta ei välttämättä konfliktuaalista. Tämä 
ilmenee Wrongin (2002) esittämistä huomioista. Vaikka vallan kohde toimii valtasuh-
teessa toisin kuin hän olisi toiminut ilman vallan käyttäjän väliintuloa, tämä ei tarkoita 
välttämättä sitä, että hän näkee sen omien toiveidensa tai intressiensä vastaisena. Vallan 
käyttäminen toisen yli (power over) on potentiaalisesti, mutta ei välttämättä vihamie-
listä, sortavaa ja konflikteja aiheuttavaa. (Wrong, 2002, xii–xiii, xx.) 

Intressien välinen suhde voidaan ymmärtää ainakin kolmella tavalla. Ensimmäi-
seksi asiakkaan ja sosiaalityöntekijän pyrkimysten ja toiveiden välisenä ristiriitana tai 
konsensuksena. Toiseksi konsensuksena ja konfliktina tai konsensuksen ja konfliktin 
elementtien sekoituksena. Kolmanneksi asiakkaan alistumisen syiden (vallan muo-
tojen) ja työntekijän vaatimuksien välisenä konsensuksena ja konfliktina ja liikkeenä 
konsensuksen ja konfliktin välisen jatkumolla. Ensimmäisen vaihtoehdon heikkous 
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on se, että se sivuuttaa täysin vallan käytön oikeuttavuuden tarkastelemisen vallan 
kohteen (vallan muotojen) näkökulmasta, joka on nähdäkseni Wrongin keskeisin ja 
hedelmällisin anti valtatutkimukselle. 

Wrong (2002) arvioi vallan voivan olla konfliktiin, konsensukseen tai konsensuk-
sen ja konfliktin sekoitukseen perustuvaa. Vallan käyttäjän ja vallan kohteen väliltä 
on löydettävissä tilanteita, joissa konsensus ja konflikti ilmenevät selvärajaisissa 
muodoissa, mutta ne ovat vuorovaikutustilanteissa selvästi harvinaisempia kuin 
konsensuksen ja konfliktin sekoitukset. Konsensuksen (legitimaation) ja konfliktin 
(pakottamisen) elementit ilmenevät yleensä vakaissa valtasuhteissa erilaisina, toinen 
toisiinsa vaikuttavina ja tilanteittain vaihtelevina sekoituksina. Konsensuksen ja 
pakottamisen komponenttien sekoittuminen johtuu joko siitä, että vallan haltija 
käyttää pakottamiseen ja konsensukseen perustuvaa valtaa tai siitä, että vallan kohde 
tulkitsee yli oman tottelemisensa syyn. Elementtien sekoittuminen merkitsee sitä, 
että vaikka vallan kohde vapaaehtoisesti alistuu toimimaan vallan haltijan tahdon 
mukaan, hän tuntee toimivansa jossain määrin pakon sanelemana. (Wrong, 2002, 
69–70, 89–92, 122.)

Legitiimissä auktoriteetissa lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja vanhempien 
intressien välillä vallitsee selvärajainen konsensus, jos työntekijän tavoitteet ja niitä 
ilmentävät vaatimukset johdonmukaisesta ja ennustettavasta rajojen ja vuorokausiryt-
mien asettamisesta ja vanhempien kasvatuspäämäärät ovat sopusoinnussa keskenään. 
Legitiimissä auktoriteetissa vallitsee selvärajainen konflikti, jos työntekijän ja vanhem-
pien pyrkimykset ovat niin ristiriidassa, että vanhemmat kieltäytyvät toteuttamasta 
työntekijän pyyntöä. 

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän intressien välillä vallitsee harvemmin selvärajainen 
konsensus tai konflikti. Konsensuksen ja konfliktin elementit sekoittuvat suhteellisen 
vakaissa valtasuhteissa yleensä toisiinsa, koska vallan muodot sekoittuvat (esimerkiksi 
legitiimi ja pakottava auktoriteetti) vuorovaikutuksessa toisiinsa tai koska vallan kohde 
(asiakas) muuttaa käsitystään (sosiaalityöntekijän) vallan käytön oikeutettavuudesta. 

Vanhempien ja työntekijän välillä vallinnut konsensus legitiimin auktoriteetin 
käyttämisestä (esimerkiksi lapsen kiireellisen sijoituksen ja liikkumisvapauden rajoit-
tamisen päätöksissä) lapsen karkailu- ja päihdekierteen katkaisemiseen saattaa muuttua 
vanhempien tilanteen vuoksi. Vanhemmat voivat tuntea itsensä pakotetuksi toimimaan 
sosiaalityöntekijän tahdon mukaan, jos tuttavaperhe tarjoaa heille rajoitustoimenpitei-
den aikana yhteistä lomamatkaa, vaikka he olisivat aiemmin olleet sosiaalityöntekijän 
kanssa yhtä mieltä asiasta. Tunne ei asiakassuhteen keston ja valtasuhteen vakauden 
vuoksi käänny kuitenkaan selvärajaiseksi konfliktiksi, vaan eriasteiseksi vastustukseksi. 
Tunne pakotetuksi tulemisesta johtua siitä, että vanhemmat ”ylitulkitsevat” konsen-
suksen pakoksi muuttuneen tilanteen (lomatarjouksen) vuoksi. Kokemus alistetuksi 
tulemisesta saattaa johtua myös siitä, että sosiaalityöntekijän on uhattava vanhempia 
lapsen kiireellisen sijoituksen mahdollisuudella (pakottava auktoriteetti), jos he eivät 
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toteuta sosiaalityöntekijän legitiimiin auktoriteettiin (yhteisesti jaettuihin arvoihin, 
normeihin, oikeuksiin) perustuvia vaatimuksia turvallisista rajoista lapselle.

Vaikka pakottava, houkutteleva, kompetentti, legitiimi ja persoonallinen aukto-
riteetti sekoittuvat käytännön tilanteissa yleensä toisiinsa, en tarkastele asiakkaan 
ja sosiaalityöntekijän intressien välistä tilaa konsensuksen ja konfliktin elementtien 
sekoittumisena. Käsittelen konsensuksen muuttumista vastarinnaksi ja konfliktiksi eri 
auktoriteettien muodoissa toisistaan erotettavina ja erillisinä muotoina. Wrongia on 
nähdäkseni mahdollista tulkita myös tästä näkökulmasta. Wrong (2002, 17–18) toteaa, 
että vallan kohteet nousevat vastarintaan, jos vallan käyttäjä laajentaa valtansa alaa ja 
intensiteettiä yli sen, mitä pidetään legitiiminä. Wrong viittaa opettajan (kompeten-
tin ja legitiimin auktoriteetin) vallan käyttöön omassa esimerkissään, mutta periaate 
voidaan ulottaa muihinkin auktoriteetin muotoihin. 

Wrong ei sano sitä suoraan, mutta konflikti tarkoittaa nähdäkseni sosiaalityönte-
kijän tulevaisuuteen tähtäävien tavoitteiden, niitä ilmentävien vaatimusten ja asiak-
kaan alistumisen motiivien (tottelemisen syiden) välistä avointa kiistaa ja konsensus 
niiden sopusointua. Intressit ovat sopusoinnussa silloin, jos työntekijän vaatimukset 
ovat täysin ”linjassa” asiakkaan käsitysten kanssa vallan käytön hyväksyttävyydestä. 
Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa käytettäessä täydellisen 
konsensuksen ja avoimen konfliktin välisellä jatkumolla. Intressien välinen täydellinen 
konsensus siirtyy ensimmäisten vastarinnan merkkien ilmetessä askeleen konfliktin 
suuntaan. Intressien välinen ristiriita ilmenee lievemmässä muodossa asiakkaan vas-
tarintana, jossa hän eriasteisesti vastustaa (esimerkiksi ilmeilemällä, hidastelemalla, 
”napisemalla” ja vaatimuksia ”tahallaan väärinymmärtämällä”) työntekijän vaatimuksia 
niitä toteuttaessaan. Vastustus kertoo kasvavasta ristiriidasta työntekijän vaatimusten 
ja asiakkaan käsityksen vallan käytön hyväksyttävyydestä välillä. Intressien välinen 
ristiriita muuttuu lopulta avoimeksi konfliktiksi, kun asiakas kieltäytyy täyttämästä 
sosiaalityöntekijän pyyntöä ja työntekijä ryhtyy vastatoimiin. 

Vallan potentiaalinen konfliktuaalisuus ohjaa huomiota sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan intressien – sosiaalityöntekijän tavoitteiden ja asiakkaan suostumuksen 
syiden – välisen ristiriidan ja konfliktin mahdollisuuteen. Tällöin pohditaan toisaalta 
sitä, miten kattavasti ja tiukasti työntekijän kannattaa tavoitteisiin pyrkiessään rajoit-
taa asiakkaan toimintaa ja toisaalta sitä, miten oikeutetulta työntekijän vallan käyttö 
asiakkaan silmissä kulloinkin näyttää. Työntekijä voi arvioida hyväksyttävyydeltään 
toisistaan eroavista vallan muodoissa sitä, miten laajasti ja intensiivisesti hänen kan-
nattaa käyttää asiakkaaseen valtaa ehkäistäkseen paitsi asiakkaan vastarintaa myös sen 
muuttumista avoimeksi konfliktiksi. Hyväksyttävyydeltään toisistaan eroavat vallan 
muodot poikkeavat toisistaan siinä, miten pitkä konsensuksen ja konfliktin etäisyys 
välillä on ja miten herkästi intressien välinen konsensus alkaa vastustuksen myötä siir-
tyä jatkumolla konfliktia kohti, kunnes se lopulta muuttuu vastarinnan vahvistuttua 
avoimeksi konfliktiksi.



Olettamuksena on ensinnäkin se, että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä vallitsee 
pakottavan, houkuttelevan, legitiimin, kompetentin ja persoonallisen auktoriteetin 
muodoissa konsensus siitä, miten kattavasti ja tiukasti hän voi käyttää asiakkaaseen 
valtaa. Toiseksi olettamuksena on se, että vallan kattavuuden ja intensiteetin lisääminen 
vähemmän oikeutetuissa vallan muodoissa (esimerkiksi pakottavassa auktoriteetissa) 
vahvistaa yleensä työntekijän ja asiakkaan intressien välistä ristiriitaa luultavammin 
kuin oikeutetummissa vallan muodoissa (esimerkiksi legitiimissä auktoriteetissa).

Auktoriteetin muotojen välillä on eroja siinä, miten helposti konsensus hyväksyt-
tävästä vallan käytön alasta ja intensiteetistä muuttuu ensin asiakkaan vastarinnaksi ja 
sitten osapuolten väliseksi kon�iktiksi. Vaikka asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä
vallitsee konsensus esimerkiksi pakottavalle auktoriteetille ”sopivista voimankäytöllä 
uhkailun rajoista”, pakottavaan auktoriteettiin perustuva konsensus on alttiimpi eri-

auktoriteettiin perustuva konsensus. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien vä-
lisen ristiriidan syttymisen ”herkkyysjärjestys” vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä 
on seuraava: 1) pakottava auktoriteetti, 2) houkutteleva auktoriteetti 3) kompetentti 
auktoriteetti, 4) legitiimi auktoriteetti ja 5) persoonallinen auktoriteetti. Ristiriita ja 
kon�ikti asiakkaan ja työntekijän intressien välillä valtaa laajennettaessa ja tiukennetta--
essa syttyy siis herkimmin pakottavassa auktoriteetissa ja vaikeimmin persoonallisessa 
auktoriteetissa. 

Vaikka kompetentti auktoriteetti on lähtökohtaisesti legitiimiä auktoriteettia hy-
väksyttävämpi ja vähemmän vastarintaa aiheuttava vallan muoto, vallan alan ja inten-
siteetin lisääminen synnyttää siinä herkemmin intressien välisiä ristiriitoja. Ristiriidan 
”syttymisherkkyys” johtuu kompetentissa auktoriteetissa siitä, että 1) sen hyväksyttä-
vyys perustuu yleensä legitiimiä auktoriteettia enemmän vallan käytön kapeuteen ja 
keveyteen, 2) sosiaalityöntekijä tarjoaa asiakkaalle enemmän ja tiukempia neuvoja kuin 
hän tuntee itse tiedollisesti tarvitsevansa ja 3) ettei työntekijän neuvon noudattamatta 
jättämisestä koidu legitiimin auktoriteetin tapaan kielteisiä seurauksia kuten asiakkaal- 
le epäedullisia päätöksiä ja yhteisön normatiivisia päätöksiä. 

Valta on luonteeltaan potentiaalisesti negatiivista. Valta liikkuu yleensä positiivisen ja 
negatiivisen ”lakipisteen” jatkumon välillä. Valta on luonteeltaan yleensä positiivisen ja 
negatiivisen ”lakipisteen” jatkumon välillä liikkuvaa. ”Positiivinen lakipiste” tarkoittaa 
sosiaalityöntekijän pyrkimysten ja asiakkaan tottelemisen syiden (eli intressien) välistä 
täydellistä sopusointua ja ”negatiivinen lakipiste”niiden täydellistä kon�iktia. Sosiaali--
työntekijän ja asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa käytettäessä yleensä täydellisen 
konsensuksen ja täydellisen kon�iktin välisellä jatkumolla. Intressien välinen täydellinen
konsensus muuttuu työntekijän vaatimuksen ja asiakkaan käsityksen vallan käytön 
hyväksyttävyydestä törmätessä aluksi vastarinnaksi ja lopulta avoimeksi kon�iktiksi.
Työntekijän ja asiakkaan välinen ristiriita on yleisesti ottaen sitä voimakkaampaa, mitä 
vähemmän oikeutetumpaa hänen vallan käyttönsä on ja mitä kattavampia ja tiukem-

148 | Samuli Aikio: Viisi näkökulmaa valtaan – Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa



5 Valta vuorovaikutuksellisena kykynä | 149

pia vaatimuksia hän asiakkaalle esittää. Ja vastaavasti ristiriita heidän välillään on sitä 
vähäisempää, mitä oikeutetumpaa hänen vallan käyttönsä on ja mitä kapeampia ja 
löyhempiä vaatimuksia hän asiakkaalle esittää. 

Vallan potentiaalista negatiivisuutta tasapainottaa kuitenkin kaksi seikkaa. Sosiaali-
työntekijä ja asiakas toimivat sekä vallan käyttäjinä, että vallan kohteina eri tilanteissa 
toiminnan alueilla. Lisäksi demokraattisissa järjestelmissä vallan käyttäjien valtaa ta-
sapainotetaan ja rajoitetaan erilaisin keinoin. Valtaa voidaan tasapainottaa ja rajoittaa 
esimerkiksi säätelemällä vallan käyttäjien asemaan pääsemistä, pysymistä ja erottamista. 

Valtakäsityksen mukaan vallanhaltija ja vallankohde ovat molemmat intentionaalisia 
toimijoita. Intentionaalisuuden ehdon täyttyminen edellyttää vähintään kahta asiaa: 
sosiaalityöntekijä kykenee tietämään ja ilmaisemaan sen, mitä hän asiakkaalta vaatii ja 
asiakas tietää, että hänen on toteltava kehotusta ja toimittava sen mukaan (vrt. Wrong, 
2002, 254). Ehdotin edellä, että vallan kykyluonne saadaan paremmin esille, jos sosiaa-
lityöntekijän intentionaalisuuden alaa laajennetaan hieman. Mikäli sosiaalityöntekijä 
tietää karkeasti asiakkaan tottelemisen tai tottelemattomuuden syyt, vallan muotojen 
neutralisoitumis- ja muuntumistendenssit ja vallan kattavuuden ja intensiteetin lisä-
yksen vaikutukset eri vallan muotoihin, hän pystyy hyppäämään tavoitteellisemmin 
vallan portaalta toiselle ja säätelemään valtansa alaa ja tiukkuutta asiakkaan tilanteen 
ja reaktioiden mukaan. 

Valtateoria olettaa toimijoiden – sosiaalityöntekijän ja asiakkaan – olevan sosiaalisia 
olioita, jotka vaikuttavat toistensa toimintaan sosiaalisesti. Valtaote ei katso ihmisellä 
olevan kuitenkaan pysyvää, lukkoon lyötyä olemusta. Toiminnan sosiaalisuus ilmenee 
esimerkiksi siinä, että vallan muodot, kattavuus ja intensiteetti vaihtelevat sen mukaan, 
keiden välillä valtaa harjoitetaan, millaisia toisiinsa liittyviä tavoitteita ja uskomuksia 
toimijoilla on ja miten he reagoivat toistensa toimintaan. 

Valta asettaa rajat toimijoiden autonomialle (Wrong, 2002, 250). Sosiaalityöntekijä 
rajoittaa asiakkaan toiminnan autonomiaa sitä enemmän, mitä useampaan elämänaluee-
seen ja mitä voimakkaammin hän käyttää valtaa. Wrong on harmittavan niukkasanainen 
siitä, miten hän uskoo vallan käyttämisen vaikuttavan toimijoiden identiteettiin. Wrong 
(2002, 3–5, 252–253) pitää epätodennäköisenä, että ihmisen luonne ja piirteet olisivat 
kokonaan vallan käytön tulosta, koska niihin vaikuttaa myös muu ihmisen sosiaalinen 
toiminta. Toimijoiden vallan käytöllä on ensinnäkin ei-tarkoitettuja vaikutuksia ihmisten 
toimintaan. Esimerkiksi poikaansa ylisuojelevasti kasvattava äiti saattaa tarkoittamat-
taan edesauttaa pojan feminiinisten piirteiden kehittymistä. Ihmisiin vaikuttavat myös 
erilaiset sosiaaliset normit ja odotukset, joilla myös on erilaisia ei-tarkoitettuja vaiku-
tuksia. Wrong mainitsee toisessa yhteydessä yhtenä vallan kattavuuden ja intensiteetin 
huipentumana vanhempien ja pienen lapsen välisen suhteen, jossa vanhemmat hallitsevat 
käytännössä kaikkia elämään liittyviä asioita (2002, 15, 18). 

Tulkintani on se, että sosiaalityöntekijä vaikuttaa sitä enemmän asiakkaan iden-
titeettiin, mitä kattavammin (mitä useampaan elämänalueeseen), voimakkaammin 
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ja pidempään hän käyttää asiakkaaseen valtaa. Asiakkaan identiteettiin vaikuttavat 
työntekijän vallankäytön lisäksi muiden toimijoiden asiakkaaseen kohdistama vallan 
käyttö ja erilaisissa yhteisöissä ja ryhmissä vaikuttavat sosiaaliset normit ja odotukset. 
Työntekijän mahdollisuuksia asiakkaan identiteetin muokkaamisessa vähentää edelleen 
se, että hänen vallan käytöllään on ei-tarkoitettuja vaikutuksia. 

5.5  Valtaote intressien, tiedon ja sosiaalityöntekijän  
tehtävän näkökulmasta

Kysymys sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välisestä suhteesta voidaan asettaa 
ainakin kolmella tavalla: perustuuko 1) se heidän intressiensä ja toiveidensa väliseen 
konfliktiin tai konsensukseen 2) se konfliktin ja konsensuksen elementtien jonkin-
laiseen sekoitukseen 3) liikkeeseen konsensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla. 
Totesin edellä, että käsittelen konsensuksen muuttumista vastarinnaksi ja konfliktiksi 
eri auktoriteettien muodoissa toisistaan erotettavina ja erillisinä muotoina. 

Ensimmäisen näkökulman ongelma on se, että intressien tarkasteleminen pyrki-
mysten välisinä suhteina sivuuttaa vallan käytön oikeutettavuuden tarkastelemisen 
vallan kohteen näkökulmasta. Konsensuksen ja konfliktin elementtien sekoittumisen 
näkökulman vahvuus on se, että se mahdollistaa tilanteiden ja toimijoiden näkökul-
mien muutosten huomioinnin. Asiakkaan tunne pakotetuksi joutumisesta saattaa 
johtua siitä, että työntekijä on käyttänyt samanaikaisesti legitiimiin ja pakottavaan 
auktoriteettiin perustuvaa valtaa tai siitä, että asiakas tulkitsee yli konsensuksen pakoksi 
muuttuneen tilanteen vuoksi. Sekoittumisen näkökulma on sikäli rajoittava, ettei 
se tarjoa välineitä sen arvioimiselle, missä vaiheessa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 
konsensus alkaa muuttua vastarinnaksi ja konfliktiksi eri vallan muodoissa. Intressien 
tarkasteleminen konsensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla eri vallan muodoissa 
mahdollistaa tämän. 

Konflikti tarkoittaa sosiaalityöntekijän tulevaisuuteen tähtäävien pyrkimysten, 
niitä ilmentävien vaatimusten ja asiakkaan tottelemisen motiivien välistä avointa 
kiistaa ja konsensus niiden sopusointua. Intressit ovat sopusoinnussa silloin, jos työn-
tekijän vaatimukset ovat täysin ”linjassa” asiakkaan käsitysten kanssa vallan käytön 
hyväksyttävyydestä. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa 
käytettäessä selvärajaisen konsensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla. Intressien 
välinen täydellinen konsensus siirtyy ensimmäisten vastarinnan merkkien ilmetessä 
askeleen konfliktin suuntaan. Intressien välinen ristiriita ilmenee lievemmässä muo-
dossa asiakkaan vastarintana, jossa hän eriasteisesti vastustaa (esimerkiksi ilmeilemällä, 
hidastelemalla, ja ”napisemalla”) työntekijän vaatimuksia niitä toteuttaessaan. Vastustus 
kertoo kasvavasta ristiriidasta työntekijän vaatimusten ja asiakkaan käsityksen vallan 
käytön hyväksyttävyydestä välillä. Intressien välinen ristiriita muuttuu lopulta avoi-
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meksi konfliktiksi, kun asiakas kieltäytyy täyttämästä sosiaalityöntekijän pyyntöä ja 
työntekijä painostaa asiakasta toteuttamaan tahtonsa. 

Asiakkaan alistumisen syissä on pitkälti kyse eri vallan muotojen hyväksyttävyyden 
asteesta. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien sopu- ja epäsoinnun astetta on mah-
dollista arvioida vallan muotojen hyväksyttävyyden perusteella. Auktoriteetin muoto-
jen ”hyväksyttävyysjärjestys” perustuu taulukkoon 12, mutta siihen ei ole sisällytetty 
manipulaatiota, koska asiakkaalla ei ole siinä tietämättömyyden takia edes periaatteessa 
mahdollisuutta arvioida vallan käytön hyväksyttävyyttä. Olen sulkenut pois myös 
taivuttelemisen, koska se ei täytä konsensuksen ehtoa. Se eroaa muista auktoriteetin 
muodoista sikäli, että siinä vallankäyttö ei lähtökohtaisesti perustu konsensukseen, 
vaikka se voi otollisella argumentoinnilla johtaakin siihen. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien järjestys sopusointuisimmasta tilan-
teesta epäsuotuisimpaan tilanteeseen on seuraava: 1. Persoonallinen auktoriteetti, 2. 
Kompetentti auktoriteetti, 3. Legitiimi auktoriteetti, 4. Houkutteleva auktoriteetti 
palkitsemisena, 5. Houkutteleva auktoriteetti rankaisemisena, 6. Pakottava auktori-
teetti. Persoonallisessa auktoriteetissa intressien sopusointuisuus perustuu tunteelliseen 
hyväksyttävyyteen, joka mahdollistaa suhteellisen kattavan ja intensiivisen vallan 
käytön. Kompetentissa auktoriteetissa intressien sopusointuisuus pohjautuu asiantun-
temukselliseen hyväksyttävyyteen ja vallan käytön kapeuteen ja keveyteen. Legitiimissä 
auktoriteetissa intressien sopusointuisuus pohjautuu normatiiviseen hyväksyttävyyteen. 
Intressien vähentynyt sopusointuisuus perustuu houkuttelevassa auktoriteetissa joko 
tilannekohtaiseen taloudelliseen hyväksyttävyyteen tai taloudellisten etujen menettämi-
sen välttämiseen. Intressien pienin sopusointu pohjautuu pakottavassa auktoriteetissa 
voimankäytön välttämisen hyväksyttävyyteen. 

Täydennän yllä olevaa ”järjestyslistaa” kahdella keskeisellä oletuksella. Pakottavan, 
houkuttelevan, legitiimin, kompetentin ja persoonallisen auktoriteetin muodot olet-
tavat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä vallitsevan jonkinlainen konsensus siitä, 
miten kattavasti ja tiukasti sosiaalityöntekijä voi käyttää asiakkaaseen valtaa. Vallan 
käytön oikeutettavuuden asteeltaan erilaiset auktoriteetit eroavat toisistaan siinä, 
miten helposti konsensus hyväksyttävästä vallan käytön laajuudesta ja intensiteetistä 
muuttuu vastarinnaksi ja osapuolten väliseksi konfliktiksi. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välisen ristiriidan syttymisen ”herkkyys-
järjestys” vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä on seuraava: 1) pakottava auktoriteetti, 
2) houkutteleva auktoriteetti palkitsemisena, 3) houkutteleva auktoriteetti rankaise-
misena, 4) kompetentti auktoriteetti, 5) legitiimi auktoriteetti ja 6) persoonallinen 
auktoriteetti. Konflikti asiakkaan ja työntekijän intressien välillä valtaa laajennettaessa 
ja tiukennettaessa syttyy siis herkimmin pakottavassa auktoriteetissa ja vaikeimmin 
persoonallisessa auktoriteetissa. 

Intressejä voidaan arvioida niiden hyödyllisyyden ja haitallisuuden kannalta. Wrong 
pitää valtaa yleisesti hyödyttävänä systeemiresurssina. Wrongin (2002, 244–249) 
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mukaan yhteiskunnan kehittyminen on tiiviissä yhteydessä valtaan. Mitä suurempi ja 
monimutkaisempi yhteiskunta on, sitä suurempi tarve on jakaa päätösvaltaa tavoitteista 
avainpaikkojen henkilöille eri toimintojen alueille ja tarve koordinoida yksilöiden 
toimintaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tulkitsen vallan yleishyödyllisyyden 
perustuvan siihen, että yksilöiden toimiminen komentoketjuissa vallan käyttäjinä ja 
kohteina mahdollistaa sellaisten kollektiivisten tavoitteiden saavuttamisen, joita he 
eivät voisi omin voimin saavuttaa. 

Valta on hyödyllistä, jos sosiaalityöntekijä ja asiakas saavat sosiaalityön organisaa-
tion komentosuhteiden osina saavutettua tavoitteita, joihin he eivät omin voimin 
pääsisi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sosiaalityöntekijä saa organisaation 
komentoketjun osana asiakkaan täyttämään moraalisen velvollisuutensa ja tarjottua 
asiakkaalle paitsi taloudellista tukea myös tietoa saatavilla olevista palveluista. Vallan 
haitallisuus johtuu siitä, että komentoketjuissa toimivilla vallanhaltijoilla on taipumus 
laajentaa vallan alaa vallan kohteisiin useammille toiminnan alueille kuin mitä yhteis-
ten tavoitteiden saavuttaminen ja toimintojen koordinoiminen edellyttäisi (Wrong, 
2002, 250–251). Valta on haitallista, jos sosiaalityöntekijä käyttää valtaa asiakkaaseen 
enemmän valtaa kuin mitä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Esimerkiksi 
lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi säädellä vallan muodoissa vanhempien toimintaa 
kattavammin ja intensiivisemmin kuin mitä lapsen edun turvaaminen tosiasiassa vaatii. 

Tieto on ensinnäkin asiantuntemukseen perustuva erityinen resurssi, jolla sosiaali-
työntekijä voi ohjata asiakasta toivomaansa suuntaan. Kompetentissa auktoriteetissa 
vallankohteen [asiakkaan] halukkuus noudattaa annettuja ohjeita johtuu siitä, että 
vallankohde uskoo vallan haltijan [sosiaalityöntekijän] omaavan korkeampaa tietoa ja 
taitoa, joilla on mahdollista edistää hänen omia päämääriään (Wrong, 2002, 52–54). 
Otaksun sosiaalityöntekijän ”tiedollisen ylemmyyden” perustuvan sekä eri tieteenaloilta 
(esimerkiksi sosiaalityöstä, sosiologiasta ja psykologiasta) omaksuttuihin teorioihin 
ja käsitteisiin, että asiakastyön kokemuksista opittuihin taitoihin. Wrong tarkas-
telee vuonna 1988 kirjaan Power: its forms, bases and uses kirjoittamassaan uudessa 
esipuheessa Foucault’n käsitystä tiedon ja vallan suhteesta. Hän arvioi kompetentin 
auktoriteetin merkityksen kasvaneen sen jälkeen, kun sortavia valtasuhteita on alettu 
tuomita ja hylätä perinteisiä auktoriteettien oikeuttamistapoja kuten taivaallisia käskyjä, 
moraalisia absoluutteja ja luonnonlakia. (Wrong, 2002, xxiv–xxv.) Asiantuntemuksen 
merkitys ja arvo on siis lisääntynyt yhteiskunnassa.

Wrong (2002) ei kiistä Foucault’n väitettä siitä, että tieto ja valta sisältyvät toisiinsa, 
vaan pitää sitä pikemminkin itsestäänselvyytenä. Hän tulkitsee väitteen tarkoittavan, 
että vallanhaltijalla on oltava tietoa vallan kohteesta, jotta hän voisi saada siinä toivottuja 
vaikutuksia. Vallan käytön onnistuminen ja epäonnistuminen kerryttävät myös tietoa 
vallan kohteesta. (Wrong, 2002, xxiv.) Tieto ei ole näin pelkästään asiantuntemukseen 
perustuva resurssi. Toiseksi se myös yleinen edellytys tehokkaalle ja taitavalle vallan 
käytölle. Saadakseen asiakkaan toimimaan haluamallaan tavalla työntekijällä on oltava 
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tietoa siitä, miten käyttää valtaa mahdollisimman oikeutetulla tavalla ja säädellä vallan 
alaa ja intensiteettiä mahdollisimman vähän vastarintaa nostattavalla tavalla. Tiedon 
ja vallan välinen suhde toimii myös toisin päin. Vallan käyttäminen lisää työntekijän 
tietoa siitä, miten käyttää valtaa mahdollisimman oikeutettavasti ja vähän vastustusta 
herättäen eri asiakkaisiin eri tilanteissa. 

Valtaote uskoo sosiaalityöntekijän ja asiakkaiden oppineen muiden ihmisten kanssa 
eri instituutioissa ja ryhmissä toimiessaan sääntöjä, arvoja ja tavoitteita, jotka vaikut-
tavat heidän tapaansa käyttää valtaa, arvioida sen käytön oikeutettavuutta ja reagoida 
vallan käyttöön. Kyse ei ole pelkästään heidän jakamastaan yleisestä sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta tiedosta. Kyse on työntekijälle myös asiakkailta vuorovaikutuksesta 
opitusta tiedosta siitä, miten käyttää valtaa asiakkaisiin eri tilanteissa mahdollisimman 
oikeutettavasti ja vähän vastarintaa nostattaen. 

Vaikka asiakkaalta vuorovaikutuksen aikana saatu tieto tarkentaa työntekijän tie-
dollista käsitystä, siitä saatu tieto palautuu lopulta työntekijän tiedolliseksi tulkinnaksi 
siitä, miten hänen kannattaa käyttää valtaa asiakkaaseen eri tilanteissa. Tieto on so-
siaalisesta vuorovaikutuksesta syntyvää, mutta viime kädessä toimijoiden tulkintojen 
ja pyrkimysten kautta välittyvää. Työntekijän tiedollinen auktoriteetti perustuu sekä 
asiakasta osuvampiin käsitteellisiin tulkintoihin ja selityksiin asiakkaan ongelmista ja 
vallasta, että asiakastyön kokemuksista opittuihin taitoihin. Työntekijä on tiedollisesti 
asiakasta otollisemmassa asemassa, koska hän on oppinut asiakastyössä taitoja, miten 
selvittää ja ratkoa asiakkaiden ongelmia, käyttää valtaa ja tulkita asiakastyöskentelyä 
tieteellisten teorioiden ja käsitteiden varassa omia päämääriä edistääkseen. 

Sosiaalityöntekijän kannattaa tehtävää hoitaessaan lähteä liikkeelle omia tavoit-
teita edistäessään mahdollisimman oikeuteutuista ja vähän vastarintaa aiheuttavista 
vallan muodoista ja siirtyä jyrkempiin vallankäytön muotoihin vasta sitten, jos hän 
ei saa tahtoaan niillä läpi. Hänen on vallan portailla hyppiessään huomioitava se, että 
joidenkin valtaresurssien samanaikaisella käyttämisellä on taipumus heikentää toistensa 
vaikutusta. Samanaikainen oleminen pakottavan ja legitiimin auktoriteetin portailla 
vaikeuttaa työntekijän palaamista legitiimin auktoriteetin käyttöön. Samanaikai-
nen oleminen houkuttelevan ja legitiimin auktoriteetin portaalla taas hankaloittaa 
työntekijän paluuta legitiimin auktoriteetin portaalle. Hän voi kuitenkin vähentää 
vallanmuotojen ”tyhjäksi tekeviä” vaikutuksia eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan 
niiden käyttöä eri tapaamisiin ja pitämällä (samassa) tapaamisessa ajallisesti väliä eri 
valtamuotoihin siirryttäessä. 

Sosiaalityöntekijän on vallan muodosta toiseen hyppiessään huomioitava se, että 
hypyillä vallan muotoihin on toistuessaan taipumus muuttua toisiksi vallan muodoiksi. 
Taivuttelemisella on taipumus muuttua kompetentiksi ja persoonalliseksi auktoritee-
tiksi. Sillä on myös tendenssi muuttua kompetentiksi ja legitiimiksi auktoriteetiksi 
tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijän on vakuutettava asiakas erilaisin argumentein 
omasta asiantuntemuksestaan ja legitiimiin auktoriteettiin perustuvasta oikeudestaan. 
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Voimankäytöllä on taipumus muuttua pakottavaksi auktoriteetiksi. Persoonallisella 
auktoriteetilla puolestaan on tendenssi tiiviimmässä vuorovaikutuksessa hajota tai 
muuttua muiksi vallan käytön muodoiksi kuten legitiimiksi, houkuttelevaksi ja pa-
kottavaksi auktoriteetiksi.

Työntekijän on huomioitava sekin, että vallan alan ja intensiivisyyden lisääminen 
vallan muodoissa herättää eriasteista vastarintaa ja vaikeuttaa eri tavoin työntekijän 
pysymistä vallan portailla. Vallan portailla pysymisen mahdollisuudet heikoimmasta 
parhaimpaan ovat seuraavat: 1) pakottava auktoriteetti, 2) houkuttelevan auktoriteetin 
palkitseva osa, 3) houkuttelevan auktoriteetin rankaiseva osa, 4) kompetentti auktori-
teetti, 5) legitiimi auktoriteetti, 6) taivutteleminen ja 7) persoonallinen auktoriteetti. 
Vallan alan ja intensiteetin lisääminen heikentää työntekijän mahdollisuuksia pysyä 
vallan portailla eniten pakottavassa auktoriteetissa ja vähiten persoonallisessa aukto-
riteetissa. Työntekijä voi edistää omia tavoitteitaan myös dispositionaalisella vallalla. 
Tavoitteiden edistämisen ehtona on se, että asiakas uskoo vuorovaikutuksen perusteella 
työntekijän valtaan, työntekijä on saanut sen tietoonsa, uskoo siihen ja puuttuu asiak-
kaan toimintaan, jos tämä ei ennakoi hänen tahtoaan toivotulla tavalla.

5.6  Valtaote tiivistetysti

Taulukko 13. tiivistää, millaisia ehtoja valtaote asettaa sille, miten sosiaalityöntekijä 
arvioi ja lähestyy asiakasta ja miten se ilmenee heidän vuorovaikutuksessaan. 

Taulukko 13. Valtakäsityksen keskeisimmät piirteet

Vallan 
perusta

Resurssiepätasapainoon perustuvaa. Ei ensisijaista resurssia. Oikeutettavuuden asteeltaan 
eroavien resurssien kirjo auttaa vastarinnan ja erilaisten asiakkaiden käsittelyssä. Huomio re
surssien muuttumiseen toisiksi resursseiksi ja resurssien toisiaan neutralisoiviin vaikutuksiin.

Vallan 
luonne

Intentionaalista, dispositionaalista, latenttia, ulkoista ja rajoittavaa. Potentiaaliseen konfliktiin 
perustuvaa. Potentiaalisesti negatiivista, mutta sitä vallan positiivisilla piirteillä tasapainottavaa. 

Intressit Intressien välinen suhde perustuu liikkeeseen konsensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla. 
Systeemitasolla toimijoita hyödyttävää. Systeemitason tavoitteiden edistäminen aiheuttaa 
asiakkaalle haittaa käytettäessä valtaa enemmän kuin mitä yhteisen päämäärän saavuttami
nen edellyttää.

Valta 
prosessina

Tavoitteiden edistäminen mahdollisimman oikeutetutuista ja vähän vastarintaa aiheuttavista 
vallan muodosta toiseen siirtymällä. Vallan alan ja intensiivisyyden lisääminen vallan muodois
sa herättää eriasteista vastarintaa. Vallan muotojen neutralisoitumis ja muuttumistendenssit. 

Toimijat Intentionaalisia ja sosiaalisia toimijoita. Valta muuttaa rajoitetusti asiakkaan identiteettiä. 
Valta muuttaa identiteettiä siitä enemmän, mitä pitkäkestoisemmasta, kattavammasta ja 
intensiivisemmästä valtasuhteesta on kyse.

Sosiaali
työn  
tehtävät

Pyrkimysten edistäminen mahdollisimman oikeutetuista ja vähän vastarintaa aiheuttavista 
vallan muodosta toiseen siirtymällä. Tehtävien hoitamisessa huomioitava vallan neutralisoi
tumis ja muuttumistendenssit ja vallan alan ja intensiteetin lisäämisen vaikutukset vastarin
nan vahvistumiseen vallan muodoissa. Pyrkimysten edistäminen dispositionaalisella vallalla.

Tieto Vuorovaikutuksesta lähtevää, mutta yksilön pyrkimysten/tulkintojen kautta välittyvää. Yksi val
lan resursseista. Yleinen ehto vallan käytölle. Vallan käyttö lisää tietoa taitavasta vallan käytöstä. 
Tiedollinen ylemmyys asiakaskokemuksiin ja osuviin käsitteellisiin jäsennyksiin perustuvaa. 
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Sosiaalityöntekijän valta asiakkaaseen perustuu resurssiepätasapainoon, joka vallitsee 
hänen ja asiakkaan välillä. Sosiaalityöntekijällä on seitsemän erilaista resurssia: voima, 
taloudelliset edut ja palvelut, normatiivisen aseman takaama oikeus, asiantuntemus, 
persoonalliset piirteet ja argumentaatio- ja manipulointitaidot. Sosiaalityöntekijän valta 
asiakkaaseen ei perustu mihinkään ensisijaiseen resurssiin kuten talouteen, voimaan ja 
normatiivisiin tuntemuksiin, johon nähden muut resurssit olisivat toissijaisia. Mikään 
yksittäinen resurssi ei siis ”sanele”, mitä resurssia sosiaalityöntekijä kulloinkin käyttää. 
Työntekijän resurssien valintaan vaikuttaa paitsi tavoite, johon hän pyrkii myös asiak-
kaan reaktiot vallan käyttöön. 

Valtakäsitys ohjaa sosiaalityöntekijää lähestymään resursseja asiakkaan uskomusten 
näkökulmasta sikäli, että resurssit erotellaan toisistaan vallan kohteen alistumisen syiden 
perusteella. Valtakäsitys antaa lievemmille ja oikeutettavammille vallanmuodoille etu-
sijan sikäli, että vallan käyttämisessä pyritään lähtemään liikkeelle miedommista vallan 
muodoista kohti jyrkempiä vallan muotoja. Valtateoria uskoo oikeutettavuuden asteeltaan 
eroavien valtaresurssien kirjon helpottavan erilaisten asiakkaiden käsittelyä ja heidän 
vastarintansa hallitsemista, koska sosiaalityöntekijä voi siirtyä vastustusta kohdatessaan 
hyväksyttävämmistä vallan muodoista vähemmän hyväksyttävämpiin vallan käytön 
muotoihin. Valtaote kiinnittää resursseja käytettäessä huomiota myös siihen, miten ne 
(resurssit) muuttuvat käytettäessä toisiksi resursseiksi ja miten ne neutralisoivat toisiaan. 

Valta on luonteeltaan intentionaalista, tarkoituksellista. Intentionaalisuuden vaati-
mus edellyttää toimijoilta vähintään sen, että sosiaalityöntekijä kykenee ilmaisemaan, 
mitä hän asiakkaalta vaatii ja asiakas tietää sen, että hänen on toteltava. Minusta tämä 
tietämisen ehto ei ole riittävä sosiaalityöntekijälle. Jos sosiaalityöntekijä tietää karkeasti 
asiakkaan tottelemisen tai tottelemattomuuden syyt, vallan muotojen neutralisoitumis- 
ja muuntumistendenssit ja vallan kattavuuden ja intensiteetin lisäyksen vaikutukset eri 
vallan muotoihin, hän pystyy siirtymään tavoitteellisemmin vallan portaalta toiselle 
ja säätelemään valtansa alaa ja tiukkuutta asiakkaan tilanteen ja reaktioiden mukaan. 

Intentionaalisuuden ehto tarkoittaa myös sitä, että sosiaalityöntekijä käyttää valtaa 
vain silloin, jos asiakas toimii hänen tahtonsa mukaan eikä jollain ei-tarkoitetulla tavalla. 
Intentionaalisuuden vaatimus ohjaa sosiaalityöntekijää keskittymään oman toiminnan 
motiivien (toiminnan liikkeelle pistävien syiden) ja toiminnan ei-tarkoitettujen seu-
rausten sijasta sosiaalityöntekijän tavoitteisiin ja asiakkaan kykyyn vastata tavoitteita 
edistäviin vaatimuksiin. Valtakäsitys ohjaa näin sosiaalityöntekijän huomion pois paitsi 
sosiaalisten normien ja odotusten ei- tarkoitetuista vaikutuksista asiakkaaseen, myös 
sosiaalityöntekijän vallankäytön tahattomista seurauksista asiakkaaseen. Sosiaalityön-
tekijän toiminta on intentionaalista sekä dispositionaalisessa, pysyvässä vallassa että 
episodisessa, katkelmallisessa vallan käytössä. Ensiksi mainitussa tapauksessa työntekijä 
puuttuu tarkoituksellisesti asiakkaan käyttäytymiseen vain silloin, jos asiakas ei enna-
koi hänen tahtoaan toivotulla tavalla. Jälkimmäisessä tapauksessa työntekijä rajoittaa 
tarkoituksellisesti asiakkaan toimintaa omia pyrkimyksiään edistääkseen. 
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Valta on luonteeltaan myös dispositionaalista ja latenttia. Dispositionaalinen valta 
viittaa sosiaalityöntekijän pysyvämpään kykyyn tai taipumukseen saada asiakas toi-
mimaan jollakin tavalla. Episodinen valta taas tarkoittaa yksittäistä tapahtumaa, jossa 
sosiaalityöntekijä saa asiakkaan hetkellisesti toimimaan toisin kuin olisi toiminut ilman 
sosiaalityöntekijän väliintuloa. 

Vallan latenttisuudessa on kyse siitä, että asiakkaat yrittävät ennakoida sosiaalityön-
tekijän tahtoa, vaikka hän ei harjoittaisi suoraa valtaa heihin eikä ilmaisisi tahtoaan 
millään tavalla. Työntekijän ei tarvitse käyttää valtaa, koska asiakkaat ennakoivat 
hänen tahtoaan ja tekevät hänen toimenpiteensä tarpeettomiksi. Asiakkaat saattavat 
ensinnäkin pidättäytyä jostakin toiminnasta, jos he arvioivat sen ärsyttävän sosiaali-
työntekijää ja aiheuttavan intervention. Asiakkaat voivat toisinaan myös ennakoida 
sosiaalityöntekijän tahtoa toimimalla niin, kuin he uskovat hänen toivovan. 

Dispositionaalinen ja latentti käsitys vallasta antaa ymmärtää, ettei sosiaalityönte-
kijän kyky valtaan ole yksin hänen omissa käsissään, vaan se riippuu myös asiakkaan ja 
sosiaalityöntekijän vuorovaikutuksellisista edellytyksistä. Sosiaalityöntekijällä on kyky 
valtaan vain silloin, jos asiakas uskoo vuorovaikutuksen (keskustelujen ja tapaamisten) 
perusteella sosiaalityöntekijällä olevan valtaa, jos sosiaalityöntekijä saa sen tapaamisissa 
ja keskusteluissa tietoonsa, uskoo siihen ja puuttuu asiakkaan toimintaan, jos asiakas ei 
ennakoi hänen tahtoaan toivotulla tavalla. Dispositionaalinen ja latentti käsitys vallasta 
ohjaa sosiaalityöntekijän huomiota hetkellisistä, episodisista vallankäytön tilanteista 
vallan pysyvämpään piirteeseen (kykyyn) ja sen vuorovaikutuksellisiin ehtoihin.

Valta on luonteeltaan rajoittavaa. Työntekijä voi rajoittaa asiakkaan pyrkimyksiä 
edistävää toimintaa paitsi dispositionaalisella vallalla myös episodista valtaa käyttämällä. 
Valta rajoittaa asiakkaan toimintaa, koska hän toimii toisin kuin hän olisi toiminut 
ilman työntekijän läsnäoloa tai väliintuloa. 

Valta on luonteeltaan ulkoista. Vallan ulkoisuus ilmenee siinä, että valtaotteessa 
lähdetään liikkeelle sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisestä resurssiepätasapainosta, 
josta siirrytään työntekijän vallankäyttöön. Valtasuhteen ulkoisuus ilmenee siinä, 
että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta tarkastellaan ensisijai-
sesti resurssien näkökulmasta. Episodista valtaa käytettäessä fokus on siinä: 1) miten 
sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan vastustukseen siirtymällä oikeutetumpiin tai 
vähemmän oikeutettuihin resursseihin ja säätelemällä vallan alan laajuutta ja vallan 
intensiteettiä, 2) miten joidenkin resurssien samanaikainen käyttö nostaa vastarintaa 
asiakkaassa työntekijän yrittäessä käyttää toista resurssia myöhemmin ja 3) miten 
työntekijän joidenkin resurssien käytöllä on taipumus muuttua asiakkaan silmissä 
toisiksi resursseiksi. 

Valtasuhteen ulkoisuus ilmenee dispositionaalisessa vallassa vuorovaikutuksellisina 
edellytyksinä. Sosiaalityöntekijällä on dispositionaalista valtaa vain silloin, jos 1) asi-
akas uskoo vuorovaikutuksen (keskustelujen ja tapaamisten) perusteella työntekijällä 
olevan paitsi resursseja myös valmius käyttää niitä, 2) työntekijä saa sen tapaamisissa ja 
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keskusteluissa tietoonsa ja uskoo siihen ja 3) työntekijä puuttuu asiakkaan toimintaan, 
jos tämä ei ennakoi hänen tahtoaan toivotulla tavalla. 

Valtasuhteiden ulkoisuus ilmenee toisellakin tavalla. Valtaote ei usko sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan intressien, identiteetin ja identiteetin muuttuvan vuorovaikutuk-
sen ja sen mekanismien (esimerkiksi asemien, roolien ja valvonnan ja tunnustamisen 
mekanismien) tuloksena. Vaikka se ei usko vallan vaikuttavan sisäisesti työntekijän ja 
asiakkaan keskeisiin ominaisuuksiin, se uskoo vallan ulkopuolisen sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen (esimerkiksi normien, asemien ja roolien) muokkaavan sisäisesti heidän 
intressejään, tietojaan ja identiteettejään. Sosiaaliyöntekijä ja asiakas eivät siis pysty 
astumaan instituutioiden ja sosiaalisten vuorovaikutusasetelmien ulkopuolelle, jossa 
he käyttävät valtaa ja reagoivat valtaan pelkästään omista tiedoistaan, identiteeteistään 
ja intresseistään käsin. 

Valta on luonteeltaan potentiaalisesti konfliktuaalista. Konflikti tarkoittaa sosiaali-
työntekijän tulevaisuuteen tähtäävien pyrkimysten, niitä ilmentävien vaatimusten ja 
asiakkaan tottelemisen syiden välistä avointa kiistaa ja konsensus niiden sopusointua. 
Intressit ovat sopusoinnussa silloin, jos työntekijän vaatimukset ovat täysin ”linjassa” 
asiakkaan käsitysten kanssa vallan käytön hyväksyttävyydestä. Sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa käytettäessä täydellisen konsensuksen ja 
avoimen konfliktin välisellä jatkumolla. Intressien välinen täydellinen konsensus 
siirtyy ensimmäisten vastarinnan merkkien ilmetessä askeleen konfliktin suuntaan. 
Intressien välinen ristiriita ilmenee lievemmässä muodossa asiakkaan vastarintana, 
jossa hän eriasteisesti vastustaa työntekijän vaatimuksia niitä toteuttaessaan. Vastus-
tus kertoo lisääntyvästä ristiriidasta työntekijän vaatimusten ja asiakkaan käsityksen 
vallan käytön hyväksyttävyydestä välillä. Intressien välinen ristiriita muuttuu lopulta 
avoimeksi konfliktiksi, kun asiakas kieltäytyy täyttämästä sosiaalityöntekijän pyyntöä 
ja työntekijä ryhtyy vastatoimiin. 

Vallan potentiaalinen konfliktuaalisuus ohjaa huomiota sosiaalityöntekijän ja asiak-
kaan intressien – sosiaalityöntekijän tavoitteiden ja asiakkaan suostumuksen syiden – 
välisen ristiriidan ja konfliktin mahdollisuuteen. Tällöin mietitään toisaalta sitä, miten 
kattavasti ja tiukasti työntekijän kannattaa tavoitteisiin pyrkiessään rajoittaa asiakkaan 
toimintaa ja toisaalta sitä, miten oikeutetulta työntekijän vallan käyttö asiakkaan silmissä 
kulloinkin näyttää. Työntekijä arvioi hyväksyttävyydeltään toisistaan eroavista vallan 
muodoissa sitä, miten laajasti ja intensiivisesti hänen kannattaa käyttää valtaa ehkäistäk-
seen paitsi asiakkaan vastarintaa myös sen muuttumista avoimeksi konfliktiksi. Pakottava 
auktoriteetti muuttuu vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä herkemmin vastarinnaksi 
ja konfliktiksi kuin houkutteleva auktoriteetti; houkutteleva auktoriteetti helpommin 
kuin kompetentti auktoriteetti; kompetentti auktoriteetti herkemmin kuin legitiimi 
auktoriteetti ja legitiimi auktoriteetti helpommin kuin persoonallinen auktoriteetti. 

Valta on luonteeltaan myös potentiaalisesti negatiivista. Valta liikkuu yleensä positiivisen 
ja negatiivisen ”lakipisteen” jatkumon välillä. ”Positiivinen lakipiste” tarkoittaa sosiaali-
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työntekijän pyrkimysten ja asiakkaan tottelemisen syiden (eli intressien) välistä täydellistä 
sopusointua ja ”negatiivinen lakipiste” niiden täydellistä konfliktia. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa käytettäessä yleensä selvärajaisen konsensuksen ja 
konfliktin välisellä jatkumolla. Intressien välinen täydellinen konsensus muuttuu työnte-
kijän vaatimuksen ja asiakkaan käsityksen vallan käytön hyväksyttävyydestä törmätessä 
aluksi vastarinnaksi ja lopulta avoimeksi konfliktiksi. Työntekijän ja asiakkaan välinen 
ristiriita on yleisesti ottaen sitä voimakkaampaa, mitä vähemmän oikeutetumpaa hänen 
vallan käyttönsä on ja mitä kattavampia ja tiukempia vaatimuksia hän asiakkaalle esittää. 
Ja vastaavasti ristiriita heidän välillään on sitä vähäisempää, mitä oikeutetumpaa hänen 
vallan käyttönsä on ja mitä kapeampia ja löyhempiä vaatimuksia hän asiakkaalle esittää.

Vallan potentiaalista negatiivisuutta tasapainottaa kaksi asiaa. Työntekijä ja asiakas 
toimivat sekä vallan käyttäjinä, että vallan kohteina eri tilanteissa eri toiminnan alueilla. 
Lisäksi demokraattisissa järjestelmissä vallan käyttäjien valtaa tasapainotetaan ja rajoi-
tetaan erilaisin keinoin. Tasapainoa haetaan esimerkiksi säätelemällä vallan käyttäjien 
asemaan pääsemistä, pysymistä ja erottamista.

Valtakäsityksen mukaan sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat molemmat intentionaalisia 
toimijoita. Oletus yksilön intentionaalisuudesta antaa ymmärtää, että sosiaalityöntekijä 
on minimissään pystyttävä tietämään ja ilmaisemaan se, mitä hän asiakkaalta vaatii ja 
asiakkaan on tiedettävä, että hänen on toteltava kehotusta ja toimittava sen mukaan. 
Minusta sosiaalityöntekijä pystyy hyppäämään tavoitteellisemmin vallan portaalta toi-
selle ja säätelemään valtaansa kattavuutta ja tiukkuutta asiakkaan reaktioiden ja tilanteen 
mukaan, jos hän tietää karkeasti asiakkaan tottelemisen tai tottelemattomuuden syyt, 
vallan muotojen neutralisoitumis- ja muuntumistendenssit ja vallan kattavuuden ja 
intensiteetin lisäyksen vaikutukset eri vallan muotoihin. Oletus toimijoiden sosiaali-
suudesta antaa sosiaalityöntekijän ymmärtää vallan muotojen, kattavuuden ja intensi-
teetin vaihtelevan sen mukaan, keiden välillä valtaa harjoitetaan, millaisia tavoitteita 
ja uskomuksia toimijoilla on ja miten he reagoivat toistensa toimintaan. 

Sosiaalityöntekijän vallan käyttö muuttaa rajoitetusti asiakkaan identiteettiä. Val-
tateorian mukaan sosiaalityöntekijä rajoittaa asiakkaan toiminnan autonomiaa sitä 
enemmän, mitä useampaan elämänalueeseen ja mitä voimakkaammin hän käyttää 
asiakkaaseen valtaa. Valtateoria antaa edelleen ymmärtää, että sosiaalityöntekijä vai-
kuttaa sitä enemmän asiakkaan identiteettiin, mitä kattavammin (mitä useampaan 
elämänalueeseen), mitä intensiivisemmin (mitä voimakkaammin) ja mitä pidempään 
hän käyttää asiakkaaseen valtaa. Asiakkaan identiteettiin vaikuttavat sosiaalityönteki-
jän vallankäytön lisäksi muiden toimijoiden asiakkaaseen kohdistama vallan käyttö ja 
erilaisissa yhteisöissä ja ryhmissä vaikuttavat sosiaaliset normit ja odotukset. Sosiaali-
työntekijän mahdollisuuksia asiakkaan identiteetin muokkaamisessa vähentää edelleen 
se, että sosiaalityöntekijän vallan käytöllä on ei-tarkoitettuja vaikutuksia.

Valta voidaan ajatella prosessina, jossa sosiaalityöntekijän kannattaa lähteä omia 
tavoitteita edistäessään liikkeelle mahdollisimman oikeutetuista ja vähän vastarintaa 
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aiheuttavista vallan muodoista ja siirtyä jyrkempiin vallankäytön muotoihin vasta 
siinä vaiheessa, jos hän ei saa tahtoaan niillä läpi. Sosiaalityöntekijän on valtaresurs-
seista toisiin siirryttäessä huomioitava, että joidenkin valtaresurssien samanaikaisella 
käyttämisellä on taipumus heikentää toistensa vaikutusta myöhemmässä vaiheessa. 
Työntekijä voi kuitenkin vähentää vallanmuotojen neutralisoivia vaikutuksia käyttä-
mällä eri vallan muotoja eri tapaamisissa ja pitämällä (samassa) tapaamisessa ajallisesti 
väliä eri valtamuotoihin liikuttaessa. 

Sosiaalityöntekijän on vallan muodosta toiselle siirryttäessä otettava huomioon 
edelleen se, että joillakin vallan muodoilla on toistuessaan taipumus muuttua toisiksi 
vallan muodoiksi. Sosiaalityöntekijän on myös huomioitava, että vallan kattavuuden 
ja intensiivisyyden lisääminen herättää joissakin vallan muodoissa enemmän vastarintaa 
kuin toisissa. 

Asiantuntemukseen perustuva tieto on toisaalta yksi erityisistä resursseista, jonka 
avulla sosiaalityöntekijä voi taivuttaa asiakkaan tahtoonsa. Tieto toisaalta yleinen 
edellytys tehokkaalle ja taitavalle vallan käytölle. Saadakseen asiakkaan toimimaan 
haluamallaan tavalla sosiaalityöntekijällä on oltava tietoa siitä, miten käyttää valtaa 
mahdollisimman oikeutetulla tavalla ja säädellä vallan alaa ja intensiteettiä mahdollisim-
man vähän vastarintaa nostattavalla tavalla. Vallan käyttäminen lisää sosiaalityöntekijän 
tietoa siitä, miten käyttää valtaa mahdollisimman oikeutettavasti ja vähän vastustusta 
herättäen eri asiakkaisiin eri tilanteissa. Tiedon ja vallan välinen suhde toimii myös 
toiseen suuntaan. Vallan käyttäminen lisää sosiaalityöntekijän tietoa siitä, miten käyt-
tää valtaa taitavasti. Kyse on sen oppimisesta, miten käyttää valtaa eri asiakkaisiin eri 
tilanteissa mahdollisimman oikeutettavasti ja vähän vastustusta herättäen.

Vaikka tieto on sosiaalisesta vuorovaikutuksesta lähtevää, se on viime kädessä toi-
mijoiden tulkintojen ja pyrkimysten kautta välittyvää. Tieto ei tarkoita pelkästään 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan jakamaa yleistä sosiaalista ja kulttuurista tietoa. Se 
tarkoittaa työntekijälle myös asiakkailta vuorovaikutuksessa opittua tietoa siitä, miten 
käyttää valtaa eri asiakkaisiin eri tilanteissa mahdollisimman oikeutettavasti ja vähän 
vastustusta nostattaen omia pyrkimyksiään edistäessään.

Työntekijän ”tiedollinen ylemmyys” perustuu sekä asiakasta osuvampiin käsitteellisiin 
tulkintoihin ja selityksiin asiakkaan ongelmista ja vallasta, että asiakastyön kokemuksista 
opittuihin taitoihin. Tämä johtuu siitä, että sosiaalityöntekijä on oppinut asiakastyössä 
taitoja, miten selvittää ja ratkoa asiakkaiden ongelmia, käyttää valtaa ja tulkita asiakas-
työskentelyä tieteellisten teorioiden ja käsitteiden varassa omia päämääriä edistääkseen. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien välinen suhde perustuu liikkeeseen kon-
sensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla. Konflikti merkitsee sosiaalityöntekijän 
tulevaisuuteen tähtäävien tavoitteiden, niitä ilmentävien vaatimusten ja asiakkaan 
alistumisen motiivien (tottelemisen syiden) välistä avointa kiistaa ja konsensus nii-
den sopusointua. Intressit ovat sopusoinnussa silloin, jos työntekijän vaatimukset 
ovat täysin ”linjassa” asiakkaan käsitysten kanssa vallan käytön hyväksyttävyydestä. 
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Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa käytettäessä täydellisen 
konsensuksen ja avoimen konfliktin välisellä jatkumolla. Intressien välinen täydellinen 
konsensus siirtyy ensimmäisten vastustuksen merkkien ilmetessä askeleen konfliktin 
suuntaan. Intressien välinen ristiriita ilmenee lievemmässä muodossa asiakkaan vasta-
rintana, jossa hän eriasteisesti vastustaa työntekijän vaatimuksia niitä toteuttaessaan. 
Vastustus kertoo kasvavasta ristiriidasta työntekijän vaatimusten ja asiakkaan käsityksen 
vallan käytön hyväksyttävyydestä välillä. Intressien välinen ristiriita muuttuu lopulta 
avoimeksi konfliktiksi, kun asiakas kieltäytyy täyttämästä sosiaalityöntekijän pyyntöä 
ja työntekijä ryhtyy vastatoimiin. 

Vallan potentiaalinen konfliktuaalisuus ohjaa huomiota sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan intressien – sosiaalityöntekijän tavoitteiden ja asiakkaan suostumuksen 
syiden – välisen ristiriidan ja konfliktin mahdollisuuteen. Tällöin pohditaan toisaalta 
sitä, miten kattavasti ja tiukasti työntekijän kannattaa tavoitteisiin pyrkiessään rajoit-
taa asiakkaan toimintaa ja toisaalta sitä, miten oikeutetulta työntekijän vallan käyttö 
asiakkaan silmissä kulloinkin näyttää. Työntekijä voi arvioida hyväksyttävyydeltään 
toisistaan eroavista vallan muodoissa sitä, miten laajasti ja intensiivisesti hänen kan-
nattaa käyttää asiakkaaseen valtaa ehkäistäkseen paitsi asiakkaan vastarintaa myös 
sen muuttumista avoimeksi konfliktiksi. Pakottava auktoriteetti muuttuu vallan alaa 
ja intensiteettiä lisättäessä herkemmin vastarinnaksi ja konfliktiksi kuin houkutteleva 
auktoriteetti; houkutteleva auktoriteetti helpommin kuin kompetentti auktoriteetti; 
kompetentti auktoriteetti herkemmin kuin legitiimi auktoriteetti ja legitiimi auktori-
teetti helpommin kuin persoonallinen auktoriteetti. 

Intressejä voidaan arvioida niiden hyödyllisyyden ja haitallisuuden kannalta. Wrongin 
valtateorian taustalla on ajatus vallasta yleisesti hyödyttävänä systeemiresurssina. Val-
takäsityksen taustalla on idea siitä, että valta on hyödyllistä, jos sosiaalityöntekijä ja 
asiakas saavat sosiaalityön organisaation komentoketjun osina saavutettua esimerkiksi 
tiedon hankintaan, taloudellisen edun saamiseen ja raha-asioiden hallintaan liittyviä 
tavoitteita, joihin he eivät omin voimin pääsisi. Ajatus vallan haitallisuudesta merkitsee 
sitä, että komentoketjuissa toimivilla vallankäyttäjillä on taipumus laajentaa vallan 
alaa vallan kohteisiin useammille toiminnan alueille kuin mitä yhteisten tavoitteiden 
saavuttaminen ja toimintojen koordinoiminen edellyttäisi. Valta on haitallista, mikäli 
sosiaalityöntekijä käyttää valtaa asiakkaaseen enemmän valtaa kuin mitä yhteisten 
tavoitteiden (esimerkiksi lapsen edun turvaaminen) saavuttaminen edellyttää. 

Sosiaalityöntekijän tehtävää voidaan hahmotella seuraavaan tapaan. Työntekijän 
kannattaa lähteä liikkeelle omia päämääriään edistäessään mahdollisimman oikeutetuista 
ja vähän vastarintaa aiheuttavista vallan muodoista ja siirtyä vähemmän oikeutettuihin 
ja enemmän vastustusta herättäviin vallankäytön muotoihin vasta sitten, jos hän ei 
saa tahtoaan niillä läpi. Työntekijän on huomioitava valtaresursseja käyttäessään, että 
jotkut resurssit neutralisoivat toistensa vaikutuksia samanaikaisesti käytettäessä. Työn-
tekijä voi kuitenkin vähentää valtaresurssien neutralisoivia vaikutuksia eriyttämällä 
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niiden käyttöä eri tapaamisiin ja pitämällä (samassa) tapaamisessa ajallisesti väliä eri 
valtaresursseihin siirryttäessä. 

Sosiaalityöntekijän on myös eri valtaresurssien käyttöön siirtyessään huomioitava 
se, että joillakin resursseilla on taipumus käytön toistuessa muuttua vähitellen toisiksi 
resursseiksi. Hänen on edelleen tiedostettava se, että vallan kattavuuden ja intensiteetin 
lisääminen edesauttaa joissakin vallan muodoissa vastarinnan vahvistumista ja konflik-
tin puhkeamista enemmän kuin toisissa. Hän voi edistää omia pyrkimyksiään myös 
dispositionaalisella vallalla. Tavoitteiden edistämisen vuorovaikutuksellisena ehtona 
on se, että asiakas uskoo vuorovaikutuksen perusteella työntekijän valtaan, työntekijä 
on saanut sen keskustelujen ja tapaamisten pohjalta tietoonsa, uskoo siihen ja puuttuu 
aktiivisesti asiakkaan toimintaan, jos tämä ei ennakoi hänen tahtoaan toivotulla tavalla.
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6  Valta suostumuksen organisointina

Benedetto Fontanan (2006, 24) ja Steve Jonesin (2006, 30–33, 42–45) mukaan 
Antonio Gramscin (1891–1937) ajattelu on jäljitettävissä kolmeen kehityskulkuun 
1900-luvun alussa. Se kytkeytyy ensinnäkin marxilaiseen keskusteluun siitä, mitkä 
ovat vallankumouksen välttämättömät ja riittävät ehdot. Toiseksi Gramscin intel-
lektuaalinen kehitys on yhteydessä sen selvittämiseen, miksi fasistit voittivat ja miksi 
vasemmisto hävisi Italiassa ja monissa Länsi-Euroopan osissa. Kolmanneksi se liittyy 
sen ymmärtämiseen, miksi juuri bolsevikkien vallankumous Venäjällä onnistui.

Gramscin tapa käsittää valta suostumuksen organisointina on yksi vaihtoehto. 
Max Weberin mukaan ihmisten suostumusta ja legitimiteettiä organisoidaan kol-
mella tavalla: traditionaalisella, karismaattisella ja legaalisella tavalla (1970, 78–79). 
Legitimiteetille on tunnusomaista, että auktoriteetti-asema viittaa yksilön yläpuolella 
olevaan persoonattomaan järjestykseen. Instituutioiden arvoa tai oikeutta arvioidaan 
sen mukaan, miten hyvin oikeutuksen tavat toteuttavat omaa periaatettaan. (Weber, 
1964, 124.) 

Valtaa voidaan ajatella suostumuksen organisointina myös Peter Bachrachin ja 
Morton S. Baratzin (Bachrach & Baratz, 1962, 918–919; Bachrach & Baratz, 1963, 
641–642; Bachrach & Baratz, 1970, 7) mielessä. Jos toimija tarkoituksellisesti tai 
tiedostamattaan työskentelee vahvistaakseen tai luodakseen arvoja ja käytäntöjä, jot-
ka vaikeuttavat toista osapuolta nostamasta käsittelyyn omien intressiensä kannalta 
haitallisia asioita ja onnistuu tässä, kyse on vallan toisista kasvoista. Tarkoituksena on 
poliittisen prosessin rajoittaminen sellaisten aiheiden käsittelyyn, jotka ovat suhteel-
lisen vaarattomia toimijalle. 

Valtaa on mahdollista tarkastella suostumuksen organisointina myös kolmannesta, 
vallan kolmansien kasvojen näkökulmasta. Steven Lukesin (1974, 23–25) mukaan 
vallan käyttämisellä voidaan estää toimijoita tiedostamasta todellisia intressejään, kun 
heidän havaintojaan, ajatuksiaan ja preferenssejään muokataan niin, että he hyväksyvät 
roolinsa olemassa olevien asioiden järjestyksessä. Ihmiset eivät tällöin kykene kuvittele-
maan vaihtoehtoa olemassa olevalle järjestykselle tai he pitävät sitä itsestäänselvyytenä 
tai hyödyllisenä. 

Louis Althusser (1918–1990) tarjoaa neljännen näkökulman suostumuksen orga-
nisointiin. Ideologisten apparaattien funktiona on taloudellisten tuotantosuhteiden 
uusintaminen vanhaa työvoimaa ”elvyttämällä” ja uutta kouluttamalla. Ideologisille 
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apparaateille – esimerkiksi kirkolle, koululle, medialle ja perheelle – on tunnusomais-
ta, että ne toimivat ensisijaisesti ideologian keinoin, mutta turvautuvat tarvittaessa 
myös erilaisiin pakkotoimiin pitääkseen ihmiset kurissa. Rituaaleiksi ja käytännöiksi 
ruumiillistuneet ideologiat kutsuvat yksilöitä ideologisten merkitysten asettamiin roo-
leihin, jotka lisäävät heidän toimintakykyään niin kauan kuin he toimivat ideologian 
määrittelemien osien mukaan. Rooleihin ja käytäntöihin kytkeytyvät merkitykset 
ovat itsestäänselvyyksiä, joiden mukaan yksilöt toimivat ja joita he eivät yleensä kyke-
ne kyseenalaistamaan. (Althusser, 1984, 99–140.) Gramscin valtakäsitys muistuttaa 
joiltakin osin kolmatta ja neljättä näkökulmaa. 

6.1  Perustan ja päällysrakenteen välinen suhde

Talouden perusta jaetaan marxilaisessa perinteessä yleensä kahteen osaan: tuotanto-
voimiin ja tuotantosuhteisiin (vrt. Althusser, 1984, 92). Tuotantovoimat tarkoittavat 
tuotannossa tarvittavia välineitä, työnjakoa ja työvoiman taitoa käyttää niitä. Tuotan-
tosuhteet viittaavat kaikkiin suhteisiin, jotka mahdollistavat tuotantovoimien omis-
tajien väliintulon tuotantovoimien käyttäjien (työläisten) toimintaan. Kyse on ennen 
kaikkea omistusoikeuden takaamasta oikeudesta päättää, miten tuotannon tulokset 
jaetaan omistajan ja työntekijöiden kesken. (Althusser, 2014, 22–34.) Jacques Texierin 
mukaan talous muodostaa Gramscille perustan, jolle ylärakenteet asettuvat (1979, 58). 

Gramsci (2014, 12–13; Fontana, 2006, 29, 35–36) jakaa ylärakenteen kahteen 
osaan: kansalaisyhteiskuntaan (civil society) ja poliittiseen yhteiskuntaan (political 
society). Kansalaisyhteiskuntaan kuuluu yksityiselle sektorille tyypillisiä toimijoita 
kuten seuroja, lehtiä, yhdistyksiä, tiede-, taide- ja urheiluinstituutioita, intressijärjes-
töjä, puolueita ja kirkkoja. Poliittiseen yhteiskuntaan lasketaan valtion organisaatiot, 
viranomaiset ja pakkokoneisto. Minusta jaottelu on ehkä luontevinta ymmärtää niin, 
että talous on kansalaisyhteiskunnan alimmaisin ja perustavin osa, jonka päällä kan-
salaisyhteiskunnan muut elementit ja poliittinen yhteiskunta (valtio) lepäävät ja jonka 
kanssa ne ovat tiiviissä dialogissa. 

Ernesto Laclau ja Chantal Mouffe (2001, 69) tulkitsevat taloudellisen perustan 
asettavan ontologiset puitteet sille, ketkä voivat päästä hegemoniseen asemaan. 
Mouffen mukaan kamppailua hegemonisesta johtajuudesta voivat käydä vain porvarit 
[tuotantovälineiden omistajat] ja työväenluokka, koska ne ovat ainoat luokat, joilla 
on fundamentaalinen ja ratkaiseva asema taloudessa (1979, 183). Ellei asia olisi näin, 
valtaan nouseva ryhmä ei pystyisi muuttamaan taloudellista perustaa ja luomaan 
tuotantosuhteita, jotka takaavat tuotantovoimien uuden kehityksen (Texier, 1979, 
64). Sosiaalityöntekijöillä ei ole edellytyksiä päästä hegemonisesti johtavaan asemaan 
ja muuttaa taloudellisia tuotantosuhteita, koska heillä ei ole keskiluokan edustajina 
fundamentaalista ja ratkaisevaa luokka-asemaa taloudessa (vrt. Laclau, 2011, 164). 
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Talous asettaa rajat myös sille, millaisia muotoja hegemonia voi saada. Vaikka 
hallitsevan luokan on tehtävä taloudellisia myönnytyksiä toiselle fundamentaaliselle 
luokalle ja muille ryhmille varmistaakseen niiden suostumuksen, myönnytysten raja 
tulee vastaan, kun hallitsevan luokan tekemät myönnytykset alkavat vaarantaa sen omat 
taloudelliset intressit (Mouffe, 1979, 183). Taloudellinen kompromissi on poliittinen 
ehto liittolaisuudelle, jotta hallitut ryhmät hyväksyvät toiminnan hallitsevan ryhmän 
johdossa (Texier, 1979, 64). Sosiaalityöntekijällä ei ole väliluokan edustajana mah-
dollisuuksia tehdä myönnytyksiä ja osallistua taloudellisten kompromissien hiontaan. 

Fundamentaalinen luokka vaikuttaa toiminnan edellytyksiin ensinnäkin siinä, 
ketä luokkia ja ryhmiä – esimerkiksi pääomatulojen saajia, eri tuloluokkia edustavia 
työntekijöitä, eläkeläisiä, opiskelijoita, sairaita, työttömiä, vammaisia, yksinhuoltajia, 
lapsiperheitä ja turvapaikan hakijoita – valtio ja kunnat syrjivät tai suosivat poliittisilla 
päätöksillään. Fundamentaalinen luokka asettaa karkeat taloudelliset reunaehdot paitsi 
asiakkaiden etuuksien ja palvelujen tasolle ja määrälle myös sille, miten paljon ja mil-
laisia resursseja sosiaalityöllä on käytettävissään asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. 

Toiseksi fundamentaalinen luokka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten taloudellisia 
rakenteita muotoillaan, jotka omalta osaltaan vahvistavat tai korjaavat sosiaalityön 
asiakkaiden ongelmia. Kyösti Raunion (2006) mukaan kansainvälinen taloudellinen 
kilpailu on muuttanut työelämän rakenteita tietotekniseen suuntaan, joka on johtanut 
korkeasti koulutetun työvoiman ylikysyntään ja vähän koulutetun työvoiman ylitar-
jontaan. Työmarkkinoille kelpaamatonta ”ylijäämäväestöä” leimaa riippuvuus julkisesta 
sektorista ja sosiaaliturvasta. Myös työsuhteiden epävakaistuminen – työsuhteiden 
määrä- ja osa-aikaisuus – voi tuottaa yksilöille ja perheille ongelmia arkielämän suju-
misessa ja toimeentulossa. (Raunio, 2006, 76–83.) Kolmanneksi fundamentaalisen 
luokan ”kädenjälki” näkyy siinä, miten uusliberalismilta ja markkinataloudelta lainat-
tuja individualismin, hyötyajattelun, tuloksellisuuden ja tehokkuuden periaatteita on 
alettu siirtää enenevässä määrin sosiaalityöhön. Esimerkiksi Kirsi Juhila (2006, 78) on 
kiinnittänyt huomiota tähän muutostendenssiin. 

Talous vaikuttaa muutenkin sosiaalityöntekijän työskentelytapaan ja asiakkaan 
ja työntekijän väliseen suhteeseen. Fontana (2006) katsoo talouden ja teknologian 
kehittyvän kansalaisyhteiskunnan eri osissa kuten yrityksissä, järjestöissä ja tiedotus-
välineissä. Kansalaisyhteiskunnassa toimivien instituutioiden kyky kerätä, varastoida, 
poimia, luoda ja välittää tietoa ja informaatiota riippuu siitä, mikä talouden ja tekno-
logian kehitysaste on. (Fontana, 2006, 38–39.) Taloudellinen ja teknologinen kehitys 
asettaa rajat sille, millaisia välineitä työntekijällä on käytettävissä omia ja asiakkaiden 
arvoja ja uskomuksia koskevaan sulattamis-, pilkkomis- ja yhdistämistyöhön ja miten 
hän voi työskennellä.

Esimerkiksi dokumentoinnin kehittyminen ja kirjaamisvaatimusten lisääntyminen 
on vähentänyt merkittävästi kasvotusten tehtävään asiakastyöhön käytettyä aikaa. 
Nigel Partonin mukaan Iso-Britanniassa tehty survey-tutkimus osoitti, että yli puolet 
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sosiaalityöntekijöistä käytti enemmän kuin 60 % työajasta hallinnolliseen työhön 
(Parton, 2008, 261). Dokumentointi myös ohjaa sosiaalityöntekijää keräämään asiak-
kaasta tietoa, joka auttaa asiakkaiden elämää koskevien riskien arvioinnissa. Esimerkiksi 
lastensuojelussa tiedolla ei yritetä selittää asiakkaiden toimintaa psykologisten ja so-
siologisten teorioiden avulla vaan pikemmin kuvailla heidän enemmän tai vähemmän 
riskialtista käyttäytymistään (Parton, 2008, 259–260). 

Talous asettaa siis viimesijaisen perustan vallalle, mutta mikä talouden suhde on sen 
päällä lepääviin päällysrakenteisiin. Gramscin (2014) mukaan kansalaisyhteiskunta ja 
poliittinen yhteiskunta viittaavat toisaalta hegemoniaan (hegemony), jota hallitseva 
luokka harjoittaa yhteiskunnassa ja toisaalta suoraan hallintaan (direct domination) 
valtion ja juridisen hallituksen avulla. Hallitseva luokka johtaa älyllisesti ja moraalisesti 
liittolaisiaan ja muita siihen myönteisesti suhtautuvia toimijoita ja hallitsee voimalla 
siihen vihamielisesti suhtautuvia toimijoita. Se ei kuitenkaan johda ja hallitse kansalaisia 
itse, vaan muiden toimijoiden välityksellä. Intellektuellit (intellectuals) toimivat hallit-
sevan luokan ”lähettiläinä” harjoittaessaan valtaa kansaan. Intellektuellien tehtävänä on 
1) huolehtia siitä, että väestön enemmistö antaa ”spontaanin” kannatuksen hallitsevan 
ryhmän antamalle yhteiskuntaelämälle ja 2) varmistaa valtion väkivaltakoneiston avulla 
niiden ryhmien tottelevaisuus, jotka eivät ole aktiivisia tai passiivisia ”kannattajia”. 
(Gramsci, 2014, 12–13, 57.)

Taloudellisesti fundamentaaliset asemat eivät takaa luokille automaattisesti valtaa, 
koska menestyksellinen vallan käyttö edellyttää kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen 
yhteiskunnan (valtion) instituutioiden ja toimijoiden myötävaikutusta. Taloudellisesti 
fundamentaaliset luokat tarvitsevat kansalaisyhteiskunnan ja valtion instituutioissa 
työskentelevien intellektuellien apua, jotta ne voisivat toisaalta johtaa älyllisesti ja 
moraalisesti liittolaisiaan ja niihin muuten myötämielisesti suhtautuvia toimijoita 
ja toisaalta hallita voiman avulla niihin vihamielisesti suhtautuvia toimijoita. Sosi-
aalityöntekijät toimivat hallitsevan luokan (pääoman omistajien ja sen liittolaisten) 
avustajina hankkimalla asiakkaiden hyväksynnän vallitseville järjestelyille ideologisella 
merkitystyöllä, mutta turvautuvat tarvittaessa pakkotoimiin pitääkseen heidät vallit-
sevan järjestyksen piirissä. 

Vaikka talous on viimesijainen resurssi suhteessa hegemoniaan (ideologiseen merki-
tystyöhön) ja voimaan, se on niistä riippuvainen. Hallitsevat tai hallitsemaan pyrkivät 
luokat tarvitsevat kansalaisyhteiskunnassa ja valtiossa toimivia sosiaalityöntekijöitä 
tuekseen, jotta ne voisivat johtaa älyllisesti ja moraalisesti ”kannattajiaan” ja hallita 
voimalla ”vihamiehiään”. Gramsci (2014, 169–173; Fontana, 2006, 28–30, 42–44) 
lähtee siitä, että valtaa hankitaan ja ylläpidetään poliittisissa kamppailuissa sen kahden 
elementin, suostumuksen ja voiman avulla. Suostumus ja voima edellyttävät toisiaan. 
Suostuttelua ei voi käyttää tehokkaasti ilman taetta voimankäytöstä. Voimaa taas ei 
voi käyttää tehokkaasti ilman suostumukseen perustuvaa suostuttelua. Voiman ja 
suostumuksen väliselle suhteelle on ominaista se, että toisen elementin vahvistuminen 
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heikentää toista elementtiä ja vastaavasti toisen elementin heikentyminen vahvistaa 
toista elementtiä. Hegemoniassa on kyse sopivan suhteen hakemisesta suostumuksen 
ja voiman välille. 

Suostumuksen ja voiman välinen suhde tarkoittaa resurssien tasolla sitä, että sosiaali-
työntekijä hakee asiakkaan suostumusta erilaisissa tilanteissa hegemonian (ideologisen 
merkitystyön) ja voiman resurssien avulla. Gramscin ajatus pakkovaltaan siirtymisestä 
silloin, kun hallitun suostumusta ei onnistuta organisoimaan hegemonian resursseilla, 
muistuttaa Althusserin ideologisten ja pakkoapparaattien välistä ”marssijärjestystä”. 
Ideologiset apparaatit toimivat ensisijaisesti ideologisin keinoin, mutta turvautuvat 
tarvittaessa myös pakkotoimiin pitääkseen jäsenensä kurissa ja nuhteessa (Althusser, 
1984, 100–102).

Vaikka valtaote ”suosittaa” työntekijää hakemaan asiakkaan hyväksyntää ensisijai-
sesti ideologisella merkitystyöllä ja toissijaisesti voimalla, se ohjaa häntä hakemaan eri 
tilanteissa sopivaa määrällistä suhdetta ideologisen merkitystyön ja voiman välille. 
Gramsci (2014, 233–239) katsoo hegemonian ja voiman välisen sopivan suhteen 
vaihtelevan poliittisissa kamppailuissa. Asiakastyöhön sovellettuna tapauskohtainen 
tasapainottaminen tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijä harkitsee tapauskohtaisesti 
asiakkaiden kanssa, korostaako hegemoniaa voiman kustannuksella vai voimaa hegemo-
nian kustannuksella. Joissakin tapauksissa kuten lapsen koulunkäynnin ja kasvatuksen 
ongelmissa voi olla viisasta korostaa hegemoniaa voiman kustannuksella. Joissakin, 
esimerkiksi lapsen turvallisuutta vakavasti uhkaavissa tilanteissa saattaa olla järkevää 
painottaa voimaa hegemonian kustannuksella. 

Sopivan tasapainon etsiminen voiman ja suostumuksen välille ei yksistään riitä. 
Johtavan luokan on kyettävä yhdistämään taloudellisiin kompromisseihin älyllinen 
ja moraalinen maailmankuva, jotta se pystyisi luomaan uudentyyppistä sivilisaatiota 
(Texier, 1979, 64). Luokka on hegemoninen vasta sitten, jos se onnistuu niveltämään 
diskurssiinsa [Gramscin termein maailmankuvaansa ja nykytermein diskurssiinsa tai 
kehykseensä] valtaosan kansalaisyhteiskunnan eri luokkien ja ryhmien ideologisista 
elementeistä (arvoista ja uskomuksista). Tuloksena on yhtenäinen, ihmisiä yhdistävä 
diskurssi. Asemasodassa (war of position) käydään kamppailua siitä, kumpi fundamen-
taalisesta luokasta onnistuu luomaan ja ylläpitämään diskurssin, joka sitoo yhteen 
enemmistön yhteiskunnan eri luokkien ja ryhmien arvoista ja uskomuksista. (Mouffe, 
1979, 191–197.) Hegemoninen luokka ei kuitenkaan määrittele diskurssin sisältöä, 
vaan sen, miten eri luokkien ja ryhmien arvoista ja uskomuksista poimitut elementit 
lopulta nivelletään yhteen (Mouffe, 1979, 193–197: Laclau, 2011, 160). Sosiaali-
työntekijällä ei ole mahdollisuutta päättää, miten eri luokkien ja ryhmien diskursseja 
lopulta yhdistetään mielekkääksi kokonaisuudeksi, koska hän ei kuulu taloudellisesti 
fundamentaalisiin luokkiin, vaan keskiluokkaan. 

Kun fundamentaalinen luokka on saanut yhdistettyä eri luokkien ryhmien ja arvot, 
uskomukset ja ongelmienasettelut mieleiseensä muotoon, valtion ja kuntien insti-
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tuutioiden työntekijät toimivat enemmän tai vähemmän fundamentaalisen luokan 
koostaman maailmankuvan mukaan. Sosiaalityöntekijän kannalta kyse on siitä, aset-
taako hän itsensä ja asiakkaan hallitsevan luokan ehdottamaan maailmankuvaan vai 
ei. Sosiaalityöntekijän tilanteen tekee haastavaksi se, että hallitsevan luokan arvoihin, 
uskomuksiin ja ongelmanasetteluihin perustuva maailmankuva saattaa syyllistää asiak-
kaita ongelmista, joiden syyt ovat rakenteellisia. Maailmankuva voi vierittää esimerkiksi 
työttömyyden asiakkaan syyksi, vaikka työpaikkojen katoamiset olisivat poliittisesti 
tehtyjen päätösten seurauksia, jotka ovat mahdollistaneet pääomien, työvoiman ja tuo-
tantovälineiden vapaan liikkumisen ja heikentäneet työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Gramsci eroaa monista muista marxilaisista käsityksistä siinä, että vaikka hän pitää 
taloutta vallan viimesijaisena perustana, hän uskoo kansalaisyhteiskunnalla ja poliitti-
sella yhteiskunnalla olevan suhteellinen autonomia siihen. Steve Jones (2006) katsoo 
perinteisen marxilaisuuden perustuvan olettamukseen, jonka mukaan talous determinoi 
kaikkia legaalisia, kasvatuksellisia, taiteellisia ja poliittisia toimintoja ja luo pohjan 
tietynlaiselle tietoisuudelle. Talous toimii perustana (base), joka antaa ylärakenteelle 
(superstructure) sen luonteen. Ylärakenteen – lainsäädännön, kasvatuksen, politiikan 
ja taiteen – tehtävänä on ylläpitää vallitsevia taloudellisia rakenteita ja naamioida talo-
udellisen riiston olosuhteet. ( Jones, 2006, 28–30.) Talouden determinoima ylärakenne 
vääristää työväenluokan tietoisuuden niin, että se ei vastaa heidän, vaan pääoman 
omistajien intressejä. 

Gramscin kritiikki marxilaisiin teorioihin kohdistuu siihen, miten niiden ekonomis-
tiset piirteet rajoittavat ideologian ja ylärakenteen luonteen ymmärtämistä. Chantal 
Mouffen (1979, 169) mukaan Gramsci arvostelee marxilaisissa teorioissa erityisesti 
kahta ekonomismin piirrettä: 1) ylärakenteet heijastavat taloudellista rakennetta, 
koska rakenteen ja ylärakenteiden ja rakenteiden välille oletetaan kausaalinen suhde 
ja 2) subjektien toiminta on palautettavissa subjektien asemaan tuotantosuhteissa. 

Gramsci ei näin ollen usko ylärakenteessa toimivan, keskiluokkaa edustavan so-
siaalityöntekijän heijastavan porvarillisiin arvoihin perustavaa ideologiaa kunnes 
taloudellisen kehityksen lainalaisuudet – kasvava keskittyminen, ylituotanto, työn 
kurjistuminen ja työntekijöiden proletarisoituminen – saavat hänet ymmärtämään, 
kumpaan luokkaan, työväenluokkaan vai porvaristoon, hän todellisuudessa kuuluu. 
Gramsci ei myöskään jaa käsitystä, että sosiaalityöntekijä asema tuotantosuhteissa 
määrittäisi yksiselitteisesti hänen toimintaansa paitsi kunnan työntekijänä asiakkaiden 
parissa myös kansalaisyhteiskunnan eri rooleissa kuten vanhempana ja sosiaalisen, 
uskonnollisen, poliittisen ja etnisen ryhmän edustajana. 

Kansalaisyhteiskunnassa ja valtiossa toimivien toimijoiden suhteellista autonomiaa 
talouteen voidaan valaista kolmella teesillä, joita Chantal Mouffe tulkitsee Gramscin 
vastustavan. Chantal Mouffen (1979, 171–172, 185–198) mukaan Gramscin vastus-
tamat teesit ovat: 1) kaikki subjektit ovat luokkasubjekteja, 2) sosiaalisilla luokilla on 
omat ideologiset paradigmansa ja 3) kaikilla ideologisilla elementeillä on välttämätön 
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luokkayhteys. Ensimmäinen väite ei pidä paikkaansa, koska toimijoiden (sosiaalisten 
luokkien) subjektiviteetti ja tietoisuus muodostuvat sosiaalisissa käytännöissä, jotka 
ovat erilaisten maailmankuvien taistelukenttiä. Subjektit eivät ole luokkasubjekteja, 
vaan erilaisten sosiaalisten käytäntöjen luomia subjekteja. Porvariston ja työväestön 
subjekteilla ei ole myöskään erillisiä ideologioita ja ideologisia elementtejä, joita ne 
yrittävät saada paitsi toisensa myös muut luokat ja ryhmät hyväksymään. Subjektit 
kamppailevat pikemminkin siitä, kumpi niistä onnistuu voittamaan kansan enem-
mistön suostumuksen niveltämällä osia muiden ryhmien ja luokkien diskurssien 
ideologisista elementeistä omaan diskurssiinsa. Muodostuvan ideologian sisällöllä 
ei ole etukäteen lukkoon lyötyä luokkaluonnetta, koska se riippuu historiallisista ja 
kansallisista tekijöistä ja hegemoniasta taistelevista voimista.

Mark Haugaard arvioi pidemmälle koulutettujen, hegemoniseen järjestykseen sosi-
aalistettujen orgaanisten intellektuellien (organic intellectuals) huolehtivan tietämättään 
hallitsevaan maailmankuvaan perustuvien diskurssien levittämisestä (Haugaard, 2006, 
6–7). Ajatuksena on se, että eri instituutioissa (esimerkiksi perheissä, päiväkodeissa, 
kouluissa, yliopistoissa ja työssä) sosiaalistetut sosiaalityöntekijät tulkitsevat diskurs-
seja hallitsevien ryhmien ehdottamalla tavalla ja välittävät samaa tulkintaa diskurssista 
myös asiakkaille. John Clarken ym. (2006, 29–30) mukaan hallitsevien ryhmien arvot 
ja uskomukset ovat muihin ryhmiin nähden etulyöntiasemassa, koska ne pystyvät 
levittämään omia ideoitaan ja organisoimaan ihmisten suostumusta laajasti valtion 
ja kansalaisyhteiskunnan eri instituutioissa kuten kouluissa, perheissä ja oikeudessa. 

Kyse ei ole pelkästään diskurssien levittämisestä vaan ennen kaikkea siitä, miten 
hallitsevalta luokalta omaksutut diskurssit määrittävät sosiaalityöntekijän tulkintaa asi-
akkaan puheista ja toiminnasta. Sosiaalityöntekijällä on Stuart Hallia (1992, 145–147) 
mukaillen kolme mahdollisuutta. Hän voi tulkita ja arvioida asiakkaan toimintaa ja 
puheita 1) hallitsevan maailmankuvan mukaisen kehyksen pohjalta, 2) tarkentaa hallit-
sevaa kehystä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän ryhmäasemien perusteella ja 3) hajottaa 
ehdotetun kehyksen ja rakentaa sen uudeksi kokonaisuudeksi asiakkaan kanssa.

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaalla identiteetillä ei ole välttämätöntä luokkayhteyttä, 
koska erilaiset, taloudellisiin luokkiin palautumattomat sosiaaliset käytännöt ovat muo-
kanneet heidän identiteettiään eri tavoin. Kyse ei ole pelkästään sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan välisistä asiakaskäytännöistä, vaan kaikista sosiaalisista käytännöistä, joiden 
vaikutuksen piirissä he ovat elämänsä aikana olleet. Sosiaaliset käytännöt eivät ”kutsu” 
sosiaalityöntekijää ja asiakasta toimimaan pelkästään porvariston ja työväenluokan ”jä-
seninä”, vaan myös lapsina, vanhempina, opiskelijoina ja sukupuolen, ammattiryhmien, 
sosiaalisten, uskonnollisten, poliittisten ja etnisten ryhmien edustajina. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan diskurssit ja diskurssien elementit eivät perustu 
puhtaasti hallitsevan luokan ideologiseen maailmankuvaan, vaan ne ovat usein sekoitus 
fundamentaalisen luokan, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan maailmankuvan osia. Kun 
sosiaalityöntekijä orgaanisen intellektuellin edustajana soveltaa hallitsevan luokan maa-
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ilmankuvaa ilmaisevaa kehystä, hän istuttaa siihen elementtejä erilaisista käytännöistä, 
joista osa liittyy työpaikan ammatillisiin käytäntöihin ja osa asiakkaan ja työntekijän 
muihin sosiaalisiin käytäntöihin. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan maailmankuvan 
elementtien mukaan ottaminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei fundamentaalisen luokan 
maailmankuva olisi yleensä etusijalla asiakaskäytännöissä. 

Kansalaisyhteiskunta ideologisen vallan lähteenä ja vallankäytön kohteena

Kansalaisyhteiskunnassa elävien asiakkaiden ja kansalaisyhteiskunnassa toimivien 
valtion sosiaalityöntekijöiden identiteeteillä, diskursseilla ja diskurssien osilla on siis 
suhteellinen autonomia talouteen ja talouden kahteen päätoimijaan: porvaristoon ja 
työväenluokkaan. Autonomian raja kulkee siinä, että porvaristo tai työväenluokka 
päättää viime kädessä siitä, miten eri luokkien ja ryhmien diskurssien osia yhdistetään 
toisiinsa ja miten niiden avulla organisoidaan kansalaisten suostumusta yhteiskuntaa 
ylläpidettäessä tai muutettaessa. Hallitsevan luokan valtaa ei ole kuitenkaan syytä 
liioitella. Hegemonisessa asemassa oleva ja hegemoniseen asemaan pyrkivä luokka 
ovat monin tavoin riippuvaisia kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisesta yhteiskunnasta 
(valtiosta ja kunnista) ja siellä vaikuttavista toimijoista kuten sosiaalityöntekijöistä.

Talous, kansalaisyhteiskunta ja valtio muodostavat yhdessä historiallisen blokin 
(historical bloc) (Texier, 1979, 63–71). John Clarken ym. (2006, 29–30) mukaan his-
toriallinen blokki edellyttää melkein aina hallitsevien luokkafraktioiden [tai ryhmien] 
liittoa. Hegemonian sisältöön vaikuttaa osin se, millaisista ryhmistä blokki koostuu ja 
millaisia intressejä sen on huomioitava. Johtavalle ryhmittymälle ei riitä, että se pystyy 
organisoimaan oman perustansa eri sektorien ja yhteiskunnallisten voimien välisten 
liittoumien avulla, vaan sen on hankittava valta-asemalleen myös hallittujen luokkien 
avainryhmien kansansuosio (Hall, 1992, 348). Sosiaalityö on yksi historiallisen blok-
kiin kuuluvista valtiollisista instituutioista, jota luokkaliittouma hyödyntää pääosin 
työväenluokkaan kuuluvien asiakkaiden hyväksynnän hankkimisessa. Sosiaalityön-
tekijät kuuluvat hierarkkisesti blokin alempiin osiin, koska he vastaavat orgaanisten 
intellektuellien edustajina hallittujen suostumuksen muokkaamisesta.

Hallitsevalla ja alisteisella luokalla on kummallakin oma, erillinen kulttuurinsa. Hal-
litsevalla kulttuurilla ei ole homogeenistä rakennetta, vaan siinä on erilaisia kerrostumia, 
jotka heijastavat intressieroja hallitsevan luokan [ryhmittymän] sisällä ja sisältävät paitsi 
merkkejä menneisyydestä myös viitteitä parhaillaan kehkeytyvistä ideoista. Vaikka 
hallitsevalla kulttuurilla ei ole yhtenäistä rakennetta, se on pääpiirteissään keskiluokan 
kulttuuria. (Clarke ym. 2006, 6–7.) 

Ajatus hallitsevasta kulttuurista ei näin sulje pois sitä, ettei oikeudenmukaisuutta, 
tasa-arvoa ja solidaarisuutta painottavien sosiaalityöntekijöiden ja yksilön vastuuta 
ja taloudellista tehokkuutta ja tuloksellisuutta korostavien ryhmien välillä voisi olla 
erimielisyyksiä ja intressiristiriitoja. Sosiaalityön piirissä käytävä debatti taloudellisten 
arvojen ylivallasta kollektiivisiin, yhteisvastuuta tähdentäviin arvoihin on hyvä esimerk-
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ki tästä. Sosiaalityöntekijän kannalta kyse on sen miettimisestä, millaisten arvojen ja 
uskomusten pohjalta hän on valmis organisoimaan asiakkaiden suostumusta blokin 
osana ja millaisten ei.

Luokka ei voi päästä hegemoniseen asemaan ja hankkia liittolaisia, ellei se pysty 
muuntamaan kansalaisten ajattelua ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa laajamittai-
seksi vastarinnaksi ja ellei sillä ole fundamentaalista, ratkaisevaa asemaa taloudessa, joka 
mahdollistaa taloudellisten tuotantosuhteiden muuttamisen sen ohjelman mukaisesti. 
Hallitsevan luokan on tämän jälkeen pystyttävä valtiokoneiston avulla sopeuttamaan 
kansalaisten toiminta talouden vaatimuksiin kehittämällä uusia ja korkeampia sivili-
saation muotoja. (Texier, 1979, 63–71.) Valtio ei pysty tähän yksin, vaan se tarvitsee 
kansalaisyhteiskunnan eri instituutioiden kuten puolueiden, etujärjestöjen, tiedotus-
välineiden, kirkon ja perheen ”sivistämisapua”, jotta kansalaiset saataisiin sopeutettua 
talouden kehityksen tarpeisiin (vrt. Gramsci, 1982, 109). 

Gramscin mukaan ylärakenne voidaan jakaa kahteen osaan: kansalaisyhteiskuntaan 
(civil society) ja poliittiseen yhteiskuntaan (political society) tai valtioon. Fontana (2006) 
arvioi, että kansalaisyhteiskunta ja valtio eivät voi olla olemassa ilman toisiaan vaan 
suhteessa toisiinsa. Suhteelle on tunnusomaista, että valtio reagoi kansalaisyhteiskunnan 
liikkeisiin ja että valtio on alisteinen kansalaisyhteiskunnan asettamille rajoitteille. Val-
tio ilmaantuu kansalaisyhteiskunnasta ja kerää kulttuurisen voimansa siellä toimivista 
taloudellisista, teknisistä, kulttuurillisista ja tieteellisistä apparaateista ja järjestöjen, 
yhdistysten, puolueiden ja ryhmien erilaisista, usein keskenään ristiriidassa olevista 
arvoista ja uskomuksista. (Fontana, 2006, 32–36.)

Kansalaisyhteiskunnassa käydään jatkuvaa asemasotaa (war of position) toimijoiden 
kesken erilaisista arvoista, tiedoista ja uskomuksista. Taistelua käydään siitä, kenen 
tietoihin, arvoihin ja uskomuksiin perustuvat näkemykset omaksutaan terveen järjen 
mukaiseksi totuudeksi ja yhteiseksi maailmankuvaksi. Osapuolten välillä käydään 
kamppailua niin nykyjärjestyksen puolesta kuin sitä vastaankin. Kansalaisyhteiskunta 
mahdollistaa paitsi osapuolten liittoutumisen keskenään myös toisiaan vastaan. Kan-
salaisyhteiskunta on myös alue, jossa valtion toimintaa yritetään sekä oikeuttaa että 
kyseenalaistaa yleisen mielipiteen (public opinion) avulla. (Fontana, 2006, 32–39.)

Kansalaisyhteiskunta on paikka, jossa ihmiset tulevat tietoisiksi konfliktista ja 
taloudellisista epäkohdista, tiedostavat oman asemansa yhteiskunnassa, miettivät 
ratkaisuja ja organisoivat toimintaansa sen mukaan (Texier, 1979, 56–57; Mouffe, 
1979, 185–186). Kansalaisyhteiskunnasta ovat lähtöisin myös poliittiset aloitteet, 
jotka mahdollistavat merkittävämmät taloudelliset muutokset (Gramsci, 1982, 79). 
Kansalaisyhteiskunnassa ei ole pelkästään konflikteja, vaan se on myös paikka, jossa 
haetaan konsensusta eri osapuolten välille (Fontana, 2006, 37).

Jotta fundamentaalinen luokka voisi päästä valtaan, sen on oltava tietoinen siitä, 
millaiset uskomukset ja arvot ovat vakiintuneet terveen järjen mukaisiksi totuuksiksi, 
joiden mukaan ihmiset yleensä organisoivat arkista toimintaansa. Sen on edelleen 
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oltava selvillä, millaisiin arvoihin, uskomuksiin ja tietoihin eri luokkien ja ryhmien 
väliset kamppailut ja konfliktit perustuvat ja millaisia poliittisia aloitteita toimijat ovat 
tehneet. Luokan on oltava perillä myös siitä, ketkä ovat liitossa keskenään ja ketkä ovat 
liittoutuneet toisiaan vastaan. 

Luokan on oltava tietoinen siitä, mikä on yleinen mielipide valtion ja kuntien 
toiminnasta ja mitä luokkia ja ryhmiä yleinen mielipide suosii ja hylkii. Jotta funda-
mentaalinen luokka voisi päästä hegemoniseen asemaan, sen on pystyttävä nostamaan 
kansalaisyhteiskunnasta esille eri luokkien ja ryhmien arvoja ja uskomuksia. Sen on 
myös havaittava yhteiskunnassa ilmenevät ristiriidat, epäkohdat ja poliittiset aloitteet 
ja kyettävä kyseenalaistamaan niiden avulla vallitseva järjestys ja yhdistämään ne yh-
tenäiseksi, ristiriidat yhteen sovittavaksi maailmankuvaksi. 

Fontanan (2006) mukaan valtiolla on kaksi kansalaisia koskevaa kasvatustehtävää. 
Se ensinnäkin muuttaa ihmisten arvoja ja moraalia niin, että ne soveltuvat paremmin 
talouden kehityksen tarpeisiin ja takaavat taloudelle vakaamman ja ennustettavam-
man rakenteen. Toiseksi se muokkaa eri luokkien ja ryhmien arvoista, uskomuksista 
ja tiedoista kansalaisia yhdistävän maailmankuvan, jotta valtio voi esiintyä ahtaiden 
ryhmäintressien yläpuolella olevien rationaalisten periaatteiden ja universaalien arvojen 
kantajana. (Fontana, 2006, 34–38)

Hegemonisessa asemassa oleva taloudellinen luokka on kahdella tavalla riippuvainen 
valtion ja kuntien työntekijänä toimivasta sosiaalityöntekijästä. Kansalaisyhteiskun-
nassa asiakkaiden parissa työskentelevä sosiaalityöntekijä oikeuttaa valtion toimintaa 
ylläpitämällä eri luokkien ja ryhmien arvoja, uskomuksia ja intressejä yhdistävää 
maailmankuvaa ja vahvistamalla valtion roolia ahtaiden ryhmäintressien yläpuolella 
olevana puolueettomana osapuolena. Sosiaalityöntekijä on riippuvainen kansalaisyh-
teiskunnasta sikäli, että hän hankkii sieltä ”raaka-aineen” asiakkaiden uskomusten ja 
arvojen muokkaamis- ja sulatustyöhön. Kansalaisyhteiskunta on myös paikka, jonne 
hän palauttaa ”raaka-aineista” muokkaamansa maailmankuvan. 

Sosiaalityöntekijä oikeuttaa valtion toimintaa myös tukemalla talouden vakautta 
ja ennustettavuutta sopeuttamalla asiakkaiden käyttäytymistä talouden tarpeisiin. 
Asiakkaiden aktivoiminen ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään, koulutuk-
sestaan ja työstään on esimerkki siitä, miten sosiaalityöntekijä mukauttaa asiakkaita 
yhä nopeammin muuttuvaan ja yhä vaikeammin ennakoitavampaan talouteen. 

Nigel Parton (1999) tulkitsee sosiaalityöntekijän ohjaavan asiakkaita arvioimaan 
omaa toimintaa odotettavissa olevien seurausten perusteella. Ajatuksena on se, että 
asiakkaat ottaisivat aiempaa enemmän vastuuta tekojensa seurauksista myös silloin, kun 
he tekevät vääriä valintoja. Idean oivaltaneet järkevät yksilöt yrittävät tällöin ennakoida 
tulevaa tunnistamalla, arvioimalla ja vähentämällä riskejä. (Parton, 1999, 122.) Sosiaa-
lityöntekijä ei pysty yksin muokkaamaan asiakkaiden käyttäytymistä sopivampaan 
muotoon, vaan hän tarvitsee kansalaisyhteiskunnan eri instituutioiden kuten tiedo-
tusvälineiden, vapaaehtoisjärjestöjen ja perheiden ”sivistämisapua”, jotta kansalaiset 
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saataisiin sopeutettua talouden kehityksen tarpeisiin. Tilanne on sosiaalityöntekijän 
kannalta ristiriitainen. Sosiaalityöntekijän on mietittävä, miten suhtautua talouden 
sopeuttamisvaatimuksiin, jotka toisaalta vahvistavat asiakkaiden kansalaishyveitä ja 
toimintakykyä kuten yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta ja toisaalta aiheuttavat omin 
voimin pärjäämättömille asiakkaille ylitsepääsemättömiä ongelmia. 

Hegemoniseen asemaan pyrkivän luokan näkökulmasta olisi edullista, jos sosiaa-
lityöntekijä kyseenalaistaisi eri ryhmien ja luokkien arvoja, uskomuksia ja intressejä 
yhdistävän maailmankuvan ja valtion roolin luokka- ja ryhmäintressien yläpuolella 
olevana puolueettomana toimijana. Hegemoniseen asemaan pyrkivän luokan kannalta 
olisi myös hyödyllistä, jos sosiaalityöntekijä kyseenalaistaisi asiakkaiden toiminnan 
sopeuttamisen järkevyyden talouden tarpeisiin. Fundamentaalinen luokka tarvitsee 
sosiaalityöntekijän kritiikkiä siinä vaiheessa, kun vallitsevaa järjestystä ollaan muutta-
massa. Päästyään hegemoniseen asemaan luokka tarvitsee sosiaalityöntekijää valtion 
toiminnan ja pystytettävän järjestyksen oikeuttamiseen. 

Sosiaalityöntekijän asema valtion työntekijänä takaa sen, että sosiaalityöntekijällä 
on suora yhteys pakkokoneistoon, jos sitä tarvitaan asiakkaan hyväksynnän hankki-
miseen kansalaisyhteiskunnassa. Gramscin mukaan kansalaisyhteiskunta ja poliittinen 
yhteiskunta poikkeavat toisistaan siinä, mihin vallan käyttö pohjautuu. Kansalaisyhteis-
kunnassa valta perustuu suostumuksen muokkaukseen (organisointiin) ja poliittisessa 
yhteiskunnassa pakkokeinoihin. (Gramsci, 1982, 122, 126; Fontana, 2006, 29.) Sosiaa-
lityön sijoittamista vaikeuttaa se, että vaikka se on valtion organisaationa osa poliittista 
yhteiskuntaa, se on vallan käytön perustaltaan pikemminkin osa kansalaisyhteiskuntaa, 
koska sosiaalityön valta perustuu suostumuksen muokkaamisen ideologisin keinoin. 

Kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen yhteiskunnan välistä eron tarkastelua voidaan 
jatkaa Althusserin (1984) tekemällä erottelulla valtio- tai sortokoneiston ja ideologisen 
koneiston välillä. Hänen mukaansa valtiokoneistot toimivat ensisijaisesti pakkokeinojen 
ja toissijaisesti ideologisen suostumuksen muokkaamisen varassa. Ideologiset koneistot 
puolestaan toimivat ensisijaisesti suostumuksen organisoinnin ja toissijaisesti pakkokei-
nojen varassa. Althusser arvioi valtiokoneiston kuuluvan kokonaisuudessaan julkisen 
alueelle suurimman osan ideologisesta koneistosta sijoittuessa yksityisen alueelle. (Althus-
ser, 1984, 98–104.) Sosiaalityö on julkisen alueella toimiva ideologinen apparaatti, joka 
käyttää ensisijaisena välineenä suostumuksen muokkausta ja vasta toissijaisena pakkokei-
noja. Muita julkisella sektorilla toimivia ideologisia koneistoja ovat esimerkiksi koulut.

6.2  Hegemonian luonne

Valta on luonteeltaan suostumuksen ja voiman väliseen liittoon perustuvaa. Valtaa han-
kitaan ja ylläpidetään poliittisissa kamppailuissa sen kahden elementin, suostumuksen 
ja voiman avulla. Voima liittyy läheisesti valtioon, lakiin, velvollisuuksiin ja sanktioihin; 
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suostumus puolestaan kansalaisyhteiskuntaan, sivilisaatioon, kulttuuriin ja sen arvoihin 
ja uskomuksiin. Suostumus ja voima edellyttävät toisiaan. Suostuttelua ei voi käyttää 
tehokkaasti ilman taetta voimankäytöstä. Voimaa ei voi käyttää tehokkaasti ilman 
suostumukseen perustuvaa suostuttelua. (Fontana, 2006, 28–32, 42–44; Gramsci, 
2014, 169–173, 265–266.) Suostumuksen hankkiminen asiakkaalta ei olisi tehokasta, 
jos sosiaalityöntekijä ei voisi vastarinnan herätessä turvautua tarvittaessa lakiin ja sen 
pakottavaan voimaan. Ja vastaavasti hyväksynnän hankkiminen asiakkaalta voimalla 
ei olisi pidemmän päälle tehokasta, jos asiakas ei voisi pitää työntekijän vallan käyttöä 
missään vaiheessa oikeutettuna sen kulttuurisen ja moraalisen painoarvon vuoksi.

Gramscin ajatus pakkovaltaan siirtymisestä silloin, kun hallitun suostumusta ei 
onnistuta organisoimaan merkitysten ja arvojen muokkaamisen keinoin ( Jones, 2006, 
50), muistuttaa Althusserin ideologisten ja pakkoapparaattien ”marssijärjestystä”. 
Ideologiset apparaatit toimivat ensisijaisesti ideologisin keinoin, mutta turvautuvat 
tarvittaessa myös pakkotoimiin pitääkseen jäsenensä kurissa ja nuhteessa (Althusser, 
1984, 100–102). Gramscin ajatus tulee varsin lähelle Mikko Mäntysaaren (1991, 
252) käsitystä vallitsevan hegemonian tavoitteesta. Hänen mukaansa vallitsevan he-
gemonian päämääränä on aktiivisen suostumisen aikaansaaminen keinoilla, jotka eivät 
pohjaudu suoraan käskyvaltasuhteisiin, mutta joiden taustalla on alati pakkokeinojen 
mahdollisuus. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä siirtyy ideologisesta apparaatista pakkoapparaat-
tiin esimerkiksi silloin, jos kiireellisesti sijoitettua lasta ei saada vietyä vapaaehtoisesti 
sijoituspaikkaan, jolloin hänen on turvauduttava poliisin virka-apuun. Sosiaalityön-
tekijän on ensisijaisesti turvauduttava asiakkaan suostumuksen organisointiin arvo- ja 
uskomus- ja merkityspuheen avulla ja vasta toissijaisesti pakottamiseen. 

Voiman ja ideologisen suostumuksen välinen ”marssijärjestys” on enemmänkin 
suositus kuin yleispätevä sääntö. Gramsci (2014; Fontana, 2006) katsoo hegemonian 
ja voiman välisen sopivan suhteen vaihtelevan poliittisissa kamppailuissa. Esimerkiksi 
venäläisten vallankumouksellisten kannatti valtiota kaadettaessa painottaa voimaa 
ideologisen merkitystyön kustannuksella, koska Venäjän kansalaisyhteiskunta oli 
niin alkeellinen ja kehittymätön. Läntisissä valtioissa sen sijaan on järkevää painottaa 
ideologista merkitystyötä voiman käytön kustannuksella, koska läntisten maiden 
kansalaisyhteiskunta on niin laaja ja kehittynyt. Voiman ja suostumuksen väliselle 
suhteelle on ominaista myös se, että toisen elementin vahvistuminen heikentää toista 
elementtiä ja vastaavasti toisen elementin heikentyminen vahvistaa toista elementtiä. 
(Gramsci, 2014, 169–173, 233–239; Fontana 2006, 43–44.) 

Valtaote ohjaa sosiaalityöntekijää hakemaan eri tilanteissa sopivaa määrällistä suh-
detta ideologisen merkitystyön ja voiman välille. Hänen on harkittava asiakkaiden 
kanssa tapauskohtaisesti, korostaako hegemoniaa voiman kustannuksella vai voimaa 
hegemonian kustannuksella. Valtakäsitys kiinnittää huomiota myös toiseen seikkaan. 
Työntekijä tarvitsee sitä vähemmän tai enemmän voimaa asiakkaiden hyväksymisen 
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hankkimiseen, mitä paremmin tai huonommin hän onnistuu asiakkaiden suostumuk-
sen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä. 

Vallalle on luonteenomaista myös se, että se on moraaliseen ja intellektuaalisen 
johtamiseen perustuvaa. Gramsci (2014) katsoo hallitsevien luokkien tarvitsevan 
kansalaisyhteiskunnissa ja valtiossa työskentelevien intellektuellien apua, jotta ne 
voisivat johtaa älyllisesti ja moraalisesti kannattajiaan ja hallita voimalla vastustajiaan. 
Ensiksi mainitussa tehtävässä intellektuellit huolehtivat siitä, että väestön enemmistö 
antaa spontaanin suostumuksen hallitsevan luokan tarjoamalle yhteiskuntaelämälle. 
Jälkimmäisessä tehtävässä intellektuellit pakottavat lain voimalla ne ryhmät kuriin, 
jotka eivät aktiivisesti tai passiivisesti anna myöntymystään. (Gramsci, 2014, 12–13.) 

Mitä älyllisemmin ja moraalisemmin hallitsevat luokat johtavat kansan enemmistöä 
intellektuellien kuten sosiaalityöntekijöiden avulla, sitä vähemmän heillä on tarvetta 
ihmisten hallitsemiseen lain ja voiman avulla. Tulkitsen Gramscin (2014) pitävän 
kansalaisten älyllistä ja moraalista johtamista voimalla hallitsemista kehittyneempänä 
vallan käytön muotona. Ensiksi mainitussa tapauksessa hallitseva luokka yhdistää 
kansaa huomioimalla eri ryhmien tavoitteet ja intressit ja edistää niitä yhteiskunnal-
lisella reformilla. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitseva luokka edustaa pikemminkin 
(esimerkiksi monarkistista) valtiota, joka ohjaa tietyin rajoituksin hallitsevaa luokkaa. 
Hallitseva luokka ei tällöin huomioi muiden ryhmien pyrkimyksiä ja intressejä eikä ole 
valmis taloudellisiin kompromisseihin ja yhteiskunnallisiin reformeihin, vaan tahtoo 
omien intressiensä hallitsevan muita ryhmiä. (Gramsci, 2014, 44–47, 104–106.)

Mikael Böök (1979) katsoo älyllisen ja moraalisen uudistuksen kohteena olevan 
varhaisempi, kansallista perinnettä heijastava kulttuuri. Tämä kulttuuri perustuu niin 
sanottuun terveeseen järkeen (senso commune) eli vallitseviin käsityksiin siitä, mikä on 
kaunista, luonnollista, mahdollista ja oikein. Varhaisempaan kulttuuriin perustuvaa 
maailmankuvaa ei ole kokonaisuudessaan hylättävä, vaan sitä on arvioitava kriittisesti. 
(Böök, 1979, 29.) 

Juha Koivisto ja Timo Uusitupa (1989, 71) yhdistävät terveen järjen Gramscin 
käsitykseen ideologiasta. Vaikka Gramsci sisällyttää ideologiaan aineksia ideoista, 
aatteista, katsomuksista ja opeista, hän pitää ideologioissa olennaisimpana niiden 
kytkeytymistä ihmisten toimintaan ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja niiden muo-
dostumista kulttuuriksi. Ideologista kamppailua ei käydä vain aatteiden piirissä vaan 
käytännöissä, arkiajattelussa ja instituutioissa. Marxismin tehtävänä on arkiajattelun 
parhaiden elementtien kehittäminen ja niiden solidaarinen uudelleenkritiikki. Gramsci 
(1979, 42) toteaa, että intellektuellin tehtävä on järjestää ja kehitellä johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi periaatteita ja ongelmia, joita joukot ovat nostaneet esiin omalla 
toiminnallaan.

Ideologioiden arvoa ei tule arvioida niiden teoreettisen totuusarvon, vaan niiden 
käytännöllisen toimivuuden perusteella sen mukaan, miten ne onnistuvat sitomaan 
yhteen erilaisten luokkien ja ryhmien etua ja luomaan ”kansallis-kansanomaista” kollek-
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tiivista tahtoa. Yhteisen tahdon ja yhtenäisyyden saavuttaminen ei ole mahdollista, ellei 
johtava luokka ole valmis tinkimään omista eduistaan ja intresseistään ja huomioimaan 
muille ryhmille tärkeitä kansanomaisia uskomuksia kehittäessään niitä uuteen muotoon. 
Luokat ja ryhmät kamppailevat ideologisista elementeistä yrittäen niveltää niitä omaan 
diskurssiinsa. Kamppailua ei käydä valmiista käsitteistä ja katsomuksista, vaan niitä 
puretaan, luodaan ja muokataan taistelun aikana. (Koivisto & Uusitupa, 1989, 72.) 

Edellä kävi ilmi, että sosiaalityöntekijä ei voi taloudellisesti fundamentaalisiin 
luokkiin kuulumattomana toimijana päättää siitä, miten eri luokkien ja ryhmien ar-
voja, uskomuksia, ja tavoitteita nivelletään lopulta kansan enemmistön hyväksyntää 
hakevaksi diskurssiksi. Sosiaalityöntekijän voi siitä huolimatta omalla toiminnallaan 
vaikeuttaa tai helpottaa asiakkaiden intellektuaalista ja moraalista johtamista. Työnte-
kijän toimiminen sopeuttavien käytäntöjen mukaisesti vaikeuttaa asiakkaiden älyllistä 
ja moraalista johtamista. Haastavien käytäntöjen mukaan toimiminen taas edesauttaa 
asiakkaiden intellektuaalista ja moraalista johtamista. 

Ernesto Laclaun (2011) kuvaus hallitsevan luokan artikuloimisen tavasta vastaa 
jokseenkin sopeuttavan käytännön tapaa järjestää asioita ymmärrettävään muotoon. 
Hallitseva luokka vahvistaa hegemoniaansa sulattamalla hallittujen luokkien diskurssien 
sisältöjä ja mahdollisia konfliktien ja ristiriitojen aiheita omaan maailmankuvaansa. Se 
myös pehmentää ja neutralisoi luokkien välisiä vastakkainasetteluja ratkomalla niitä 
oman maailmankuvansa piirissä. (Laclau, 2011, 161–162.) Hallitsevalla luokalla on 
käytettävissään kolmaskin keino hegemonian voimistamiseen. Se voi Stuart Hallia 
(1992, 146–147) mukaillen sallia hallittujen tehdä hallitsevaan maailmankuvaan 
tarkennuksia ja poikkeuksia niiden ryhmäasemien pohjalta. Kolmea edellä mainittua 
keinoa yhdistää nähdäkseni yksi merkittävä seikka. Luokkien ja ryhmien intressejä 
käsitellään tavoilla, jotka vaikeuttavat vaatimusten, ongelmien, vastakkainasettelujen 
ja ratkaisujen tarkastelemista, pohtimista ja kehittelemistä heidän omien arvojensa, 
tavoitteidensa, uskomustensa ja periaatteittensa pohjalta.

Sosiaalityöntekijä liudentaa ja häivyttää sopeuttavissa käytännöissä ristiriitoja eri 
tavoin. Hän hankkii asiakkaan hyväksynnän sulauttamalla asiakkaan arvoja, usko-
muksia ja intressejä hallitsevaan maailmankuvaan, ratkomalla asiakkaan ilmaisemia 
ristiriitoja hallitsevan maailmankuvan piirissä ja tekemällä hallitsevan luokan maail-
mankuvaan tarkennuksia ja poikkeuksia asiakkaan luokka- ja ryhmäasemien pohjalta. 
Sosiaalityöntekijä vahvistaa näin toimiessaan myös ristiriitaa, joka vallitsee asiakkaiden 
puheiden ja tekojen välillä. Gramscin (1979, 38–39) ja Haugaardin (2013, 240–241) 
mukaan hallitut saattavat puheissaan vakuuttaa hallitsevilta ryhmiltä lainattua maail-
mankuvaa, vaikka heidän tekemisen käytäntönsä osoittaisivat ajoittain omaan, idulla 
olevaan maailmankuvaan. Sosiaalityöntekijä edistää tässä mielessä vain näennäisesti 
asiakkaan intressejä. 

Sosiaalityöntekijä voi myös helpottaa asiakkaiden älyllistä ja moraalista johtamista 
tarkastelemalla asioita haastavien käytäntöjen näkökulmasta. Chantal Mouffen (1979) 
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kuvaus ekspansiivisen hegemonian artikuloimisen tavasta vastaa jota kuinkin haastavan 
kehyksen tapaa järjestää asioita käsitettävään muotoon. Hallittujen ryhmien intressejä 
artikuloidaan niin, että ne edistävät ryhmien ilmaisemien ristiriitojen esille ottamista 
ja vastakkainasettelujen ratkaisujen kehittämistä. (Mouffe, 1979, 182–183.) Tämä 
tarkoittaa hallitsevan viitekehyksen hajottamista ja sen uudelleen rakentamista (vrt. 
Hall, 1992, 147). 

Hallitsevista käytännöistä irrottautuminen mahdollistaa kaksi asiaa. Sosiaalityön-
tekijä voi ensinnäkin ottaa esille terveen järjen ja arkiajattelun piirteitä, arvioida niitä 
kriittisesti ja kehittää niiden parhaita puolia (vrt. Böök, 1979, 42; Koivisto & Uusitupa, 
1989, 71). Tarkoituksena ei ole arkiajattelun heikoimpien puolien kuten ennakkoluulo-
jen vahvistaminen (Koivisto & Uusitupa, 1989, 70–71). Toiseksi sosiaalityöntekijä voi 
intellektuellina järjestää ja kehitellä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi periaatteita ja 
ongelmia, joita asiakkaat nostavat esiin omalla toiminnallaan (vrt. Gramsci, 1979, 42) 
Sosiaalityöntekijä kääntää näin toimiessaan asiakkaan uskomuksia, arvoja, tavoitteita, 
intressejä ja ongelmanasetteluja älyllisesti ja moraalisesti kestävämpään, johdonmukai-
sempaan, yhtenäisempään muotoon. 

Sosiaalityöntekijän toimiminen sopeuttavien ja haastavien käytäntöjen suuntaisesti 
ei vaikuta pelkästään siihen, miten hän sulattaa ja sopeuttaa asiakkaan kulttuurisia ai-
neksia hallitsevaan maailmankuvaan tai purkaa hallitsevaa maailmankuvaa ja rakentaa 
asiakkaan kulttuuristen elementtien pohjalta uutta, yhtenäisempää maailmankuvaa. 
Sopeuttavat ja haastavat käytännöt vaikuttavat myös siihen, sulattaako ja sopeuttaako 
sosiaalityöntekijä omia ja asiakkaan kulttuurisia aineksia hallitsevaan maailmankuvaan, 
vai purkaako hän hallitsevaa maailmankuvaa ja rakentaa asiakkaan kanssa heidän kult-
tuuristen elementtiensä pohjalta uutta, yhtenäisempää maailmankuvaa. 

Valta on luonteeltaan toiminnallista. Stuart Hallin (1992, 348) mukaan hegemonia 
rakentuu monimutkaisten kamppailuprosessien tuloksena. Sitä ei ole ennalta olemassa 
yhteiskunnan rakenteessa eikä tuotantotavan luokkarakenteessa. Hegemoniaa ei voida 
rakentaa yhtäkkiä eikä lopullisesti, koska sen perustana oleva yhteiskunnallisten voimien 
tasapaino muuttuu jatkuvasti riippuen eri kamppailujen kulusta. Kerran saavutettua 
hegemoniaa on jatkuvasti uudistettava ja hankittava sille uusi hyväksyntä. (Hall, 1992; 
ks. myös Jones, 2006, 3–4.) Valtateoria antaa ymmärtää, että valta ei ole olemassa ra-
kenteellisesti itsestään, vaan sen vastustaminen, ylläpitäminen ja muuttaminen vaativat 
sosiaalityöntekijältä jatkuvaa toimintaa suostumuksen hankkimiseksi. 

Ihmisen toiminta tiivistyy toistuessaan kahdeksi erilaiseksi käytännöksi ja järjeksi. 
Mark Haugaardin (2006) mukaan hyvä järki (good sense) on hallitsevien ryhmien jär-
keä, joka on uppoutuneena instituutioiden käytäntöihin, joiden mukaan todellisuutta 
yleisemmin järjestetään ja arvotetaan. Pidemmälle koulutetut orgaaniset intellektuellit 
(organic intellectuals) kuten teknikot, tohtorit ja lakimiehet huolehtivat hyvän järjen 
levittämisestä diskurssien välityksellä. Arkijärki tai terve järki (common sense) on 
hallittujen ryhmien arkikäytäntöihin sisältyvää järkeä, jota käytetään harvemmin to-
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dellisuuden organisointiin, koska sillä katsotaan olevan vähemmän kulttuurista arvoa. 
Hyvällä järjellä on ”etulyöntiasema” terveeseen järkeen siinä, että siihen perustuvilla 
diskursseilla vahvistetaan eri instituutioissa vallitsevaa porvarillista järjestystä. Sen 
sijaan sosiaalisissa käytännöissä satunnaisesti esille tulevien terveen järjen ilmauksia 
ei pidetä diskursiivisesti pätevinä. (Haugaard, 2006, 6–7.) 

Terve järki kertoo ihmiselle, mikä on kaunista, luonnollista, mahdollista ja oikein 
(Böök, 1979, 29). Myös hegemoniaan perustuvalle hyvälle järjelle on ominaista, että 
se saa yhteiskunnallisen järjestyksen näyttämään luonnolliselta, väistämättömältä ja 
itsestään selvältä (vrt. Hall, 1992, 146; Haugaard, 2006, 6–7). Terveessä ja hyvässä 
järjessä on kyse praktisesta tiedosta (practical consciousness knowledge). Mark Hau-
gaardia (2006) mukaillen terveessä ja hyvässä järjessä on kyse käytäntöihin uppou-
tuneesta hiljaisesta tiedosta, jota sosiaalityöntekijät ja asiakkaat eivät voi ilmaista 
sanallisesti, reflektoida ja kritisoida, mutta joka ohjaa tavan voimalla suurinta osaa 
heidän toimintaansa (Haugaard, 2006, 55). Gramscin mukaan kansan käsityksiä 
erilaisista asioista on kuitenkin mahdollista rekonstruoida arkikielen sanontatapojen 
avulla (1979, 39–40). 

Otan esimerkin, miten hyvän järjen etulyöntiasema terveeseen järkeen saattaa ilmetä 
ja miten asetelmaa voidaan purkaa. Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa sosiaalityönte-
kijä yrittää ohjata asiakasta aktivointitoimien pariin. Hän saattaa tulkita asiakkaan 
toistuvat ”en tiedä” ja ”ihan sama”-vastaukset hallitsevan, keskiluokkaisen hyvän järjen 
näkökulmasta yrittämisen ja yhteistyökyvyn puutteeksi, välinpitämättömyydeksi tai 
vastuuttomuudeksi oman elämän hallinnasta. Asiakkaan ”ihan sama”-vastauksessa 
voi olla tervettä järkeä sikäli, ettei asiakas ole aiemmin pystynyt vaikuttamaan omilla 
teoillaan elämänsä suuntaan, jonka vuoksi hän on lopettanut turhan yrittämisen. 
Vastaus voi edelleen kertoa siitä, ettei asiakkaan mielipidettä ole huomioitu aiemmin 
riittävästi sosiaalityön käytännöissä. 

”En tiedä”-vastauksen järki puolestaan saattaa selittyä sillä, ettei asiakkaan lähipiirissä 
– esimerkiksi perhe- ja ystäväpiirissä – ole ketään, jonka elämällä olisi selvä suunta ja joka 
voisi tukea asiakasta hänen omaa elämää koskevissa pohdinnoissa. ”En tiedä”-vastaus 
voi edelleen olla merkki siitä, että asiakkaan kannattaa esiintyä tietämättömänä, koska 
asiakkaalle on aiemmin aiheutunut vaikeuksia asioiden paljastamisesta sosiaalityönte-
kijälle. Asiakas saattaa näin olla epävarma siitä, mitä asioita hän voi sosiaalityöntekijälle 
kertoa ja mitä ei. 

Valtaote neuvoo miettimään sitä, missä määrin sosiaalityöntekijä kääntää hallitse-
vaa, porvarilliseen hyvään järkeen perustuvaa maailmankuvaa diskurssien välityksellä 
praktiseksi, hiljaiseksi tiedoksi asiakaskäytäntöihin. Se ohjaa edelleen pohtimaan sitä, 
miten sosiaalityöntekijä saisi käännettyä asiakkaan arkisiin käytäntöihin ja sanontoihin 
tiivistynyttä praktista tietoa asiakkaan arvoista, uskomuksista, pyrkimyksistä ja ongel-
man asetteluista diskursiiviseen, ymmärrettävään ja käsiteltävään muotoon. Asiakkaan 
arkijärkeä voidaan etsiä sen lisäksi asiakaskäytännöistä. Asiakaskäytäntöjen kääntämi-
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sessä ei ole kyse pelkästään asiakkaan arkijärjen hakemisesta, vaan sieltä voidaan hakea 
myös sosiaalityöntekijän toimintaa organisoivaa arkijärkeä. 

Valta on luonteeltaan myös ruumiillistuvaa. Mikko Mäntysaari kiteyttää hege-
moniateorian materialistisen kehittelyn siten, että ideologiset valtiokoneistot ovat 
ideologian toteutumisen ja olemassaolon ehtoja (Mäntysaari, 1991, 33). Mouffe 
(1979, 185–188) tulkitsee Gramscia niin, että ideologialla on aineellinen olomuoto, 
joka materialisoituu tai ruumiillistuu sosiaalisissa käytännöissä ja instituutioissa. Ide-
ologia on erilaisiin sosiaalisiin käytäntöihin kiteytyneiden maailmankuvien (arvojen, 
uskomusten ja ongelmanasettelujen) taistelukenttä, joiden avulla ihmiset tiedostavat 
oman asemansa yhteiskunnassa ja organisoivat toimintaansa. Ihmiset eivät tiedosta 
asemaansa yhteiskunnassa omatoimisesti, vaan keskenään kamppailevien maailman-
kuvien välityksellä. Hegemoniset apparaatit kuten koulu, kirkot ja media huolehtivat 
ideologian levittämisestä ja hiomisesta. 

Valtakäsitys siirtää sosiaalityöntekijän huomion yksilöiden sijasta käytäntöihin, jotka 
kohdistuvat ihmisiin ja toimivat ihmisten välityksellä. Valtaotteen mukaan maailman-
kuviksi kiteytyneet sosiaaliset käytännöt kertovat sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle, 
mikä heidän paikkansa yhteiskunnassa on ja miten heidän pitäisi järjestää toimintansa. 
Sosiaalisissa käytännöissä ilmenevä maailmankuvien välinen kamppailu merkitsee sitä, 
ettei kamppailun lopputuloksesta ole etukäteen varmuutta. 

Kamppailun lopputulos riippuu sitä, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas sovittavat 
tai ovat sovittamatta hallitsevaan maailmankuvaan omia arvojansa, pyrkimyksiänsä, 
uskomuksiansa, periaatteitansa ja ongelmiansa. Tämä merkitsee samalla sitä, että so-
siaalisiin käytäntöihin sisältyvät maailmankuvat eivät edusta puhtaasti jonkin luokan 
tai ryhmän arvoja ja uskomuksia, vaan ne ovat pikemminkin sekoitus eri luokkien ja 
ryhmien arvoja ja uskomuksia. Sosiaalisen käytännön arvo on sitä suurempi, mitä 
todennäköisemmin sosiaalityöntekijä ja asiakas organisoivat toimintansa käytäntöön 
sisältyvän maailmankuvan mukaan. Hallitsevan luokan maailmakuvilla on tässä suh-
teessa etulyöntiasema muihin maailmankuviin verrattuna.

Viides – toiminnallisuuteen sisältyvä – vallalle luonteenomainen piirre on vallan 
sisäisyys. Martin Kuschin (1993, 108–110) mukaan sisäisessä valtasuhteessa osapuolet 
muovautuvat sisäisen vuorovaikutuksen seurauksena. Ulkoisessa valtasuhteessa taas on 
kyse toimijoiden välisistä (ulkoisesti vertailtavissa) olevista resurssieroista, joka takaa 
toisen osapuolen vallan toisen yli. Valtasuhdetta tarkastellaan tällöin toimintana, jossa 
lähdetään liikkeelle vallanharjoittajasta ja edetään kohti vallan kohdetta. Tomohisa 
Hattori (2006, 153–154, 166) katsoo toimijoiden välisen suhteen olevan sisäinen 
(internal), jos ihmisen olennaiset ominaisuudet kuten identiteetti, intressi ja valta 
muodostuvat toimijoiden välisen suhteen tuloksena. Toimijalla rakentuu suhteessa 
käsitys siitä, kuka hän on, mitä hän tarvitsee ja tietää ja mitä hän voi tehdä. 

Hattori pitää Gramscin keskeisimpinä sisäisinä suhteina kapitalistisille tuotan-
totavoille ominaisia talouden tuotantosuhteita. Hattori katsoo Gramscin ottavan 
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tuotannon sisäiset suhteet annettuina, jolloin niitä ei aseteta kausaalisen analyysin 
kohteeksi. Hän arvioi Gramscin olleen kausaalisen analyysin sijasta kiinnostunut sii-
tä, miten hegemonian avulla ylläpidetään taloudellisen tuotannon suhteita tai miten 
vastahegemonian avulla haastetaan ne. (Hattori, 2006, 153–154.) Vallan perusta on 
taloudellisissa tekijöissä, mutta Hattori korostaa mielestäni liikaa talouden roolia vallan 
sisäisyyttä arvioitaessa. Kahtiajako tuotantovälineitä omistavien ja tuotantovälineitä 
omistamattomien välillä asettaa toki rajat sille, ketkä voivat päästä hegemoniseen ase-
maan, muuttaa taloudellista perustaa, tehdä taloudellisia myönnytyksiä ja päättää, miten 
eri luokkien ja ryhmien arvojen ja uskomusten osaset nivelletään kansan yhdistäväksi 
kokonaisuudeksi. (Mouffe, 1979, 183–198.) 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteetillä ei ole välttämätöntä luokkayhteyttä, 
koska erilaiset, taloudellisiin luokkiin palautumattomat sosiaaliset käytännöt muok-
kaavat heidän identiteettiään monin tavoin. Myöskään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
diskurssit (tiedot), diskurssien osat ja intressit eivät pohjaudu puhtaasti hallitsevan 
fundamentaalisen luokan maailmankuvaan, vaan ne ovat usein sekoitus hallitsevan 
maailmankuvaan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan maailmankuvien elementeistä. 
Vallan sisäisyys antaa ymmärtää, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteettiä, 
intressejä ja tietoa ei voida ottaa annettuina, muuttumattomina tekijöinä, vaan että 
ne ovat erilaisten ja muuttuvien sosiaalisten käytäntöjen tulosta. Valtateoria ohjaa 
sosiaalityöntekijän huomiota sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ulkoisesti havaittavista 
resurssieroista heidän identiteettiään, intressejään ja tietojaan muokkaaviin sosiaalisiin 
käytäntöihin ja diskursseihin.

Käsitys vallan toiminnallisuudesta ja sisäisyydestä on läheisessä yhteydessä myös 
vallan tuottavuuteen. Stuart Hallin (1992; 1997) mukaan valta ei vain pakota ja 
estä, vaan se myös tuottaa uusia asioita. Valta muotoilee uusia diskursseja, intressejä, 
instituutioita, käytäntöjä, tietoa ja tiedon kohteita. (Hall, 1992, 39–41; Hall, 1997, 
261.) Valta tuottaa myös subjektit. Subjektit eivät ole valmiiksi jotain, vaan keskenään 
kilpailevat, sosiaalisiksi käytännöiksi tiivistyneet maailmankuvat tuottavat subjektit 
joksikin. (Mouffe, 1979, 186–187; ks. myös Hall, 1992, 41, 269.) Tämä tarkoittaa 
Louis Althusseria mukaillen sitä, että ideologiset uskomukset aineellistuvat instituu-
tioiksi ja käytännöiksi, jotka muuttuvat subjekteilla vähitellen arkijärjen mukaiseksi 
tiedoksi siitä, miten ajatella ja toimia eri yhteyksissä käytäntöjen ehdottamissa rooleissa 
(Althusser, 1984, 121–132). 

Valtateoria suuntaa sosiaalityöntekijän huomiota siihen, että sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan sosiaalisissa käytännöissä ottamat roolit eivät vain rajoita heidän identiteet-
tejään ja intressejään. Sosiaalisiin käytäntöihin tiivistyneet maailmankuvat vahvistavat 
myös heidän identiteettiään ja toimintakykyään, palvelevat heidän intressejään ja li-
säävät heidän tietoaan eri asioista. Valtaotteen erikoisuus piilee siinä, että sopeuttavat 
ja haastavat käytännöt samanaikaisesti vahvistavat ja heikentävät sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan älyllistä ja moraalista toimintakykyä eri toiminnan alueilla. 
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Sopeuttavan maailmankuvan mukaiset käytännöt toisaalta vahvistavat sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan toimintakykyä yhteiskunnassa luomalla sivistystä, tapoja, kansalais-
hyveitä ja -taitoja ja lisäävät yhteiskunnan toimintakykyä vahvistamalla sosiaalisen ja 
taloudellisen järjestyksen vakautta ja ennustettavuutta. Toimintakyvyn vahvistuminen 
johtuu siitä, että vallitsevaa sosiaalista järjestystä ylläpitävää maailmankuvaa pidetään 
yleensä muita maailmankuvia arvokkaampana ja tavoiteltavampana, koska sen piiriin 
kuuluu enemmän instituutioita ja ihmisiä kuin muihin maailmankuviin.

Toisaalta hallitsevaan maailmankuvaan perustuvien käytäntöjen ”ylitarjonta” ja ”yli-
korostus” heikentävät työntekijän ja asiakkaan mahdollisuuksia sekä ajatella ja toimia 
älyllisesti johdonmukaisemmin ja yhtenäisemmin, että moraalisesti oikeudenmukai-
semmin. Vaikka heidän erilaiset käsityksensä huomioidaan jossain määrin, älyllinen ja 
moraalinen toiminta vaikeutuu, koska heidän hallitsevasta maailmankuvasta poikkeavat 
näkemyksensä sulatetaan hallitsevaan maailmankuvaan tai niitä hienosäädetään heidän 
luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. Vaikka hallitsevan maailmankuvan mukaiset 
käytännöt lisäävät jossain määrin heidän älyllistä ja moraalista toimintakykyään, nii-
den tarjoamat keinot ovat älyllisesti ja moraalisesti ristiriitaisia ja riittämättömiä, jos 
tarkoituksena on oikeudenmukaisemman, eri luokkien ja ryhmien arvot, uskomukset, 
ongelmanasettelut ja tavoitteet huomiovamman, tasa-arvoisemman yhteiskunnan 
luominen. 

Haastavan maailmankuvan käytännöt vahvistavat sekä sosiaalityöntekijän ja asi-
akkaan mahdollisuuksia ajatella ja toimia älyllisesti yhtenäisemmin ja moraalisesti 
oikeudenmukaisemmin, että kykyä muuttaa vallitsevaa järjestystä. Haastava maailman-
kuva edesauttaa 1) sen paljastamista, miten hallitsevaan maailmankuvaan perustuvat 
käsitykset vaikeuttavat asiakkaalle ja työntekijälle tärkeiden asioiden, ristiriitojen ja 
ongelmanasettelujen esille nostamista ja sivuuttavat asiakkaalle ja työntekijälle keskeisiä 
arvoja, uskomuksia ja periaatteita, 2) sen osoittamista, miten ja missä määrin diskursii-
viset käytännöt ja asiakaskäytännöt sisältävät ja pönkittävät hallitsevan luokan arvoja, 
uskomuksia ja periaatteita ja 3) sosiaalityöntekijää poimimaan asiakkaan puheista ja 
asiakaskäytännöistä kehityskelpoisimpia osia, kehittämään niitä asiakkaan kanssa ja 
kokoamaan ne lopulta teoreettisen tietonsa varassa yhtenäisemmäksi ja oikeudenmu-
kaisemmaksi maailmankuvaksi. Haastavat käytännöt toisaalta heikentävät työntekijän 
ja asiakkaan toimintakykyä, koska sen maailmankuvan mukainen toiminta herättää 
pienemmän arvostuksensa, tunnettavuutensa ja levinneisyytensä vuoksi hallitsevaa 
maailmankuvaa enemmän vastustusta instituutioiden työntekijöissä ja muissa ihmisissä.

Valta on luonteeltaan myös kontingenttia, sattumanvaraista. Stuart Hall (1992, 
41–42, 179–184, 348–349) arvioi hegemonian rakentuvan monimutkaisten kamppai-
luprosessien tuloksena. Hegemoniaa ei ole ennalta olemassa yhteiskunnan rakenteessa 
eikä tietyn tuotantotavan luokkarakenteessa. Hegemoniaa ei pystytä rakentamaan 
yhtäkkiä eikä lopullisesti, koska sen pohjana oleva yhteiskunnallisten voimien tasa-
paino muuttuu jatkuvasti eri kamppailujen kulujen mukaan. Tämä merkitsee sitä, että 
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saavutettua hegemoniaa on jatkuvasti uudistettava ja hankittava sille yhä uudestaan 
hyväksyntä. Vaikka vallan tuotoksilla on vakiintuneet piirteensä, sen tuloksia ei voida 
ennustaa etukäteen, koska instituutioissa käydään jatkuvaa kamppailua siitä, minkä-
laisia merkityksiä eri asioille ja ongelmille diskursseissa annetaan ja miten diskursseja 
tulkitaan. Vallan tuottavuus on tässä mielessä avointa ja kontingenttia, sattumanvaraista. 

Vallan sattumanvaraisuudella on kuitenkin rajansa. Edellä kävi ilmi, että kamppailua 
hegemonisesta asemasta voivat käydä vain porvarit ja työväenluokka, koska ne ovat 
ainoat luokat, joilla on fundamentaalinen asema taloudessa (Mouffe, 1979, 183). Tämä 
on syy myös sille, miksi sosiaalityöntekijä ei voi olla mukana muuttamassa taloudel-
lista perustaa, tekemässä yhteiskunnallisia reformeja ja taloudellisia kompromisseja ja 
määrittelemässä, miten eri luokkien ja ryhmien arvojen ja uskomusten osasia lopulta 
nivelletään kansan yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Työväenluokkaan kuuluvien asi-
akkaiden osa on tältä osin sosiaalityöntekijää paremmassa asemassa. Työväenluokan 
mahdollisuuksia oivaltaa tilannettaan ja päästä hegemoniseen asemaan heikentää tosin 
se, että porvarien hyvään järkeen perustuvaa diskursseilla vahvistetaan eri instituutioissa 
vallitsevaa porvarillista järjestystä (vrt. Haugaard, 2006, 6–7).

Valtateorian mukaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vallankäytön lopputulosta 
ei voida etukäteen ennustaa, koska sosiaalityöntekijä käy asiakkaan kanssa jatkuvasti 
kamppailua siitä, miten sosiaalisiin käytäntöihin kiteytyneeseen hallitsevaan maailman-
kuvaan sovitetaan tai ollaan sovittamatta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän maailmanku-
viin sisältyviä arvoja ja uskomuksia. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteetillä ei ole 
välttämätöntä luokkayhteyttä, koska erilaiset, taloudellisiin luokkiin palautumattomat 
sosiaaliset käytännöt muuttavat heidän identiteettiään monin tavoin. Myöskään 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan diskurssit (tiedot), diskurssien osat ja intressit eivät 
perustu sellaisenaan hallitsevan fundamentaalisen luokan maailmankuvaan, vaan ne 
ovat sekoitus hallitsevaan maailmankuvaan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan maail-
mankuviin ja sosiaalisiin käytäntöihin sisältyviä, tilanteittain vaihtuvia elementtejä. 

Valta on luonteeltaan kaiken kattavaa. Chantal Mouffe (1979) arvioi Gramscin 
laajentaneen hegemonian käsitteen avulla politiikan aluetta pakottavan valtion ja rep-
ressiivisen (sortavan) valtiokoneiston piiristä kaikille inhimillisen toiminnan alueille. 
Valtaa ei näin harjoiteta vain sortavissa valtiokoneistoissa, vaan kaikilla kansalaisyhteis-
kunnan kentillä. Ihmiset eivät tiedosta asemaansa yhteiskunnassa omatoimisesti, vaan 
erilaisiin sosiaalisiin käytäntöihin kiteytyneiden, eri luokkia ja ryhmiä ”edustavien” 
maailmankuvien taistelukentällä, jossa eri maailmankuvat ”ottavat mittaa toisistaan”. 
Ihmiset organisoivat toimintaansa omaksumiensa maailmankuvien mukaan. Tämä 
merkitsee sitä, kaikki ihmisen tietoisuuden muodot ovat välttämättä poliittisia. (Mouf-
fe, 1979, 186–187, 190–201.) 

Jos valta on läsnä kaikissa sosiaalisiksi käytännöiksi ja diskursseiksi tiivistyneissä 
maailmankuvissa, se on kaiken kattavaa. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät voi astua 
vallan ulkopuolelle, koska he organisoivat toimintaansa maailmankuvan mukaan, joka 
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muuttuu ja tarkentuu jatkuvasti neuvoteltavissa asiakaskäytännöissä ja diskursseissa. 
Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät astu vallan ulkopuolelle edes silloin, kun he eivät tapaa, 
ajattele tai toimi toinen mielessään, koska erilaiset sosiaaliset käytännöt, diskurssit ja 
vuorovaikutuksen muodot hiovat, tarkentavat ja muuttavat heidän maailmankuvaansa. 

6.3  Sopeuttavien ja haastavien käytäntöjen vaikutus intresseihin

Selvennän aluksi Gramscin käsitystä intresseistä. Gramsci (2014) pitää älyllistä ja 
moraalista johtamista voimalla ja lailla hallitsemista kehittyneempänä vallan käytön 
muotona. Tämä johtuu siitä, että ensiksi mainitussa tapauksessa fundamentaalisen luo-
kan intellektuellit hankkivat kansan enemmistön hyväksynnän kansallis-populaarisen 
kollektiivisen tahdon ja intellektuaalisen ja moraalisen reformin avulla. Intellektu-
aalisen ja moraalisen reformin on ilmettävä taloudellisena reformina, jotta se olisi 
älyllisesti ja moraalisesti kestävä. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitseva luokka edustaa 
pikemminkin valtiota, joka ohjaa tietyin rajoituksin hallitsevaa luokkaa. Hallitseva 
luokka ei tällöin huomioi muiden ryhmien pyrkimyksiä ja intressejä eikä ole valmis 
taloudellisiin kompromisseihin ja yhteiskunnallisiin reformeihin, vaan tahtoo omien 
intressiensä hallitsevan muita ryhmiä. (Gramsci, 2014, 44–47, 104–106, 132–133.)

Gramsci katsoo intellektuaalisen ja moraalisen reformin olevan läheisessä yhteydessä 
uskontoon, maailmankuvaan ja terveeseen järkeen (Gramsci, 2014, 132–133). Ihmisten 
maailmankatsomukset sisältävät erilaisia aineksia: uskomuksia, mielipiteitä, taikauskoa, 
arvoja, periaatteita, ongelmia ja näkemisen ja toimimisen tapoja. Ihmiset sisäistävät 
erilaisia elementtejä maailmankuvaansa kahdella tavalla. He voivat ensinnäkin omaksua 
passiivisesti, tiedostamatta ja kritiikittä eri lähteistä ja ryhmistä poimittuja elementtejä, 
jolloin heidän maailmankuvastaan muodostuu hajanainen, epäjohdonmukainen ja 
epäyhtenäinen. Toiseksi he voivat käsitellä kulttuurisia aineksia aktiivisesti, tietoisesti ja 
kriittisesti, kehittää niiden avulla yhtenäisempää maailmankuvaa ja muuttaa maailmaa. 
Intellektuellien on mahdollista kasvatustoiminnallaan paitsi tukea myös vaikeuttaa 
ihmisiä maailmankuvan yhtenäistämisessä. (Gramsci, 2014, 323–343, 419–425.) 

Tulkitsen Gramscin tarkoittavan intresseillä maailmankuviin sisältyviä elementtejä 
kuten arvoja, uskomuksia, tavoitteita, periaatteita ja ongelman asetteluja. Sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan maailmankuvat ovat älyllisesti ja moraalisesti sitä kehittyneempiä, 
mitä johdonmukaisemmassa ja yhtenäisemmässä muodossa ne ovat. Myös sosiaalityön-
tekijän ”kasvatustoiminta” on intellektuaalisesti ja moraalisesti sitä kehittyneempää, 
mitä enemmän hän pystyy tukemaan asiakasta johdonmukaisemman ja yhdenmukai-
semman maailmankuvan luomisessa. Työntekijän älyllisesti ja moraalisesti kestävää 
toimintaa vaikeuttaa se, hallitsevaa maailmankuvaa pönkittävät kasvatustavat valtion 
ja kansalaisyhteiskunnan instituutioissa (esimerkiksi koulu, kirkko, perhe ja tiedotus-
välineet) ovat siihen nähden etulyöntiasemassa. 
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Sosiaalityöntekijä voi osallistua ideologiseen (älylliseen ja moraaliseen) kamppailuun 
karkeasti ottaen kahdella tavalla: sopeuttavien ja haastavien sosiaalisten käytäntöjen 
välityksellä. Ernesto Laclaun (2011) kuvaus hallitsevan luokan artikuloimisen tavasta 
vastaa jokseenkin sopeuttavan käytännön (maailmankuvan) tapaa järjestää asioita 
ymmärrettävään muotoon. Hallitseva luokka vahvistaa hegemoniaansa sulattamalla 
hallittujen luokkien diskurssien sisältöjä ja mahdollisia konfliktien ja ristiriitojen 
aiheita omaan maailmankuvaansa. Se myös pehmentää ja neutralisoi luokkien välisiä 
vastakkainasetteluja ratkomalla niitä oman maailmankuvansa piirissä. (Laclau, 2011, 
161–162.) Ryhmien intressejä artikuloidaan tällöin tavoilla, jotka vaikeuttavat ryhmien 
omiin arvoihin, uskomuksiin, tavoitteisiin ja periaatteisiin perustuvien vaatimusten 
kehittämistä ja ongelmien ja vastakkainasettelujen esille nostamista ja ratkaisemista 
heidän omista lähtökohdistaan. 

Merkityskamppailuissa, joissa intressejä edistetään, sosiaalityöntekijällä on etulyönti-
asema asiakkaaseen verrattuna. Sosiaalityöntekijällä on ikään kuin lain ja organisaation 
puolesta etuoikeus asettaa keskustelulle säännöt ja asiakkaalla vastaavasti velvollisuus 
keskustella näiden sääntöjen mukaan (vrt. Hall, 1992, 181–182; Raunio, 2009, 
167–168). Sopeuttavaa maailmankuvaa käyttävä sosiaalityöntekijä voi neutralisoida ja 
pehmentää paitsi asiakkaan intressejä myös omia intressejään kahdella tavalla. Ensim-
mäinen keino on Stuart Hallia (1992) mukaillen se, että sosiaalityöntekijä tulkitsee ja 
arvioi asiakkaan toimintaa ja puheita hallitsevan maailmankuvan mukaisesta kehyksestä 
(maailmankuvasta). Hegemonisen aseman tulkinta voidaan ”upottaa” ammatillisiin 
käytäntöihin tavalla, joka mahdollistaa suhteellisen autonomisen ammatillisten kritee-
rien käytön, mutta säilyttää samalla hegemonisen aseman mukaisen tulkinnan. (Hall, 
1992, 145–146.) Asioiden tarkasteleminen hallitsevasta maailmankuvasta mahdollistaa 
myös konfliktien ja ristiriitojen ratkaisemisen sen piirissä (vrt. Laclau, 2011, 161–162). 

Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa asiakas puhuu omasta elämästään käsitysky-
vyn ylittävänä sekamelskana ja asioiden summittaisina sattumisina. Asiakkaan tapa 
ymmärtää asia poikkeaa siitä, miten elämä yleensä käsitetään. Kirsi Juhilan mukaan 
valtavirran kulttuurissa oman elämän hallintaa pidetään olennaisena normaalisuuden 
kriteerinä (2006, 100). Oletetaan edelleen, että asioita hallitsevasta maailmankuvasta 
tulkitseva sosiaalityöntekijä pyytää asiakasta arvioimaan toimintaansa elämänhallinnan 
näkökulmasta. Jos asiakas alkaa arvioida toimintaansa sekamelskan ja sattumien sijasta 
elämän hallittavuutta vaikeuttavien ja edistävien toimien näkökulmasta, asiakas siirtyy 
hallitsevan maailmankuvan mukaiseen tulkintaan. Jos asiakas pitäytyy itsepintaisesti 
sekamelskan ja sattumien perspektiivissä, hän rikkoo sosiaalityöntekijän asettamia 
keskustelun sääntöjä. 

Toinen tapa Stuart Hallia (1992, 146–147) seuraillen on se, että sosiaalityöntekijä 
tekee hallitsevan aseman esittämiin toiminnan perusteisiin ja ehtoihin tarkennuksia 
ja poikkeuksia oman ryhmäasemansa pohjalta eri tilanteissa. Stuart Hallia (1992, 
145–147) ja Stuart Hallia ym. (1978, 154–156) mukaillen kyse on ristiriidasta hallitun 
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kehyksen suosittaman tulkinnan ja hallittujen tekemän neuvottelevan tulkinnan välillä. 
Hallitut saattavat abstraktilla, yleisellä, yksilöllisen kokemuksen ylittävällä tasolla hy-
väksyä hallitsevien uskomusten ehdottaman tulkinnan, mutta varata itselleen oikeuden 
tehdä siitä poikkeavia ja sitä tarkentavia tulkintoja oman ryhmäasemansa pohjalta eri 
tilanteissa. Hallitut tekevät poikkeuksia ja tarkennuksia hallitsevaan kehykseen oman 
ryhmän arvojen, uskomusten, elämäntapojen ja materiaalisten olosuhteiden perusteella, 
mutta he eivät esitä hallitsevalle kehykselle varsinaista vaihtoehtoa. 

Hall ym. (1978, 155) arvioivat hallitsevien ideoiden säilyvät koskemattomina, koska 
hallituilla ihmisillä on oikeus tehdä poikkeuksia ja tarkennuksia hallitsevien ideoiden 
rakenteeseen. Risto Kuneliuksen (1999, 211) mielestä valtablokin on tehtävä hallit-
tujen luokkien ja ryhmien edustajille kulttuurisesti ja kokemuksellisesti relevantteja 
myönnytyksiä, jotta hallitut olisivat valmiita alistumaan heidän puhekäytäntöihinsä. 
Nähdäkseni huomiot soveltuvat myös hallitsevan blokin hierarkkisesti alempiin osiin 
kuuluviin sosiaalityöntekijöihin. Sosiaalityöntekijöiden ryhmällä saattaa olla valtab-
lokin ”huipun” ryhmien kovista taloudellisista arvoista ja periaatteista poikkeavia 
käsityksiä, joista he haluavat joissain tilanteissa pitää suhteellisen tiukasti kiinni. 

Asiakas saattaa abstraktilla puheen tasolla jakaa hallitsevaa kehystä mukailevan sosi-
aalityöntekijän tavoitteen täysraittiudesta, mutta varata itselleen mahdollisuuden tehdä 
poikkeuksia ja tarkennuksia tavoitteesta, jos seura ja tilanne niin vaativat. Hallitsevaan 
blokkiin kuuluvan sosiaalityöntekijän kannattaa tehdä asiakkaalle kokemuksellisesti 
ja kulttuurisesti relevantteja myönnytyksiä kuntoutuksen aloittamisajankohdasta ja 
toteuttamistavasta, jotta hän varmistaisi puheen (diskurssin) tasolla asiakkaan tuen 
raitistumiselle. Sosiaalityöntekijä puolestaan voi abstraktilla, yleisellä tasolla hyväksyä 
vaikuttavuuden kriteerin asiakkaiden valinnassa, mutta ottaa asiakkaan tilanteen ja ryh-
mäasemasta johdettujen kokemusten pohjalta asiakkaan kuntoutuksen piiriin, vaikka 
todellisena tavoitteena ei olisikaan asiakkaan raitistuminen, vaan perheen tilanteen 
rauhoittaminen jatkotoimenpiteitä mietittäessä.

Asiakkaan käsitys elämästä sekavien sattumusten summana voi olla oire lapsen isän 
työttömyydestä seuranneesta alkoholisoitumisesta, sitä seuranneesta riitaisasta avio-
erosta ja lastensuojeluasiakkuudesta. Myös asiakkaan ajautumisesta päihdekuntoutuk-
sen piiriin saattaa olla oire työmarkkinoiden ulkopuolelle joutumisesta seuranneesta 
alkoholisoitumisesta. Molemmissa tapauksissa työttömyydessä voi olla kyse siitä, että 
tietoon, teknologiaan ja kansainväliseen kilpailuun perustuva markkinatalous tarvitsee 
aiempaa vähemmän suorittavan työn tekijöitä (vrt. Raunio, 2010, 77–78). 

Kyse on markkinavoimien tehokkuuden ja voiton maksimointia korostavien arvo-
jen ja asiakkaan tasavertaista oikeutta työhön ja ihmisarvoiseen elämään korostavien 
arvojen välisestä intressiristiriidasta. Asiakkaiden ongelmien (esimerkiksi epäjohdon-
mukaisen käyttäytymisen ja päihteiden käytön) käsitteleminen pelkästään elämänhal-
linnallisina ongelmina ehkäisee asiakkaiden ja hallitsevan luokan välisten ristiriitojen 
käsittelemistä.
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Sopeuttavilla käytännöillä on kaksi heikkoutta asiakkaan intressien näkökulmasta. 
Ne tuottavat toisaalta ristiriidan intressien välille, koska ne 1) tasoittavat ja häivyttävät 
asiakkaan ja hallitsevan luokan välisiä intressiristiriitoja ja 2) huomioivat hänen intressinsä 
(arvot, uskomukset, tavoitteet, periaatteet ja ongelman asettelut) ensisijaisesti hallitsevan 
maailmankuvan näkökulmasta ja 3) heikentävät hänen mahdollisuuksiaan ajatella ja 
toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin ja kyseenalaistaa ja muuttaa vallitsevaa 
järjestystä. Sosiaalityöntekijä sulattaa tällöin asiakkaan arvoja, uskomuksia ja pyrkimyksiä 
hallitsevaan maailmankuvaan, ratkoo asiakkaan esiin nostamia ristiriitoja sen piirissä ja 
tekee siihen tarkennuksia ja poikkeuksia asiakkaan luokka- ja ryhmäasemien pohjalta. 
Sosiaalityöntekijä vahvistaa näin toimiessaan ristiriitaa, joka vallitsee asiakkaiden puhei-
den ja tekojen välillä. Gramscin (1979, 38–39) ja Haugaardin (2013, 240–241) mukaan 
hallitut saattavat puheissaan vakuuttaa hallitsevilta ryhmiltä lainattua maailmankuvaa, 
vaikka heidän tekemisen käytäntönsä osoittaisivat ajoittain omaan, idulla olevaan maa-
ilmankuvaan. Työntekijä edistää tässä mielessä vain näennäisesti asiakkaan intressejä. 

Sopeuttavilla käytännöillä on myös positiivinen puolensa. Sopeuttavat käytännöt 
tuottavat toisaalta jonkinasteisen konsensuksen asiakkaan ja hallitsevan luokan intressi-
en välille, koska ne 1) huomioivat jossain määrin hänen intressinsä sopeuttaessaan niitä 
hallitsevaan maailmankuvaan ja 2) vahvistavat jossain määrin hänen älyllistä ja moraa-
lista toimintakykyään hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa 
mukauttaessaan hänen kulttuurisia käsityksiään siihen. Toimintakyvyn vahvistamiselle 
on syynsä. Hallitsevan luokan on kyettävä valtiokoneiston ja kansalaisyhteiskunnan 
instituutioiden avulla sopeuttamaan ja kasvattamaan kansalaisia talouden vaatimuk-
siin kehittämällä uusia ja korkeampia sivilisaation ja moraalin muotoja (Texier 1979, 
64–69; Gramsci, 1982, 109).

Sosiaalityöntekijä toisaalta sopeuttaa valtion ja kuntien työntekijänä asiakkaan 
käyttäytymistä talouden vaatimuksiin ja toisaalta vahvistaa hallitsevan maailmanku-
van mukaisesti asiakkaiden toimintakykyä ja kansalaishyveitä kuten yritteliäisyyttä, 
joustavuutta ja vastuullisuutta. Sopeuttavan maailmankuvan mukaan toimiminen 
vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, koska sen ymmärryshorisonttia pidetään yleensä 
muita maailmankuvia arvokkaampana ja sen piiriin kuuluu enemmän ihmisiä ja insti-
tuutioita kuin muihin maailmankuviin. 

Sopeuttavilla käytännöillä on kolme heikkoutta myös sosiaalityöntekijän intressien 
näkökulmasta. Sopeuttavat käytännöt tuottavat toisaalta ristiriidan intressien välille, 
koska ne 1) tasoittavat ja häivyttävät sosiaalityöntekijän ja hallitsevan luokan välisiä 
intressiristiriitoja ja 2) huomioivat hänen intressinsä (arvot, uskomukset, tavoitteet, pe-
riaatteet ja ongelman asettelut) ensisijaisesti hallitsevan maailmankuvan näkökulmasta 
ja 3) heikentävät hänen mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti 
yhtenäisemmin ja kyseenalaistaa ja muuttaa vallitsevaa järjestystä. 

Sosiaalityöntekijä sulattaa tällöin omia ammatillisia arvojaan, uskomuksiaan, peri-
aatteitaan, intressejään hallitsevaan maailmankuvaan, ratkoo esille nousevia ristiriitoja 
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hallitsevan maailmankuvan piirissä ja tekee siihen poikkeuksia ja tarkennuksia omien 
luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. Kyse voi olla esimerkiksi ristiriidasta sosiaalityön-
tekijöille keskeisten yhteiskunnallisten arvojen (oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon 
ja solidaarisuuden) ja markkinahenkisyyttä, taloudellisuutta, tehokkuutta ja yksilön 
vastuuta ja pärjäämistä korostavien arvojen välillä (vrt. Raunio, 2009, 86–89). Yksilön 
vastuuta korostava sopeuttava kehys saattaa olla ristiriidassa myös työntekijän teoreet-
tisen tiedon kanssa, joka painottaa yhteiskunnan rakenteiden merkitystä sosiaalisten 
ongelmien muodostumisessa ja ratkomisessa.

Asiakkaan päihdekuntoutukseen pääsyn arvioiminen hoidon vaikuttavuuden 
näkökulmasta edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta enintään niiden ihmisten 
kohdalla, joilla on kehittymismahdollisuuksia. Ei niiden asiakkaiden, joiden kehitys 
”poukkoilee”, jotka ”junnaavat paikallaan” tai ”taantuvat”. Sopeuttavilla käytännöillä on 
myös myönteinen puolensa. Sopeuttavat käytännöt tuottavat toisaalta jonkinasteisen 
konsensuksen hallitsevan luokan ja työntekijän ja asiakkaan intressien välille, koska 
ne 1) huomioivat jossain määrin heidän intressinsä sopeuttaessaan niitä hallitsevaan 
maailmankuvaan ja 2) vahvistavat jossain määrin heidän älyllistä ja moraalista toiminta-
kykyään hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa ”istuttaessaan 
heidän kulttuurisia käsityksiään siihen.

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt eroavat toisistaan myös siinä, miten niissä kään-
netään intressejä. Intressien käännettävyyttä tarkasteltaessa on hyvä lähteä liikkeelle 
luokan hegemonisesta asemasta. Porvariston [pääoman omistajien] pääsy hegemoni-
seen asemaan selittyy sillä, että se on työväenluokasta poiketen onnistunut esittämään 
omat erityiset intressinsä kokonaista yhteiskuntaa koskevina universaaleina intresseinä. 
(Haugaard, 2006, 45–46.) Sopeuttavat käytännöt rajoittavat merkittävästi intressien 
käännettävyyttä, koska niissä käännetään sosiaalityöntekijän ja asiakkaan erityisiä in-
tressejä heidän yhteisiksi intresseikseen ”istuttamalla” ne pintapuolisesti kansan yleisiä 
intressejä palvelevaan hallitsevan luokan maailmankuvaan.

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt poikkeavat toisistaan myös siinä, millaisen 
merkityksen ne antavat intressien tiedostamiselle. Sopeuttavat käytännöt rajoittavat 
merkittävästi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan mahdollisuuksia tiedostaa ongelmia, 
epäkohtia ja ratkaisumalleja heidän omien arvojensa, uskomustensa, tavoitteidensa ja 
periaatteidensa näkökulmasta. Syy on ilmeinen. Sopeuttavat käytännöt tarkastelevat 
asioita (esimerkiksi luokkien välisiä ristiriitoja) ensisijaisesti hallitsevan maailmankuvan 
piirissä tai tekevät siihen pienehköjä tarkennuksia ja poikkeuksia sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan luokka- ja ryhmäasemien pohjalta. 

Sosiaalityöntekijä voi osallistua ideologiseen kamppailuun myös haastavalla maail-
mankuvalla. Chantal Mouffen (1979) kuvaus ekspansiivisen hegemonian artikuloimi-
sen tavasta vastaa jokseenkin haastavan maailmankuvan tapaa järjestää asioita käsitet-
tävään muotoon. Hallittujen ryhmien intressejä artikuloidaan niin, että ne edistävät 
ryhmien ilmaisemien ristiriitojen esille ottamista ja vastakkainasettelujen ratkaisujen 
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kehittämistä. (Mouffe, 1979, 182–183.) Tämä tarkoittaa hallitsevan viitekehyksen 
hajottamista ja sen uudelleen rakentamista (vrt. Hall, 1992, 147). 

Hallitsevasta maailmankuvasta irrottautuminen mahdollistaa kaksi asiaa. Sosiaali-
työntekijä voi ensinnäkin ottaa esille terveen järjen ja arkiajattelun piirteitä, arvioida 
niitä kriittisesti ja kehittää niiden parhaita puolia (vrt. Böök, 1979, 42; Koivisto & 
Uusitupa, 1989, 71). Tarkoituksena ei ole arkiajattelun heikoimpien puolien kuten 
ennakkoluulojen vahvistaminen (Koivisto & Uusitupa, 1989, 70–71). Toiseksi sosiaali-
työntekijä voi intellektuellina järjestää ja kehitellä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi 
periaatteita ja ongelmia, joita asiakkaat nostavat esiin omalla toiminnallaan (Gramsci, 
1979, 42). 

Asiakkaiden arkiajattelun kehityskelpoisimpien elementtien tarkastelua vaikeuttaa 
asiakkaiden puheiden ja tekojen ristiriita. Kyse on siitä, että hallitut saattavat puheissaan 
vakuuttaa hallitsevilta ryhmiltä lainattua maailmankuvaa, vaikka heidän tekemisen 
käytäntönsä osoittaisivat ajoittain omaan, idulla olevaan maailmankuvaan (Grams-
ci, 1979, 38–39; Haugaard, 2013, 240–241). Asiakkaiden arkijärjen paljastamista 
hankaloittaa se, että asiakkaat tekevät toisin kuin puhuvat, koska he ovat omaksuneet 
diskursseissaan pitkälti hallitsevan luokan maailmankuvan. 

Arkiajattelun analysoimista vaikeuttaa toinenkin seikka. Hallittujen maailmankuvat 
ilmenevät heidän toiminnassaan vain hajanaisina, satunnaisina ja ajoittaisina välähdyk-
sinä (Haugaard, 2013, 240–241). Arkijärjen esille nostamista hankaloittaa asiakkaiden 
maailmankuvan ilmeneminen vain satunnaisesti ja hajanaisesti heidän toiminnassaan. 

Maailmankuvan kehittämisen tarkoituksena ei ole yksinkertaisten nostaminen si-
vistyneistön tasolle, vaan heidän nostamisensa korkeammalle sivistykselliselle tasolle 
luomalla heidän ja sivistyneistön välille älyllis-moraalinen yhtenäisyys ja liittouma 
(Gramsci, 1979, 41–45). Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä suhdetta voidaan 
Steve Jonesia (2006) mukaillen kuvailla kasvattavana suhteena, jossa intellektuelli 
ja kansa oppivat toisiltaan. Sosiaalityöntekijät pystyvät kehittämään teoriaa käytän-
nöllisempään ja helpommin ymmärrettävämpään muotoon, kun työntekijät oppivat 
asiakkailta, mitä he tuntevat, mistä he kiihtyvät ja minne he kuuluvat. Myös asiakkaat 
hyötyvät, koska he oppivat uutta tietoa asioista, joihin he ovat suhtautuneet aiemmin 
tunteella. ( Jones, 2006, 90.) 

Sosiaalityöntekijällä on kaksi mahdollisuutta nostaa esille asiakkaan arkijärkeä. 
Ensimmäinen keino on asiakkaan käsityksien rekonstruoiminen arkikielen sanonta-
tapojen avulla (vrt. Gramsci, 1979, 39–40). Sosiaalityöntekijä voi etsiä sanojen takana 
piilevää arkijärkeä asiakkaan erilaisista diskursiivisista ilmauksista kuten yleistyksistä, 
sanonnoista ja tokaisuista. Esimerkiksi ”ei minusta mihinkään ole”- ja ”ei se kuitenkaan 
onnistu”-puheen järki voi piillä asiakkaan kokemassa syyllisyydessä. Asiakas tuntee 
syyllisyyttä, koska hän ei saa hankittua rajusti kilpailluilta työmarkkinoilta töitä, vaikka 
kuulee ympäristössä toistuvasti hallitsevan luokan maailmankuvaa tukevia sanontoja. 
Nämä sanonnat vakuuttavat, että ”jokainen on oman onnensa seppä”, ”yrittänyttä ei 
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laiteta”, ”työ tekijänsä tuntee” ja ”työ tekijäänsä kiittää”. Toiseksi hän voi yrittää kääntää 
asiakkaan arkikäytännöissä toiminnallaan ilmaisemia arvoja, uskomuksia, pyrkimyksiä, 
ongelmia ja periaatteita johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi (vrt. Gramsci, 1979, 
42). 

Asiakkaan arkijärjen lisäksi voidaan etsiä asiakaskäytäntöihin kiteytynyttä sosiaali-
työntekijän arkijärkeä. Kyösti Raunion mukaan hiljaisella (tacit) tiedolla tarkoitetaan 
sosiaalityössä usein itsestäänselvyytenä pidettyä tietoa siitä, miten tehtävä siihen 
sisältyvine prosesseineen, sääntöineen, menettely- ja toimintatapoineen hoidetaan 
tehokkaasti. Hiljaisessa tiedossa on kyse myös käytännön viisaudesta, joka on saatu 
työskentelemällä samantapaisten asiakastapausten ja ongelmien kanssa, jolloin on 
opittu tunnistamaan toiminnalle olennaiset seikat. (Raunio, 2009, 151, 154.) Oleel-
listen seikkojen tunnistaminen tarkoittaa sen pohtimista, missä määrin tunnistamisen 
kriteerit perustuvat hallitsevaa maailmankuvaa mukaileviin hyveisiin, taitoihin ja 
kohtuullisen, yritteliään ja vastuullisen elämäntavan ihanteisiin. Työntekijän kannalta 
keskeistä on se, miten erottaa asiakaskäytännöistä ammatillisesti perustellummat osat 
hallitsevaan maailmankuvaan pohjautuvista elementeistä. 

Ammatillisesti perustellun toiminnan tunnistamisessa on kyse esimerkiksi sen 
pohtimisesta, miten keskiluokkaiset arvot ja uskomukset voivat käytännöiksi vakiin-
tuessaan vaikuttaa siihen, mitä seikkoja sosiaalityöntekijät pitävät tapauksien kannalta 
olennaisina. Keskiluokkaiset arvot ja uskomukset saattavat ilmetä sosiaalityöntekijän 
toiminnassa esimerkiksi asiakkaan omaa elämänhallintaa korostavan työskentelyn 
suosimisena. Työntekijän valintaa voi ohjata uusliberaali uskomus siitä, että sosiaaliset 
ongelmat johtuvat asiakkaan passiivisuudesta ja kyvyttömyydestä kehittää omia taito-
jaan ja kantaa vastuuta omista valinnoistaan ja omasta pärjäämisestään. Mikko Lehtonen 
ja Anu Koivunen (2010, 241–250) ovat kiinnittäneet ihmisten suostumuksen orga-
nisoinnissa huomiota siihen, että kansalaisten voimaannuttamisen taustalla vaikuttaa 
uusliberaali toimijaihanne aktiivisesta, omavaraisesta, elämästään vastuullisesta ja 
itseään kehittävästä kuluttaja-kansalaisesta (citizen-consumer). 

Haastavan maailmankuvan luominen edellyttää asiakaskäytäntöihin sisältyvän 
hallitsevan maailmankuvan kyseenalaistamista ja purkamista. Työntekijä tarvitsee 
tähän asiakkaan apua. Jotta haastava maailmankuva voisi syntyä, sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan on pystyttävä molemminpuoliseen kasvattavaan dialogiin, jossa kumpikin 
osapuoli oppii toiselta (vrt. Fontana, 2006, 40–42). Dialogin lähtökohtana on asiak-
kaan tieto, jota sosiaalityöntekijä järjestää johdonmukaisempaan ja yhtenäisempään 
muotoon. Tämä ilmenee Gramscin tarjoamasta ohjeesta: intellektuellin tehtävänä on 
järjestää ja kehitellä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi periaatteita ja ongelmia, joita 
kansa nostaa esiin omalla toiminnallaan (1979, 42). 

Asiakkaan ”ihan sama”-vastauksen terve järki voi piillä siinä, ettei asiakas ole kyennyt 
aiemmin vaikuttamaan toiminnallaan oman elämänsä suuntaan, jonka vuoksi hän on 
lopettanut turhan yrittämisen. Sosiaalityöntekijä ei pysty näkemään asiakkaan toi-
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minnassa ja itseään aliarvioivassa puheissa järkeä, ellei hän ei opi ottamaan vakavasti 
asiakkaan tietoa ja yhteiskunnallisiin kokemuksiin perustuvia tunteita kuten epätoi-
voa, toivottomuutta, pettymystä, surua ja vihaa. Keskusteluissa voi selvitä asiakkaan 
tuntevan syyllisyyttä esimerkiksi siitä, ettei hän ole onnistunut hankkimaan töitä tai 
opiskelupaikkaa, vaikka hän kuulee toistuvasti hallitsevaa maailmankuvaa pönkittäviä 
kommentteja siitä, miten ”jokainen on oman onnensa seppä” ja miten ”yrittänyttä ei 
laiteta”.

Sosiaalityöntekijä voi kertoa asiakkaalle, että ”ei se kuitenkaan onnistu”-repliikissä 
on rakenteellisessa mielessä enemmän järkeä kuin ”jokainen on oman onnensa seppä”-
sanonnassa. Kommentti osoittaa, miten vaikeaksi syrjivät rakenteet tekevät onnistu-
misen eikä vieritä jälkimmäisen repliikin tapaan epäonnistumista ja periksi antamista 
asiakkaan syyksi. Asiakas voi edelleen kertoa käsittelevänsä murheita päihteillä. 
Sosiaalityöntekijä voi kiinnittää huomiota siihen, että ei-toivottava käyttäytyminen 
saattaa olla asiakkaan tapa ratkoa rakenteellisten epäkohtien aiheuttamia ongelmia. 
Esimerkiksi Bob Mullaly (2006, 276–279) on kiinnittänyt huomiota siihen, että sosi-
aalityössä on asiakkaita, joiden oireet ovat keinoja lieventää rakenteellisten epäkohtien 
ja rakenteellisen syrjinnän aiheuttamia ongelmia kuten opiskelun, työelämän, perheen 
ja ystävyyssuhteiden ulkopuolelle joutumista. 

Sosiaalityöntekijä voi lieventää asiakkaan syyllisyyttä omasta tilanteesta osoittamalla 
rakenteellisiin mekanismeihin, käytäntöihin ja uskomuksiin, jotka luovat, ylläpitävät ja 
vahvistavat asiakkaan ongelmia. Kyse on esimerkiksi sen osoittamisesta, että asiakkaan 
työttömyys ei johdu asiakkaan omasta toiminnasta, vaan globaalia talouskilpailua 
tukevista poliittisista päätöksistä, jotka vähentävät suorittavan työvoiman tarvetta ja 
edesauttavat pääomien ja tuotantovälineiden ”pakenemista” työvoimakustannuksiltaan 
halvempiin maihin. 

Sosiaalityöntekijän on pystyttävä keskusteluissa pohtimaan myös sitä, miltä osin hän 
omalla toiminnallaan ylläpitää ja vahvistaa asiakaskäytännöissä asiakkaan ongelmia. 
Sosiaalityöntekijä voi esimerkiksi huomata, ettei hän ole tarttunut asiakkaan ongel-
maan riittävän tarmokkaasti, koska on arvioinut asiakkaan tilannetta markkinalogiikan 
ohjaamana liikaa vaikuttavuuden näkökulmasta. Työntekijä saattaa myös oivaltaa 
keskittyneensä liikaa asiakkaan elämänhallinnan vahvistamiseen, koska hän on pitänyt 
asiakasta ”itsepärjäävyyden opin” mukaan vastuussa ongelmista. Kyse on ennen muuta 
sen pohtimisesta, miten omaksutut arvot ja uskomukset vaikuttavat siihen, yritetäänkö 
asiakkaan ongelmia ratkoa yksilöllisesti vai rakenteellisesti. 

Asiakas saattaa myös tuntea, ettei hänen arvoillaan, uskomuksillaan ja periaatteil-
laan ole käyttöä hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä maailmassa. Kyse on 
asiakkaan kannalta tärkeästä asiasta. Jari Heinosen (1997) mukaan terve järki – kansan 
uskomuksiin ja arvoihin perustuva, itsestään selvyytenä otettu maailmankuva – toimii 
ikään kuin turvakehänä, jonka kautta ihminen ymmärtää elämäänsä ja jonka kautta 
elämä tulee merkitykselliseksi ja säilyy merkityksellisenä. Hän arvioi suomalaisen 
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kansanomaisen kulttuurin tiivistyvän kolmeen peruselementtiin: talonpoikaisuuteen, 
yhteisöllisyyteen/kollektiivisuuteen ja työkeskeisyyteen. (Heinonen, 1997, 12–16, 
47–53.) 

Työtä ja yhteisöllisyyttä arvossa pitävä asiakas saattaa tuntea itsensä arvottomaksi, 
jos hänen taidoilleen ei ole työmarkkinoilla käyttöä. Arvottomuuden tunnetta saattaa 
voimistaa toinenkin seikka. Asiakas ei voi vaikeuksia kohdatessaan luottaa yhteis-
vastuuseen perustuvaan hyvinvointivaltion tukeen, jos hänen odotetaan ratkaisevan 
ongelmat itse, koska hän on ne itse aiheuttanutkin. Asiaa ei helpota se, että kollektii-
visuus, yhteisöllisyys ja ryhmän jäsenyydet eivät sovi ajan henkiseen ilmapiiriin, koska 
kansalaisen odotetaan olevan omilla jaloillaan seisova, kilpailuun kykenevä yksilö, ei 
ryhmän [hyvinvointivaltion] jäsen (vrt. Heinonen, 1997, 216). 

Sosiaalityöntekijä voi kehittää asiakkaan kanssa työperäisyyttä ja yhteisöllisyyttä 
korostavia arvoja ja uskomuksia. Sosiaalityöntekijä saattaa korostaa esimerkiksi sitä, 
ettei hyvinvointivaltio ole toiminut yhteisöllisesti vastuullisella tavalla, koska se on 
päästänyt työttömyyden kasvamaan massailmiöksi. Tarkoituksena on sen osoittami-
nen, että asiakkaan työtä ja yhteisvastuuta koskevat vaatimukset ovat oikeutettuja. 
Vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan, jos talouden ja hyvinvointivaltion toimintaan 
ei tehdä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Sosiaalityöntekijän kannalta kyse on 
ennen kaikkea sen oivaltamisesta, ettei asiakkaan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta 
koskevia vaatimuksia ole mahdollistaa edistää yksilöllisin, vaan rakenteellisin toimen-
pitein. Sosiaalityöntekijä tavallaan kokoaa teoreettisen tietonsa varassa aiemmin hajalla 
olleen tiedon, jonka asiakas on aiemmin ymmärtänyt lähinnä tunteillaan ja tarjoaa 
niille yhtenäisen selityksen.

Haastavilla käytännöillä on kolme vahvuutta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän int-
ressien näkökulmasta. Ne tuottavat toisaalta voimakkaan konsensuksen sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) mahdollistavat hallitsevan luokan 
ja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvoihin, uskomuksiin, periaatteisiin, tavoitteisiin 
perustuvien intressiristiriitojen esille noston ja niihin liittyvien ongelmien käsittelyn ja 
2) mahdollistavat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kulttuuristen elementtien kehittämi-
sen älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään muotoon ja 3) mahdollistavat vallitsevan 
järjestyksen kyseenalaistamisen ja muuttamisen.

Haastavien käytäntöjen tarjoamat hyödyt ja haitat eroavat sopeuttavien käytäntöjen 
tarjoamista hyödyistä ja haitoista. Sopeuttavat käytännöt vahvistavat toisaalta sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan älyllistä ja moraalista toimintakykyä hallitsevan maailman-
kuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa ja talouden ja yhteiskunnan toiminnan 
ennakoitavuutta. Toisaalta he heikentävät sekä heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja 
toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen muuttamiseksi, 
että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa rakenteellisia epä-
kohtiaan. Haastavat käytännöt vahvistavat paitsi heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja 
toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen muuttamiseksi, 
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että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa rakenteellisia 
epäkohtiaan. Toisaalta ne heikentävät sekä heidän mahdollisuuksiaan toimia menestyk-
sellisesti hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa, että talouden 
ja yhteiskunnan kykyä toimia ennustettavasti ainakin lyhyellä aikavälillä. 

Edellä kävi ilmi, että sopeuttavat ja haastavat käytännöt (maailmankuvat) eroavat 
toisistaan siinä, miten niissä käännetään intressejä. Haastavien käytäntöjen näkökul-
masta tämä merkitsee sitä, että 1) sosiaalityöntekijä kääntää kansan yleisiä intressejä 
näennäisesti palvelevista maailmankuvista esiin sen, miten rajoitetusti ne palvelevat hei-
dän (sosiaalityöntekijän ja asiakkaan) erityisiä ja yhteisiä intressejään ja 2) hän kääntää 
heidän intressejään rajoitetusti palvelevista maailmankuvista (asiakaskäytännöistä ja 
asiakkaan arkikäytännöistä) esiin niiden kulttuurisesti käyttökelpoisimpia elementtejä 
ja kehittää niitä asiakkaan kanssa älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään, heidän 
erityiset ja yhteiset intressinsä paremmin huomioivaan muotoon. 

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt poikkeavat toisistaan myös siinä, millaisen mer-
kityksen ne antavat intressien tiedostamiselle. Haastavat käytännöt mahdollistavat 1) 
ongelmien, epäkohtien ja vastakkainasettelujen tiedostamisen sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan omien arvojen, uskomusten, tavoitteiden ja periaatteiden näkökulmasta, 2) 
niiden järjestämisen älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään muotoon 3) ja raken-
teellisten ongelmien ratkaisemisen vallitsevan järjestyksen kyseenalaistavalla tavalla. 

6.4  Sopeuttavien ja haastavien käytäntöjen muut vaikutukset

Sosiaalityöntekijän tehtäviä voidaan lähestyä karkeasti ottaen kahdella tavalla: hege-
monisella, valtion ja valtablokin toimintaa oikeuttavalla tavalla tai vastahegemonisella, 
valtion ja valtablokin toimintaa kyseenalaistavalla ja haastavalla tavalla. Edellisessä 
tapauksessa sosiaalityöntekijän tarkoituksena on valtion arvoneutraaliuden ja valtion 
toiminnan ja vallitsevan järjestyksen oikeuttaminen. Jälkimmäisessä tapauksessa sosi-
aalityöntekijän pyrkimyksenä on paitsi valtion arvoneutraaliuden haastaminen myös 
valtion toiminnan ja vallitsevan järjestyksen kyseenalaistaminen. Työntekijä hyödyn-
tää ensimmäisessä tapauksessa sopeuttavia käytäntöjä ja jälkimmäisessä tapauksessa 
haastavia käytäntöjä. 

Sosiaalityöntekijällä on käytettävissään erilaisia keinoja ensimmäisen tehtävän täyttä-
miseen. Hän voi lisätä talouden vakautta ja ennustettavuutta muokkaamalla asiakkaan 
käyttäytymistä talouden tarpeisiin ja vahvistaa samalla paitsi omaa toimintakykyään 
kunnan vastuullisena työntekijänä myös asiakkaan toimintakykyä yhteiskunnassa 
kehittämällä hänen vastuullisuuttaan, yritteliäisyyttään ja oma-aloitteisuuttaan (vrt. 
Fontana, 2006, 34–35). Hän pystyy myös häivyttämään hallitsevan luokan ja asiak-
kaan ja työntekijän arvojen, uskomusten ja intressien välistä ristiriitaa ”upottamalla” 
työntekijän ja asiakkaan käsityksiä hallitsevaan maailmankuvaan ja käsittelemällä heille 
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keskeisiä ongelmia hallitsevan luokan maailmankuvan näkökulmasta (vrt. Hall, 1992; 
145–147; Hall ym. 1978, 154–156). Hän voi edelleen liudentaa hallitsevan luokan ja 
asiakkaan ja työntekijän arvojen, uskomusten ja intressien välistä ristiriitaa tekemällä 
tarkennuksia ja poikkeuksia hallitsevaan maailmankuvaan asiakkaan ja työntekijän 
luokka- ja ryhmäasemien pohjalta (vrt. Fontana, 2006, 34–35). 

Jos sosiaalityöntekijä toimii edellä mainituilla tavoilla, hän tuottaa asiakkaalle ja 
itselleen ristiriitaisen ja epäyhtenäisen maailmankuvan. Heidän maailmansa on tällöin 
olemassa lähinnä hallitsevaan maailmankuvaan sulatettuina piirteinä ja hallitsevaan 
maailmankuvaan tehtyinä tarkennuksina ja poikkeuksina. Sosiaalityöntekijä tuot-
taa Gramscia (2014) mukaillen tällöin asiakkaalle ristiriitaisen tietoisuuden, jossa 
asiakas puheen tasolla kritiikittömästi hyväksyy ehdotetun maailmankuvan, mutta 
jonka mukaan hän ei välttämättä arjen käytännöissä välttämättä toimi. Tietoisuuden 
ristiriitainen tila saattaa johtaa moraaliseen ja poliittiseen passiivisuuteen, joka ei salli 
mitään vaihtoehtoja, päätöksiä ja toimintaa. (Gramsci, 2014, 333.) 

Sosiaalityöntekijän on toisinaan turvauduttava myös voimaan vallitsevaa järjestystä 
puolustaessaan ja oikeuttaessaan, jos hän ei saa hankittua asiakkaan suostumusta arvo- ja 
uskomus- ja merkityspuheen avulla. Työntekijä tarvitsee sitä vähemmän tai enemmän 
voimaa asiakkaiden hyväksymisen hankkimiseen, mitä paremmin tai huonommin hän 
onnistuu asiakkaiden suostumuksen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä. So-
siaalityöntekijä hakee tässä mielessä tasapainoa ideologisen muokkaustyön ja voiman 
välille. 

Gramsci (2014) arvioi, ettei ihmismassojen kriittisen itsetietoisuuden kehittäminen 
kulttuurisesti korkeammalle tasolle ole mahdollista, ellei saman aikaisesti kouluteta 
sen joukosta omia intellektuelleja. Ajatuksena on se, etteivät laajemmat ihmisjoukot 
pysty kehittämään kriittistä kulttuurista itsetietoisuutta ilman intellektuellien tukea. 
Intellektuellien on pystyttävä panostamaan vastustamisen sijasta aloitteellisuuteen 
ja aktiivisuuteen, jotta ”kasvatettavat” eivät vaipuisi fatalismiin, jossa asioihin vain 
reagoidaan. (Gramsci, 2014, 334–338.) Sosiaalityön asiakkaat tarvitsevat sosiaalityön-
tekijöitä paitsi nostamaan kriittistä tietoisuutta asiakaskunnassa myös kouluttamaan 
sen ryhmästä omia intellektuelleja. Sosiaalityöntekijän on pyrittävä kasvatustyössään 
olemaan aloitteellinen ja aktiivinen, jotta asiakkaat eivät ajautuisi passiiviseen fatalis-
miin, jossa tapahtumiin vain reagoidaan. 

Gramscin käsitykset kulttuurisen itsetietoisuuden nostamisesta sopivat varsin hyvin 
sosiaalityöntekijän toiseen tehtävään: valtion arvoneutraaliuden haastamiseen ja valtion 
toiminnan ja vallitsevan järjestyksen kyseenalaistamiseen. Toista tehtävää toteuttavan 
sosiaalityöntekijän kannattaa lähteä liikkeelle asiakkaan tunteiden ymmärtämisestä ja 
yhdistää ne omaan tietoonsa. Gramscin (2014) mukaan intellektuellille ei riitä pelkäs-
tään tieto. Hänen on myös ymmärrettävä heidän tunteensa, selitettävä ja oikeutettava ne 
heidän historiallisen tilanteensa valossa, kytkettävä ne historian lakeihin ja yhdistettävä 
ne yhtenäisemmäksi maailmankuvaksi. Intellektuellin on pystyttävä yhdistämään tieto 
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ja tunteet, jotta intellektuelli ja kansa voisivat yhdistyä sosiaaliseksi voimaksi. (Gramsci 
2014, 418–419; Fontana, 2006, 40–41.) Sosiaalityöntekijän on ymmärrettävä asiak-
kaiden tunteet, jotta hän pystyisi teoreettisella tiedollaan selittämään ja oikeuttamaan 
heidän historiallisen tilanteensa ja yhdistämään ne yhtenäisemmäksi maailmankuvaksi. 

Sosiaalityöntekijä voi käyttää asiakkaiden tunteita syrjivistä käytännöistä ja raken-
teellisista epäkohdista lähtökohtana hallitsevan maailmankuvan paljastamiseen. Hänen 
on mahdollista kytkeä asiakkaiden negatiiviset tunteet esimerkiksi siihen, miten vähän 
hallitsevan maailmankuvan käsitykset palvelevat heidän arvojaan, pyrkimyksiään, us-
komuksiaan ja periaatteitaan ja miten vähän ne auttavat heidän keskeisinä pitämiensä 
ongelmien ja epäkohtien käsittelyä ja ratkaisemista. Sosiaalityöntekijä voi helpottaa 
asiakkaiden tuntemaa häpeää ja syyllisyyttä ongelmista osoittamalla rakenteellisiin 
mekanismeihin ja käytäntöihin, jotka luovat, ylläpitävät ja vahvistavat heidän kohtaa-
miaan ongelmiaan. 

Hänen on mahdollista kiinnittää huomiota myös siihen, millaisia hallitsevan luokan 
arvoja, uskomuksia ja periaatteita kuten yksilöllisyyttä, yritteliäisyyttä, tehokkuutta, 
aktivointi- ja vaikuttavuusperiaatteita asiakaskäytännöiksi tiivistyneet maailmankuvat 
sisältävät. Hän voi edelleen pilkkoa asiakkaiden arkikäytännöistä ja -puheista esille 
heidän arvojaan, pyrkimyksiään, uskomuksiaan ja periaatteitaan, poimia asiakaskäytän-
töjen käyttökelpoisimpia osia ja kehittää niitä asiakkaidensa kanssa uudeksi, hallitsevan 
maailmankuvan haastavaksi kehykseksi. Jos sosiaalityöntekijä toimii näin, hän luo 
asiakkaiden kanssa heidän arvojensa, uskomustensa, pyrkimystensä ja ongelmanaset-
telujensa kannalta johdonmukaisemman ja yhdenmukaisemman maailmankuvan. 
Haastavan maailmankuvan viimesijaisena tarkoituksena on rakenteellisesti syrjivän 
sosiaalisen järjestyksen muuttaminen. 

Sosiaalityöntekijä voi kyseenalaistaa vallitsevan järjestyksen kahdella tavalla: maltil-
lisemmalla tai radikaalimmalla vaihtoehdolla. Bob Mullalyn (2007) mukaan sosiaali-
demokraatit ja evoluutio-marxistit uskovat, että sosialismiin [vapautta, yhteisöllisyyttä 
ja oikeudenmukaisuutta korostavaan yhteiskuntaan] siirtyminen on mahdollista ka-
pitalistisen järjestelmän piirissä, koska hyvinvointi-instituutioita, poliittisia puolueita 
ja ammattiyhdistysliikkeitä voidaan käyttää astinlautana poliittiseen muutokseen. 
Revoluutio-marxistit eivät pidä yhteiskunnallista muutosta mahdollisena kapitalisti-
sessa järjestelmässä, vaan he koettavat kehittää vastainstituutioita ja organisaatioita, 
joilla valtion valta haastetaan. (Mullaly, 2007, 152.) 

Perustelen maltillisemman kehyksen valintaa kahdella seikalla. Sosiaalityöntekijän 
tarkoituksena ei ole lähestyä ongelmia vain vallitsevaa järjestystä hiovasta näkökul-
masta, vaan vahvistaa kapitalistisen järjestyksen sisäpuolelta asiakkaan tietoisuutta 
kapitalistisen järjestyksen epäkohdista ja sosialismiin siirtymisen tarpeesta. Toiseksi 
valtaosa sosiaalityöntekijöistä työskentelee valtion palveluksessa. Jos työntekijä tulkitsee 
hallitsevan luokan tarjoamaa maailmankuvaa haastavasta, maltillisemmasta kehyksestä, 
hän kyseenalaistaa porvarillisiin arvoihin ja uskomuksiin ja periaatteisiin perustuvan 
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maailmankuvan. Hän yrittää tällöin kehittää asiakkaan kanssa heidän arvojensa, 
tavoitteidensa, periaatteidensa ja ongelmanasettelujensa pohjalta uutta, haastavaa 
maailmankuvaa, jonka aineksia työväenluokka voi hyödyntää uutta maailmankuvaa 
yhteen kootessaan. 

Valtaotteella on oma käsityksensä myös toimijasta. Gramsci (2014) lähtee siitä, 
ettei ihmisen olemus ole biologian määräämää. Ihminen on pikemminkin sosiaalisten 
suhteiden ja elinolosuhteiden tuottamaa. Jokainen yksilö on paitsi tämänhetkisten so-
siaalisten suhteiden ja elinolosuhteiden myös niiden historian tulosta. Elinolosuhteet ja 
sosiaaliset suhteet vaikuttavat siihen, miten ihmiset näkevät itsensä, toisensa, elämänsä, 
olosuhteensa, käyttäytymisensä, asiansa ja tulevat mahdollisuutensa. Esimerkiksi kato-
linen uskonto tuottaa ihmiselle maailmankuvan ja käsityksen elämästä, jonka varassa 
hän arvioi elämäänsä ja tekojensa oikeutta ja vääryyttä. (Gramsci, 2014, 351–357.) 
Sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla ei ole biologian lukkoon lyömää olemusta, vaan he 
ovat sosiaalisten suhteiden ja elinolojen tuottamia toimijoita. Heidän toimintansa ei 
perustu vain nykyisiin sosiaalisiin suhteisiin ja elinolosuhteisiin, vaan myös siihen, 
millainen historia näillä suhteilla ja elinolosuhteilla on. Sosiaaliset suhteet ja elinolo-
suhteet ja niiden historia vaikuttavat siihen, missä valossa he näkevät itsensä, toisensa, 
elämänsä, olosuhteensa, käyttäytymisensä, asiansa ja mahdollisuutensa.

Vaikka elinolosuhteilla ja sosiaalisilla suhteilla on vaikutusta ihmisiin, he voivat 
reflektoida suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Ihmiset 
voivat tietoisesti pohtia, millaisissa sosiaalisissa suhteissa ja elinoloissa he elävät, 
millaisia mahdollisuuksia heillä on niitä käyttää ja miten he tahtovat niitä käyttää. 
Ihmiset luovat persoonallisuuttaan antamalla tahdolleen konkreettisen suunnan, 
tunnistamalla välineet tahtonsa toteuttamiseksi ja muokkaamalla olosuhteita tahtonsa 
toteuttamiseksi omien kykyjensä ja rajojensa piirissä. (Gramsci, 2014, 351–357.) 
Vaikka elinolosuhteet ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat sosiaalityöntekijään ja asiakkaa-
seen, he voivat siitä huolimatta tietoisesti pohtia, millaisissa elinoloissa ja sosiaalisissa 
suhteissa he elävät, miten he voivat hyödyntää niitä ja miten he tahtovat käyttää niitä. 
He luovat persoonallisuuttaan antamalla tahdolleen suunnan, hakemalla välineitä sen 
toteuttamiseksi ja muokkaamalla olosuhteita sen toteuttamiseksi omien kykyjensä ja 
rajojensa mukaan.

Gramsci (1982, 32, 40) pitää politiikkana kaikkea käytännöllistä ja teoreettista 
toimintaa, jolla hallitseva luokka oikeuttaa ja ylläpitää valtaansa ja hankkii hallittujen 
aktiivisen kannatuksen. Chantal Mouffe (1979) tulkitsee Gramscin laajentaneen po-
liittisen toiminnan aluetta valtion ja valtion sortokoneistojen piiristä kansalaisyhteis-
kunnan eri alueisiin. Ihmiset eivät tiedosta asemaansa yhteiskunnassa oman ajattelun 
voimalla, vaan erilaisiin sosiaalisiin käytäntöihin tiivistyneiden luokkien ja ryhmien 
maailmankuvien välityksellä. Yhteiskunta on taistelukenttä, jossa eri maailmankuviin 
pohjautuvat arvot, uskomukset ja periaatteet mittelevät keskenään. Kamppailu koskee 
sitä, minkä maailmankuvan mukaan toimijat organisoivat toimintaansa. (Mouffe, 
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186–187, 190–201.) Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat pieni osa laajempaa poliittista 
kamppailua. Sosiaalityöntekijä ja asiakas käyvät poliittista asemasotaa siitä, minkä 
maailmankuvan – ja minkä maailmankuvien elementtien yhdistelmän – mukaan he 
toimintaansa organisoivat. 

Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat poliittisina toimijoina yhteiskunnallisten valta-
asetelmien ja valtasuhteiden ympärille rakentuneiden sosiaalisten käytäntöjen tuotosta. 
Gramscin (1979) kirjoituksissa ajattelua ja toimintaa on vaikea erottaa toisistaan, koska 
ajattelu ilmenee sanojen, käsitteiden ja teorioiden lisäksi toimintana. Hän kuvaa kahta 
ajattelemisen tyyppiä, joista toinen vastaa jokseenkin sopeuttavan maailmankuvan 
mukaista toimintaa. Ensimmäisessä ajattelemisen tyypissä omaksutaan passiivisesti, 
tiedostamatta ja kritiikittä eri lähteiden ja ryhmien esittämiä uskomuksia ja arvoja, 
jolloin maailmankuvasta muodostuu hajanainen, epäjohdonmukainen ja epäyhte-
näinen. Passiivisesta uskomusten sisäistämisestä seuraa myös se, että ihminen toimii 
mekaanisesti niiden mukaan. (Gramsci, 1979, 34–48.)

Sopeuttavaa maailmankuvaa käyttävä sosiaalityöntekijä on poliittisesti passiivinen 
toimija, jos hän tiedostamatta ja kritiikittä toistaa hallitsevalta luokalta lainattua 
maailmankuvaa. Tai jos hän hankkii asiakkaan suostumuksen sulauttamalla asiakkaan 
arvoja, uskomuksia ja intressejä hallitsevaan maailmankuvaan ja tasoittamalla asiakkaan 
ilmaisemia ristiriitoja hallitsevan maailmankuvan piirissä. Myös asiakas, joka hyväksyy 
omien arvojensa, uskomuksiensa ja ongelmiensa sulattamisen hallitsevaan maailman-
kuvaan, on poliittisesti passiivinen toimija. Sosiaalityöntekijä ja asiakas osoittavat 
periaatteessa aktiivisuutta ja kriittisyyttä tehdessään poikkeavia ja tarkentavia tulkin-
toja hallitsevan maailmankuvan mukaiseen kehykseen. He ovat kuitenkin Gramscin 
näkökulmasta poliittisesti passiivisia ja kritiikittömiä, koska he eivät kyseenalaista 
hallitsevan luokan maailmankuvaan perustuvaa hallitsevaa kehystä, pura ja kehittele 
sitä ja tarjoa sille vaihtoehtoa.

Sopeuttava maailmankuva rajoittaa merkittävästi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
tietoisuuden kehittymistä ja toimintaa, koska se suosii hallitsevan luokan maailman-
kuvaa pönkittävää työskentelyä. Se sitoo asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvojen ja 
uskomusten käsittelyn ja kehittämisen hallitsevan maailmankuvan piiriin ja sallii 
kritiikin vain sen sisällä. Tämä merkitsee ensinnäkin sitä, että sosiaalityöntekijä ja 
asiakas eivät ole poliittisesti tietoisia siitä, millaisten valtasuhteiden ja diskursiivisten ja 
praktisten käytäntöjen tulosta heidän hallitsevan luokan maailmankuvaan sopeutuvat 
identiteettinsä ovat. 

Toiseksi he ovat kritiikittömiä sen suhteen, miten he ovat sellaiseksi tulleet ja 
mitä muuta he voisivat olla. Kolmanneksi he eivät ole tietoisia siitä, että rajoittavan 
hegemonian mukainen maailmankuva tuottaa heille ristiriitaisen identiteetin, koska 
he sopeuttavat omia, hallitsevasta maailmankuvasta poikkeavia arvoja, uskomuksia ja 
ongelman asetteluja hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen omien luokka- ja 
ryhmäasemiensa pohjalta tarkennuksia ja poikkeuksia.
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Gramscin toinen ajattelemisen tyyppi kuvaa jokseenkin haastavan maailmankuvan 
tunnuspiirteitä. Näin ajatteleva ihminen käsittelee aktiivisesti, tietoisesti ja kriittisesti 
eri lähteistä ja ryhmistä saatuja uskomuksia, yrittää kehittää niistä johdonmukaisem-
man ja yhtenäisemmän maailmankuvan ja muuttaa sen avulla maailmaa. Tähän liittyy 
tietoisuus kahdesta asiasta: 1) ihmiset ja maailmankatsomukset ovat historiallisen pro-
sessin tulosta ja 2) maailmankatsomus on ristiriidassa muiden maailmankatsomusten 
ja niiden aiempien kehitysvaiheiden kanssa. (Gramsci, 1979, 35–36.) 

Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat haastavassa maailmankuvassa poliittisesti aktiivisia 
ja kriittisiä toimijoita, jos he pyrkivät arvioimaan, miten yhteiskunnalliset rakenteet ja 
sosiaalisiin käytäntöihin kiinnittyneet maailmankuvat vaikeuttavat heille keskeisten 
ristiriitojen ja ongelmien käsittelyä ja vahvistavat ja ylläpitävät asiakkaan ongelmia. He 
pyrkivät tällöin purkamaan hallitsevaa maailmankuvaa ja nostamaan asiakaskäytännöis-
tä ja asiakkaan arkiajattelusta esille kehityskelpoisimpia elementtejä ja muokkaamaan 
niistä uutta, hallitsevalle maailmankuvalle vaihtoehdon tarjoavan maailmankuvaa. 

Haastavassa maailmankuvassa sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat ensinnäkin po-
liittisesti tietoisia siitä, että heidän identiteettinä ovat diskursiivisten ja praktisten 
käytäntöjen välisten kamppailujen tulosta. Toiseksi he ovat kriittisiä sen suhteen, 
miten he ovat sellaiseksi tulleet ja mitä muuta he voisivat olla. Kolmanneksi he ovat 
tietoisia siitä, että haastava maailmankuva tuottaa heille rajoittavaa hegemoniaa yh-
tenäisemmän ja johdonmukaisemman identiteetin. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät 
tällöin sulata omia, hallitsevasta maailmankuvasta poikkeavia arvoja, uskomuksia, 
pyrkimyksiä ja ongelman asetteluja hallitsevaan maailmankuvaan eivätkä tee siihen 
tarkennuksia ja poikkeuksia omien luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. He yrittävät 
sen sijaan aktiivisesti kehitellä ja muokata omien arvojensa, uskomustensa, tavoittei-
densa ja ongelmanasettelujensa pohjalta, uuden, vallitsevan sosiaalisen järjestyksen 
kyseenalaistavan maailmankuvan. 

Sosiaalityöntekijän valmiuteen ja haluun siirtyä maailmankuvasta toiseen vaikuttaa 
kuitenkin yksi merkittävä seikka. Sopeuttavat ja haastavat käytännöt samanaikaisesti 
vahvistavat ja heikentävät ihmisten toimintakykyä toiminnan alueilla. Sopeuttavan 
maailmankuvan mukaiset käytännöt toisaalta vahvistavat sosiaalityöntekijän ja asi-
akkaan toimintakykyä yhteiskunnassa luomalla sivistystä, tapoja, kansalaishyveitä ja 
-taitoja. Toisaalta he heikentävät heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti 
yhtenäisemmin ja moraalisesti oikeudenmukaisemmin yhteiskunnan muuttamiseksi. 
Haastavan maailmankuvan mukaiset käytännöt toisaalta vahvistavat heidän mahdol-
lisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti yhtenäisemmin ja moraalisesti oikeudenmukai-
semmin yhteiskunnan muuttamiseksi. Toisaalta ne heikentävät heidän mahdollisuuk-
siaan toimia menestyksellisesti ainakin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä hallitsevan 
maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa.

Valta on prosessi, joka vaatii toimijoilta jatkuvaa toimintaa sen ylläpitämiseksi. Stuart 
Hall arvioi (1992, 348) hegemonian rakentuvan monimutkaisten kamppailuprosessien 
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tuloksena. Se ei ole valmiina olemassa yhteiskunnan rakenteessa eikä tuotantotavan 
luokkarakenteessa. Hegemoniaa ei voida rakentaa yhtäkkiä eikä lopullisesti, koska sen 
perustana oleva yhteiskunnallisten voimien tasapaino muuttuu jatkuvasti riippuen eri 
kamppailujen kulusta. Kerran saavutettua hegemoniaa on jatkuvasti uudistettava ja 
hankittava sille uusi hyväksyntä. (Hall, 1992; ks. myös Jones, 2006, 3–4.) Valta ei ole 
olemassa rakenteellisesti itsestään, vaan sen ylläpitäminen ja muuttaminen vaativat so-
siaalityöntekijältä jatkuvaa toimintaa suostumuksen hankkimiseksi. Myös hegemonian 
”kannattaminen” ja vastustaminen edellyttää asiakkaalta jatkuvaa toimintaa. 

Valtaote kiinnittää huomiota kolmeen kääntämisprosessiin: erityisten, yhteisten ja 
yleisten intressien; diskursiivisen ja praktisen tiedon ja ulkoisen ja sisäisen vallankäytön 
väliseen prosessiin. Aloitan ensiksi mainitusta. Valtakäsityksen mukaan hallitsevan 
fundamentaalisen luokan valta perustuu siihen, että se pystyy muuttamaan omat eri-
tyiset intressinsä valtion instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden avulla 
kansalaisten silmissä yleisiksi, kaikkien etuja palveleviksi intresseiksi (vrt. Haugaard, 
2006, 45–47). Sosiaalityöntekijällä on nähdäkseni kolme mahdollisuutta suhtautua 
hallitsevan fundamentaaliseen luokkaan.

Hän voi kääntää: 1) omat ja asiakkaan erityiset intressit heidän yhteisiksi intres-
seikseen ”istuttamalla” ne rajoitetusti kansan yleisiä intressejä palvelevaan hallitsevan 
luokan maailmankuvaan, 2) rajoitetusti yleisiä intressejä palvelevasta maailmankuvasta 
esiin sen, miltä osin se perustuu hallitsevan luokan erityisiin intresseihin ja miltä osin 
se palvelee heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään ja 3) rajallisesti yleisiä intressejä ja 
heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään palvelevista sosiaalisista käytännöistä (maa-
ilmankuvista) esiin heidän erityisiin intresseihinsä ”vihjaavia” kulttuurisia aineksia, 
kehittää niiden käyttökelpoisimpia osia asiakkaan kanssa ja yhdistää ne hallitsevan 
maailmankuvan haastamisen mahdollistavaksi maailmankuvaksi. Kyse on asiakkaan 
ja työntekijän erityisten intressien muotoilemisesta heidän yhteisiksi intresseikseen, ei 
kansaa hyödyttävien yleisten intressien muovaamisesta, josta vastaavat lopulta talou-
dellisesti fundamentaaliset luokat. 

Valta on mahdollista ymmärtää myös diskursiivisen ja praktisen tiedon välisenä 
prosessina, jossa diskursiivista tietoa muutetaan praktiseksi tiedoksi ja praktista tietoa 
diskursiiviseksi tiedoksi. Sosiaalityöntekijä voi ensinnäkin kääntää hallitsevaa maail-
mankuvaa diskurssien avulla luonnolliseksi, kyseenalaistamattomaksi praktiseksi tie-
doksi (käytännöksi) sulattamalla asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvoja, uskomuksia, 
periaatteita ja ongelman asetteluja siihen ja tekemällä siihen pienehköjä tarkennuksia 
ja poikkeuksia heidän erilaisten luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. Toiseksi hän voi 
kääntää asiakaskäytäntöihin ja asiakkaan arkisiin käytäntöihin tiivistynyttä praktista 
tietoa käsitettävään ja käsiteltävään diskursiiviseen muotoon paljastamalla, millaisia 
hallitsevan luokan maailmankuvaan sisältyviä arvoja, uskomuksia, periaatteita ja ongel-
man asettelu- ja ratkaisumalleja takana niiden takana piilee ja arvioimalla sitä, miten ne 
palvelevat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tärkeinä pitämiä asioita, arvoja ja tavoitteita. 
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Hänen on mahdollista myös kääntää praktista tietoa diskursiiviseksi ”noukkimalla” 
asiakaskäytäntöjen, asiakkaan puheiden ja arkikäytäntöjen sisältämistä arvoista, 
uskomuksista, periaatteista ja ongelmista kehityskelpoisimpia osia ja muokkaamalla 
niitä asiakkaan kanssa yhtenäisempään, vallitsevan järjestyksen kyseenalaistamisen 
mahdollistavaan muotoon. 

Valta voidaan käsittää myös prosessina, jossa ulkoista vallan käyttöä muunnetaan 
sisäiseksi vallan käytöksi. Sopeuttavat sosiaaliset käytännöt helpottavat ulkoisen vallan 
käytön kääntämistä sisäisesti poliittisesti ”jarruttavaksi” vallan käytöksi. Jos sosiaa-
lityöntekijä ja asiakas omaksuvat (ulkoisten) sopeuttavien käytäntöjen ehdottaman 
maailmankuvan, he sisäistävät ajattelu- ja toimintamallin, joka estää vallitsevan järjes-
tyksen muuttamisen. Heidän on vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa vallitsevaa 
järjestystä, jos he sulattavat ja sopeuttavat omia käsityksiään ja ongelman asettelujaan 
hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen pienehköjä muutoksia omien luokka- ja 
ryhmäasemiensa perustalta. Haastavat sosiaaliset käytännöt helpottavat ulkoisen vallan 
käytön kääntämistä sisäisesti poliittisesti muuttavaksi vallan käytöksi. Jos työntekijä ja 
asiakas omaksuvat haastavien käytäntöjen ehdottaman maailmankuvan, he sisäistävät 
ajattelu- ja toimintamallin, joka mahdollistaa vallitsevan järjestyksen muuttamisen. 
Heidän on helpompi kyseenalaistaa vallitseva järjestys, jos he pystyvät nostamaan 
esille heidän ja hallitsevan luokan välisiä intressiristiriitoja ja kehittämään käsitystensä 
käyttökelpoisimpia elementtejä yhtenäisempään muotoon. 

Valtakäsitys kiinnittää edelleen huomiota suostumuksen organisoinnin ja voiman 
välisen tasapainottamisen prosessiin. Valtaotteessa – erityisesti sen sopeuttavissa sosiaa-
lisissa käytännöissä – korostetaan ideologisen työn merkitystä integroitaessa asiakasta 
yhteiskunnan valtakulttuuriin. Vaikka asiakas pidetään sosiaalisen järjestyksen piirissä 
ensisijaisesti ideologisen merkitystyön avulla, sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa turvau-
tua voimaan kuten poliisiin. Työntekijä tarvitsee sitä vähemmän tai enemmän voimaa 
asiakkaiden hyväksymisen hankkimiseen, mitä paremmin tai huonommin hän onnistuu 
asiakkaiden suostumuksen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä. Sosiaalityön-
tekijä hakee tässä mielessä tasapainoa ideologisen muokkaustyön ja voiman välille.

Andrew Heywood (2003) arvioi ideologioiden olevan totuuden valtakunnassa aina 
yhteydessä valtaan. Ideologiat yrittävät kilpailevien totuuksien, arvojen ja teorioiden 
maailmassa suosia joitakin arvoja toisten arvojen yli ja oikeuttaa tiettyjä teorioita tai 
merkitysten joukkoja. Ideologiat tarjoavat myös intellektuaalisia karttoja sosiaalisesta 
maailmasta. Ne auttavat toisaalta yksilöiden ja ryhmien välisten suhteiden ja toisaalta 
yksilöiden, ryhmien ja laajempien valtarakenteiden välisten suhteiden perustami-
sessa. Ideologiat näyttelevät tämän vuoksi tärkeää roolia ylläpitäessään vallitsevaa 
valtarakennetta ja kuvaillessaan sitä reiluna, luonnollisena ja oikeana. Ideologiat 
voivat myös haastaa vallitsevan valtarakenteen valottamalla sen vääryyksiä ja epäoi-
keudenmukaisuuksia ja kiinnittämällä huomiota vaihtoehtoisiin valtarakenteisiin. 
(Heywood, 2003, 16.) 
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Heywoodin kuvaus ideologiasta vastaa mielestäni hyvin Gramscin näkemystä tiedos-
ta. Gramscin käsitys tiedosta on poliittinen. Hän pitää erilaisiin arvoihin, uskomuksiin, 
pyrkimyksiin, periaatteisiin ja ongelman asetteluihin perustuvien maailmankuvien 
(ideologioiden) organisoimista yhtenä keskeisimmistä, ellei keskeisimpänä tapana 
tehdä politiikkaa eli ylläpitää, hienosäätää ja muuttaa yhteiskunnan valtasuhteita ja 
-rakenteita. 

Gramsci ei kuitenkaan ymmärrä ideologiaa totuuden vääristämisenä tai hämär-
tämisenä, vaan pikemminkin tulkinnan horisonttina, josta maailmaa tarkastellaan 
(Haugaard, 2006, 47). Hallitseva luokka ei näin ollen käytä sosiaalityöntekijää ide-
ologisena ”työkaluna”, jolla vääristetään ja hämärretään asiakkaiden (hallittavien) 
tietoisuutta yhteiskunnallisista epäkohdista ja hallitsevan luokan intressejä ja etuja 
palvelevista yhteiskunnallisista järjestelyistä. Ideologia on ennemminkin ymmärryksen 
horisontti, joka asettaa rajat ja mahdollisuudet sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle siitä, 
mitä he ajattelevat itsestään, toisista, yhteiskunnasta ja maailmasta ja miten he toimivat 
yhteiskunnassa, maailmassa ja toisten ihmisten parissa. 

Andrew Heywood (2003, 8) pitää Gramscin teoriaa ideologiasta ehkä pisimmälle 
vietynä marxilaisena teoriana ideologiasta. Ajatuksena on, ettei kapitalistista luokka-
järjestelmää ylläpidetä vain epäoikeudenmukaisen poliittisen ja taloudellisen vallan 
avulla, vaan myös porvarillisten ideoiden ja teorioiden kautta tavoiteltavalla hege-
monialla. Ideologinen hegemonia viittaa porvarillisten ideoiden kykyyn syrjäyttää 
kilpailevat ideat ja muuttaa itsensä terveeksi järjeksi. Ideologia on uppoutunut yhteis-
kunnan jokaiselle tasolle: sen taiteeseen ja kirjallisuuteen, sen koulutusjärjestelmään 
ja massamediaan ja sen jokapäiväiseen kieleen ja populaarikulttuuriin. Porvarillinen 
ideologia voidaan haastaa vain poliittisella ja intellektuaalisella tasolla. Tämä merkit-
see kilpailevan proletariaatin hegemonian – joka perustuu sosialistisiin periaatteisiin, 
arvoihin ja teorioihin – perustamista. 

Tuotannollisissa suhteissa taloudellisesti ratkaisevassa asemassa olevien luokkien 
(pääoman omistajien ja työväenluokan) voimasuhteilla on ratkaiseva vaikutus siihen, 
miten muiden luokkien ja ryhmien käsityksiä yhdistetään maailmankuvaan ja miten 
maailmankuvien välistä kamppailua käydään intellektuellien kuten sosiaalityöntekijöi-
den välityksellä (vrt. Mouffe, 1979, 183, 191–198.) Taloudellisesti fundamentaaliset 
luokat tarvitsevat intellektuelleja edistämään omaa maailmaankuvaansa erityisesti 
ideologisen merkitystyön avulla (vrt. Gramsci, 2014, 12; Mouffe, 1979, 186–198).

Valtaote ei pidä subjektia tietoisuuden lähteenä, vaan pikemminkin sosiaalisten 
käytäntöjen tuloksena. Ihmiset eivät tiedosta asemaansa omatoimisesti, vaan erilai-
siin sosiaalisiin käytäntöihin kiteytyneiden, eri luokkien arvoista ja uskomuksista 
ammentavien maailmankuvien välityksellä. (Mouffe, 1979, 171, 186–187, 190–201.) 
Keskeistä on, että ihmiset tulevat ideologioiden (maailmankuvien) kautta tietoisiksi 
fundamentaalista konflikteista (Gramsci, 2014, 164). Maailmankuvien välillä käydään 
kamppailua siitä, miten toimijoiden tulisi organisoida toimintaansa (Mouffe, 1979, 
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171, 186–187, 195–198). Intellektuellit voivat edistää hallitsevien luokkien maailman-
kuvia sekä aktiivisen että passiivisen suostumuksen hankinnan keinoin. Jos hallittavien 
suostumusta hankitaan aktiivisesti, heidän vaatimuksensa, pyrkimyksensä ja intressinsä 
huomioidaan maailmankuvaa luotaessa. Jos hallittavien suostumusta hankitaan passii-
visesti, heidän vaatimuksiaan, intressejään ja tavoitteitaan pikemminkin sulatetaan ja 
sopeutetaan hallitsevien intressejä palvelevaan maailmankuvaan. (vrt. Gramsci, 2014, 
12, 44–47, 104–106; Laclau, 2011, 161–162; Mouffe, 1979, 182–183, 186–198). 

Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät ole oman tietoisuutensa lähteitä. Heidän tietoi-
suutensa ja tiedolliset käsityksensä muodostuvat pikemminkin sosiaalisten käytäntöjen 
välityksellä. Se, miten he toimintaansa tiedollisesti organisoivat riippuu siitä, millai-
nen maailmankuva heidän tietoisuudessaan kulloinkin on muihin maailmankuviin 
verrattuna ”voitolla”. Tuotannollisissa suhteissa taloudellisesti ratkaisevassa asemassa 
olevat luokat vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisia maailmankuvia sosiaalityönte-
kijälle ja asiakkaalle yleisimmin tarjotaan ja miten tietoisuutta aktivoivia tai passivoivia 
”tiedollisia eväitä” heidän arvojensa, uskomustensa, pyrkimystensä, periaatteidensa ja 
ongelman asettelujensa jäsentämiselleen tarjotaan. 

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt tuottavat työntekijälle ja asiakkaalle kaksi erilaista 
maailmankuvaa. Ne eroavat toisistaan siinä, millaisen mahdollisuuden ne tarjoavat 
heille fundamentaalisten konfliktien tiedostamiseen. Ensiksi mainittu tarjoaa heikom-
mat, jälkimmäinen paremmat mahdollisuudet. Sosiaalityöntekijä ottaa taloudellisesti 
fundamentaalisten luokkien yhtenä intellektuellina jatkuvasti kantaa siihen, aktivoiko 
vai passivoiko hän ideologisella merkitystyöllään asiakkaiden poliittista tietoisuutta, 
ajattelua ja toimintaa.

Valtaote korostaa vallan ja tiedon välistä suhdetta. Gramsci (2014) pohtii ja kehittelee 
vallan ja tiedon välistä suhdetta historiallisten esimerkkien pohjalta. Tulkitsen Gramscia 
niin, että valtasuhteet ja -rakenteet toisaalta helpottavat tai vaikeuttavat valtasuhteiden 
ja -rakenteiden ylläpitämistä, hienosäätämistä tai muuttamista ideologisella merkitys-
työllä. Ideologiat ovat toisaalta edellytys sille, että toimijat voivat menestyksellisesti 
ylläpitää, hienosäätää tai muuttaa valtasuhteita ja -rakenteita. Toimijoiden (esimerkiksi 
taloudellisesti fundamentaalisten luokkien) asemat valtasuhteissa ja -rakenteissa eivät 
siis sellaisenaan takaa valtaa. (Gramsci, 2014, 52–124, 210–276.) Koska sosiaali-
työntekijä ei kuulu kumpaankaan taloudellisesti fundamentaalisista luokista, hän ei 
voi olla mukana päättämässä, miten eri luokkien ja ryhmien käsityksiä yhdistetään 
lopulta maailmankuvaan. Koska hän kuitenkin intellektuellina toimii taloudellisesti 
hallitsevien luokkien maailmankuvan levittäjänä, muokkaajana ja kehittäjänä, hän voi 
miettiä sitä, tahtooko hän osallistua ideologiseen kamppailuun vallitsevaa järjestystä 
ylläpitäen, hienosäätäen vai muuttaen. 

Tiedon yhteyttä valtaan on mahdollista tarkastella myös kulttuurisen hierarkkisuu-
den ja tasavertaisuuden näkökulmasta. Kulttuurista tietoa arvotetaan, kyseenalaistetaan 
ja uudelleen arvotetaan kahdella erilaisella tiedolla ja tiedollisella käytännöllä. Gramsci 
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jakaa tiedon nähdäkseni kahteen osaan: diskursiivisiin käytäntöihin perustuvaan 
tietoon ja praktisiin käytäntöihin perustuvaan tietoon. Diskursiivinen tieto (discur-
sive consciousness knowledge) on tietoa, jota sosiaalityöntekijä ja asiakas voivat pukea 
sanoiksi ja jota on mahdollista pohtia ja kritisoida (vrt. Haugaard, 2006, 55). Anthony 
Giddensia (1984, 24–25, 100) soveltaen diskursiivinen tieto on sosiaalityöntekijällä ja 
asiakkaalla olevaa tietoa toimintansa syistä, perusteista ja olosuhteista, joita he voivat 
ajatuksen vaihdon ja keskustelun avulla ilmaista toisilleen. 

Praktisessa tiedossa (practical consiousness knowledge) on kyse käytäntöihin up-
poutuneesta hiljaisesta tiedosta, jota sosiaalityöntekijät ja asiakkaat eivät voi ilmaista 
sanallisesti, reflektoida ja kritisoida, mutta joka ohjaa tavan voimalla suurinta osaa 
heidän toimintaansa (vrt. Haugaard, 2006, 55). Osa diskursiivisesta tiedosta muuttuu 
diskursiivisissa käytännöissä vähitellen tekemisen käytäntöihin niveltyväksi praktiseksi 
tiedoksi, joka alkaa ohjata rutiininomaisesti sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintaa. 

Sopeuttavan maailmankuvan tieto on hierarkkista, eri luokkien ja ryhmien tiedon 
eriarvoiseen asemaan asettavaa. Sosiaalityöntekijä arvioi ja arvottaa tällöin asiakkaan 
arvoja ja uskomuksia hallitsevan luokan näkökulmasta ja sulattaa ja laimentaa ne 
siihen sopivaksi tiedoksi. Tietokäsitys asettaa rajat myös sille, mitä vaatimuksia sosiaa-
lityöntekijä pitää järkevinä ja mitä arvoja ja uskomuksia arvossa. Se osoittaa edelleen, 
mitä asiakkaiden intressejä pitää edistämisen arvoisina, mitä ristiriitoja ja epäkohtia 
keskustelemisen arvoisina ja mitä ratkaisuesityksiä mahdollisina. 

Sopeuttava maailmankuva merkitsee myös sitä, että sosiaalityöntekijä toistaa puheis-
saan pintapuolisesti hallitsevalta luokalta lainattua diskursiivista tietoa ja tekee siihen 
asiakkaan kanssa enintään tarkentavia huomioita ja jättää vähemmälle huomiolle asia-
kaskäytännöissä ja asiakkaan arkijärjessä piilevän praktisen tiedon. Sopeuttavan maail-
mankuvan mukaan toimiminen tuottaa hajanaiseen ja ristiriitaiseen tietoon perustuvan 
maailmankuvan, koska sosiaalityöntekijä ja asiakas sovittavat omaa, hallitsevan luokan 
maailmankuvan tiedosta poikkeavaa tietoa hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät 
siihen tarkennuksia ja poikkeuksia omien luokka- ja ryhmäasemiensa tiedon pohjalta.

Haastavan maailmankuvan tietokäsitys on tasavertaisempaa, eri luokkien ja ryhmien 
tietoa tasapuolisemmin kohtelevaa. Tietoon tasavertaisemmin suhtautuva sosiaali-
työntekijä antaa asiakkaan arvoille, uskomuksille, vaatimuksille ja ongelmille arvon 
palauttamatta niitä hallitsevaan maailmankuvaan. Tämä edellyttää sosiaalityöntekijältä 
kykyä kääntää asiakaskäytäntöihin ja asiakkaan arkikäytäntöihin tiivistynyttä ja ”pii-
loutunutta” praktista tietoa diskursiiviseen, käsiteltävään muotoon ja kehittää niiden 
käyttökelpoisimpia aineksia asiakkaan kanssa ja nivoa ne yhteen uudeksi, vallitsevan 
järjestyksen haastavaksi kehykseksi. 

Haastavan maailmankuvan mukaan toimiminen tuottaa tiedollisesti sopeuttavaa 
maailmankuvaa johdonmukaisemman ja yhtenäisemmän maailmankuvan, koska 
työntekijä ja asiakas eivät sulata omaa, hallitsevasta maailmankuvasta poikkeavaa tietoa 
hallitsevaan maailmankuvaan tai tee siihen tarkennuksia ja poikkeuksia omien luokka- 
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ja ryhmäasemiensa tiedon pohjalta. He yrittävät sen sijaan kehitellä ja muokata omien 
arvojensa, uskomustensa, pyrkimystensä ja ongelmanasettelujensa pohjalta, uuden, 
vallitsevan järjestyksen haastavan maailmankuvan. 

Praktiset ja diskursiiviset käytännöt eivät tuota vain hajanaisempaa ja ristiriitaisempaa 
tai johdonmukaisempaa ja yhtenäisempää tietoa. Ne voivat muuttaa myös muulla tavoin 
tietoa ja sen laatua. Tulkintani Gramscin (2014, 440–448) keskustelusta niin kutsutusta 
”ulkoisen maailman todellisuudesta” selventää asiaa. Jos riittävän useat ihmiset alkavat 
pitää jotakin ulkoisen maailman piirrettä totena (esimerkiksi ilmansuuntia) ja alkavat 
toimia sen (uskomuksen) mukaan, tieto muuttuu vähitellen terveeksi järjeksi, jota he 
eivät pysty kyseenalaistamaan. Erilaiset ryhmät käyvät ideologista kamppailua siitä, 
kuka niistä saa yhdistettyä pääpiirteissään ihmiset yhden todellisuuskäsityksen taakse 
ja muutettua sen heidän terveeksi järjekseen. Jos ihmiset jäävät terveen järjen tasolle, 
he eivät pysty tiedostamaan tiedon historiallisuutta, kulttuurisuutta ja ristiriitaisuutta. 
He eivät pysty myöskään oivaltamaan, että ihmisten tiedollisesti jakamat käsitykset 
todellisuudesta ovat valtataistelujen tulosta. Jokin ryhmistä on saanut yhdistettyä ihmi-
set pääpiirteissään yhden maailmankuvan taakse, muuttanut sen heidän toimintaansa 
rutiininomaisesti ohjaavaksi toiminnaksi ja saanut heidät näin hallintaansa. Ihmisten 
uskomusten yhdenmukaisuus on hyödyllistä, koska se lisää heidän toimintansa ennus-
tettavuutta ja hallittavuutta. 

Jos sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat sopeuttavien käytäntöjen mukaan, he toi-
mivat pääasiallisesti diskursiivisen tiedon tasolla. He sulattavat ja sopeuttavat tällöin 
omia käsityksiään hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen pieniä tarkennuksia 
ja poikkeuksia omien luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. Sosiaalityöntekijä ja asiakas 
ovat tällöin yleensä tietoisempia julkisia ja yksityisiä keskusteluja ohjaavista, hallitsevan 
maailmankuvan pintapuolisista diskursseista kuin siitä, millaisiin itsestäänselvyyksiksi 
muuttuneisiin uskomuksiin, arvoihin, pyrkimyksiin, periaatteisiin ja ongelman aset-
teluihin ne perustuvat. Praktisessa tiedossa ei ole kyse pelkästään hallitsevan luokan 
maailmankuvan taustaolettamusten luonnolliseksi muuttumisesta, vaan myös sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan toimintaan ja käytäntöihin ”piiloutuneen” hiljaisen tiedon 
tunnistamisesta. Jos sosiaalityöntekijä eivät ja asiakas eivät tiedosta riittävän terävästi 
omia arvojaan, uskomuksiaan, pyrkimyksiään, periaatteittaan ja ongelman asettelujaan, 
he sopeuttavat niitä herkemmin hallitsevaan maailmankuvaan, joka ei vastaa heidän 
käsityksiään. 

Hallitsevaa maailmankuvaa vahvistavan diskursiivisen tiedon muuntuminen prakti-
seksi muuttaa tiedon luonnolliseksi ja itsestään selväksi. Mitä useampi ihminen alkaa 
pitää hallitsevan maailmankuvan mukaista tietoa luonnollisena ja itsestään selvänä, sitä 
ennustettavampaa heidän toimintansa on ja sitä hyödyllisempää hallitsevan maailman-
kuvan mukaan toimiminen on. Tiedon itsestään selvänä ja luonnollisena pitäminen 
johtaa kuitenkin helposti siihen, etteivät he pysty tiedostamaan, millaisten ideologisten, 
historiallisesti ja kulttuurisesti erityisten valtakamppailujen tulosta heidän käsityksensä 
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itsestä, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja maailmasta ovat ja mitä muuten ne voisivat 
olla. Diskursiivisen tiedon kääntyminen praktiseksi tiedoksi muuttaa siis tietoa luon-
nolliseksi, itsestään selväksi ja ennustettavaksi.

Jos sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat haastavien käytäntöjen mukaan, he pyrkivät 
kääntämään asiakaskäytäntöihin ja asiakkaan arkikäytäntöihin tiivistynyttä ja ”kätkey-
tynyttä” praktista tietoa paitsi hallitsevan maailmankuvan taustaolettamuksista myös 
heidän omista käsityksistään diskursiiviseksi, käsitettäväksi, ilmaistavaksi ja käsiteltä-
väksi tiedoksi. Praktisen tiedon kääntäminen diskursiiviseksi tiedoksi mahdollistaa 
paitsi hallitsevan maailmankuvan olettamusten paljastamisen ja kyseenalaistamisen 
myös asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tiedon ”itujen” ja käyttökelpoisimpien element-
tien esille nostamisen ja kehittämisen. Praktisen tiedon kääntäminen diskursiiviseksi 
tiedoksi mahdollistaa myös sen tiedostamisen, millaisten ideologisten, historiallisesti ja 
kulttuurisesti erityisten kamppailujen tulosta heidän käsityksensä itsestään, toisistaan, 
yhteiskunnasta ja maailmasta ovat ja miten muuten ne voisivat olla. Praktisen tiedon 
kääntyminen diskursiiviseksi tiedoksi muuttaa tietoa siis ”vallan alaiseksi” ja histori-
allisesti ja kulttuurisesti suhteelliseksi asiaksi. 

Tiedon suhdetta valtaan voidaan tarkastella myös tiedon poliittisuuden tiedosta-
misen näkökulmasta. Gramsci (1979) kuvaa kahta ajattelemisen tyyppiä, joista en-
simmäinen vastaa jokseenkin sopeuttavan maailmankuvan mukaista toimintaa. Siinä 
omaksutaan passiivisesti, tiedostamatta ja kritiikittä eri lähteiden ja ryhmien esittämiä 
uskomuksia ja arvoja, jolloin maailmankuvasta muodostuu hajanainen, epäjohdon-
mukainen ja epäyhtenäinen. Passiivisesta uskomusten sisäistämisestä seuraa myös se, 
että ihminen toimii mekaanisesti niiden mukaan. Toinen ajattelemisen tyyppi kuvaa 
jokseenkin haastavan maailmankuvan tunnuspiirteitä. Siinä käsitellään aktiivisesti, 
tietoisesti ja kriittisesti eri lähteistä ja ryhmistä saatuja uskomuksia, yritetään kehit-
tää niistä johdonmukaisempaa ja yhtenäisempää maailmankuvaa ja muuttaa niiden 
avulla maailmaa. Tietoisuus vahvistuu näin ajateltaessa kahdesta asiasta: 1) ihmiset ja 
maailmankatsomukset ovat historiallisen prosessin tulosta ja 2) maailmankatsomus 
on ristiriidassa muiden maailmankatsomusten ja niiden aiempien kehitysvaiheiden 
kanssa. (Gramsci, 1979, 34–48.) 

Sopeuttavaan maailmankuvaan asettuvat sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat poliit-
tisesti passiivisia ja kritiikittömiä toimijoita, koska he sulattavat ja sopeuttavat omia 
käsityksiään hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen pienehköjä tarkennuksia 
ja poikkeuksia omien luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. He eivät tällöin ole tietoisia 
siitä, millaisten historiallisesti erityisten valtasuhteiden ja diskursiivisten ja praktisten 
käytäntöjen tulosta he, yhteiskunta ja maailma ovat. He eivät pysty arvioimaan kriitti-
sesti, miten he, yhteiskunta ja maailma ovat tulleet sellaisiksi ja mitä muuta ne voisivat 
olla. He eivät ole tällöin tietoisia myöskään siitä, että omien käsitysten sulattaminen 
ja sopeuttaminen hallitsevan maailmankuvan käsityksiin tuottaa heille ristiriitaisen 
identiteetin. 
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Haastavaan maailmankuvaan asettuvat sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat poliittisesti 
aktiivisia ja kriittisiä toimijoita, koska he pystyvät tarkastelemaan hallitsevan maail-
mankuvan ”edustamien” käsitysten ja omien käsitystensä välistä ristiriitaa ja hallitsevan 
maailmankuvan yhteyttä historiallisesti ja kulttuurisesti yhteiskunnallisiin ongelmiin. 
He kykenevät myös poimimaan asiakaskäytännöistä ja asiakkaan arkikäytännöistä käyt-
tökelpoisimpia elementtejä ja muokkaamaan niistä uutta, hallitsevalle maailmankuvalle 
ja vallitsevalla järjestykselle vaihtoehdon tarjoavaa maailmankuvaa. He ovat tällöin 
tietoisia siitä, millaisten historiallisesti erityisten valtasuhteiden ja diskursiivisten ja 
praktisten käytäntöjen tulosta he, yhteiskunta ja maailma ovat. 

He pystyvät arvioimaan kriittisesti, miten he, yhteiskunta ja maailma ovat tulleet 
sellaisiksi ja miten muuten ne voisivat olla. He ovat myös tietoisia siitä, että heidän 
omia käsityksiään huomioiva haastava maailmankuva tuottaa heille hallitsevaa maail-
mankuvaa johdonmukaisemman ja yhtenäisemmän identiteetin. Sopeuttavat käytännöt 
tuottavat poliittisesti hajanaisempaa, epäjohdonmukaisempaa ja epäyhtenäisempää tie-
toa; haastavat käytännöt taas poliittisesti johdonmukaisempaa ja yhtenäisempää tietoa.

Tiedon ja vallan välistä suhdetta voidaan tarkastella myös tiedon hyödyllisyyden 
näkökulmasta. Mikko Lahtinen (1994) tiivistää Gramscin käsityksen tiedosta ja to-
tuudesta seuraavasti: ”Toisaalta todellisuutta koskevat käsitykset eivät ole neutraaleja, 
”objektiivisia” totuuksia vaan ne kytkeytyvät historiallisesti muodostuneisiin valta-
suhteisiin. Toisaalta tästä kytköksestä valtasuhteisiin seuraa, että kyse ei ole yksilöiden 
henkilökohtaisista, ”subjektiivisista” totuuksista. Paradoksaalista tässä on se, että juuri 
hegemoniset käsitykset takaavat, että asiat hoituvat, että riittävän moni toimii samalla 
ennakoitavalla tavalla.” Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tieto maailmasta ja yhteiskun-
nasta on historiallisten valta-asetelmien ja valtasuhteiden värittämää. Vallalla olevat, 
heidän omat näkemyksensä sivuuttavat käsitykset maailmasta ovat silti hyödyllisiä, 
koska ne lisäävät toiminnan ennustettavuutta ja vahvistavat ihmisten toimintakykyä. 
(Lahtinen, 1994, 14.)

Vallan ja tiedon välisen suhteen tarkastelu voidaan ulottaa hyödyllisyyden lisäksi hai-
tallisuuteen. Valta samanaikaisesti hyödyttää (vahvistaa) ja haittaa (heikentää) yksilöiden 
(sosiaalityöntekijän ja asiakkaan), talouden ja yhteiskunnan tiedollista toimintakykyä. 
Sopeuttavat käytännöt vahvistavat toisaalta sosiaalityöntekijän ja asiakkaan älyllistä ja 
moraalista toimintakykyä hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskun-
nassa. Toisaalta ne heikentävät samanaikaisesti heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja 
toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen muuttamiseksi. 
Haastavat käytännöt vahvistavat toisaalta heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia 
älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen muuttamiseksi. Toi-
saalta ne heikentävät heidän mahdollisuuksiaan toimia menestyksellisesti hallitsevan 
maailmankuvan mukaan toimivassa yhteiskunnassa.

Sopeuttavat käytännöt vahvistavat toisaalta talouden ja yhteiskunnan toiminnan 
ennakoitavuutta. Toisaalta ne heikentävät samanaikaisesti talouden ja yhteiskunnan 
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kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa rakenteellisia epäkohtiaan. Haastavat käytännöt 
vahvistavat toisaalta talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa 
rakenteellisia epäkohtiaan. Toisaalta ne heikentävät samanaikaisesti talouden ja yhteis-
kunnan kykyä toimia ennustettavasti ainakin lyhyellä aikavälillä. 

6.5.  Gramscin valtakäsitys

Taulukko 14. Gramscin valtakäsitys

Vallan perusta Viimesijaisena perustana talous, mutta kansalaisyhteiskunnalla, valtiolla, sosiaali
työntekijällä ja asiakkaalla on suhteellinen autonomia siihen.
Talous, kansalaisyhteisyhteiskunta, valtio ja niiden toimijat toisistaan riippuvaisia ja 
toisiinsa vaikuttavia.
Vaikka talous on viimesijainen resurssi hegemoniaan ja voiman resursseihin näh
den, se on riippuvainen niiden resursseista ja niiden välisestä erityissuhteesta.

Vallan luonne Suostumuksen ja voiman liittoon perustuvaa.
Älyllisesti ja moraalisesti yhdistävää, toiminnallista, ruumiillistuvaa, sisäistä, 
tuottavaa, satunnaista ja kaiken kattavaa.

Sosiaalityöntekijän 
tehtävät

Valtion, sen arvo ja intressineutraaliuden ja vallitsevan järjestyksen oikeuttaminen/
valtion, sen arvo ja intressineutraaliuden ja vallitsevan järjestyksen kyseenalaista
minen ja haastaminen.
Asiakkaiden kansalaishyveitä kehittämällä, talouden ja yhteiskunnan ennustetta
vuutta ylläpitämällä ja asiakkaiden käsityksiä hallitsevaan maailmankuvaan sopeut
tamalla/asiakkaiden ongelmia, tunteita ja käsityksiä hallitsevaan maailmankuvaan 
ja sen syrjiviin rakenteisiin yhdistämällä ja käytäntöihin sisältyvää praktista tietoa 
esiin pilkkomalla ja sen käyttökelpoisimpia elementtejä yhtenäiseksi maailmanku
vaksi kehittämällä.

Valta prosessina Hegemonia jatkuva prosessi. Suostumuksen organisoinnin ja pakottamisen tasa
painottamisen/ intressien kääntämisen/diskursiivisen ja praktisen tiedon kääntämi
sen/ulkoisen ja sisäisen vallan prosessit.

Toimijat Ei olemusta. Sosiaalisten ja poliittisten käytäntöjen tuottamia. Poliittisesti aktiivisia/
passiivisia, tiedostavia/tiedostamattomia, kriittisiä/kritiikittömiä ja yhtenäisen/
ristiriitaisen maailmankuvan omaavia.

Tieto Sosiaalisten ja poliittisten käytäntöjen tuottamaa. Käytännöt diskursiivista/
praktista, aktiivista/passiivista, kriittistä/kritiikitöntä, yhtenäistä/ristiriitaista, kult
tuurisesti suhteellista ja tasavertaista/kulttuurisesti hierarkkista ja itsestään selvää 
ja satunnaista/ennustettavaa tietoa tuottavaa. Valtakäytännöt samanaikaisesti 
hyödyttävät (vahvistavat) ja haittaavat (heikentävät) yksilöiden, talouden ja yhteis
kunnan tiedollista toimintakykyä.

Intressit Sosiaalisten ja poliittisten käytäntöjen tuottamia maailmankuvia. Vaikuttavat 
intressien tiedostettavuuteen/käännettävyyteen ja intressien välisen ristiriidan ja 
sopusoinnun yhdistelmään. Käytännöt samanaikaisesti hyödyttävät ja haittaavat 
yksilöiden, talouden ja yhteiskunnan toimintakykyä.

Talous muodostaa perustan, jolle ylärakenteet, kansalaisyhteiskunta ja valtio aset-
tuvat. Kansalaisyhteiskunta, valtio ja talous muodostavat yhdessä historiallisen blokin, 
joka koostuu hallitsevien luokkien ja ryhmien liitosta. Sosiaalityö on yksi blokkiin kuu-
luvista valtiollisista instituutioista, joka huolehtii orgaanisten intellektuellien edustajana 
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hallittujen suostumuksen organisoinnista. Sosiaalityö on arvostukseltaan hierarkkisesti 
blokin alempaa tasoa. Kahtiajako tuotantovälineitä omistavien ja työvoimansa omis-
tavien välillä asettaa rajat sille, ketkä voivat päästä hegemoniseen asemaan, muuttaa 
eri luokkien asemiin ja etuuksiin vaikuttavaa taloudellista perustaa, tehdä taloudellisia 
myönnytyksiä eri luokille ja ryhmille ja päättää, miten eri luokkien ja ryhmien arvojen 
ja uskomusten osasia nivelletään lopulta kansaa yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Koska 
sosiaalityöntekijä kuuluu keskiluokkaan eikä kumpaankaan taloudellisesti fundamen-
taaliseen luokkaan, porvaristoon tai työväenluokkaan, hän ei voi osallistua mihinkään 
edellä mainituista toiminnoista.

Fundamentaalisen luokan ”sananvalta” ilmenee myös siinä, millä tavoin hallitsevan 
luokan uskomuksille ja arvoille ominaisia yksilöllisyyden, hyödyn, tuloksellisuuden ja 
tehokkuuden periaatteita siirretään sosiaalityöhön. Talouden ja teknologian kehitys 
asettavat yleisemmin raamit sille, millaisia välineitä sosiaalityöntekijällä on käytettävissä 
omia ja asiakkaiden arvojen ja uskomusten sulattamis-, pilkkomis- ja yhdistämistyöhön 
ja miten hän voi työskennellä. 

Valta perustuu viimesijaisesti talouteen, mutta kansalaisyhteiskunnalla, valtiolla, 
sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla on kuitenkin suhteellinen autonomia talouteen. Val-
tion ja kuntien työntekijänä kansalaisyhteiskunnassa toimivan sosiaalityöntekijän ja 
kansalaisyhteiskunnassa toimivan asiakkaan suhteellinen autonomia talouteen ilmenee 
eri tavoin. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaalla identiteetillä ei ole välttämätöntä luokka-
yhteyttä, koska erilaiset, taloudellisiin luokkiin palautumattomat, sosiaaliset käytännöt 
ovat muokanneet ja muokkaavat heidän identiteettiään eri tavoin. Sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan tiedot (diskurssit) ja tietojen elementit eivät perustu hallitsevan luokan 
ideologiseen maailmankuvaan, vaan ne ovat usein sekoitus fundamentaalisen luokan, 
työntekijän ja asiakkaan maailmankuvan osia. Sosiaalityöntekijän suhteellinen auto-
nomia talouteen tarkoittaa myös sitä, että työntekijän tehtävillä ei ole välttämätöntä 
luokkaluonnetta.

Talous, kansalaisyhteisyhteiskunta, valtio ja niiden toimijat ovat toisistaan riippuvai-
sia ja toisiinsa vaikuttavia. Taloudellisesti fundamentaaliset asemat sellaisenaan eivät 
takaa luokille valtaa, koska vallan käyttö edellyttää kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen 
yhteiskunnan (valtion) instituutioiden ja toimijoiden myötävaikutusta. Taloudellisesti 
fundamentaaliset luokat tarvitsevat valtion instituutioissa ja kansalaisyhteiskunnassa 
työskentelevien intellektuellien apua, jotta ne voisivat johtaa älyllisesti ja moraalisesti 
liittolaisiaan ja niihin muuten myötämielisesti suhtautuvia toimijoita ja hallita voiman 
avulla niihin vihamielisesti suhtautuvia toimijoita. Sosiaalityöntekijät toimivat hallitsevan 
luokan (pääoman omistajien, proletariaatin ja niiden liittolaisten) avustajina hankkimalla 
asiakkaiden hyväksynnän vallitseville järjestelyille ideologisella merkitystyöllä, mutta 
turvautuvat tarvittaessa pakkotoimiin pitääkseen heidät vallitsevan järjestyksen piirissä. 

Hegemoniseen asemaan nouseva tai noussut luokka ei kykene kasvattamaan kan-
salaisia pelkästään valtion instituutioiden kuten sosiaalityön avulla, vaan se tarvitsee 
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myös kansalaisyhteiskunnan eri instituutioiden kuten tiedotusvälineiden, puolueiden, 
etujärjestöjen ja perheiden ”sivistämisapua”. Sosiaalityöntekijän asema valtion työnte-
kijänä takaa myös sen, että sosiaalityöntekijällä on suora yhteys pakkokoneistoon, jos 
sitä tarvitaan asiakkaan hyväksynnän hankkimiseen kansalaisyhteiskunnassa 

Vaikka talous on viimesijainen resurssi hegemoniaan (ideologiseen merkitystyöhön) 
ja voiman resursseihin nähden, se on riippuvainen niiden resursseista ja niiden välisestä 
erityissuhteesta. Taloudellisesti fundamentaaliset luokat tarvitsevat kansalaisyhteiskun-
nassa ja valtiossa toimivien intellektuellien kuten sosiaalityöntekijöitä tuekseen, jotta 
ne voisivat johtaa älyllisesti ja moraalisesti ”kannattajiaan” ja hallita voimalla ”vihamie-
hiään”. Valtaa hankitaan ja ylläpidetään sosiaalisissa käytännöissä kahden, toisestaan 
riippuvaisen elementin, suostumuksen ja voiman avulla. Suostumuksen ja voiman 
välinen suhde merkitsee resurssien tasolla sitä, että sosiaalityöntekijä hakee asiakkaan 
suostumusta erilaisissa tilanteissa hegemonian (ideologisen merkitystyön) ja voiman 
resurssien avulla. Vaikka valtaote ”suosittaa” sosiaalityöntekijää hakemaan asiakkaan 
hyväksyntää ensisijaisesti ideologisella merkitystyöllä ja toissijaisesti voimalla, se ohjaa 
häntä hakemaan eri tilanteissa tasapainoista suhdetta ideologisen merkitystyön ja voi-
man välille. Asiakastyöhön ”istutettuna” tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijän 
on harkittava tapauskohtaisesti asiakkaiden kanssa, korostaako hegemoniaa voiman 
kustannuksella vai voimaa hegemonian kustannuksella. 

Valta on luonteeltaan suostumuksen ja voiman väliseen liittoon perustuvaa. Valtaa 
hankitaan ja ylläpidetään poliittisissa kamppailuissa sen kahden aineksen, suostumuk-
sen ja voiman avulla. Suostumus ja voima edellyttävät toisiaan. Suostumuksen hankki-
minen asiakkaalta ei olisi tehokasta, jos sosiaalityöntekijä ei voisi vastarinnan herätessä 
turvautua tarvittaessa lakiin ja sen pakottavaan voimaan. Ja vastaavasti hyväksynnän 
hankkiminen asiakkaalta voimalla ei olisi pidemmän päälle tehokasta, jos asiakas ei 
voisi pitää työntekijän vallan käyttöä missään vaiheessa oikeutettuna sen kulttuurisen 
ja moraalisen painoarvon vuoksi. Valtaote ohjaa lähtökohtaisesti sosiaalityöntekijää 
hakemaan asiakkaan suostumusta ensisijaisesti ideologisella merkitystyöllä ja vasta 
toissijaisesti voimalla. Sosiaalityöntekijän kannattaa siitä huolimatta pohtia tapaus-
kohtaisesti, korostaako hegemoniaa voiman kustannuksella vai voimaa hegemonian 
kustannuksella. Työntekijä tarvitsee sitä vähemmän tai enemmän voimaa asiakkaiden 
hyväksymisen hankkimiseen, mitä paremmin tai heikommin hän onnistuu asiakkaiden 
suostumuksen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä. 

Vallalle on luonteenomaista, että se on moraaliseen ja intellektuaalisen johtamiseen 
perustuvaa. Taloudellisesti fundamentaaliset luokat tarvitsevat kansalaisyhteiskunnissa 
ja valtiossa työskentelevien intellektuellien apua, jotta ne voisivat johtaa älyllisesti ja 
moraalisesti kannattajiaan ja hallita voimalla vastustajiaan. Sosiaalityöntekijä ei voi 
taloudellisesti fundamentaalisiin luokkiin kuulumattomana toimijana olla määritte-
lemässä sitä, miten eri luokkien ja ryhmien arvoja ja uskomuksia nivelletään lopulta 
enemmän tai vähemmän kansaa yhdistäväksi maailmankuvaksi. 
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Sosiaalityötekijä voi kuitenkin hallitsevien luokkien intellektuellina pohtia sitä, miten 
älyllisesti ja moraalisesti kestävää hänen asiakkaisiin kohdistuva ideologinen muokkaus-
työnsä on. Sosiaalityöntekijän toiminta haastavissa käytännöissä on älyllisesti ja moraa-
lisesti kestävää, koska hän yrittää paljastaa, missä määrin asiakaskäytännöt ja asiakkaan 
arkikäytännöt perustuvat hallitsevan luokan käsityksiä edistävään maailmankuvaan 
ja missä määrin ne ovat ristiriidassa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän omien käsitysten 
kanssa. Ristiriidan paljastaminen ja selvittäminen edellyttävät, että työntekijä kääntää 
asiakaskäytäntöihin ja asiakkaan arkikäytäntöihin ”kätkeytynyttä” tietoa heidän usko-
muksistaan, arvoistaan, pyrkimyksistään, periaatteistaan ja ongelmistaan käsitettävään 
ja käsiteltävään muotoon. Hänen on sen jälkeen kehitettävä tiedon ja tiedon ”alkujen” 
käyttökelpoisimpia aineksia asiakkaan kanssa ja nivottava ne teoreettisen tietonsa varassa 
yhteen uudeksi, vallitsevan järjestyksen kyseenalaistavaksi maailmankuvaksi. 

Sosiaalityöntekijän toiminta sopeuttavissa käytännöissä on älyllisesti ja moraalisesti 
merkittävästi heikompaa, koska hän sulauttaa ja sopeuttaa omia ja asiakkaan usko-
muksia, arvoja, pyrkimyksiä, periaatteita ja ongelman asetteluja hallitsevaan maail-
mankuvaan tai tekee niihin pienehköjä muutoksia ja tarkennuksia heidän luokka- ja 
ryhmäasemiensa pohjalta. Toiminta on sikäli positiivista, että heidän hallitsevasta maa-
ilmankuvasta eroavat käsityksensä huomioidaan jossain määrin, kun niitä sopeutetaan 
hallitsevaan maailmankuvaan tai tehdään siihen tarkennuksia. Toiminta haastavissa 
käytännöissä on positiivisempaa, koska siinä huomioidaan heidän tietojaan ja tiedon 
”itujaan” selvästi enemmän. Vaikka työntekijän toiminta lisää heidän älyllistä ja mo-
raalista toimintakykyään hallitsevan maailmankuvan piirissä, sopeuttavien käytäntöjen 
keinot ovat älyllisesti ja moraalisesti riittämättömiä ja ristiriitaisia, jos tarkoituksena on 
oikeudenmukaisemman, eri luokkien ja ryhmien arvot, uskomukset, ongelmanasettelut 
ja tavoitteet huomiovamman yhteiskunnan luominen. 

Valta on luonteeltaan toiminnallista. Hegemoninen valta ei ole olemassa raken-
teellisesti itsestään, vaan sen vastustaminen, ylläpitäminen ja muuttaminen vaativat 
jatkuvaa toimintaa suostumuksen hankkimiseksi. Ihmisen toiminta tiivistyy toistues-
saan kahdeksi erilaiseksi käytännöksi ja järjeksi, jotka asettavat ryhmiä kulttuurisesti 
eriarvoiseen asemaan. Hyvä järki on hallitsevien ryhmien järkeä, joka on uppoutuneena 
instituutioiden käytäntöihin, joiden mukaan todellisuutta yhteiskunnassa yleisemmin 
järjestetään ja arvotetaan. Sosiaalityöntekijä on yksi orgaanisista intellektuelleista, jotka 
huolehtivat hyvän järjen levittämisestä ja muokkaamisesta diskurssien välityksellä. 
Terve järki on hallittujen ryhmien arkikäytäntöihin sisältyvää järkeä, jota käytetään 
harvemmin todellisuuden organisointiin, koska sillä katsotaan olevan vähemmän kult-
tuurista arvoa. Terveessä ja hyvässä järjessä on kyse praktisesta tiedosta, jota työntekijä 
ja asiakas eivät voi ilmaista sanallisesti, reflektoida tai kritisoida, mutta joka ohjaa tavan 
voimalla suurinta osaa heidän toimintaansa. 

Työntekijän on mahdollista pohtia toimintaansa eri näkökulmista. Hän voi ensin-
näkin tarkastella sitä, missä määrin hän kääntää hallitsevaa, hyvään järkeen perustuvaa 



6 Valta suostumuksen organisointina | 209

maailmankuvaa diskurssien avulla luonnolliseksi, kyseenalaistamattomaksi praktiseksi 
tiedoksi asiakaskäytäntöihin. Tämä tarkoittaa sen miettimistä, missä määrin hän 
omalla toiminnallaan kääntää hallitsevan luokan ”kannattamia” arvoja, uskomuksia, 
pyrkimyksiä, periaatteita ja ongelman asetteluja hiljaiseksi tiedoksi ja missä määrin ne 
ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan käsitykset ovat ristiriidassa keskenään. Toiseksi hän 
voi pohtia sitä, kuinka hän saisi käännettyä asiakaskäytäntöihin ja arkikäytäntöihin 
tiivistynyttä praktista tietoa asiakkaan ja työntekijän arvoista, uskomuksista, pyrki-
myksistä, periaatteista ja ongelmistaan diskursiiviseen, käsitettävään ja käsiteltävään 
ja kehitettyä niitä asiakkaan kanssa vallitsevan järjestyksen kyseenalaistamisen ja 
muuttamisen mahdollistavaan muotoon. 

Valta on luonteeltaan myös ruumiillistuvaa. Ideologia on erilaisiin sosiaalisiin käy-
täntöihin kiteytyneiden maailmankuvien (arvojen, uskomusten, pyrkimysten, periaat-
teiden ja ongelman asettelujen) taistelukenttä, joiden avulla ihmiset tiedostavat oman 
asemansa yhteiskunnassa ja organisoivat toimintaansa niiden mukaan. Valtakäsitys 
siirtää sosiaalityöntekijän huomion yksilöiden sijasta käytäntöihin, jotka kohdistuvat 
ihmisiin ja toimivat ihmisten välityksellä. Valtaotteen mukaan maailmankuviksi kitey-
tyneet sosiaaliset käytännöt kertovat sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle, mikä heidän 
paikkansa yhteiskunnassa on ja miten heidän pitäisi järjestää toimintaansa. 

Sosiaalisissa käytännöissä ilmenevä maailmankuvien välinen kamppailu merkitsee 
sitä, ettei kamppailun lopputuloksesta ole etukäteen varmuutta. Kamppailun lopputu-
los riippuu sitä, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas sovittavat tai ovat sovittamatta hal-
litsevaan maailmankuvaan omia arvojaan, uskomuksiaan, periaatteitaan ja ongelmiaan. 
Tämä merkitsee samalla sitä, että sosiaalisiin käytäntöihin sisältyvät maailmankuvat 
eivät edusta puhtaasti jonkin luokan tai ryhmän arvoja ja uskomuksia vaan ovat jonkin-
lainen sekoitus eri luokkien ja ryhmien arvoista ja uskomuksista. Sosiaalisen käytännön 
arvo on sitä suurempi, mitä todennäköisemmin sosiaalityöntekijä ja asiakas organisoi-
vat toimintansa käytäntöön sisältyvän maailmankuvan mukaan. Hallitsevan luokan 
maailmakuvilla on tässä suhteessa etulyöntiasema muihin maailmankuviin verrattuna.

Viides – toiminnallisuuteen sisältyvä – vallalle luonteenomainen piirre on vallan 
sisäisyys. Vallan sisäisyys tarkoittaa, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteettiä, 
intressejä ja tietoa ei voida ottaa annettuina, muuttumattomina tekijöinä, vaan että ne 
ovat erilaisten ja muuttuvien sosiaalisten käytäntöjen tulosta. Valtateoria ohjaa myös 
sosiaalityöntekijän huomiota sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ulkoisesti havaittavista 
resurssieroista heidän identiteettiään, intressejään ja tietojaan muokkaaviin sosiaalisiin 
käytäntöihin ja diskursseihin. Kapitalistiselle tuotantotavalle ominaiset taloudelliset 
tuotantosuhteet ovat keskeisimpiä sisäisiä suhteita. Kahtiajako tuotantovälineitä 
omistavien ja tuotantovälineitä omistamattomien välillä asettaa rajat sille, ketkä voi-
vat päästä hegemoniseen asemaan, muuttaa taloudellista perustaa, tehdä taloudellisia 
myönnytyksiä ja päättää, miten eri luokkien ja ryhmien arvojen ja uskomusten osasia 
nivelletään lopulta kansaa enemmän tai vähemmän yhdistäväksi kokonaisuudeksi.
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Käsitys vallan toiminnallisuudesta ja sisäisyydestä on läheisessä yhteydessä myös 
vallan tuottavuuteen. Valtateoria suuntaa sosiaalityöntekijän huomiota siihen, että 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan sosiaalisissa käytännöissä ottamat roolit eivät pel-
kästään rajoita heidän identiteettejä ja intressejään tai peitä, pimitä ja vääristä heiltä 
tietoa. Sosiaalisiin käytäntöihin tiivistyneet maailmankuvat voivat myös vahvistaa 
heidän identiteettejään ja toimintakykyään, palvella heidän intressejään ja lisätä heidän 
tietojaan asioista.

Valtaotteen erikoisuus piilee siinä, että sopeuttavat ja haastavat käytännöt saman-
aikaisesti vahvistavat ja heikentävät sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintakykyä 
toiminnan alueilla. Sopeuttavat käytännöt vahvistavat toisaalta sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan älyllisiä ja moraalisia valmiuksia toimia menestyksellisesti pitkälti hal-
litsevan luokan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa. Toisaalta ne 
heikentävät heidän mahdollisuuksiaan huomioida tasavertaisemmin heidän omia 
arvojaan, uskomuksiaan, pyrkimyksiään, periaatteitaan ja ongelmiaan, kehittää niitä 
ja toimia älyllisesti ja moraalisesti johdonmukaisemmin ja yhtenäisemmin. Haastavat 
käytännöt vahvistavat toisaalta heidän mahdollisuuksiaan huomioida tasavertaisemmin 
heidän omia käsityksiään, kehittää niitä ja toimia älyllisesti ja moraalisesti johdonmu-
kaisemmin ja yhtenäisemmin. Toisaalta ne heikentävät heidän älyllisiä ja moraalisia 
valmiuksiaan toimia menestyksellisesti pitkälti hallitsevan luokan maailmankuvan 
mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa. 

Valta on luonteeltaan myös kontingenttia, sattumanvaraista. Valtateorian mukaan 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vallankäytön lopputulosta ei voida etukäteen ennustaa, 
koska sosiaalityöntekijä käy asiakkaan kanssa kerta toisensa jälkeen kamppailua siitä, 
miten sosiaalisiin käytäntöihin kiteytyneeseen hallitsevaan maailmankuvaan sovitetaan 
tai ollaan sovittamatta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän maailmankuvaan sisältyviä arvoja 
ja uskomuksia. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteetillä ei ole välttämätöntä luok-
kayhteyttä, koska erilaiset, taloudellisiin luokkiin palautumattomat sosiaaliset käytännöt 
ovat muuttaneet ja muuttavat heidän identiteettiään monin tavoin. Myöskään sosiaa-
lityöntekijän ja asiakkaan diskurssit (tiedot), diskurssien osat ja intressit eivät perustu 
sellaisenaan hallitsevan fundamentaalisen luokan maailmankuvaan, vaan ne ovat usein 
sekoitus hallitsevaan maailmankuvaan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan maailmanku-
viin ja sosiaalisiin käytäntöihin sisältyviä, tilanteittain vaihtuvia merkityselementtejä. 

Vallan sattumanvaraisuudella on kuitenkin rajansa. Kahtiajako tuotantovälineitä 
omistavien ja tuotantovälineitä omistamattomien välillä asettaa rajat sille, ketkä voivat 
päästä hegemoniseen asemaan, muuttaa taloudellista perustaa ja tehdä taloudellisia 
myönnytyksiä. Taloudellisesti fundamentaaliset luokat päättävät viime kädessä myös 
siitä, miten eri luokkien ja ryhmien arvojen ja uskomusten osasia nivelletään lopulta 
kansaa enemmän tai vähemmän yhdistäväksi kokonaisuudeksi.

Valta on luonteeltaan kaiken kattavaa. Valta on kaiken kattavaa, koska valta on 
läsnä kaikissa sosiaalisiksi käytännöiksi ja diskursseiksi tiivistyneissä maailmankuvis-
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sa. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät voi poistua vallan piiristä, koska he organisoivat 
toimintaansa maailmankuvan mukaan, joka muuttuu ja tarkentuu jatkuvasti neuvo-
teltavissa asiakaskäytännöissä ja diskursseissa. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät astu 
vallan ulkopuolelle edes sosiaalityön ulkopuolella, koska erilaiset sosiaaliset käytän-
nöt, diskurssit ja vuorovaikutuksen muodot hiovat, tarkentavat ja muuttavat heidän 
maailmankuvaansa. 

Valtaa voidaan ajatella prosessina neljällä tavalla. Valtateorian mukaan hegemonia 
on jatkuva, loppumaton prosessi. Hegemonian ylläpitäminen, ”hienosäätäminen” ja 
muuttaminen vaativat sosiaalityöntekijältä jatkuvaa toimintaa suostumuksen hankki-
miseksi. Myös hegemonian ”kannattaminen” ja vastustaminen edellyttävät asiakkaalta 
jatkuvaa toimintaa. Ensimmäiseksi vallassa on kyse suostumuksen ja voiman välisestä 
prosessista, jossa haetaan tasapainotilaa suostumuksen ja voiman välille ihmisten hal-
littujen hyväksyntää organisoitaessa. Vaikka sosiaalityöntekijä tavoittelee asiakkaan 
hyväksyntää ensisijaisesti ideologisella merkitystyöllä, hän voi turvautua tarvittaessa 
myös voimaan ja voiman käyttöön. Työntekijä tarvitsee sitä vähemmän tai enemmän 
voimaa asiakkaiden suostumuksen hankkimiseen, mitä paremmin tai heikommin 
hän onnistuu asiakkaiden suostumuksen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä. 
Hän hakee tässä mielessä tapauskohtaisesti tasapainoa ideologisen muokkaustyön ja 
voiman välille. 

Toiseksi valtaa voidaan ajatella intressien välisenä prosessina. Fundamentaalisen luo-
kan valta perustuu siihen, että se on onnistunut muuttamaan omat erityiset intressinsä 
kansalaisten silmissä yleisiksi, kaikkien etuja palveleviksi intresseiksi. Sosiaalityönte-
kijällä on kolme mahdollisuutta suhtautua hallitsevaan fundamentaaliseen luokkaan. 
Hän voi kääntää: 1) omat ja asiakkaan erityiset intressit heidän yhteisiksi intresseikseen 
”istuttamalla” ne rajoitetusti kansan yleisiä intressejä palvelevaan hallitsevan luokan 
maailmankuvaan, 2) rajoitetusti yleisiä intressejä palvelevasta maailmankuvasta esiin 
sen, missä määrin se perustuu hallitsevan luokan erityisiin intresseihin ja missä määrin 
se palvelee heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään ja 3) rajallisesti yleisiä intressejä ja 
heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään palvelevista sosiaalisista käytännöistä (maa-
ilmankuvista) esiin heidän erityisiin intresseihinsä ”vihjaavia” kulttuurisia aineksia, 
kehittää niiden käyttökelpoisimpia osia asiakkaan kanssa ja yhdistää ne heidän yhteisiä 
intressejään paremmin vastaavaksi maailmankuvaksi. Kyse on asiakkaan ja työnteki-
jän erityisten intressien muotoilemisesta heidän yhteisiksi intresseikseen; ei kansaa 
hyödyttävien yleisten intressien muovaamisesta, josta vastaavat lopulta taloudellisesti 
fundamentaaliset luokat. 

Sosiaalityöntekijän kannalta kyse on sen miettimisestä, 1) missä määrin hän uskoo 
hallitsevan luokan maailmankuvan arvojen, uskomusten, pyrkimysten, periaatteiden 
ja ongelman asettelujen vastaavan hänen ja asiakkaan käsityksiä ja 2) miten paljon 
hän on valmis sisällyttämään hallitsevaan maailmankuvaan heidän omia tietojaan ja 
tiedon ”alkujaan” ja muuttamaan sitä niin, että se vastaa paremmin heidän yhteisiä 
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intressejään ja etujaan. Mikäli työntekijä ei usko hallitsevan luokan maailmankuvan 
edustavan hänen ja asiakkaan intressejä, hän voi kyseenalaistaa sen arvon ja alkaa 
kehittää asiakkaan kanssa älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempää maailmankuvaa, 
joka huomioi paremmin heidän käsityksensä ja mahdollistaa vallitsevan järjestyksen 
kyseenalaistamisen ja muuttamisen.

Kolmanneksi hegemoniassa on kyse prosessista, jossa diskursiivista tietoa muutetaan 
praktiseksi tiedoksi ja praktista tietoa diskursiiviseksi tiedoksi. Valtateoria ohjaa sosiaa-
lityöntekijää pohtimaan sitä, missä määrin hän kääntää hallitsevaa, hyvään järkeen 
perustuvaa maailmankuvaa diskurssien avulla luonnolliseksi, kyseenalaistamattomaksi 
praktiseksi tiedoksi. Hänen on edelleen mahdollista miettiä sitä, miten kääntää 
asiakaskäytäntöihin ja arkikäytäntöihin tiivistynyttä praktista tietoa diskursiiviseen, 
ajateltavaan ja työstettävään muotoon ja tarkastella, missä määrin hallitsevan luokan ja 
työntekijän ja asiakkaan käsitykset ovat ristiriidassa keskenään. Työntekijä voi pohtia 
myös sitä, miten asiakaskäytäntöihin ja asiakkaan arkikäytäntöihin uppoutunutta ja 
sekoittunutta hiljaista asiakkaan ja sosiaalityön tietoa saataisiin käännettyä diskursii-
viseen, käsiteltävään muotoon ja kehitettyä niiden käyttökelpoisimpia elementtejä 
älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään, vallitsevan järjestyksen haastamisen ja muut-
tamisen mahdollistavaan muotoon. 

Neljänneksi vallassa on kyse prosessista, jossa ulkoista vallan käyttöä muunnetaan 
sisäiseksi vallan käytöksi. Sopeuttavat sosiaaliset käytännöt helpottavat ulkoisen vallan 
käytön kääntämistä sisäisesti poliittisesti ”jarruttavaksi” vallan käytöksi. Jos sosiaali-
työntekijä ja asiakas omaksuvat (ulkoisten) sopeuttavien käytäntöjen ehdottaman maa-
ilmankuvan, he sisäistävät ajattelu- ja toimintamallin, joka estää vallitsevan järjestyksen 
muuttamisen. He eivät pysty kyseenalaistamaan vallitsevaa järjestystä, jos he sopeuttavat 
omia käsityksiään hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen pienehköjä tarken-
nuksia omien luokka- ja ryhmäasemiensa perustalta. Haastavat sosiaaliset käytännöt 
helpottavat ulkoisen vallan käytön kääntämistä sisäisesti poliittisesti muuttavaksi vallan 
käytöksi. Jos sosiaalityöntekijä ja asiakas omaksuvat haastavien käytäntöjen ehdottaman 
maailmankuvan, he sisäistävät ajattelu- ja toimintamallin, joka mahdollistaa vallitsevan 
järjestyksen muuttamisen. Heidän on helpompi kyseenalaistaa vallitseva järjestys, kos-
ka he pystyvät nostamaan esille heidän ja hallitsevan luokan välisiä intressiristiriitoja 
ja kehittämään käsitystensä käyttökelpoisimpia elementtejä älyllisesti ja moraalisesti 
yhtenäisempään muotoon. 

Intressit tarkoittavat maailmankuviin sisältyviä elementtejä kuten arvoja, usko-
muksia, tavoitteita, periaatteita ja niille relevantteja ongelmia. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan maailmankuvat ovat älyllisesti ja moraalisesti sitä kehittyneempiä, mitä joh-
donmukaisemmassa, yhtenäisemmässä ja oikeudenmukaisemmassa muodossa ne ovat. 
Myös sosiaalityöntekijän ”kasvatustoiminta” on intellektuaalisesti ja moraalisesti sitä 
kehittyneempää, mitä enemmän hän pystyy tukemaan asiakasta johdonmukaisemman, 
yhtenäisemmän ja oikeudenmukaisemman maailmankuvan luomisessa. Työntekijän 
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älyllisesti ja moraalisesti kestävää toimintaa vaikeuttaa se, että hallitsevaa maailman-
kuvaa ”pönkittävät” kasvatustavat ovat siihen nähden etulyöntiasemassa.

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt eroavat toisistaan siinä, mitä vaikutuksia niillä 
on intressien välisen ristiriidan ja sopusoinnun yhdistelmään. Sopeuttavat käytännöt 
tuottavat toisaalta ristiriidan intressien välille, koska ne 1) tasoittavat ja häivyttävät 
hallitsevan luokan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiä intressiristiriitoja ja 2) 
huomioivat heidän intressinsä (arvot, uskomukset, tavoitteet, periaatteet ja ongelman 
asettelut) ensisijaisesti hallitsevan maailmankuvan näkökulmasta ja 3) heikentävät 
heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin 
ja kyseenalaistaa ja muuttaa vallitsevaa järjestystä. Sopeuttavat käytännöt tuottavat 
toisaalta jonkinasteisen konsensuksen hallitsevan luokan ja työntekijän ja asiakkaan 
intressien välille, koska ne 1) huomioivat jossain määrin heidän intressinsä sopeut-
taessaan niitä hallitsevaan maailmankuvaan ja 2) vahvistavat jossain määrin heidän 
älyllistä ja moraalista toimintakykyään hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä 
yhteiskunnassa mukauttaessaan heidän kulttuurisia käsityksiään siihen.

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt eroavat toisistaan myös siinä, mitä vaikutuksia 
niillä on intressien tiedostettavuudelle ja käännettävyydelle. Sopeuttavat käytännöt 
rajoittavat merkittävästi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan mahdollisuuksia tiedostaa 
ongelmia, epäkohtia ja ratkaisumalleja heidän omien arvojensa, uskomustensa, tavoit-
teidensa ja periaatteidensa näkökulmasta. Ne rajoittavat huomattavasti myös intressien 
käännettävyyttä, koska niissä käännetään heidän erityisiä intressejään heidän yhteisiksi 
intresseikseen ”istuttamalla” ne pintapuolisesti kansan yleisiä intressejä palvelevaan hallit-
sevan luokan maailmankuvaan. Sopeuttavien käytäntöjen vaikutukset intressien väliseen 
ristiriitaan ja sopusointuun ja intressien käännettävyyteen ja tiedostettavuuteen selittyvät 
yhdellä asialla. Sosiaalityöntekijä sopeuttaa omia ja asiakkaan intressejä kulttuurisesti 
hallitsevaan maailmankuvaan, tekee siihen poikkeuksia ja tarkennuksia heidän luokka- 
ja ryhmäasemiensa pohjalta ja hakee ratkaisuja ongelmille ja epäkohdille sen piirissä.

Haastavat käytännöt tuottavat toisaalta voimakkaan konsensuksen sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) mahdollistavat hallitsevan luokan 
ja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvoihin, uskomuksiin, periaatteisiin, tavoitteisiin 
perustuvien intressiristiriitojen esille noston ja niihin liittyvien ongelmien käsittelyn 
ja 2) mahdollistavat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kulttuuristen elementtien kehit-
tämisen älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään muotoon ja 3) mahdollistavat vallit-
sevan järjestyksen kyseenalaistamisen ja muuttamisen. Haastavat käytännöt tuottavat 
toisaalta jonkinasteisen ristiriidan hallitsevan luokan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
intressien välille, koska ne 1) sivuuttavat hallitsevan luokan käsitykset maailmasta jär-
jestäessään työntekijän ja asiakkaan kulttuurisia elementtejä johdonmukaisempaan ja 
yhtenäisempään muotoon, 2) kyseenalaistavat vallitsevan järjestyksen ja 3) heikentävät 
heidän kykyään toimia pääasiallisesti hallitsevan luokan ja hallitsevan maailmankuvan 
mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa.



214 | Samuli Aikio: Viisi näkökulmaa valtaan – Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa

Haastavat käytännöt helpottavat merkittävästi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
mahdollisuuksia tiedostaa ongelmia, epäkohtia ja ratkaisumalleja heidän omien arvo-
jensa, uskomustensa, tavoitteidensa ja periaatteidensa näkökulmasta ja hakea ratkaisuja 
vallitsevan järjestyksen kyseenalaistavalla tavalla. Haastavat käytännöt helpottavat 
myös intressien käännettävyyttä. Sosiaalityöntekijä 1) kääntää kansan yleisiä intressejä 
palvelevista käytännöistä (maailmankuvista) esiin sen, miten rajoitetusti ne palvelevat 
heidän (sosiaalityöntekijän ja asiakkaan) erityisiä ja yhteisiä intressejään, 2) kääntää 
heidän intressejään rajallisesti palvelevista maailmankuvista (asiakaskäytännöistä ja 
asiakkaan arkikäytännöistä) esiin niiden käyttökelpoisimpia osasia ja 3) kehittää niitä 
asiakkaan kanssa älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään, heidän erityiset ja yhteiset 
intressinsä paremmin huomioivaan muotoon.

Haastavien käytäntöjen vaikutukset intressien väliseen ristiriitaan ja sopusointuun 
ja intressien käännettävyyteen ja tiedostettavuuteen selittyvät samalla asialla. Sosiaa-
lityöntekijä tekee niissä eroa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ja hallitsevan luokan ja 
hallitsevan maailmankuvan ”kannattamien” intressien välille, muokkaa heidän tietojaan 
ja tiedon ”itujaan” asiakkaan kanssa yhteisten intressien löytämiseksi ja kehittää niistä 
älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempää maailmankuvaa, joka mahdollistaa vallitsevan 
järjestyksen kyseenalaistamisen ja muuttamisen. 

Intresseissä on kyse myös hyödystä ja haitasta. Sosiaaliset käytännöt hyödyttävät 
ja haittaavat samanaikaisesti sosiaalityöntekijän, asiakkaan, talouden ja yhteiskun-
nan toimintakykyä. Sopeuttavat käytännöt vahvistavat paitsi sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan älyllistä ja moraalista toimintakykyä hallitsevan maailmankuvan mukaan 
järjestetyssä yhteiskunnassa myös talouden ja yhteiskunnan toiminnan ennakoita-
vuutta. Toisaalta he heikentävät sekä heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia 
älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen muuttamiseksi, 
että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa rakenteellisia 
epäkohtiaan. Haastavat käytännöt vahvistavat paitsi heidän mahdollisuuksiaan 
ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen 
muuttamiseksi, että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa 
rakenteellisia epäkohtiaan. Toisaalta ne heikentävät sekä heidän mahdollisuuk-
siaan toimia menestyksellisesti hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä 
yhteiskunnassa, että talouden ja yhteiskunnan kykyä toimia ennustettavasti ainakin 
lyhyellä aikavälillä. 

Sosiaalityöntekijän tehtäviä voidaan lähestyä karkeasti ottaen kahdella tavalla: 
valtiota, sen arvo- ja intressineutraaliutta ja vallitsevaa järjestystä oikeuttavalla tavalla 
tai valtiota, sen arvo- ja intressineutraaliutta ja vallitsevaa järjestystä kyseenalaistavalla 
ja haastavalla tavalla. Jos sosiaalityöntekijän tarkoituksena on valtion toiminnan ja 
vallitsevan järjestyksen oikeuttaminen, hän kehittää asiakkaiden kansalaishyveitä ja 
-taitoja hallitsevan luokan maailmankuvan mukaan niin, että ne soveltuvat talouden 
tarpeisiin ja takaavat näin taloudelle ja vallitsevalle järjestykselle vakaamman ja en-
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nustettavamman rakenteen. Hän muokkaa myös maailmankuvaa siten, että valtio voi 
esiintyä ryhmien intressien ylä- ja ulkopuolisena neutraalina toimijana ja universaalien 
arvojen kantajana. 

Sosiaalityöntekijät sulattavat ja sopeuttavat tällöin asiakkaiden käsityksiä (arvoja, 
uskomuksia, pyrkimyksiä ja periaatteita) hallitsevaan maailmankuvaan ja neutralisoivat 
asiakkaan esille nostamia epäkohtia ja ristiriitoja käsittelemällä ne hallitsevan luokan 
maailmankuvan näkökulmasta. Sosiaalityöntekijät häivyttävät ja liudentavat hallitsevan 
luokan ja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän intressien välistä ristiriitaa tekemällä sosiaa-
lityöntekijöiden ja asiakkaiden ryhmäasemien perusteella tarkennuksia ja poikkeuksia 
hallitsevaan maailmankuvaan. Jos sosiaalityöntekijä toimii edellä mainituilla tavoilla, 
hän tuottaa asiakkaalle ja itselleen ristiriitaisen ja epäyhtenäisen maailmankuvan, jossa 
heidän maailmansa on olemassa vain toiseen maailmaan sulatettuina piirteinä tai toista 
maailmaa koskevina tarkennuksina ja poikkeuksina. 

Sosiaalityöntekijän on toisinaan turvauduttava myös voimaan vallitsevaa järjestystä 
puolustaessaan ja oikeuttaessaan, mikäli hän ei saa hankittua asiakkaan hyväksyntää 
ideologisella työllä. Hän tarvitsee sitä vähemmän tai enemmän voimaa asiakkaiden 
hyväksymisen hankkimiseen, mitä paremmin tai heikommin hän onnistuu heidän 
suostumuksen organisoinnissaan ideologisella työllä. Työntekijä hakee tässä mielessä 
tasapainoa ideologisen muokkaustyön ja voiman välille. 

Jos sosiaalityöntekijän tarkoituksena on valtion, vallitsevan järjestyksen ja valtion 
arvo- ja intressineutraaliuden kyseenalaistaminen ja haastaminen, hän lähtee liikkeelle 
asiakkaan tunteista ja käsityksistä rakenteellisesta syrjinnästä ja epäkohdista. Asiakkaan 
tunteet ja käsitykset rakenteellisesta syrjinnästä ja epäkohdista toimivat lähtökohtana 
asiakaskäytäntöihin sisältyvien hallitsevan luokan arvojen, uskomusten ja periaattei-
den paljastamiselle. Sosiaalityöntekijä voi myös osoittaa rakenteisiin, käytäntöihin ja 
uskomuksiin, jotka vaikeuttavat asiakkaalle keskeisten asioiden huomioimista ja rat-
kaisemista ja luovat, ylläpitävät ja vahvistavat asiakkaan ongelmia. Sosiaalityöntekijän 
on mahdollista pilkkoa asiakkaan ja hänen praktisesta tiedostaan (arkikäytännöistä ja 
asiakaskäytännöistä) esille niiden käyttökelpoisimpia aineksia, kehittää niitä asiakkaan 
kanssa ja koota yhteen älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmäksi maailmankuvaksi 
Haastavan maailmankuvan viimesijaisena tarkoituksena on rakenteellisesti syrjivän 
sosiaalisen järjestyksen muuttaminen. 

Valtaotteella on oma käsitys toimijasta. Ihmisen olemus ei ole biologian määrää-
mää. Sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla ei ole olemusta, vaan he ovat pikemminkin 
elinolosuhteiden, sosiaalisten suhteiden ja käytäntöjen tulosta. Vaikka elinolosuhteet, 
sosiaaliset suhteet ja käytännöt vaikuttavat heihin, he voivat siitä huolimatta tietoisesti 
pohtia, millaisissa elinoloissa ja sosiaalisissa suhteissa ja käytännöissä he elävät, miten 
he voivat hyödyntää niitä ja miten he tahtovat käyttää niitä. He luovat itseään anta-
malla tahdolleen suunnan, hakemalla välineitä sen toteuttamiseksi ja muokkaamalla 
olosuhteita sen toteuttamiseksi omien kykyjensä ja rajojensa mukaan.
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Sosiaaliset käytännöt eivät välitä pelkästään maailmankuvia, joilla sosiaalityöntekijä ja 
asiakas organisoivat toimintaansa, vaan ne välittävät ja tuottavat myös toimijoiden välisiä 
valtasuhteita. Arvoihin, uskomuksiin, pyrkimyksiin, periaatteisiin ja ongelman asettelui-
hin perustuvien maailmankuvien (ideologioiden) organisoiminen on keino ylläpitää, hie-
nosäätää ja muuttaa yhteiskunnan valtasuhteita ja -rakenteita. Sosiaalityöntekijä ja asiakas 
ovat toimijoina näin osa laajempaa poliittista kamppailua. Sosiaalityöntekijä ja asiakas 
käyvät poliittista asemasotaa siitä, minkä maailmankuvan – ja minkä maailmankuvien 
elementtien yhdistelmän – mukaan he toimintaansa organisoivat. Sosiaalityöntekijä ja 
asiakas ovat sekä sosiaalisten että poliittisten käytäntöjen tuottamia toimijoita. Työntekijän 
ja asiakkaan poliittisuus ja poliittisuuden aste riippuvat siitä, osallistuvatko he poliittisiin 
kampaluihin sopeuttavien vai haastavien käytäntöjen välityksellä. 

Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat sopeuttavissa käytännöissä poliittisesti passiivisia, 
tiedostamattomia ja kritiikittömiä toimijoita. Sosiaalityöntekijä sulattaa ja sopeuttaa 
tällöin heidän arvojaan, uskomuksiaan, pyrkimyksiään, periaatteitaan hallitsevaan 
maailmankuvaan, tarkastelee ja ratkoo heidän ongelmiaan sen piirissä ja tekee siihen 
pienehköjä tarkennuksia ja poikkeuksia heidän luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. 
Sopeuttavat käytännöt rajoittavat merkittävästi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan po-
liittisen tietoisuuden kehittymistä ja poliittista toimintaa. Sosiaalityöntekijä ja asiakas 
eivät ole tällöin poliittisesti tietoisia siitä, millaisten valtasuhteiden ja diskursiivisten 
ja praktisten käytäntöjen tulosta heidän identiteettinsä ovat ja mitä muuta he voisivat 
olla. He eivät ole tietoisia myöskään siitä, että sopeuttavien käytännöt tuottavat heille 
ristiriitaisen maailmankuvan ja identiteetin, koska he istuttavat omia, hallitsevasta 
maailmankuvasta poikkeavia käsityksiä hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen 
pientä hienosäätöä omien luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat haastavissa käytännöissä poliittisesti tietoisia, 
aktiivisia ja kriittisiä toimijoita. Sosiaalityöntekijä arvioi tällöin asiakaskäytäntöihin 
tiivistynyttä maailmankuvaa, nostaa asiakaskäytännöistä ja asiakkaan arkiajattelusta 
käyttökelpoisimpia elementtejä ja kehittelee ja muokkaa niistä asiakkaan kanssa 
uutta, vaihtoehtoista maailmankuvaa. Hän pohtii asiakkaan kanssa, miten hallitseva 
maailmankuva ja siihen perustuvat sosiaaliset käytännöt vaikeuttavat asiakkaille ja 
sosiaalityöntekijöille keskeisten ristiriitojen ja ongelmien esille nostamista ja käsittelyä. 
Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat tietoisia siitä, millaisten valtasuhteiden ja diskursii-
visten ja praktisten käytäntöjen tulosta heidän identiteettinsä ovat ja mitä muuta he 
voisivat olla. He ovat myös tietoisia siitä, että haastavat käytännöt tuottavat heille 
sopeuttavaa kehystä yhtenäisemmän maailmankuvan ja identiteetin, koska he eivät 
sopeuta omaa tietoaan hallitsevaan maailmankuvaan, selvitä ja ratko ongelmia sen 
piirissä ja hienosäädä sitä omien luokka- ja ryhmäasemiensa perustalta. He kehittävät 
sen sijaan asiakkaan arkiajattelun ja asiakaskäytäntöjen käyttökelpoisimpia element-
tejä ja pyrkivät luomaan niistä vaihtoehtoisen, vallitsevan järjestyksen haastamisen ja 
muuttamisen mahdollistavan maailmankuvan. 
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Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan poliittisen tiedostamisen ”edessä” on kuitenkin 
yksi merkittävä este. Sopeuttavat ja haastavat käytännöt vahvistavat ja heikentävät 
samanaikaisesti ihmisten toimintakykyä toiminnan alueilla. Sopeuttavan maailman-
kuvan mukaiset käytännöt toisaalta vahvistavat työntekijän ja asiakkaan toimintaky-
kyä yhteiskunnassa luomalla sivistystä, tapoja, kansalaishyveitä ja -taitoja. Toisaalta 
he heikentävät heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti 
yhtenäisemmin yhteiskunnan muuttamiseksi. Haastavan maailmankuvan mukaiset 
käytännöt toisaalta vahvistavat heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti 
ja moraalisesti yhtenäisemmin yhteiskunnan muuttamiseksi. Toisaalta ne heikentävät 
heidän mahdollisuuksiaan toimia menestyksellisesti hallitsevan maailmankuvan mu-
kaan järjestetyssä yhteiskunnassa.

Valtaotteen mukaan tieto on sosiaalista. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät ole 
oman tietoisuutensa lähteitä. Heidän tietoisuutensa ja tiedolliset käsityksensä muo-
dostuvat pikemminkin sosiaalisten käytäntöjen välityksellä. Se, miten he toimintaansa 
tiedollisesti organisoivat riippuu siitä, millainen maailmankuva – ja sen elementtien 
yhdistelmä – heidän tietoisuudessaan kulloinkin on muihin maailmankuviin verrat-
tuna ”voitolla”. Sosiaaliset käytännöt eivät välitä pelkästään maailmankuvia, joilla 
toimijat järjestävät toimintaansa ja elämäänsä, vaan ne välittävät ja tuottavat myös 
toimijoiden välisiä valtasuhteita. Käytännöt ovat näin myös poliittisia. Arvoihin, 
uskomuksiin, pyrkimyksiin, periaatteisiin ja ongelman asetteluihin perustuvien 
maailmankuvien (ideologioiden) organisoiminen on yksi keskeisimmistä, ellei 
keskeisin tapa tehdä politiikkaa eli ylläpitää, hienosäätää ja muuttaa yhteiskunnan 
valtasuhteita ja -rakenteita. Ideologiat ovat siis edellytys sille, että toimijat voivat 
menestyksellisesti ylläpitää, hienosäätää tai muuttaa valtasuhteita ja -rakenteita. 
Taloudellisesti fundamentaalisten luokkien asemat valtasuhteissa ja -rakenteissa eivät 
siis sellaisenaan takaa valtaa. 

Sosiaalityöntekijä on yksi toimijoista, joka muokkaa ideologisesti hallittujen käsityk-
siä maailmasta. Ideologia ei tarkoita totuuden vääristämistä tai hämärtämistä. Ideologia 
on ennemminkin horisontti, joka asettaa rajat ja mahdollisuudet sosiaalityöntekijälle 
ja asiakkaalle siitä, mitä he ajattelevat itsestään, toisista, yhteiskunnasta ja maailmasta 
ja miten he toimivat yhteiskunnassa, maailmassa ja toisten ihmisten parissa. 

Tuotannollisissa suhteissa taloudellisesti ratkaisevassa asemassa olevat luokat vai-
kuttavat merkittävästi siihen, millaisia maailmankuvia sosiaalityöntekijälle ja asiak-
kaalle yleisimmin tarjotaan ja miten tietoisuutta aktivoivia tai passivoivia ”tiedollisia 
eväitä” heidän arvojensa, uskomustensa, pyrkimystensä, periaatteidensa ja ongelmien 
jäsentämiselleen tarjotaan. Sopeuttavat ja haastavat käytännöt tuottavat työntekijälle 
ja asiakkaalle kaksi erilaista maailmankuvaa. Ne eroavat toisistaan siinä, millaisen 
mahdollisuuden ne tarjoavat heille fundamentaalisten konfliktien tiedostamiseen. 
Ensiksi mainittu tarjoaa heikommat, jälkimmäinen paremmat mahdollisuudet. Sosi-
aalityöntekijä ottaa taloudellisesti fundamentaalisten luokkien yhtenä intellektuellina 
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jatkuvasti kantaa siihen, aktivoiko vai passivoiko hän ideologisella merkitystyöllään 
asiakkaiden poliittista tietoisuutta, ajattelua ja toimintaa.

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tiedollinen aktiivisuus ja passiivisuus ovat läheisessä 
yhteydessä siihen, millainen diskursiivisen ja praktisen tiedon välinen suhde on. Tieto 
voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen osaan: diskursiivisiin käytäntöihin perustuvaan 
tietoon ja praktisiin käytäntöihin perustuvaan tietoon. Diskursiivinen tieto on tietoa, 
jota sosiaalityöntekijä ja asiakas voivat pukea sanoiksi ja jota on mahdollista pohtia 
ja arvostella. Praktisessa tiedossa on kyse käytäntöihin uppoutuneesta hiljaisesta tie-
dosta, jota sosiaalityöntekijät ja asiakkaat eivät voi ilmaista sanallisesti, reflektoida ja 
kritisoida, mutta joka ohjaa tavan voimalla suurinta osaa heidän toimintaansa. Osa 
diskursiivisesta tiedosta muuttuu diskursiivisissa käytännöissä vähitellen tekemisen 
käytäntöihin niveltyväksi praktiseksi tiedoksi, joka ohjaa rutiininomaisesti työntekijän 
ja asiakkaan toimintaa. 

 Sopeuttavissa käytännöissä käytetty tieto on kulttuurisesti hierarkkista, eri luokkien 
ja ryhmien tiedon eriarvoiseen asemaan asettavaa. Sosiaalityöntekijä arvioi ja arvottaa 
tällöin asiakkaan arvoja ja uskomuksia hallitsevan luokan näkökulmasta ja sulattaa 
ja sopeuttaa niitä siihen sopivaksi tiedoksi. Tietokäsitys asettaa rajat myös sille, mitä 
vaatimuksia sosiaalityöntekijä pitää järkevinä ja mitä arvoja ja uskomuksia arvossa. Se 
osoittaa myös sen, mitä asiakkaiden intressejä pitää edistämisen arvoisina, mitä risti-
riitoja ja epäkohtia keskustelemisen arvoisina ja mitä ratkaisuesityksiä mahdollisina. 

Jos sosiaalityöntekijä toistaa puheissaan riittävän usein hallitsevaan maailmankuvaan 
perustuvaa diskursiivista tietoa, se muuttuu vähitellen sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
mielessä praktiseksi, luonnolliseksi, itsestään selväksi tiedoksi, jota he eivät pysty kyseen-
alaistamaan. Mitä useampi ihminen alkaa pitää hallitsevan maailmankuvan mukaista 
tietoa luonnollisena ja itsestään selvänä, sitä ennustettavampaa heidän toimintansa on ja 
sitä hyödyllisempää hallitsevan maailmankuvan mukaan toimiminen on. Diskursiivisen 
tiedon muuttuminen praktiseksi ei muuta tietoa pelkästään luonnolliseksi ja itsestään 
selväksi, vaan myös ennustettavaksi ja hallittavaksi tiedoksi. 

Jos sosiaalityöntekijä sopeuttaa diskursiivisella tasolla omia ja asiakkaan käsityksiä 
hallitsevaan maailmankuvaan tai tekee siihen pienehköjä tarkennuksia, hän sivuuttaa 
pitkälti asiakaskäytäntöihin ja asiakkaan arkisiin käytäntöihin ”piiloutuneen” praktisen 
tiedon, jota asiakkaalla ja hänellä on. Sopeuttavien käytäntöjen mukaan toimiminen 
tuottaa passiiviseen, kritiikittömään ja ristiriitaiseen tietoon perustuvan maailmanku-
van. Sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät ole tällöin poliittisesti tietoisia siitä, millaisten 
valtasuhteiden ja diskursiivisten ja praktisten käytäntöjen tulosta he, yhteiskunta ja 
maailma ovat ja mitä muuta ne voisivat olla. He eivät ole tietoisia myöskään siitä, että 
sopeuttavat käytännöt tuottavat heille paitsi ristiriitaisen identiteetin myös ristiriitaisen 
kuvan toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja maailmasta. 

Haastavissa käytännöissä käytetty tieto on kulttuurisesti tasavertaisempaa, eri 
luokkien ja ryhmien tietoa tasapuolisemmin kohtelevaa. Tietoon tasapuolisemmin 
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suhtautuva sosiaalityöntekijä antaa asiakkaan arvoille, uskomuksille, vaatimuksille ja 
ongelmille arvon ilman hallitsevaan maailmankuvaan palauttamista. Tämä edellyttää 
sosiaalityöntekijältä kykyä kääntää asiakaskäytäntöihin ja arkikäytäntöihin tiivistynyttä 
praktista tietoa diskursiiviseen, ajateltavaan ja työstettävään muotoon ja 1) tarkastella, 
missä määrin hallitsevan luokan ja työntekijän ja asiakkaan uskomukset, arvot, pyrki-
mykset, periaatteet ja ongelman asettelut ovat ristiriidassa keskenään ja 2) tunnistaa 
heidän käsitystensä ja käsitysten ”itujen” käyttökelpoisimmat elementit ja kehittää 
niitä älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään, vallitsevan järjestyksen haastamisen ja 
muuttamisen mahdollistavaan muotoon. Praktisen tiedon kääntäminen diskursiiviseksi 
muuttaa tiedon historiallisesti ja kulttuurisesti suhteelliseksi ja tässä mielessä satunnaiseksi.

Haastavien käytäntöjen mukaan toimiminen tuottaa aktiiviseen, kriittiseen ja yhte-
näiseen tietoon perustuvan maailmankuvan. Työntekijä ja asiakas ovat tällöin poliitti-
sesti tietoisia siitä, millaisten historiallisesti ja kulttuurisesti erityisten valtasuhteiden 
ja diskursiivisten ja praktisten käytäntöjen tulosta he, yhteiskunta ja maailma ovat ja 
mitä muuta ne voisivat olla. He ovat tietoisia siitä, että haastavat käytännöt tuottavat 
heille paitsi älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmän identiteetin myös älyllisesti ja 
moraalisesti yhtenäisemmän kuvan toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja maailmasta. 

Tiedosta on myös hyötyä ja haittaa. Valtakäytännöt samanaikaisesti hyödyttävät 
(vahvistavat) ja haittaavat (heikentävät) yksilöiden (sosiaalityöntekijän ja asiakkaan), 
talouden ja yhteiskunnan tiedollista toimintakykyä. Sopeuttavat käytännöt vahvistavat 
toisaalta sosiaalityöntekijän ja asiakkaan älyllistä ja moraalista toimintakykyä hallitse-
van maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa ja talouden ja yhteiskunnan 
toiminnan ennustettavuutta. Toisaalta ne heikentävät sekä heidän mahdollisuuksiaan 
ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan järjestyksen 
muuttamiseksi, että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja muuttaa 
rakenteellisia epäkohtiaan. Haastavat maailmankuvat vahvistavat toisaalta heidän 
mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan 
järjestyksen muuttamiseksi ja talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja 
muuttaa rakenteellisia epäkohtiaan. Toisaalta ne heikentävät heidän mahdollisuuksi-
aan toimia menestyksellisesti hallitsevan maailmankuvan mukaisessa yhteiskunnassa 
ja talouden ja yhteiskunnan kykyä toimia ennustettavasti ainakin lyhyellä aikavälillä. 
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7  Valtakäsitykset vertailussa:  
vallan perustasta sen luonteeseen

Vertailen tässä luvussa valtakäsityksiä seitsemän tekijän perusteella: perustan, luonteen, 
intressin, tiedon, toimijan, prosessin ja sosiaalityön tehtävän näkökulmasta. Aloitan 
vallan perustasta. Valtaotteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: perustattomaan, 
perustalliseen ja viimesijaisesti perustalliseen käsitykseen. Jos valtaa tarkastellaan 
Foucault’n tapaan hallintana, vallalla ei ole perustaa. Ote ei sinänsä kiellä, etteivät ih-
miset tarvitsisi toistensa ja itsensä hallitsemisessa resursseja, mutta se katsoo toimijoiden 
haltuun päätyneiden resurssienkin olevan vallan tulosta. Valta ei perustu resursseihin, 
vaan siihen, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas yrittävät hallita hallinnan tekniikoiden 
avulla paitsi toisiaan myös itseään. 

Valta suostumuksen organisointina katsoo sosiaalityöntekijän vallan asiakkaaseen 
perustuvan viimesijaisesti taloudellisesti fundamentaalisiin luokkiin. Hegemonisesta 
asemasta voivat taistella vain porvarit (tuotantovälineiden omistajat) ja oman työnsä 
omistava työväenluokka, koska ne ovat ainoat luokat, joilla on fundamentaalinen 
ja ratkaiseva asema taloudessa. Ratkaisevassa taloudellisessa asemassa oleminen on 
edellytys sille, että valtaan nouseva luokka kykenee tekemään poliittisia reformeja, 
joilla muuttaa taloudellista perustaa ja luoda tuotantosuhteita, jotka mahdollistavat 
tuotantovoimien uuden kehityksen. Fundamentaalinen luokka päättää viime kädessä 
sen, miten eri luokkien ja ryhmien arvot ja uskomukset liitetään yhteen kansaa enem-
män tai vähemmän yhdistäväksi maailmankuvaksi, jonka ehdottamiin diskursseihin eri 
puolilla kansalaisyhteiskuntaa toimivien instituutioiden työntekijät kuten sosiaalityön-
tekijät joutuvat ottamaan kantaa. Hallitsevan luokan ”kädenjälki” ilmenee myös siinä, 
miten sen maailmankuvaan perustuvat arvot, uskomukset ja ongelmanasettelut alkavat 
levitessään ja vakiintuessaan ”syrjäyttää”, ”mitätöidä” ja ”vesittää” muiden luokkien ja 
ryhmien käsityksiä asioista. 

Taloudellisesti fundamentaalinen luokka ei kuitenkaan suoraviivaisesti determinoi 
tai määrittele sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteettiä, tietoa, maailmankuvaa, 
intressejä ja sosiaalityön tehtävän luonnetta, vaan ne jättävät toimijoille suhteellisen 
autonomian. Syy on se, että sosiaaliset käytännöt eivät ”kutsu” sosiaalityöntekijää ja 
asiakasta ajattelemaan ja toimimaan vain porvariston ja työväenluokan ”jäseninä”, vaan 
myös muiden sosiaalisten, uskonnollisten, poliittisten, etnisten ryhmien, ammattiryh-
mien ja sosiaalisten kategorioiden kuten sukupuolen edustajina. Hallitseva luokka 
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asettaa siitä huolimatta karkeat rajat sille, miten taloudellista ympäristöä muokataan ja 
miten paljon sosiaalityöntekijän organisaatiolla on taloudellisia resursseja käytössään. 
Se vaikuttaa merkittävästi myös siihen, miten taloudellisia rakenteita muotoillaan, jotka 
omalta osaltaan vahvistavat tai helpottavat sosiaalityön asiakkaiden ongelmia kuten 
työttömyyttä ja toimeentulovaikeuksia. Fundamentaalisen luokan ote ilmenee siinäkin, 
miten uusliberalismilta ja markkinataloudelta ”lainattuja” individualismin, tulokselli-
suuden ja tehokkuuden ideoita käännetään työntekijän työtä ohjaaviksi aktivointi- ja 
vaikuttavuuskäytännöiksi ja asiakkaan elämänhallintaa vahvistaviksi käytännöiksi.

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä muistutta-
vat toisiaan siinä, että ne katsovat vallan perustuvan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
resurssien väliseen epätasapainoon Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovai-
kutuksellisena kykynä ovat vallasta hallintana poiketen valtaa perustallisena pitäviä 
käsityksiä. Valta rajoittamisena, riippuvuutena, vuorovaikutuksellisena kykynä ja 
hallintana eroavat vallasta suostumuksen organisointina siinä, etteivät ne usko vallan 
perustuvan viimesijaisesti talouteen eivätkä ne usko vallan ”tarvitsevan” taloudellisesti 
fundamentaalisia luokkia näkemysten kokoajakseen ja välittäjäkseen, jotta se voisi to-
teutua. Ne eivät usko, että jommankumman taloudellisesti fundamentaalisen luokan 
olisi intellektuellien kuten sosiaalityöntekijöiden tuella nivottava yhteen eri luokkien 
ja ryhmien arvot, uskomukset, tavoitteet ja ongelmanasettelut uudeksi, yhdistäväksi 
maailmankuvaksi, jotta ne voisivat nousta liittouman johtoon ja tehdä poliittisia refor-
meja, jotka mahdollistaisivat taloudellisen perustan ja tuotantosuhteiden merkittävät 
muutokset. Vaikka valta vuorovaikutuksellisena kykynä ei pidä mitään resurssia toista 
ensisijaisempana, se uskoo resurssien kirjon helpottavan valtaa käytettäessä erilaisten 
asiakkaiden käsittelemistä ja sitä, että työntekijä voi vastarintaa kohdatessaan siirtyä 
vähemmän hyväksyttävimmistä vallan muodoista hyväksyttävämpiin vallan käytön 
muotoihin.

Valta suostumuksen organisointina poikkeaa muista valtaotteista siinä, että se kiin-
nittää huomiota talouden, hegemonian (ideologisen merkitystyön) ja voiman resurssien 
väliseen yhteispeliin ja hegemonian ja voiman väliseen erityissuhteeseen. Taloudellisesti 
fundamentaaliset luokat tarvitsevat kansalaisyhteiskunnassa ja valtiossa toimivien 
intellektuellien kuten sosiaalityöntekijöiden apua avukseen, jotta ne voisivat johtaa 
älyllisesti ja moraalisesti ”kannattajiaan” ja hallita voimalla ”vihamiehiään”. Valtaote 
korostaa taloudellisesti fundamentaalista luokkaa tuettaessa tai vastustettaessa ideolo-
gisen merkitystyön ja voiman resurssien välistä yhteispeliä. Sosiaalityöntekijä hakee 
asiakkaiden suostumusta ensisijaisesti ideologisesti merkitystyöllä, mutta tasapainottaa 
ideologista voimankäyttöä tarvittaessa voiman käytöllä.

Valtaotteiden käsitykset vallan perustasta ja resursseista vaikuttavat myös siihen, 
millaisen roolin ne antavat vallan kohteiden motiiveille ja uskomuksille resursseista. 
Peter Morrisin (2002) mukaan resursseja ei ole mahdollista havaita sellaisenaan, vaan 
ne voidaan tunnistaa ihmisten reaktioiden perusteella eli sen mukaan, missä arvossa he 
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resursseja pitävät. Jotta tutkija voisi tunnistaa resurssin, hänellä on oltava teoria vallan 
kohteen motiiveista. (Morriss, 2002, xlii, 138–140.) 

Vallassa riippuvuutena teoria vallan kohteen motiiveista perustuu vallan kohteen 
resursseille antamaan arvoon ja vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä taas vallan 
kohteen suostumuksen syihin (vallan muotoihin kuten pakottavaan ja legitiimiin 
auktoriteettiin). Valta rajoittamisena, hallintana ja suostumuksen organisointina 
muistuttavat toisiaan siinä, ettei niillä ole teoriaa, joka yhdistäisi hallitun motiivit ja 
hallitsijan resurssit. Vallalla suostumuksen organisointina on vallan kohteen motiivien 
ja vallan käyttäjän resurssien sijasta teoria siitä, miten vallan kohteiden suostumusta 
organisoidaan taloudellisesti fundamentaalisten luokkien ja niiden liittolaisten ja 
vastustajien välisissä kamppailuissa. Vallalla hallintana puolestaan käsitys siitä, miten 
vallan kohteita normalisoidaan hallinnan tekniikoiden ja diskurssien välityksellä. 

Valta rajoittamisena ei pidä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä vallitsevaa re-
surssiepätasapainoa välttämättä ongelmana, koska valtaresurssien puutteita voidaan 
kompensoida toisilla resursseilla ja koska valtaa hankitaan viime kädessä resursseja 
taitavasti käyttämällä. Valtaote suuntaa huomiota toimijoihin ja siihen, miten taitavasti 
ja tarkoituksenmukaisesti sosiaalityöntekijä ja asiakas käyttävät resurssejaan. Valtaote 
ohjaa työntekijää keskittymään resurssien käytössään asiakkaan vastarinnan minimoimi-
seen. Valtaa vuorovaikutuksellisena kykynä ja rajoittamisena yhdistää huomion suun-
taaminen toimijoihin ja resurssien taitava käyttäminen vastarinnan minimoimiseen. 
Edellinen poikkeaa jälkimmäisestä kuitenkin siinä, että se kiinnittää valtaa käytettäessä 
ja vastustettaessa huomiota vallan kohteen uskomuksiin valtaresursseista ja niiden 
käytön oikeutettavuudesta. Ero ilmenee keskittymisenä toimijoiden hallussa olevien, 
oikeutettavuuden asteiltaan eroaviin resursseihin ja niiden mahdollisimman oikeutet-
tavaan käyttöön vastarinnan minimoimiseksi. Valta vuorovaikutuksellisena poikkeaa 
vallasta rajoittamisena myös siinä, että se kiinnittää huomiota resurssien muuttumiseen 
toisiksi resursseiksi ja niiden toisiaan neutraloiviin vaikutuksiin.

Valta riippuvuutena poikkeaa vallasta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena 
kykynä siinä, että se kiinnittää toimijoiden ja heidän resurssierojensa lisäksi huomiota 
resurssien käytön rakenteellisiin seurauksiin. Sen fokus on sosiaalityöntekijän ja asi-
akkaan vaihtoehtoisten vaihdettavien resurssien määrässä, heidän toistensa resursseille 
antamassa arvossa, resurssien vaihtojen toistuvuudessa ja vaihtosuhteiden tuottamassa 
rakenteellisesti suotuisassa tai epäsuotuisassa asemassa. Kyse ei voi olla satunnaisista pal-
velujen (resurssien) vaihtamisesta, vaan suhteellisen toistuvista ja pysyvistä vaihdoista, 
jotta heidän välilleen voisi muodostua riippuvuussuhde tai heidän välillään voisi säilyä 
riippuvuussuhde. 

Rakenteellisesti epäsuotuisa asema tarkoittaa sitä, että asiakas ei pysty edistämään 
omia tavoitteitaan ilman työntekijän resursseja, koska hänellä ei ole riittävästi arvokkaita 
voimavaroja, joita vaihtaa muiden kanssa. Rakenteellisesti suotuisa asema merkitsee 
sitä, että asiakkaalla on työntekijän lisäksi muita toimijoita, joiden kanssa hän voi 
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vaihtaa omia resurssejaan tavoitteitaan edistääkseen. Valta riippuvuutena eroaa vallasta 
rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, että ”vastarinta” ei suuntaudu 
toimijaan (sosiaalityöntekijään), vaan asiakkaan rakenteellisesti epäsuotuisaan asemaan, 
jota työntekijä ja asiakas yrittävät parantaa vahvistamalla asiakkaan resurssien arvoa ja 
lisäämällä potentiaalisten vaihtokumppanien määrää. 

Vallassa hallintana vallan perustattomuus merkitsee sitä, että vallankäytöllä ei ole 
lähdettä – esimerkiksi toimijaa ja hänen resurssejaan, rakennetta ja asemaa – johon se 
voitaisiin paikantaa ja johon vastarinta voitaisiin kohdistaa. Vaikka vallalla ei ole erotet-
tavissa olevaa perustaa, vastarinta on mahdollista suunnata perustan sijasta hallinnan 
tekniikkoihin, joissa valtaa käytetään. Valta hallintana eroaa vallasta rajoittamisena, riip-
puvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, ettei se ohjaa huomiota toimijoihin 
ja heidän resurssiensa väliseen epätasapainoon tai sosiaalisten vaihtojen aiheuttamaan 
rakenteelliseen asemaan, vaan hallinnan tekniikkoihin, joiden avulla sosiaalityöntekijä ja 
asiakas yrittävät hallita toisiaan ja itseään. Huomion kohteeksi otetaan valtaa käytettäessä 
ja vastustettaessa hallinnan tekniikat ja niiden rajoittavat ja mahdollistavat vaikutukset 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ajattelu- ja toimintakyvyn kannalta. 

Vallassa suostumuksen organisointina vallan perustuminen viimesijaisesti talou-
dellisesti fundamentaaliseen luokkaan merkitsee ennen kaikkea sitä, että työntekijän 
ja asiakkaan on jatkuvasti valittava, asettuvatko he hallitsevan luokan maailmankuvan 
ehdottamiin tulkinta-asemiin vai eivät. Työntekijällä on mahdollisuus valita, ylläpitääkö 
ja vahvistaako hän vallitsevaa järjestystä tulkitsemalla asiakkaan ja itsensä toimintaa 
hallitsevan maailmankuvan suosittamalla tavalla tai tekemällä siihen tarkennuksia ja 
poikkeuksia heidän luokka- ryhmäasemiensa pohjalta. Vai kyseenalaistaako ja haastaako 
hän vallitsevan järjestyksen purkamalla ehdotetun kehyksen ja rakentamalla asiakkaan 
kanssa uuden, vaihtoehtoisen maailmankuvan? Valtaote ohjaa huomion taloudellisesti 
fundamentaalisiin luokkiin ja siihen, vahvistavatko vai heikentävätkö sosiaalityöntekijä 
ja asiakas sosiaalisissa käytännöissä toimimalla hallitsevan luokan ehdottamaa maail-
mankuvaa.

Vaikka valta suostumuksen organisointina muistuttaa valtaa rajoittamisena ja 
vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, että se uskoo vallan olevan viime kädessä pai-
kallistettavissa toimijaan, se katsoo vallan perustuvan yksilön sijasta taloudellisesti 
fundamentaaliseen luokkaan. Valta suostumuksen organisointina poikkeaa merkit-
tävästi vallasta hallintana. Vaikka se ei usko fundamentaalisen luokan määrittelevän 
sosiaalityön tehtävää ja työntekijän ja asiakkaan identiteettiä, intressejä ja diskursseja, 
se pitää fundamentaalista luokkaa merkittävimpänä yksittäisenä vallan lähteenä, joka 
yrittää ohjata heidän toimintaansa vallitsevaa järjestystä ylläpitävään suuntaan. Valtaote 
pitää fundamentaalista luokkaa myös merkittävimpänä yksittäisen vastarinnan kohtee-
na, jos sosiaalityöntekijä ja asiakas haluavat muuttaa syrjiviä käytäntöjä ja rakenteita 
ylläpitävää järjestystä. Vastarinnassa huomio kiinnitetään hallinnan tekniikoiden sijasta 
sosiaalisiin käytäntöihin, jotka mahdollistavat fundamentaalisen luokan ja sen liittolaisten 
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maailmankuvaan perustuvan järjestyksen ylläpitämisen, haastamisen ja muuttamisen. 
Valtaotteiden käsitykset vallan perustasta tiivistetään taulukossa 15. 

Taulukko 15. Valtaotteet vallan perustan näkökulmasta

Valta 
rajoittamisena

Perusta toimijoiden 
välisessä resurssi
epätasapainossa.

Huomio valtaa käytettäessä ja vastustettaessa toimijoihin, 
heidän hallussaan oleviin resursseihin, niiden taitavaan ja tar
koituksenmukaiseen käyttöön ja vastarinnan minimoimiseen.

Valta 
riippuvuutena

Toimijoiden välisessä 
resurssiepätasa
painossa.

Toimijoiden vaihtoehtoisten resurssien määrään, heidän 
toistensa resursseille antamaan arvoon, resurssivaihtojen 
toistuvuuteen ja vaihtosuhteiden tuottamaan rakenteellisesti 
suotuisaan/epäsuotuisaan asemaan. Vastarinnassa huomio 
rakenteellisesti epäsuotuisaan asemaan.

Valta vuorovai
kutuksellisena 
kykynä

Toimijoiden välisessä 
resurssiepätasa
painossa.

Toimijoihin, heidän hallussaan olevien, oikeutettavuuden 
asteiltaan eroaviin resursseihin ja niiden mahdollisimman 
oikeutettavaan käyttöön vastarinnan minimoimiseksi.  
Resurssien muuttumiseen toisiksi resursseiksi ja niiden  
toisiaan neutraloiviin vaikutuksiin.

Valta suostu
muksen 
organisointina

Vaikka valta perus
tuu viime sijaisesti 
talouteen ja ratkaise
vissa taloudellisissa 
asemissa olevissa 
fundamentaalisiin 
luokkiin, toimijoilla 
suhteellinen autono
mia niihin.

Talouden, hegemonian (ideologisen merkitystyön) ja voiman 
resurssien väliseen yhteispeliin ja hegemonian ja voiman 
väliseen erityissuhteeseen. Taloudellisesti fundamentaalisiin 
luokkiin ja siihen, vahvistavatko vai vastustavatko sosiaali
työntekijä ja asiakas sosiaalisissa käytännöissä toimiessaan 
hallitsevan luokan ehdottamaa maailmankuvaa. Vastarinnassa 
huomio sosiaalisiin käytäntöihin, jotka mahdollistavat funda
mentaalisen luokan ja sen liittolaisten maailmankuvaan perus
tuvan järjestyksen ylläpitämisen, haastamisen ja muuttamisen.

Valta hallintana Ei perustaa. Hallinnan tekniikkoihin ja niiden rajoittaviin ja mahdollistaviin 
puoliin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ajattelu ja toimin
takyvylle. Vastarinnassa huomio hallinnan tekniikkoihin ja 
niiden rajoittaviin ja mahdollistaviin vaikutuksiin työntekijän 
ja asiakkaan ajattelu ja toimintakyvylle.

Valtaotteita voidaan vertailla myös sen perustella, millaisena ne pitävät valtaa 
luonteeltaan. Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä 
pitävät valtaa toimintaa episodisesti, taipumuksellisesti ja rakenteellisesti rajoittavana, 
kun taas valta suostumuksen organisointina ja hallintana pitävät valtaa ajattelemisen 
ja toimimisen ymmärryshorisontin ja puitteet tuottavana ja sosiaalisissa käytännöissä ja 
yksilö- ja yhteiskuntaruumissa ruumiillistuvana. Vallassa rajoittamisena sosiaalityönte-
kijä rajoittaa vallankäytöllä episodisesti, hetkellisesti asiakkaan toimintaa. Työntekijä 
katkaisee omia pyrkimyksiään edistävällä vallan käytöllään asiakkaan normaalin, omia 
pyrkimyksiä vastaavan käyttäytymisen. Valta rajoittamisena ohjaa työntekijän huomion 
tilanteisiin, jossa hän rajoittaa interventiollaan hetkellisesti asiakkaan omien mielty-
mysten mukaista toimintaa. 

Myös vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä sosiaalityöntekijä voi rajoittaa asiak-
kaan toimintaa katkelmallisesti. Työntekijällä on sen lisäksi dispositionaalinen kyky 



7 Valtakäsitykset vertailussa: vallan perustasta sen luonteeseen | 225

rajoittaa asiakkaan toimintaa pysyvämmin ilman, että hänen tarvitsee käyttää jatku-
vasti valtaa asiakkaaseen. Asiakas ennakoi tällöin oma-aloitteisesti sosiaalityöntekijän 
oletettua tahtoa, koska hän uskoo työntekijän puuttuvan muussa tapauksessa hänen 
toimintaansa. Sosiaalityöntekijän hetkellinen (episodinen) ja pysyvä (dispositionaali-
nen) valta ovat sitä paremmin hallittavissa, mitä laajempi valtaresurssien kirjo hänellä 
on ja mitä hyväksyttävämmältä hänen vallankäyttönsä näyttää asiakkaan silmissä. 
Valta vuorovaikutuksellisena kykynä suuntaa fokusta sekä tilanteisiin, joissa työnte-
kijän enemmän tai vähemmän oikeutettu väliintulo katkaisee hetkellisesti asiakkaan 
mieltymyksiä vastaavan käyttäytymisen, että sosiaalityöntekijän pysyvämpään taipu-
mukseen, jonka avulla työntekijä saa asiakkaan yleensä ennakoimaan omaa tahtoaan 
ja toimimaan oman tahtonsa mukaan. 

Jos valtaa arvioidaan riippuvuutena, valta johtuu sosiaalityöntekijän toiminnan 
ei-tarkoitetuista rakenteellisista seurauksista. Kun sosiaalityöntekijä vaihtaa palveluja 
(esimerkiksi empatiaa, rohkaisua, neuvoja ja taloudellisia etuja) asiakkaan kanssa, hän 
nostaa tarkoituksetta omien palveluidensa hintaa ja laskee niiden asiakkaiden palvelus-
ten hintaa, joiden kanssa hän ”ei tehnyt kauppaa” ja joiden tarpeet jäivät tyydyttämättä. 
Valitsematta jääneet asiakkaat ovat sen vuoksi valmiita käyttämään sosiaalityöntekijää 
enemmän aikaa ja vaivaa toiselle suunnattuun ”palvelutoimintaan”. Dispositionaalinen 
valta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että sosiaalityöntekijän ei tarvitse käyttää jatkuvas-
ti valtaa, koska hänellä on pienemmän riippuvuutensa vuoksi pysyvähkö rakenteellinen 
valtaetu, joka takaa palvelusten hankkimisen asiakkaalta asiakasta vähemmällä ajan 
ja vaivan käytöllä. Valtaote ohjaa huomion kahteen asiaan: 1) sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan erilaisiin, pysyvähköihin rakenteellisiin asemiin ja 2) sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan välisen toiminnan (palvelujen ja vastapalvelujen) epäsuhtaan. 

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana muistuttavat toisiaan siinä, että ne 
pitävät valtaa luonteeltaan tuottavana ja ruumiillisena, vaikka ne ymmärtävätkin sen hie-
man eri tavoin. Valta suostumuksen organisointina tarkoittaa vallan ruumiillisuudella 
sosiaalisiin käytäntöihin tiivistyneitä maailmankuvia, joiden avulla sosiaalityöntekijä 
ja asiakas käyvät ideologista kamppailua siitä, miten he ymmärtävät itsensä, toisensa, 
toiminnan, asiat ja maailman. Vallan tuottavuus viittaa maailmankuvien tarjoamiin 
ymmärryshorisontteihin, joiden merkitysten sisällöstä työntekijä ja asiakas taistelevat, 
jonka sisältöä he enemmän tai vähemmän muokkaavat ja jonka lopputuloksena he 
omaa ja toisen toimintaa järkeilevät ja organisoivat. Sosiaalisiin käytäntöihin sisältyvät 
maailmankuvat eivät edusta puhtaasti jonkin luokan tai ryhmän arvoja, uskomuksia 
ja periaatteita, vaan ne ovat yleensä sekoitus eri luokkien ja ryhmien käsityksistä. 
Valtaote ohjaa pohtimaan sitä, missä määrin sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat omalla 
toiminnallaan (tuotannollaan) valmiita ylläpitämään, hienosäätämään, purkamaan 
ja muuttamaan käytännöiksi tiivistyneitä, keskenään kamppailevia maailmankuvia. 

Valta hallintana tarkoittaa vallan tuottavuudella maailmankuvan sijasta sosiaali-
työntekijän ja asiakkaan havaitsemisen, tietämisen ja subjektina ja ”ruumiinhaltijana” 
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toimimisen puitteita (rajoja ja mahdollisuuksia), jotka diskurssit ja hallinnan tekniikat 
heille luovat ja asettavat. Vallan ruumiillisuus ymmärretään sosiaalisten käytäntöjen 
sijasta työntekijän ja asiakkaan ruumiin ja (väestön kokonaisuudessaan muodostavan) 
”yhteiskuntaruumiin” toimintakykynä. Diskurssit ja hallinnan tekniikat toisaalta luo-
vat subjektin ja ”ruumiinhaltijan” havaitsemisen, tietämisen ja toimimisen puitteet; 
toisaalta ne tarvitsevat sosiaalityöntekijää ja asiakasta ruumiillistumaan niihin vallan 
käyttäjiksi ja kohteiksi, jotta ne voisivat yrittää ohjata yksilöiden ja väestön käyttäy-
tymistä toivottuihin tavoitteisiin. Työntekijä ja asiakas eivät toteuta sellaisenaan eri 
toimijoiden hallinnan tekniikoille ja diskursseille asettamia arvoja, periaatteita ja ta-
voitteita, vaan kääntävät niitä enemmän tai vähemmän omien intressiensä suuntaan. 
Valtaote ohjaa pohtimaan sitä, missä määrin sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat omalla 
toiminnallaan (tuotannollaan) valmiita ylläpitämään, hienosäätämään, purkamaan ja 
muuttamaan diskursseissa ja hallinnan tekniikoissa ajattelemisen, tietämisen ja subjek-
tina ja ruumiina toimimisen puitteita.

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä muistuttavat 
toisiaan siinä, että ne pitävät valtaa negatiivisena, mutta pehmentävät ja tasapainottavat 
sitä vallan positiivisemmilla puolilla. Ne ymmärtävät kuitenkin vallan negatiivisuuden 
ja sitä tasapainottavat positiiviset tekijät eri tavoin. Vallassa rajoittamisena kielteisyys 
viittaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiä pyrkimyksiä koskevaan kiistaan. Kyse on 
tilanteista, joissa työntekijä katkaisee omia aikomuksiaan edistävällä vallan käytöl-
lään asiakkaan normaalin, omia mieltymyksiä vastaavan toiminnan. Rajoittamisen 
negatiivisuutta tasapainottavat puuttuvien voimavarojen kompensoitavuus, potenti-
aalien käyttämättä jättäminen, valtaresurssien hajautuminen eri alueille, rajoitusten 
samantekevyys vallan kohteelle ja yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen. 
Pelisääntöjen noudattamista koskeva vallankäyttö on positiivista sikäli, että ne mah-
dollistavat pidemmällä aikavälillä asiakkaalle sellaisten tavoitteiden (esimerkiksi kou-
lutus- ja työharjoittelupaikan) saavuttamisen, joita hän ei voisi saavuttaa yksin ilman 
instituutioita ja pelisääntöjä. Valta rajoittamisena ohjaa huomiota tilanteisiin, joissa 
työntekijän ja asiakkaan pyrkimykset ovat ristiriidassa ja joissa työntekijä rajoittaa 
hetkellisesti asiakkaan toimintaa. Valtaote suuntaa huomiota samanaikaisesti vallan 
negatiivisuutta pehmentäviin ja tasapainottaviin tekijöihin. 

Vallassa riippuvuutena negatiivisuus viittaa palvelujen ylimäärään, jonka asiakas 
joutuu tekemään työntekijälle hänen nauttimansa rakenteellisen valtaedun vuoksi. 
Valtaa rajoittamisena ja riippuvuutena yhdistää se, että niissä kummassakin on valtaa 
pehmentäviä ja tasoittavia puolia. Vallassa riippuvuutena riippuvuuden negatiivisuutta 
pehmentävät seuraavat seikat: sosiaalityöntekijän ja asiakkaan epäsymmetriset valta-
suhteet ovat periaatteessa palautettavissa erilaisin keinoin tasapainoisemmiksi valtasuh-
teiksi; työntekijä ja asiakas eivät tietoisesti käytä valtaa ja asetu vastarintaan; molemmat 
osapuolet hyötyvät jonkun verran toiselle tehdyistä palveluksista; molemmat voivat 
samanaikaisesti lisätä tai vähentää hyötyä toisistaan; itse vallan mekanismi, sosiaalinen 
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vaihto, on luonteeltaan positiivinen, koska se tuottaa myönteiseksi luonnehdittavia 
palveluksia. Valta riippuvuutena ohjaa huomiota paitsi palvelujen ylimäärään, joita 
asiakas joutuu tekemään työntekijälle hänen rakenteellisen valtaetunsa vuoksi myös 
vallan negatiivisuutta pehmentäviin ja tasapainottaviin piirteisiin. 

Vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä kielteisyys viittaa sosiaalityöntekijän tavoit-
teiden ja toiminnan oikeutettavuuden (asiakkaan tottelemisen syiden) välisen ristiriidan 
voimakkuuteen. Työntekijän ja asiakkaan välinen ristiriita on karkeasti ottaen sitä 
voimakkaampaa, mitä vähemmän oikeutetumpaa hänen vallan käyttönsä on ja mitä 
kattavampia ja tiukempia vaatimuksia hän asiakkaalle esittää. Ja vastaavasti ristiriita 
heidän välillään on sitä vähäisempää, mitä oikeutetumpaa hänen vallan käyttönsä on 
ja mitä suppeampia ja löyhempiä vaatimuksia hän asiakkaalle esittää. Vallan negatii-
visuutta tasapainottaa ja pehmentää kaksi asiaa: työntekijä ja asiakas ovat vuoroin 
vallan käyttäjinä ja vuoroin vallan kohteina eri toiminnan alueilla; demokraattisissa 
järjestelmissä vallan käyttäjien valtaa tasapainotetaan ja rajoitetaan erilaisin keinoin. 
Valtaa voidaan tasapainottaa ja rajoittaa esimerkiksi säätelemällä vallan käyttäjien ase-
maan pääsemistä, pysymistä ja erottamista. Valtaote ohjaa negatiivisuudessa huomiota 
sosiaalityöntekijän tavoitteiden ja tottelemisen syiden välisen ristiriidan voimakkuuteen 
ja valtaa tasapainottaviin ja pehmentäviin tekijöihin.

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana eroavat vallasta rajoittamisena, riip-
puvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, mitä ne pitävät vallan positiivisina 
ja negatiivisina piirteinä. Valta hallintana tarkoittaa vallan positiivisuudella mahdol-
lisuuksien moninaisuutta ja erilaisten käsitysten moniäänisyttä ja neuvoteltavuutta ja 
vallan negatiivisuudella yksiäänisyyttä ja mahdollisuuksien ja neuvoteltavuuden alan 
kaventamista. 

Vaikka valta suostumuksen organisointina muistuttaa valtaa hallintana siinä, että se 
pitää mahdollisuuksien moninaisuutta ja käsitysten neuvoteltavuutta ja moniäänisyyttä 
positiivisina seikkoina, se korostaa siitä poiketen älyllisten ja moraalisten käsitysten 
yhdistämistä mahdollisimman yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi maailmankuvaksi. Ei-
normalisoivat hallinnan tekniikat eivät vaadi asiakkaan hajanaisen, fragmentaarisen ja 
epäjatkuvan tiedon yhtenäistämistä ja johdonmukaistamista tieteen ideaalin mukai-
seksi tiedoksi. Vaikka valta suostumuksen organisointina pitää vallan hallinnan tapaan 
negatiivisina piirteinä yksiäänisyyttä ja mahdollisuuksien ja neuvoteltavuuden alan 
rajoittamista, se pitää siitä poiketen kielteisenä käsitysten hajanaisuutta ja sirpaleisuutta. 

Valtaa hallintana ja suostumuksen organisointina yhdistää se, että ne jättävät eriastei-
sesti varaa neuvotteluille ja huomioivat jossain määrin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
erilaiset arvot, uskomukset, periaatteet ja tavoitteet. Valta hallintana ja suostumuksen 
organisointina muistuttavat toisiaan siinä, että 1) haastavaan maailmankuvaan perus-
tuvat käytännöt ja ei-normalisoivat hallinnan tekniikat huomioivat sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan käsityksiä enemmän ja sopeuttavaan maailmankuvaan pohjautuvat käy-
tännöt ja normalisoivat hallinnan tekniikat vähemmän ja 2) sopeuttavista sosiaalisista 
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käytännöistä ja normalisoivista hallinnan tekniikoista irrottautumista vaikeuttaa se, että 
työntekijä ja asiakas arvioivat ja arvottavat omien ajatustensa järkeä ja toivottavuutta 
sen mukaan, missä määrin ne sopivat itsestäänselvyydeksi muuttuneen maailmankuvan 
käyttäytymistapoihin tai yhteiskunnassa normaaleina pidettyihin toimintamalleihin. 

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana eroavat vallasta rajoittamisena, 
riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, että ne eivät katso vallan posi-
tiivisempien elementtien tasapainottavan vallan negatiivisia puolia, vaan pikemmin 
vallan negatiivisten ja positiivisten puolien sekoittuvan toisiinsa. Vallassa hallintana vallan 
positiivisuus ja negatiivisuus tarkoittavat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ajattelu- ja toi-
mintakyvyn samanaikaista vahvistumista ja heikentymistä joillakin toiminnan alueilla. 
Vallassa suostumuksen organisointina vallan positiivisuus ja negatiivisuus merkitsevät 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan älyllisen ja moraalisen ajattelu- ja toimintakyvyn saman-
aikaista vahvistumista ja heikentymistä joillakin toiminnan alueilla. Vallassa hallintana 
dominaation ja normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan toimintakykyä yhteiskunnassa jollakin toiminnan – esimerkiksi 
työn ja turvallisuuden – alueella. Toisaalta ne vähentävät heidän mahdollisuuksiaan 
toisin ajattelemiseen ja tekemiseen arvioidessaan, arvottaessaan ja ohjatessaan heidän 
ajatteluaan ja toimintaansa normaalin ja ei-normaalin välisellä jatkumolla: dominaation 
tekniikat tiukemmin ja normalisoivat hallinnan tekniikat löyhemmin. Ei-normalisoivat 
hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta heidän mahdollisuuksiaan toisinajattelemi-
seen ja -tekemiseen yhteiskunnassa. Toisaalta ne heikentävät työntekijän ja asiakkaan 
toimintakykyä ”normaalisuusperiaatteen” mukaan toimivassa yhteiskunnassa. 

Vallassa suostumuksen organisointina sopeuttavat käytännöt vahvistavat toisaalta so-
siaalityöntekijän ja asiakkaan älyllisiä ja moraalisia valmiuksia toimia menestyksellisesti 
pääasiallisesti hallitsevan luokan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa. 
Toisaalta ne heikentävät heidän mahdollisuuksiaan huomioida tasavertaisemmin heidän 
omia arvojaan, uskomuksiaan, pyrkimyksiään, periaatteitaan ja ongelman asettelujaan, 
kehittää niitä ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin yhteiskunnan muut-
tamiseksi. Haastavat käytännöt vahvistavat toisaalta heidän mahdollisuuksiaan huo-
mioida tasavertaisemmin heidän omia käsityksiään, kehittää niitä ja toimia älyllisesti 
ja moraalisesti yhtenäisemmin yhteiskunnan muuttamiseksi. Toisaalta ne heikentävät 
heidän älyllisiä ja moraalisia valmiuksiaan toimia menestyksellisesti pääasiallisesti 
hallitsevan luokan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa. 

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä pitävät valtaa 
ulkoisena suhteena ja valta suostumuksen organisointina ja hallintana sisäisenä suhteena. 
Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä katsovat, että 
1) valta on ulkoinen, vertailtava suhde, joka perustuu sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
välisiin eroihin valtaresursseissa ja 2) valtasuhteen olennaiset ominaisuudet kuten 
toimijoiden intressit, kyvyt ja identiteetit eivät ole sisäisten suhteiden (esimerkiksi 
taloudellisten tuotantosuhteiden) ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta. Sosiaali-
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työntekijän valta asiakkaaseen pohjautuu vallassa rajoittamisena ulkoisesti vertailtavissa 
oleviin resurssieroihin. Vallassa riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä työn-
tekijän valta asiakkaaseen pohjautuu resurssierojen lisäksi heidän toistensa resursseille 
antamalle arvolle (valta riippuvuutena) tai vallan kohteen uskomuksille vallan käytön 
oikeutettavuudesta (valta vuorovaikutuksellisena kykynä). 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä eroaa vallasta rajoittamisena ja riippuvuutena 
kuitenkin merkittävällä tavalla. Vaikka se ei usko valtasuhteen vaikuttavan sisäisesti 
työntekijän ja asiakkaan keskeisiin ominaisuuksiin, se uskoo vallan ulkopuolisen 
sosiaalisen vuorovaikutuksen (esimerkiksi normien, asemien ja roolien) muokkaavan 
sisäisesti heidän intressejään, tietojaan ja identiteettejään.

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä suuntaavat 
huomion paitsi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiin resurssieroihin myös siihen, mi-
ten he niitä käyttävät. Vallassa rajoittamisena fokus resursseja käytettäessä on asiakkaan 
käyttäytymisen rajoittamistilanteissa; vallassa riippuvuutena taas toimijoiden toisilleen 
tekemissä palveluksissa ja niiden määrällisessä suhteessa. Vallassa vuorovaikutuksellisena 
kykynä huomio on episodista valtaa käytettäessä resurssien käytön oikeutettavuudessa 
ja resurssien neutralisoitumis- ja muuttumistendensseissä sekä dispositionaalisessa 
vallassa sen vuorovaikutuksellisissa ehdoissa.

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana poikkeavat kolmesta edellä mai-
nitusta valtaotteesta siinä, etteivät ne kiinnitä sosiaalisissa suhteissa huomiota vain 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiin resursseihin ja niiden hyödyntämiseen valtaa 
käytettäessä. Ne eivät tarkastele kolmen edellisen valtakäsityksen tapaan sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan välistä valtasuhdetta muusta toiminnasta erillisenä ja irrallisena 
suhteena, vaan ne katsovat vallan olevan sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta. 

Valta suostumuksen organisointina poikkeaa vallasta hallintana siinä, että se pitää 
kapitalistisille tuotantotavoille ominaisia talouden tuotantosuhteina perustavimpina 
sisäisinä suhteina. Se eroaa vallasta hallintana myös siinä, että se korostaa taloudelli-
sesti fundamentaalista luokkaa tuettaessa tai vastustettaessa ideologisen merkitystyön ja 
voiman resurssien välistä yhteispeliä. Sosiaalityöntekijä hakee asiakkaiden suostumusta 
ensisijaisesti ideologisesti merkitystyöllä, mutta tasapainottaa ideologista voimankäyt-
töä tarvittaessa voiman käytöllä. Se ei kuitenkaan usko sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
identiteetillä, tiedolla, intresseillä olevan välttämätöntä luokkayhteyttä, koska niihin 
vaikuttavat monet muutkin, taloudelliseen luokkiin palautumattomat sosiaaliset 
käytännöt. Vallan sisäisyys ohjaa vallassa suostumuksen organisointina huomiota so-
siaalisiin käytäntöihin kiteytyneisiin maailmankuviin ja vallassa hallintana hallinnan 
tekniikkoihin ja diskursseihin, jotka muokkaavat esimerkiksi sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan identiteettiä, intressejä ja tietoa. 

Valtaotteet eroavat toisistaan myös siinä, miten laajan alueen ne katsovat vallan 
”peittävän”. Valta suostumuksen organisointina ja hallintana katsovat vallan kattavan 
kaiken ajattelun ja toiminnan, joka vaikuttaa sosiaalityöntekijään ja asiakkaaseen ja 
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jossa he itse vaikuttavat muihin toimijoihin. Valta riippuvuutena poikkeaa vallasta 
suostumuksen organisointina ja hallintana siinä, että se uskoo vallan kattavan suuren 
osan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminnasta, mutta ei kaikkea. Valta vuorovaiku-
tuksellisena kykynä ja rajoittamisena muistuttavat toisiaan siinä, että ne pitävät valtaa 
edellisiä otteita rajoitetumpana ilmiönä. Valta vuorovaikutuksellisena kykynä katsoo 
vallan kattavan vain pienehkön osan toiminnasta. Valta rajoittamisena uskoo vallan 
kattavan vain pienen osan toiminnasta. 

Vallassa rajoittamisena sosiaalityöntekijä rajoittaa vallankäytöllään vain hetkellisesti 
asiakkaan käyttäytymistä jollakin toiminnan alueella. Työntekijän valta asiakkaaseen 
loppuu, jos hänen tarkoituksellisesti asettamansa rajoitus ei ilmene asiakkaan toisin-
käyttäytymisenä. Vallan episodisuus tarkoittaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan astuvan 
vallan ulkopuolelle heti, kun työntekijän kontrolli ei muuta asiakkaan käyttäytymistä. 
Vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä sosiaalityöntekijä rajoittaa asiakkaan toimintaa 
sekä katkelmallisesti että pysyvämmin dispositionaalisen kykynsä avulla. Työntekijä 
rajoittaa dispositionaalisen kykynsä avulla asiakkaan toimintaa pysyvämmin ilman, että 
hänen tarvitsee käyttää jatkuvasti valtaa asiakkaaseen. Asiakas uskoo tällöin työntekijän 
käyttävän valtaa häneen, ellei hän toimi tämän toivomalla tavalla. Koska työntekijän 
vallan on oltava intentionaalista, sosiaalityöntekijän valta asiakkaaseen loppuu, jos 
asiakas ei toimi hänen tarkoittamallaan tavalla. Sosiaalityöntekijän valta ei kata myös-
kään suurta joukkoa tapauksia, joissa asiakas toimii työntekijän tahdon suuntaisesti 
pikemminkin sosiaalisten normien ja odotusten vuoksi kuin hänen pyynnöstään. 

Jos valtaa arvioidaan riippuvuutena, työntekijän valta asiakkaaseen riippuu sosiaa-
listen vaihtojen toistuvuudesta. Mikäli heidän välillään ei ole riittävän usein vaihtoja, 
heidän välilleen ei joko muodostu riippuvuussuhdetta tai heidän välinen riippuvuussuh-
teensa kuihtuu. Työntekijän valta asiakkaaseen on tässä riippuvainen myös asiakkaan 
muista riippuvuussuhteista. Työntekijän vähentynyt valta asiakkaaseen voi johtua 
esimerkiksi siitä, että asiakas on löytänyt uusia, vaihtoehtoisia ideoimisen ja ajatusten 
uudelleen järjestämisen lähteitä, jolloin hänen riippuvuutensa työntekijään pienenee. 
Asiakkaan vähentyneessä riippuvuudessa on usein kyse siitä, että asiakkaan riippuvuus 
työntekijään vaihtuu riippuvuudeksi johonkin toiseen sosiaalityön ulkopuolella olevaan 
toimijaan. Vähentyneessä vallassa saattaa olla kyse myös siitä, että työntekijä ei ole rea-
goinut asiakkaan yhteydenottoihin riittävän tarmokkaasti, jonka seurauksena asiakas 
on vaihtanut tavoitteen avun hakemisesta esimerkiksi huumeiden käytön jatkamiseen. 

Vallassa suostumuksen organisointina sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät astu vallan 
ulkopuolelle edes silloin, kun he eivät tapaa, ajattele tai toimi toinen mielessään, kos-
ka he tarkentavat ja muuttavat omaa ja toisten maailmankuvaa erilaisissa sosiaalisissa 
käytännöissä käytävissä kamppailuissa. Vaikka työntekijän ja asiakkaan välinen vuo-
rovaikutus loppuu tai hiipuu, he pysyvät aina vallan piirissä, koska sosiaalityön ulko-
puoliset käytännöt vaikuttavat eri tavoin heidän ajatteluunsa ja toimintaansa. Vallassa 
hallintana valta muuttaa muotoaan sen mukaan, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas 
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tarkentavat ja muuttavat järkeilemisen tapaa hallinnan tekniikoissa ja diskursseissa 
käytävissä neuvotteluissa. Vaikka heidän vuorovaikutuksensa loppuu tai vähenee, he 
pysyvät aina vallan piirissä, koska diskurssit ja hallinnan tekniikat vaikuttavat heidän 
ajatteluunsa ja toimintaansa myös sosiaalityön ulkopuolella. 

Valta riippuvuutena muistuttaa valtaa suostumuksen organisointina ja hallintana sii-
nä, että se katsoo vallan muuttavan muotoaan asiakassuhteen kuihduttua tai katkettua. 
Sillä on kuitenkin yksi merkittävä ero niihin. Asiakas pystyy asiakassuhteen loputtua 
astumaan vallan ulkopuolelle, jos hän toimii satunnaisesti muiden kanssa eikä hänellä 
ole kenenkään kanssa vaihtoja niin paljon, että niistä syntyisi riippuvuussuhde. Vallassa 
suostumuksen organisointina ja hallintana vallan ulkopuolelle astuminen ei ole mah-
dollista edes satunnaisissa kohtaamisissa ja tapaamisissa, koska ihmiset jäsentävät omaa 
ja toisten toimintaa aina jonkin järkeilemisen tavan tai maailmankuvan pohjalta. Vaikka 
sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät noteeraisi toistensa järkeilemisiä ja maailmankuvia, ne 
asettavat siitä huolimatta rajat ja mahdollisuudet heidän ajattelulleen ja toiminnalleen.

Valtaotteet poikkeavat toisistaan myös siinä, ovatko ne luonteeltaan intentionaalisia, 
sattumanvaraisia ja ennustettavissa olevia. Valta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellise-
na kykynä ovat luonteeltaan intentionaalisia, tarkoituksellisia. Valta riippuvuutena on 
toiminnan mikrorakenteellisilta seurauksiltaan ei-tarkoituksellista. Valta suostumuksen 
organisointina on perustaltaan sidottua, mutta ideologisiin merkityksiin sidotuilta 
vaikutuksiltaan kontingenttia, sattumanvaraista ja ei-ennustettavissa olevaa. Valta hal-
lintana on perustaltaan ja merkityksiin sidotuilta lopputuloksiltaan sattumanvaraista, 
ei-ennustettavissa olevaa. Valta rajoittamisena katsoo vallan olevan luonteeltaan inten-
tionaalista, koska se perustuu pyrkimysten väliseen kiistaan, jossa sosiaalityöntekijä saa 
yleensä aikomuksensa läpi ja asiakas joutuu lykkäämään omia aikomuksiaan. Sosiaali-
työntekijän ja asiakkaan kiistat koskevat heidän tulevaisuuteen osoittavia tavoitteitaan, 
eivätkä niinkään heidän toimintaansa liikkeelle sysääviä tarpeitaan. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä muistuttaa valtaa rajoittamisena siinä, että se on 
luonteeltaan intentionaalista. Se poikkeaa vallasta rajoittamisena kuitenkin siinä, ettei 
tarkoituksellisuudessa ole kyse vain tilanteista, joissa sosiaalityöntekijä – eriasteisesti 
oikeutettavalla – vallankäytöllään rajoittaa hetkellisesti asiakkaan pyrkimyksiä omien 
aikomustensa suuntaan. Tarkoituksellisuus ”kattaa” myös tilanteet, joissa sosiaalityön-
tekijä puuttuu asiakkaan toimintaan, jos asiakas ei ennakoi sosiaalityöntekijän tahtoa 
toivotulla tavalla. Valta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä poikkeavat 
vallasta hallintana siinä, että 1) sosiaalityöntekijän vallan käytöllä on perusta, joka 
pohjautuu hänen ja asiakkaan väliseen resurssiepätasapainoon ja 2) sosiaalityöntekijän 
pyrkimykset osoittavat suunnan, johon hän yrittää asiakkaan käyttäytymistä resurs-
seillaan rajoittaa. 

Valta suostumuksen organisointina muistuttaa valtaa hallintana siinä, että so-
siaalityöntekijän ja asiakkaan vallankäytön seuraukset ovat sattumanvaraisia eikä 
vallankäytön lopputuloksia ole mahdollista ennustaa etukäteen esimerkiksi jonkun 



232 | Samuli Aikio: Viisi näkökulmaa valtaan – Sosiaalityön taustalla olevien valtakäsitysten teoreettista pohdintaa

periaatteen mukaan. Vallassa hallintana tämä tarkoittaa sitä, ettei työntekijän ja asiak-
kaan toiminnalla ole etukäteen historiallisesti ennustettavaa suuntaa, koska rationaa-
lisuuksien, diskurssien ja tekniikoiden elementtejä voidaan valikoida ja koota yhteen 
erilaisiksi ”tulkintapaketeiksi” historiallisesti erityisillä tavoilla. Vallassa suostumuksen 
organisointina taas sitä, että vallan tuloksia ei voida ennustaa, koska työntekijä ja 
asiakas käyvät historiallisesti erityisissä sosiaalisissa käytännöissä jatkuvaa ideologista 
kamppailua siitä, millaisia merkityksiä eri asioille ja ongelmille diskursseissa annetaan 
ja miten diskursseja tulkitaan. Vaikka valta suostumuksen organisointina ja hallintana 
muistuttavat valtaa riippuvuutena vallan käytön ei-tarkoituksellisilta seurauksiltaan, 
ne poikkeavat siitä siinä, ettei niiden huomio ole sen tapaan toiminnan aiheuttaman 
”mikrorakenteellisen aseman suotuisuuden” muutoksissa. Ne tarkoittavat sattumanva-
raisuudella pikemminkin sitä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas eivät välttämättä asetu 
diskurssien ja maailmankuvien ehdottamiin tulkinnallisiin asemiin, vaan he voivat 
antaa asioille yllättäviä, arvaamattomia merkityksiä. 

Valta hallintana poikkeaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, että se ulottaa 
sattumavaraisuuden vallan perustaan tai lähteisiin. Siinä vallalla ei ole yhtä pysyvää 
lähdettä tai perustaa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan käyttämät järkeilemisen tavat ja 
hallinnan tekniikat, joiden mukaan he hallitsevat itseään ja toisiaan kasataan yhteen 
useista, historiallisesti satunnaisista lähteistä, jotka voitaisiin valita ja koota monella 
muullakin tavalla. Vallassa suostumuksen organisointina ideana on se, että vain rat-
kaisevassa asemassa tuotantosuhteissa olevat luokat – pääoman omistajat ja työväen-
luokka – pystyvät tekemään valtiota ohjatessaan yhteiskuntaa radikaalisti muuttavia 
poliittisia reformeja. Porvariston ja työväenluokan perustava asema taloudessa ei takaa 
niille automaattisesti valtaa valtion ja kuntien ohjaksissa. Vallan horjuttaminen, hank-
kiminen ja ylläpitäminen riippuvat viime kädessä siitä, kykenevätkö ne hankkimaan 
valtion ja kuntien virkamiesten (esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden) ja kansalaisyhteis-
kunnissa toimivien toimijoiden (esimerkiksi tiedotusvälineiden ja perheiden) avulla 
riittävän laajan kannatuksen ja suostumuksen yhteiskunnan eri luokissa ja ryhmissä ja 
yhdistämään ne poliittisten tavoitteidensa taakse. Taulukko 16 tiivistää valtaotteiden 
käsitykset vallan luonteesta.
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Taulukko 16. Valtaotteet vallan luonteen näkökulmasta

Valta rajoitta
misena

Episodisesti 
rajoittavaa.

Pyrkimysten vastak
kaisuudelta nega
tiivista, mutta sitä 
positiivisilla puolilla 
tasapainottavaa.

Ulkoista, toimi
joiden välisiin 
resurssieroihin 
perustuvaa.

Pienen osan 
toiminnasta 
kattavaa.

Tarkoituksel
lista.

Valta riippu
vuutena

Rakenteelli
sesti rajoitta
vaa.

Palvelujen ylimää
rältään negatiivista, 
mutta sitä positiivi
silla puolilla tasapai
nottavaa.

Ulkoista, toimi
joiden välisiin 
resurssieroihin 
ja heidän 
toistensa resurs
seille antamaan 
arvoon perus
tuvaa. 

Suuren osan 
toiminnasta 
kattavaa.

Toiminnan 
mikroraken
teellisilta seu
rauksiltaan 
ei tarkoituk
sellista.

Valta vuoro
vaikutukselli
sena kykynä

Episodisesti ja 
taipumuksel
lisesti rajoit
tavaa.

Negatiivisuus työn
tekijän tavoitteiden 
ja asiakkaan tottele
misen syiden välisen 
ristiriidan voimak
kuuteen viittaavaa.
Negatiivisuutta 
positiivilla puolilla 
tasapainottavaa.

Ulkoista, toimi
joiden välisiin 
resurssieroihin 
ja hallitun 
uskomuksiin 
hallitsijan vallan 
käytön oikeu
tettavuudesta 
perustuvaa. 

Pienehkön 
osan toi
minnasta 
kattavaa.

Tarkoituksel
lista.

Valta suostu
muksen 
organisoin
tina

Ajattelemisen 
ja toimimisen 
horisontin 
tuottavaa ja 
käytännöissä 
ruumiillistu
vaa.

Negatiivisia/
positiivisia puolia 
sekoittavaa.
Käsitysten neu
voteltavuus/
eineuvoteltavuus, 
moniäänisyys/ yk
siäänisyys, älyllinen 
ja moraalinen yhte
näisyys/hajanaisuus 
positiivisia ja nega
tiivisia asioita. 

Sisäistä, 
taloudellisiin 
suhteisiin ja 
sosiaalisiin 
käytäntöihin 
perustuvaa.

Kaiken 
ajattelun ja 
toiminnan 
kattavaa.

Perustaltaan 
luokkaase
maan sidot
tua, mutta 
ideologisiin 
merkityksiin 
sidotuilta vai
kutuksiltaan 
sattumanva
raista.

Valta 
hallintana

Ajattelemisen 
ja toimimisen 
puitteet tuot
tavaa.
Yksilöissä ja 
yhteiskunnas
sa ruumillis
tuvaa.

Negatiivisia ja 
positiivisia puolia 
sekoittavaa. Käsitys
ten neuvoteltavuus/
eineuvoteltavuus 
ja moniäänisyys/
yksiäänisyys positii
visia ja negatiivisia 
asioita.

Sisäistä, 
toimijoiden 
vuorovaikutuk
seen hallinnan 
tekniikoissa 
perustuvaa.

Kaiken 
ajattelun ja 
toiminnan 
kattavaa.

Perustaltaan 
ja merkityk
siin sidotuilta 
vaikutuksil
taan sattu
manvaraista.

7.1  Valtaotteiden tietokäsityksistä vallan muihin ulottuvuuksiin

Käsittelen seuraavaksi valtaotteita tiedon näkökulmasta. Valta rajoittamisena ja 
riippuvuutena katsovat tiedon olevan subjektista (sosiaalityöntekijästä ja asiakkaasta) 
lähtevää, mutta painottavat sitä hieman eri tavoin. Valta vuorovaikutuksellisena ky-
kynä, hallintana ja suostumuksen organisointina muistuttavat toisiaan siinä, että ne 
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katsovat tiedon olevan sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksesta lähtevää, vaikka ne 
eroavatkin toisistaan siinä, miten ne tämän ymmärtävät 

Valta rajoittamisena katsoo tiedon olevan subjektin yksilöllisistä kokemuksista ja ha-
vaitsemisen ja tulkitsemisen malleista lähtevää. Sosiaalityöntekijä on oppinut muiden 
ihmisten ja asiakkaiden (mukautuvaa tai alistuvaa) käyttäytymistä havainnoimalla 
ja tulkitsemalla, miten asiakkaan toimintaa kannattaa rajoittaa omien päämäärien 
edistämiseksi. Tämä johtuu siitä, että työntekijällä on asiakasta enemmän kokemusta 
siitä, mistä asiakkaan ongelmissa on kyse ja millaisin keinoin ja tavoittein niitä voidaan 
ratkoa. Kokemukset vallan käytöstä eivät yksistään takaa menestyksellistä vallan käyt-
töä. Sosiaalityöntekijän on opittava myös käsitteitä, joilla tulkita osuvasti havaintoja, 
jotka koskevat asiakkaiden ongelmatiikkaa ja asiakkaisiin kohdistuvaa rajoittavaa 
vallankäyttöä. Sosiaalityöntekijän tiedollinen auktoriteetti ja ”ylemmyys” asiakkaaseen 
perustuvat sosiaalityöntekijän ”rajoituskokemuksiin” ja tietoisesti opittuihin havaitsemisen 
ja tulkitsemisen malleihin.

Myös valta riippuvuutena ymmärtää tiedon subjektin yksilöllisistä kokemuksista ja 
havaitsemisen ja tulkitsemisen malleista lähtevänä. Kyse ei ole vallan rajoittamisen tapaan 
tietoiseen valtakäsitteiden oppimiseen perustuvasta hahmottamisen ja tulkitsemisen 
tavasta eikä tietoisesta, tulevaisuuteen suuntautuneesta rationaalisesta laskelmoinnista. 
Työntekijä ja asiakas oppivat tiedostamattaan aiemmista sosiaalisista vaihdoista ha-
vaitsemisen ja tulkitsemisen malleja, jotka ohjaavat huomaamatta heidän ”arvioitaan” 
siitä, lisätäkö vai vähentääkö vaihtoja eri toimijoiden kanssa omien tavoitteidensa 
edistämiseksi. ”Tiedollinen ylemmyys” perustuu sosiaalityöntekijän ”vaihtokokemuksiin” 
ja vaihtokokemuksista tiedostamatta omaksuttuihin hahmottamisen ja tulkitsemisen mal-
leihin. Sosiaalityöntekijän asiakasta suurempi vaihtokokemusten määrä ja niistä opitut 
vaihtamisen mallit tarkoittavat sitä, että sosiaalityöntekijä tietää asiakasta paremmin 
1) mistä asiakkaan ongelmissa on kyse ja millaisin keinoin ja tavoittein niitä voidaan 
selvittää ja 2) millainen toiminta edistää tai haittaa hänen päämääriensä saavuttamista 
asiakastyöskentelyssä.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä, suostumuksen organisointina ja hallintana 
eroavat vallasta rajoittamisena ja riippuvuutena siinä, että ne uskovat havaitsemisen, 
tulkitsemisen ja vuorovaikutuksen tapaan vaikuttavan yhteiset arvot, uskomukset, käsit-
teet ja tavoitteet, joita sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat sosiaaliseen toimintaan osallis-
tuessaan omaksuneet. Vallassa rajoittamisena ja riippuvuutena työntekijä ja asiakas eivät 
tulkitse havaintojaan yhteisen, kulttuurisesti jaetun tiedon varassa, vaan he arvioivat ja 
arvottavat havaintoja kumpikin tahollaan. Valta vuorovaikutuksellisena kykynä uskoo 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan oppineen muiden ihmisten kanssa toimiessaan yhtei-
sesti jaettuja arvoja, uskomuksia ja tavoitteita, jotka vaikuttavat paitsi heidän tapaansa 
arvioida vallan käytön oikeutettavuutta myös heidän väliseen vuorovaikutukseensa. 
Vaikka asiakkaalta vuorovaikutuksen aikana saatu tieto tarkentaa työntekijän tiedollista 
käsitystä, vuorovaikutuksessa jaettu tieto palautuu lopulta työntekijän tiedolliseksi tul-
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kinnaksi siitä, miten hänen kannattaa käyttää valtaa asiakkaaseen eri tilanteissa. Tieto 
on sosiaalisesta vuorovaikutuksesta lähtevää, mutta toimijoiden tulkintojen ja pyrkimysten 
kautta välittyvää. Sosiaalisesta vuorovaikutuksesta omaksutun tiedon välittyneisyys 
toimijan kautta tarkoittaa samalla sitä, että sosiaalityöntekijän tiedollinen auktoriteetti 
perustuu sosiaalityöntekijän asiakasta osuvampiin käsitteellisiin tulkintoihin asiakkaan 
ongelmista, vallasta ja vallan käytöstä.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä muistuttaa valtaa rajoittamisena kahdella ta-
valla. Ensimmäiseksi se uskoo sosiaalityöntekijän käyttävän tietoa tietoisesti hyväksi 
saadakseen asiakkaan toteuttamaan tahtonsa. Toiseksi se uskoo työntekijän tiedollisen 
ylemmyyden perustuvan sekä asiakasta osuvampiin käsitteellisiin tulkintoihin asiakkaan 
ongelmista ja vallasta, että asiakastyön kokemuksista opittuihin taitoihin. 

Valta suostumuksen organisointina ei pidä subjektia tietoisuuden lähteenä. Subjektin 
tieto ja tietoisuus ovat pikemminkin sosiaalisten ja poliittisten käytäntöjen, niissä tiivis-
tyvien maailmankuvien välisten ideologisten kamppailujen ja talouden tuotannollisten 
suhteiden tulosta. Tuotannolliset suhteet vaikuttavat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
tietoon kiertoteitse. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tietoon vaikuttaa se, kumman 
taloudellisesti fundamentaalisen luokan – pääoman omistajien vai työläisten – maa-
ilmankuva on valtion, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan instituutioissa vallitsevana 
ja miten muiden luokkien ja ryhmien kulttuurisia käsityksiä maailmasta ”istutetaan” 
kilpailevien fundamentaalisten luokkien kulttuurisiin maailmankuviin. Heidän tietoon-
sa ja tapaansa organisoida toimintaansa vaikuttaa se, millaisiin asemiin he kykenevät 
asettumaan sosiaalisiin instituutioihin ja käytäntöihin kiteytyneiden maailmankuvien 
välisissä ideologisissa kamppailuissa, joilla ylläpidetään, vastustetaan tai muutetaan 
vallitsevaa järjestystä ja sille ominaisia taloudellisia suhteita kuten omistussuhteita ja 
tuotannon ”hedelmien” jakoa. 

Valta suostumuksen organisointina eroaa kolmesta edellisestä otteesta siinä, ettei se 
usko ”tiedollisen ylemmyyden” perustuvan yksilöllisiin kokemuksiin ja havaitsemisen 
ja tulkitsemisen malleihin ja yksilöllisiin tulkintoihin, vaan kulttuuriseen hierarkki-
suuteen tai tasavertaisuuteen. Sopeuttavat ja haastavat sosiaaliset käytännöt tuottavat 
sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle tiedollisesti kaksi erilaista maailmankuvaa: kulttuuri-
sesti hierarkkisemman tai tasavertaisemman. Taloudellisesti fundamentaalisen luokan 
maailmankuvaan perustuva tieto voi olla kulttuurisesti hierarkkista, eri luokkien ja 
ryhmien tiedon eriarvoiseen asemaan asettavaa. Toimintaansa hierarkkisen, sopeutta-
van maailmankuvan mukaan jäsentävät työntekijä ja asiakas sulattavat ja sopeuttavat 
muilta luokilta ja ryhmiltä ”poimimiaan” ja omaksumiaan kulttuurisesti vähemmän 
arvostettuja uskomuksia, arvoja, tavoitteita ja ongelman asetteluja kulttuurisesti 
hallitsevaan maailmankuvaan tai tekevät siihen tarkennuksia ja poikkeuksia omien 
luokka- ja ryhmä-asemiensa pohjalta.

Taloudellisesti fundamentaalisen luokan maailmankuvaan perustuva tieto voi olla 
myös kulttuurisesti tasavertaisempaa, eri luokkien ja ryhmien tietoa kunnioittavaa ja 
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eri käsityksiä tasapuolisempaan vuoropuheluun asettavaa. Toimintaansa haastavan 
maailmankuvan mukaan jäsentävät sosiaalityöntekijä ja asiakas paljastavat ja kääntävät 
esimerkiksi asiakkaan puheissa ja ”puheenparsissa” piilevää arkijärkeä ja asiakaskäytän-
töihin kiteytynyttä praktista tietoa diskursiiviseen, käsiteltävään muotoon ja muokkaa-
vat niiden käyttökelpoisimpia osia vallitsevan sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen 
järjestyksen haastavaan muotoon.

Valta hallintana muistuttaa valtaa vuorovaikutuksellisena kykynä ja suostumuksen 
organisointina siinä, että se katsoo tiedon olevan sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja 
suhteista lähtevää. Se poikkeaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, että se 
ei usko tiedon olevan sosiaalisten ja poliittisten käytäntöjen ja niihin kiteytyneiden 
ideologisten maailmankuvien välittämää ja tuottamaa. Se katsoo sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan tiedon olevan hallinnan järkien, tekniikoiden ja diskurssien välittämää ja 
tuottamaa ja hallinnan järjistä, tekniikoista ja diskursseista lähtevää. Heidän tietonsa 
muodostuu ja muuttuu sen mukaan, kuinka he vastaavat hallinnan tekniikoiden 
”esittämiin pyyntöihin”, miten ajatella ja toimia suhteessa toisiin ihmisiin, itseensä, 
ympäristöön ja niitä koskeviin ongelman asetteluihin. Valtaote poikkeaa vallasta 
suostumuksen organisointina myös siinä, ettei se pidä vallan suostumuksen orga-
nisointina tapaan talouden tuotannon suhteita tiedon muodostumisen kannalta 
perustavimpina suhteina. 

Valta hallintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina edelleen siinä, että tieto 
ei perustu kulttuuriseen hierarkkisuuteen ja tasavertaisuuteen, vaan asiantuntijatiedon 
ja ”ruohonjuuritason” tiedon väliseen hierarkkisuuteen tai tasavertaisuuteen. Tieteeseen 
ja asiantuntemukseen perustuvat normalisoivat hallinnan tekniikat muistuttavat tiedon 
hierarkkisuudessa hallitsevaan maailmankuvaan perustuvia sopeuttavia sosiaalisia käy-
täntöjä sikäli, että ne arvioivat ja arvottavat asiakkaan ajatuksia, toimintaa ja kehitystä 
hallitsevan maailmankuvan sijasta normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla ja 
jättävät vähemmän tilaa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän muilta ryhmiltä ja muista 
diskursseista ja käytännöistä omaksumille tiedoille ja kokemuksille. 

Asiantuntijatiedon ja ruohonjuuritasotiedon väliseen tasavertaiseen vuoropuheluun 
perustuvat ei-normalisoivat hallinnan tekniikat muistuttavat haastavia sosiaalisia käy-
täntöjä siinä, että ne arvostavat ryhmien ja toimijoiden erilaisia käsityksiä ja eri tietojen 
tasavertaista vuoropuhelua. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat arvostavat yhtä lailla 
alistetussa asemassa olevien ihmisten tietoa kuin sosiaalityöntekijän asiantuntijan 
tietoakin, vaikka puolustavatkin tieteen kanssa ”alakynteen” jääneitä alistettuja tiedon 
muotoja. Sosiaalityöntekijä ei tällöin käsittele asiakkaan arvoja, uskomuksia, toimin-
taa, vaatimuksia ja ongelmia automaattisesti tieteellisessä viitekehyksessä, vaan yrittää 
kääntää esimerkiksi kysymyksillä asiakkaan praktista tietoa diskursiiviseen, sanalliseen 
muotoon, jotta hän saisi asiakkaan alistetun tiedon ja sosiaalityöntekijän asiantuntijatie-
don tasavertaisempaan vuoropuheluun keskenään. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat 
eroavat haastavista sosiaalisista käytännöistä kuitenkin siinä, ettei sosiaalityöntekijä 
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koeta teoreettisen tietämyksensä varassa muuntaa erilaista tietoa lopuksi ideologisesti 
yhtenäisempään, vallitsevan järjestyksen muuttamiseen mahdollistavaan muotoon.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä muistuttaa valtaa suostumuksen organisointina 
ja hallintana sikäli, että taivutteleminen on asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tiedon kan-
nalta suhteellisen tasavertainen vallan muoto. Taivutteleminen jättää asiakkaan tiedolle 
suhteellisen paljon tilaa, koska hän voi arvioida ja arvottaa työntekijän argumentteja 
omien arvojensa ja pyrkimystensä näkökulmasta. Myös vallassa riippuvuutena työntekijä 
ja asiakas voivat toisinaan olla tiedollisesti tasavertaisia, jos he ovat yhtä riippuvaisia 
toisistaan ja jos he luottavat tiedollisesti yhtä paljon toistensa tekemiin palveluksiin. 

Vaikka valta vuorovaikutuksellisena kykynä katsoo tiedon olevan sosiaalisesta vuo-
rovaikutuksesta ja sosiaalisista käytännöistä lähtevää, sen huomio on vallan rajoitta-
misena tapaan yksilöllisessä, kapea-alaisessa diskursiivisessa tiedossa. Tämä johtuu siitä, 
että se katsoo sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista käytännöistä kumpuavan 
tiedon välittyvän viime kädessä yksilöiden tulkintojen ja pyrkimysten kautta. Valta 
rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä uskovat sosiaalityöntekijän ja asiak-
kaan pystyvän valtaa harjoittaessaan ja vastustaessaan havaitsemaan, ilmaisemaan ja 
tietämään omat pyrkimyksensä. Tiedon diskursiivisuus tarkoittaa valtaotteissa myös 
sitä, että sosiaalityöntekijä pystyy valtaa asiakkaaseen käyttäessään tunnistamaan, il-
maisemaan ja käsittelemään asiakasta koskevaa tietoa ja erilaisia vallan aspekteja kuten 
vallan muotoja, alaa ja intensiteettiä. 

Vaikka valta vuorovaikutuksellisena kykynä sivuuttaa praktisen tiedon, se eroaa 
vallasta rajoittamisena siinä, että taivutteleminen ja kompetentti auktoriteetti mahdol-
listavat periaatteessa asiakkaan praktisen, hiljaisen tiedon kääntämisen diskursiiviseksi 
tiedoksi. Sosiaalityöntekijä voi argumenteillaan, kysymyksillään ja neuvoillaan auttaa 
asiakasta selventämään esimerkiksi sitä, mitä hän haluaa ja tarvitsee. Valta riippuvuutena 
poikkeaa vallasta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, että sen huomio 
on yksilöllisessä, kapea-alaisessa praktisessa tiedossa. Praktisessa tai hiljaisessa tiedossa on 
kyse sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle vaihtotilanteista kertyneestä yksilötiedosta, jota 
he eivät tietoisesti havaitse, artikuloi ja käsittele, mutta joka ohjaa kaikessa hiljaisuudessa 
heidän toimintaansa. Ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijä ja asiakas oppivat – asiaa 
sen kummemmin tiedostamatta – vähitellen vaihtojen toistuessa luottamaan toistensa 
vastapalveluksiin ja vaihtojen hyödyllisyyteen. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tieto ei 
työskenneltäessä jää täysin praktiselle, tiedostamattomalle tasolle, koska asiakassuun-
nitelma tarjoaa diskursiivista, sanallista ja tiedostettavissa olevaa tietoa siitä, millaisia 
palveluksia he voivat karkeasti ottaen odottaa toisiltaan. 

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana poikkeavat edellä mainituista valta-
otteista siinä, että ne korostavat diskursiivisen ja praktisen tiedon yksilöllisyyden sijasta 
niiden sosiaalisuutta ja niiden välistä yhteispeliä. Ne ohjaavat vallan tarkastelussa huo-
miota 1) praktisen, itsestäänselvyydeksi muuttuneen tiedon kääntämiseen sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa diskursiiviseen, sanoin ilmaistavaan ja käsitettävään muotoon ja 
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2) esimerkiksi kouluissa, virastoissa, yrityksissä ja mediassa toistettavan diskursiivisen 
tiedon muuttumiseen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vähitellen praktiseksi, luonnol-
liseksi, ei kyseenalaistettavissa ja ilmaistavissa olevaksi tiedoksi.

Haastavat sosiaaliset käytännöt ja ei-normalisoivat hallinnan tekniikat muistutta-
vat toisiaan siinä, että ne korostavat valta-asetelmia ja valtaa vastustettaessa praktisen 
tiedon käännettävyyttä diskursiiviseksi tiedoksi. Se tarkoittaa vallassa suostumuksen 
organisointina 1) hallitsevan luokan maailmankuvaa pönkittävien sosiaalisten käytän-
töjen ja luonnollisiksi muuttuneiden uskomusten, arvojen, periaatteiden ja ongelman 
asettelujen paljastamista ja kyseenlaistamista ja 2) asiakkaan teoissa ja puheissa piilevän 
arkijärjen ja asiakaskäytäntöihin uppoutuneiden käyttökelpoisimpien arvojen, usko-
musten, ajatusten, periaatteiden ja ongelman asettelujen alkujen ja itujen kääntämistä 
praktisesta, hiljaisesta muodosta diskursiiviseen, käsitettävään ja käsiteltävään muotoon. 
Vallassa hallintana se merkitsee 1) normalisoivia hallinnan tekniikoita ohjaavan, itses-
tään selvyytenä otetun asiantuntijatiedon oletusten paljastamista ja kyseenalaistamista 
ja 2) asiakkaan ”arjen hallinnan tekniikoissa” piilevän alistetun tiedon ja sosiaalityön 
hallinnan tekniikoissa ”muhivien” vaihtoehtoisten arvojen, uskomusten, periaatteiden, 
pyrkimysten ja ongelmien kääntämistä diskursiiviseen, sanoin ilmaistavaan ja työstet-
tävissä olevaan muotoon. 

Valta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä eroavat vallasta hallintana ja 
suostumuksen organisointina siinä, että ne korostavat vallan ja tiedon dialogisuuden 
(vuoropuhelun) sijasta tiedon alisteisuutta toimijan vallalle. Tieto on vallassa rajoitta-
misena ja vuorovaikutuksellisena kykynä toisaalta yleinen ehto tietoiselle ja taitavalle 
vallankäytölle ja toisaalta yksi vallan käytön välineistä. Vaikka ne katsovat vallan hal-
linnan tapaan tiedon 1) mahdollistavan ongelman, ratkaisukeinojen ja tavoitteiden 
asettamisen käytettäessä valtaa, 2) mahdollistavan valtasuhteiden vahvistamisen ja 
heikentämisen ja vallan käytön 3) mahdollistavan tiedon keruun, kokoamisen ja täs-
mentämisen, tieto on valjastettu pääasiallisesti vallan ja valtaa käyttävän työntekijän 
palvelukseen. 

Vallassa riippuvuutena tieto on rakenteelliselle vallalle alisteista sikäli, että työnteki-
jän tiedollinen ”ylemmyys” asiakkaaseen johtuu hänen rakenteellisesta valta- ja ”etu-
lyöntiasemastaan” riippuvuussuhteissa. Tiedollinen ”ylemmyys” perustuu siihen, että 
sosiaalityöntekijällä on asiakkaaseen verrattuna moninkertainen määrä vaihtosuhteita 
(asiakassuhteita), joista hän saa hiljaista, ei-tiedostettua tietoa siitä, mistä asiakkaiden 
ongelmissa on kyse ja miten ratkoa niitä omia pyrkimyksiään edistävillä tavoilla. Sosi-
aalityöntekijän ja asiakkaan välinen ”tietoasetelma” alkaa tasapainottua, jos asiakas saa 
positiivisten kytkentöjen kautta hankittua uusia, vaihtoehtoisia palvelujen vaihtajia ja 
saa lisääntyneiden vaihtojen seurauksena hankittua itselleen uusia, vaihtoja edistäviä 
resursseja ja taitoja. Valta hallintana eroaa vallasta rajoittamisena, riippuvuutena ja 
suostumuksen organisointina siinä, että se ei usko vallan käytön ja valtasuhteiden 
mahdollistavan vain tiedon kokoamista ja täsmentämistä, vaan ylipäätään tekevän 
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mahdolliseksi asioiden, ilmiöiden ja ihmisten ottamisen tutkimuksen ja hallitsemisen 
kohteiksi ja totuuden kriteerien määrittelemisen eri diskursseille, joiden varassa tietoa 
kerätään, kootaan ja täsmennetään. 

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina eroavat kolmesta edellä mainitusta 
valtaotteesta siinä, että ne uskovat niistä poiketen vallan (hallinnan tekniikoiden ja 
sosiaalisten käytäntöjen) vaikuttavan tiedolliseen käsitykseen, joka työntekijällä ja 
asiakkaalla on sosiaalityön tehtävästä ja prosessista, identiteetistään ja intresseistään. 
Valta suostumuksen organisointina poikkeaa vallasta hallintana siinä, ettei sen huomio 
ole vallan mahdollistavassa vaikutuksessa ottaa asioita, ilmiöitä ja ihmisiä tietämisen 
ja hallitsemisen kohteiksi, vaan ihmisten erilaisten tietojen ohjaamisessa ja kanavoi-
misessa sosiaalisten käytäntöjen (vallan) avulla ymmärrystä rajoittaviin ja laajentaviin 
horisontteihin eli maailmankuviin. Valta suostumuksen organisointina eroaa vallasta 
hallintana edelleen siinä, ettei sen huomio ole vallan suomassa mahdollisuudessa mää-
ritellä totuuden kriteerejä diskursseille. Sen fokus on taloudellisesti fundamentaalisen 
luokan mahdollisuudesta päättää siitä, miten eri luokkien ja ryhmien kulttuurisia ele-
menttejä lopulta nivelletään maailmankuvaan, jotka mahdollistavat niin taloudellisten 
tuotantosuhteiden ylläpitämisen kuin niiden radikaalin muuttamisenkin. 

Valta hallintana poikkeaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, että se korostaa 
tiedon reflektoitavuutta jälkimmäisen painottaessa tiedon poliittisuuden tiedostettavuut-
ta.15 Vallassa suostumuksen organisointina sopeuttavat sosiaaliset käytännöt rajoittavat 
merkittävästi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan mahdollisuuksia tiedostaa, miten he, 
sosiaaliset organisaatiot, instituutiot, ryhmät, luokat ja yhteiskunta ovat tulleet sellai-
seksi, kuin mitä ne ovat, mitä muuta ne voisivat olla ja miten muuten ne voisivat toimia. 
Haastavat sosiaaliset käytännöt taas parantavat heidän mahdollisuuksiaan tiedostaa, 
että identiteetit, sosiaaliset organisaatiot, instituutiot, ryhmät, luokat ja yhteiskunta 
ovat ihmisen sosiaalisen toiminnan tulosta ja että he voivat ajatteluaan ja toimintaansa 
johdonmukaistamalla ja yhtenäistämällä muuttaa identiteettiään. Ne parantavat näin 
heidän edellytyksiään osallistua poliittiseen toimintaan ja kyseenalaistaa ja muuttaa 
syrjiviä käytäntöjä ja rakenteita ylläpitävää järjestystä.

Vallassa hallintana normalisoivat hallinnan tekniikat kaventavat sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan mahdollisuuksia reflektoida, mitä he, asiat ja niiden järjestys ovat, arvioimalla 
toiminnan järkeä tieteen asettamalla normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla. 
Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat laventavat reflektoimisen mahdollisuuksia irrot-

15 Jaotteluni tiedon poliittisuuden tiedostettavuuteen ja tiedon reflektoitavuuteen perustuu moderniin, 
kriittiseen käsitykseen politiikasta. Valta suostumuksen organisointina edustaa modernia ajatusta po-
litiikasta: politiikka on yhteiskunnallisen järjestyksen muuttamista, kritisointia ja siihen sitoutumista. 
Valta hallintana edustaa postmodernia ajatusta politiikasta: politiikka on mahdollisuuksien politiikkaa, 
jossa voi olla kyse niin paitsi yksilöllisestä elämänpolitiikasta myös hallitsevien, itsestään selvyyksiksi 
ajatustapojen ja käytäntöjen kyseenalaistamisesta, kritisoinnista ja muuttamisesta. (vrt. Smith, 2008, 
191–197; Pulkkinen, 1998, 96–111.)   
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taessaan heidät ”normaalisuuden piiristä” ja tehdessään tilaa toisin ajattelemiselle ja 
tekemiselle, esimerkiksi vaihtoehtoisten identiteettien pohdinnalle ja työstämiselle. 
Valta hallintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, ettei se tarkastele 
tietoa ensisijaisesti sen mukaan, vaikeuttaako vai edesauttaako se syrjivien rakenteiden 
ja käytäntöjen poliittisuuden tiedostamista ja kyseenalaistamista, vaan sen perusteella, 
missä määrin se sallii toimijoiden välisten erojen huomioimisen ja toisin ajattelemisen 
ja toimimisen. 

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä eroavat vallasta 
hallintana ja suostumuksen organisointina siinä, että ne eivät kiinnitä huomiota tiedon 
reflektoitavuuteen ja tiedon poliittisuuden tiedostettavuuteen. Ensimmäisen ja kolmannen 
otteen huomio on ensisijaisesti siinä, miten tieto auttaa sosiaalityöntekijää saavuttamaan 
pyrkimyksensä valtaa käytettäessä mahdollisimman vähäisellä vastarinnalla. Hiljaisen 
tiedon tiedostamiselle ja reflektoimiselle ei ole tarvetta, koska työntekijä tietää omat 
tavoitteensa, asiakkaiden ongelmat, niiden ratkaisukeinot ja valtaan liittyvät näkö-
kohdat. Vaikka valta vuorovaikutuksellisena kykynä sivuuttaa tiedon reflektoimisen 
ja tiedostamisen, se eroaa vallasta rajoittamisena siinä, että taivutteleminen ja kompe-
tentti auktoriteetti mahdollistavat periaatteessa asiakkaan praktisen, hiljaisen tiedon 
tiedostamisen reflektoimisen. 

Vallassa riippuvuutena tiedon reflektoimisen ja tiedon poliittisuuden sivuutta-
minen johtuu siitä, että se olettaa erilaisista vaihtosuhteista kertyneen praktisen, ei-
tiedostetun tiedon vaihtojen onnistumisista ja epäonnistumisista ohjaavan sitä, missä 
määrin työntekijä ja asiakas hakevat toisiltaan omia pyrkimyksiään edistäviä palveluja. 
Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tieto ei jää täysin praktiselle, tiedostamattomalle ta-
solle asiakassuunnitelman diskursiivisuuden vuoksi, mutta vaihtosuhteista karttuva 
tiedostamaton, hiljainen tieto ratkaisee viime kädessä sen, oppivatko he luottamaan 
siihen, että heidän kannattaa hakea toisiltaan omia aikomuksiaan edistäviä palveluja. 

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina muistuttavat toisiaan siinä, että ne 
kiinnittävät huomiota toisaalta tiedon historialliseen suhteellisuuteen, moninaisuuteen 
ja sattumanvaraisuuteen ja toisaalta tiedon luonnollisuuteen, ennustettavuuteen ja hal-
littavuuteen. Sosiaalityöntekijä osoittaa haastavissa sosiaalisissa käytännöissä tiedon 
historiallisen suhteellisuuden, moninaisuuden ja sattumanvaraisuuden paljastamalla 
paitsi käytännöissä piileviä, hallitsevan luokan maailmankuvaa pönkittäviä arvoja, us-
komuksia, periaatteita ja ongelman asetteluja, myös vaihtoehtoisia, muiden luokkien ja 
ryhmien ”edustamia” käsityksiä, ajatuksia ja ajatusten ja moraalin ituja. Maailmankuviin 
”istutettujen” kulttuuristen elementtien moninaisuus ja fragmentaarisuus ja toimijoi-
den kamppailut maailmankuviin istutettavien ainesten sopivuudesta ja istuttamisen 
tavoista tarkoittavat sitä, ettei sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toiminnalla ole etukäteen 
historiallisesti ”lukkoon lyötyä” suuntaa. 

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat auttavat oivaltamaan, kuinka historiallisesti 
erityiset ja muuttuvat rationaalisuudet asettavat rajat ja mahdollisuudet sille, miten 
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ihmiset ymmärtävät ja hallitsevat itseään, toisiaan, asioita ja maailmaa. Kyse sen ym-
märtämisestä, miten erilaisista, historiallisesti satunnaisista lähteistä työntekijän ja 
asiakkaan omaksumat järjet ja tekniikat on koottu, miten monilla muillakin tavoilla 
ne voitaisiin kasata ja ettei heidän toiminnallaan ole tämän vuoksi historiallisesti etu-
käteen ennustettavaa suuntaa. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat poikkeavat haasta-
vista sosiaalisista käytännöistä siinä, ettei työntekijä yritä teoreettisen tietonsa varassa 
muuntaa erilaista tietoa lopuksi ideologisesti yhtenäisempään, vallitsevan järjestyksen 
muuttamiseen mahdollistavaan muotoon. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat suh-
tautuvat tässä mielessä myönteisemmin tiedon moninaisuuteen ja hajanaisuuteen kuin 
haastavat sosiaaliset käytännöt, jotka pyrkivät yhtenäistämään fragmentaarista tietoa.

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina – erityisesti sopeuttavat käytännöt, 
normalisoivat hallinnan ja dominaation tekniikat – muistuttavat toisiaan siinä, että ne 
kiinnittävät huomiota tiedon luonnollisuuteen, ennustettavuuteen ja hallittavuuteen, 
vaikka ymmärtävätkin ne hieman eri tavoin. Tämä tarkoittaa normalisoivissa hallinnan 
tekniikoissa sitä, että työntekijä ja asiakas ottavat itsestäänselvyytenä tieteen asettamat 
normaalisuuden rajat ja arvioivat ja arvottavat oman ja toisen ajattelun ja toiminnan 
järkeä sen pohjalta. Vaikka työntekijä yrittää tiettyyn mittaan asti ohjata ja ennustaa 
asiakkaan toimintaa ”typistämällä” asiakkaan hajanaista ja epäjatkuvaa tietoa tieteen 
mallin mukaan yhtenäisemmäksi ja johdonmukaisemmaksi tiedoksi, asiakkaan hallit-
seminen edellyttää asiakkaan tietojen jonkinlaista huomioimista, vaikka ne olisivatkin 
hieman ristiriidassa tieteen käsitysten kanssa. 

Tiedon luonnollisuus ja hallittavuus merkitsevät sopeuttavissa käytännöissä sitä, 
etteivät työntekijä ja asiakas pysty kyseenalaistamaan hallitsevan luokan asettamaa 
”asioiden ja ihmisten luonnollista järjestystä”, jonka mukaan he arvioivat ja organisoi-
vat omaa ja toistensa ajattelua ja toimintaa. Vaikka työntekijä yrittää ohjata asiakkaan 
toimintaa hallitsevan maailmankuvan suuntaan, asiakkaan hallitseminen vaatii asiak-
kaan näkemysten ja intressien osittaista huomioimista, vaikka ne olisivatkin hieman 
ristiriidassa hallitsevan maailmankuvan kanssa. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä muistuttaa valtaa hallintana ja suostumuksen 
organisointina siinä, että se pitää tietoa historiallisesti suhteellisena, vaikka valtaote 
ymmärtääkin sen niitä selvästi kapeammin. Valtakäsitteiden tieto on historiallisesti 
suhteellista vain sikäli, että vaikka vallan muotojen, alan, intensiteetin (ja muiden val-
taotteessa käytettyjen valtakäsitteiden) sisällön tarkka sisältö vaihtelee ajan ja paikan 
mukaan, itse valtakäsitteet säilyvät samana. Vaikka valtaote katsoo vallan hallintana ja 
suostumuksen organisointina tapaan vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa vaikuttavan 
sosiaalityöntekijän tietoon, vuorovaikutuksessa jaettu tieto palautuu niistä poiketen 
lopulta sosiaalityöntekijän yksilölliseksi tulkinnaksi siitä, miten hänen kannattaa käyttää 
valtaa edistääkseen omia pyrkimyksiään. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä ja rajoittamisena eroavat vallasta hallintana 
ja suostumuksen organisointina siinä, että ne korostavat niistä poiketen tiedon pyrki-
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myksellistä hallittavuutta ja ennustettavuutta vallan käytössä. Tiedon hallittavuutta 
ja ennustettavuutta arvioidaan tällöin ensisijaisesti sosiaalityöntekijän vallan käytölle 
asettamien pyrkimysten valossa. Valta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä 
poikkeavat vallasta hallintana ja suostumuksen organisointina siinä, että ne sivuuttavat 
tiedon satunnaisuuden merkityksen painottaessaan tiedon tarkoituksellisuutta valtaa 
käytettäessä, kannatettaessa ja vastustettaessa. 

Valta rajoittamisena ja riippuvuutena eroavat vallasta vuorovaikutuksellisena kykynä 
siinä, että ne pitävät työntekijän kokemustietoa asiakkaista yksilöllisesti ja subjektiivi-
sesti suhteellisena. Sosiaalityöntekijöiden erot tiedossa riippuvat siitä: 1) miten paljon 
ja millaisia kokemuksia heille on kertynyt asiakkaiden kanssa työskenneltäessä ja 2) 
millaisia havaitsemisen ja tulkitsemisen malleja he ovat tietoisesti (valta rajoittamisena) 
tai tiedostamatta (valta riippuvuutena) vallasta ja vallan käytöstä oppineet 

Valta riippuvuutena muistuttaa valtaa hallintana ja suostumuksen organisointina 
siinä, että se kiinnittää huomiota sekä tiedon sattumanvaraisiin, että ennustettaviin, 
hallittavissa oleviin piirteisiin, vaikka piirteiden ala on niitä huomattavasti kapeampi. 
Tiedon ennustettavuus ja hallittavuus tarkoittavat sitä, että työntekijälle ja asiakkaalle on 
kertynyt sosiaalisten vaihtojen välityksellä riittävästi hiljaista (ei-eksplikoitavaa) tietoa 
siitä, että he voivat (ennustettavasti) luottaa toistensa palveluksiin omia pyrkimyksiään 
edistäessään. Tiedon sattumanvaraisuus taas merkitsee sitä, ettei heille ole karttunut 
sosiaalisten vaihtojen kautta riittävästi tietoa siitä, että he voisivat luottaa saavansa 
toisiltaan tarvitsemansa palvelut omia aikomuksiaan edistäessään.

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana eroavat vallasta rajoittamisena, 
riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, etteivät ne arvioi tiedon hyö-
dyllisyyttä ja haitallisuutta ensisijaisesti toimijoiden pyrkimysten näkökulmasta, vaan 
toimijoiden, talouden, yhteiskunnan ja väestön kykyjen ja elinvoiman samanaikaisen 
vahvistumisen ja heikentymisen perspektiivistä. Vallassa rajoittamisena ja vuorovaiku-
tuksellisena kykynä tiedon hyödyllisyyttä haitallisuutta tarkastellaan sen perusteella, 
missä määrin se auttaa työntekijää saavuttamaan vallankäytölle asetetut tavoitteet. 
Vallassa riippuvuutena vaihtotapahtumista saatavan kokemustiedon hyödyllisyyttä taas 
”punnitaan” sen pohjalta, auttaako se työntekijää ja asiakasta toimimaan sosiaalisissa 
vaihdoissa heidän pyrkimyksiään edistävillä tavoilla.

Valtaa hallintana ja suostumuksen organisointina yhdistää se, että ne katsovat val-
lan (hallinnan tekniikoiden ja sosiaalisten käytäntöjen) samanaikaisesti hyödyttävän 
(vahvistavan) ja haittaavan (heikentävän) sosiaalityöntekijän, asiakkaan, talouden, 
yhteiskunnan ja väestön tiedollista kykyä ja elinvoimaa. Vallassa suostumuksen orga-
nisointina sopeuttavat käytännöt vahvistavat toisaalta heidän älyllistä ja moraalista 
toimintakykyä hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa ja 
talouden ja yhteiskunnan toiminnan ennustettavuutta. Toisaalta ne heikentävät heidän 
mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan 
järjestyksen muuttamiseksi ja talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella ja 
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muuttaa rakenteellisia epäkohtiaan. Haastavat maailmankuvat vahvistavat toisaalta 
heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin 
vallitsevan järjestyksen muuttamiseksi ja talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, 
tarkastella ja muuttaa rakenteellisia epäkohtiaan. Toisaalta ne heikentävät heidän 
mahdollisuuksiaan toimia menestyksellisesti hallitsevan maailmankuvan mukaisessa 
yhteiskunnassa ja talouden ja yhteiskunnan kykyä toimia ennustettavasti ainakin ly-
hyellä aikavälillä.

Vallassa hallintana dominaation ja hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta sosiaali-
työntekijän ja tiedollista toimintakykyä ”normaalisuusperiaatetta” seuraavilla toiminnan 
alueilla ja väestön tiedollista elinvoimaa yhteiskunnassa. Toisaalta he heikentävät heidän 
mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia ”normaalin piirin” ulkopuolella ja väestön elinvoi-
maa, koska ne eivät haasta riittävästi väestön elämää sääteleviä tekniikoita ja tuo uusia 
ideoita kansalaisten toiminnan hallitsemiseen. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat 
vahvistavat toisaalta työntekijän ja asiakkaan mahdollisuuksia toisinajattelemiseen 
ja -tekemiseen ja väestön elinvoimaa, koska ne haastavat väestön elämää sääteleviä 
tekniikoita ja tuovat uusia ideoita kansalaisten toiminnan hallitsemiseen. Toisaalta ne 
heikentävät heidän toimintakykyään ”normaalisuus-periaatteen” mukaan toimivassa 
yhteiskunnassa ja väestön elinvoimaa ainakin lyhyellä aikavälillä, koska ne aiheuttavat 
”kitkaa” normaalisuus-periaatteen mukaan ”pyörivässä” yhteiskunnassa. Valta hal-
lintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, ettei se pohjaa käsitystään 
tiedon hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta siihen, missä määrin vallan tuottama tieto 
mahdollistaa poliittisesti vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen kritisoimisen ja 
muuttamisen. Taulukko 17 tiivistää valtaotteiden käsitykset tiedosta.
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Taulukko 17. Valtaotteiden käsitykset tiedosta 

Valta 
rajoitta
misena

Tieto subjektin yksilöllisistä 
kokemuksista ja havait
semisen ja tulkitsemisen 
malleista lähtevää. Tiedol
linen ylemmyys rajoitus
kokemuksiin ja tietoisesti 
opittuihin havaitsemisen 
ja tulkitsemisen malleihin 
perustuvaa.

Huomio yksilölliseen, 
kapeaalaiseen dis
kursiiviseen tietoon 
ja tiedon toimijan 
vallalle alisteisuuteen. 
Ei huomiota tiedon 
reflektoitavuuteen/
poliittisuuden tiedos
tettavuuteen. 

Huomio tiedon yksilölliseen, subjektii
viseen suhteellisuuteen. 
Tiedon pyrkimykselliseen hallittavuu
teen ja ennustettavuuteen.
Tiedon hyödyllisyyteen ja haitalli
suuteen toimijoiden pyrkimysten 
näkökulmasta.

Valta 
riippu
vuutena

Subjektin yksilöllisistä 
kokemuksista ja havait
semisen ja tulkitsemisen 
malleista lähtevää. Tiedolli
nen ylemmyys vaihtokoke
muksiin ja tiedostamatta 
omaksuttuihin havaitse
misen ja tulkitsemisen 
malleihin perustuvaa.

Yksilölliseen, kapea
alaiseen praktiseen 
tietoon ja tiedon 
alisteisuuteen raken
teelliselle vallalle. 
Ei huomiota tiedon 
reflektoitavuuteen/
poliittisuuden tiedos
tettavuuteen.

Tiedon yksilölliseen, subjektiiviseen 
suhteellisuuteen.
Vaihtoja koskevan hiljaisen tiedon en
nustettavuuteen ja satunnaisuuteen.
Tiedon hyödyllisyyteen ja haitalli
suuteen toimijoiden pyrkimysten 
näkökulmasta.

Valta 
vuoro
vaikutuk
sellisena 
kykynä

Tieto sosiaalisesta vuoro
vaikutuksesta lähtevää, 
mutta toimijoiden tulkin
tojen ja pyrkimysten kaut
ta välittyvää. Tiedollinen 
ylemmyys toimijoiden 
käsitteellisten tulkintojen 
osuvuuteen ja asiakastyön 
kokemuksiin perustuvaa.

Yksilölliseen, kapea
alaiseen diskursiivi
seen tietoon ja tiedon 
toimijan vallalle alistei
suuteen. Ei huomiota 
tiedon reflektoitavuu
teen/poliittisuuden 
tiedostettavuuteen. 

Valtaa koskevan tiedon historialliseen 
suhteellisuuteen ja sen yksilölliseen 
tulkittavuuteen. 
Tiedon pyrkimykselliseen hallittavuu
teen ja ennustettavuuteen.
Tiedon hyödyllisyyteen ja haitalli
suuteen toimijoiden pyrkimysten 
näkökulmasta.

Valta 
suostu
muksen 
organi
sointina

Tieto sosiaalisten ja po
liittisten käytäntöjen ja 
maailmankuvien välisten 
kamppailujen ja talouden 
tuotannollisten suhteiden 
tulosta. Tieto kulttuuriseen 
hierarkkisuuteen/tasaver
taisuuteen perustuvaa.

Diskursiivisen ja prakti
sen tiedon sosiaalisuu
teen ja dialogisuuteen. 
Tiedon ja vallan 
dialogisuuteen ja 
tiedon poliittisuuden 
tiedostettavuuteen. 

Tiedon historialliseen suhteellisuu
teen, moninaisuuteen ja sattumanva
raisuuteen/luonnollisuuteen, ennus
tettavuuteen ja hallittavuuteen. 
Siihen, että sosiaaliset käytännöt 
samanaikaisesti hyödyttävät (vahvis
tavat) ja haittaavat (heikentävät) sosi
aalityöntekijän, asiakkaan, talouden ja 
yhteiskunnan tiedollista kykyä.

Valta 
hallintana

Tieto hallinnan järkien ja 
tekniikoiden ja diskurssien 
tuottamaa. Tieto asian
tuntijatiedon ja ruohon
juuritason tiedon väliseen 
hierarkkisuuteen/tasaver
taisuuteen perustuvaa.

Diskursiivisen ja prakti
sen tiedon sosiaalisuu
teen ja dialogisuuteen. 
Tiedon ja vallan dia
logisuuteen ja tiedon 
reflektoitavuuteen.

Tiedon historialliseen suhteellisuu
teen, moninaisuuteen ja sattumanva
raisuuteen/luonnollisuuteen, ennus
tettavuuteen ja hallittavuuteen. 
Siihen, että dominaation ja hallinnan 
tekniikat samanaikaisesti hyödyttävät 
(vahvistavat) ja haittaavat (heikentä
vät) sosiaalityöntekijän, asiakkaan, 
yhteiskunnan ja väestön tiedollista 
elinvoimaa.

Vertailen seuraavaksi valtaotteita toimijan näkökulmasta. Valtaotteiden näkemykset 
toimijasta voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen osaan: olemuksellisiin ja ei-olemuk-
sellisiin käsityksiin toimijasta. Valta rajoittamisena ja riippuvuutena edustavat edellistä 
ja valta vuorovaikutuksellisena kykynä, suostumuksen organisointina ja hallintana 
jälkimmäistä näkemystä. Valta rajoittamisena ja riippuvuutena katsovat työntekijän ja 
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asiakkaan olevan olemukseltaan paitsi oppivia myös mielihyvää etsiviä ja mielipahaa 
välttäviä olentoja. Valtaotteita yhdistää ajatus siitä, että ihmisen olemukselliset piirteet 
ohjaavat työntekijän ja asiakkaan valtasuhteisiin hakeutumista tai niistä pois pyrkimistä. 

Vallassa rajoittamisena ihmiset etsiytyvät sellaisiin valtasuhteisiin, jotka tuottavat 
heille mielihyvää ja välttävät suhteita, jotka aiheuttavat heille mielipahaa. Asiakkaat 
ovat päätyneet sosiaalityöntekijän vallan kohteiksi, koska he eivät ole tehneet oikeita 
valintoja ja oppineet edistämään mielihyvän tyydyttämiseen ja mielipahan välttämiseen 
liittyviä tavoitteitaan kulttuurisesti hyväksytyillä tavoilla kuten koulutuksella ja työllä. 
Sosiaalityöntekijän ”vallan alle” joutuminen toimii eräänlaisena ”kimmokkeena” asi-
akkaan irtautumiselle valtasuhteesta ja pärjäämisestä omillaan. Vallassa riippuvuutena 
ihmiset hakeutuvat sellaisten vaihtosuhteiden äärelle, joiden he ovat oppineet tuottavan 
mielihyvää ja välttävän vaihtosuhteita, joiden he ovat oppineet aiheuttavan mielipahaa. 
Asiakas etsiytyy vaihtosuhteeseen työntekijän kanssa, koska hän on työntekijän kanssa 
toimiessaan saanut joistakin asioista enemmän mielihyvää ja vähemmän mielipahaa 
kuin muista vaihtosuhteista. Asiakas voi hakeutua vaihtosuhteeseen myös siksi, ettei 
hänellä ole muita, joiden kanssa hän voisi vaihtaa palveluja omaa mielihyvää edistäviin 
ja mielipahaa välttäviin pyrkimyksiinsä. 

Valtaotteet eroavat toisistaan kuitenkin siinä, miten tietoisina ja harkitsevina ne 
pitävät toimijoita. Valta rajoittamisena katsoo toimijoiden toiminnan perustuvan 
tietoiseen laskelmointiin; valta riippuvuutena taas uskoo sen pohjautuvan toimijoiden 
tiedostamattomaan oppimiseen. Valta rajoittamisena perustuu rationaalisen valinnan 
teorian olettamukseen toimijoista, jotka tietoisesti kalkyloivat toiminnan odotet-
tavissa olevia seurauksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijä ja asiakas 
tekevät tietoisia valintoja siitä, millaisia keinoja (hyväksyttäviä vai ei-hyväksyttäviä 
keinoja) he käyttävät omien tavoitteidensa edistämiseen ja millaisiin valtasuhteisiin 
he saattavat päätyä käyttämällä vääriä (ei-hyväksyttyjä) keinoja. Valta riippuvuutena 
puolestaan pohjautuu behavioristisen teorian olettamukseen toimijoista, jotka reagoivat 
toistensa käyttäytymiseen sen mukaan, millaisia seurauksia heidän toiminnallaan on 
ollut menneisyydessä, ilman tietoista, tulevaisuuteen suuntautuvaa laskelmointia. Se 
otaksuu työntekijän ja asiakkaan reagoivan tiedostamatta toistensa käyttäytymiseen 
sen perusteella, millaisia seurauksia heidän toiminnallaan on ollut aiemmin palve-
luksia vaihdettaessa, ilman tietoisia, omia pyrkimysten toteutumista tulevaisuudessa 
ennakoivia laskelmia. 

Valta rajoittamisena poikkeaa vallasta riippuvuutena myös siinä, että pitää ihmistä 
olemuksellisesti laiskana. Tämä on sen mukaan syy sille, miksi työntekijä ja asiakas 
eivät käytä valtaa ja asetu vastarintaan heille samantekevissä asioissa, vaan keskittyvät 
heille tärkeisiin asioihin.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä, suostumuksen organisointina ja hallintana 
eroavat vallasta rajoittamisena ja riippuvuutena siinä, että niiden mukaan ihmisellä 
ei ole olemusta. Ne eivät usko ihmisen olemuksen selittävän sitä, miksi he hakeutuvat 
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joihinkin valtasuhteisiin mutta karttavat joitakin toisia. Valta vuorovaikutuksellisena 
kykynä pitää sosiaalityöntekijää ja asiakasta sosiaalisina ja intentionaalisina toimijoina, 
mutta se ei katso heillä olevan pysyvää olemusta, joka ohjaisi ja selittäisi heidän toi-
mintaansa. Toiminnan sosiaalisuus tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijän vallankäyttö 
ja asiakkaan vallan käyttöön reagoiminen vaihtelevat sen mukaan, millaisia arvoja, 
normeja, uskomuksia ja tavoitteita he ovat omaksuneet toimiessaan muiden ihmisten 
kanssa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan käsitykset oikeutetusta vallankäytöstä vaihte-
levat sen mukaan, millaisessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä he ovat kasva-
neet. Vaikka heidän näkemyksensä oikeutetusta vallan käytöstä lähtevät sosiaalisesta 
vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista käytännöistä, ne välittyvät viime kädessä heidän 
yksilöllisten tulkintojensa ja pyrkimystensä kautta.

Valtaotteet poikkeavat toisistaan myös siinä, miten ne uskovat vallan vaikuttavan 
toimijaan. Valtaotteet voidaan jakaa kahteen ”leiriin”: 1) valta muuttaa toimijoiden 
käyttäytymistä, mutta ei heidän identiteettiään tai 2) valta muuttaa toimijoiden 
käyttäytymisen lisäksi heidän identiteettiään. Valta rajoittamisena ja riippuvuutena 
kuuluvat edelliseen ja valta vuorovaikutuksellisena kykynä, suostumuksen organisoin-
tina ja hallintana jälkimmäiseen luokkaan. Sosiaalityöntekijä ei vallassa rajoittamisena 
muuta vallan käytöllään asiakkaan identiteettiä, vaan rajoittaa asiakkaan olemuksen 
mukaista käyttäytymistä kuten hänen tunteitaan, asenteitaan ja tekojaan. Työntekijä 
rajoittaa asiakkaan käyttäytymistä sitä enemmän, mitä kattavammin, intensiivisemmin 
ja pitempään hän käyttää asiakkaaseen valtaa. Valta riippuvuutena poikkeaa vallasta 
rajoittamisena siinä, että asiakkaan käyttäytymistä ei rajoiteta työntekijän rajoitustoi-
menpiteillä. Kyse on sosiaalityöntekijän yleensä nauttimasta rakenteellisesta valtaedusta, 
joka aiheuttaa asiakkaalle työntekijää enemmän työtä ja rajoittaa asiakkaan identiteetin 
ilmenemismahdollisuuksia käyttäytymisessä. 

Valta riippuvuutena eroaa vallasta rajoittamisena siinä, ettei se usko vallan vain 
eriasteisesti rajoittavan toimijoiden käyttäytymistä, vaan myös helpottavan heidän 
käyttäytymistään, jos toimijoiden välistä rakenteellista asetelmaa tasapainotetaan. 
Kyse on siitä, että vaihtosuhteiden toimijoille tarkoituksetta tuottamat rakenteellisesti 
suotuisat tai epäsuotuisat asemat ja niihin liittyvät palvelujen ”yli- ja alimäärät” helpot-
tavat tai vaikeuttavat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteetin olemuksen mukaista 
käyttäytymistä. Koska asiakas on yleensä työntekijää epäsuotuisammassa rakenteellisessa 
asemassa, työntekijä yrittää tasapainottaa asiakkaan asemaa suhteessa omaan asemaansa 
lisäämällä hänen potentiaalisten vaihtokumppaniensa määrää ja vahvistamalla hänen 
resurssiensa arvoa muiden toimijoiden ”silmissä”.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä eroaa vallasta rajoittamisena siinä, että se uskoo 
sosiaalityöntekijän intentionaalisen vallan käytön muuttavan asiakkaan käyttäytymisen 
lisäksi rajoitetusti hänen identiteettiään. Työntekijä muuttaa sitä todennäköisemmin 
asiakkaan identiteettiä, mitä kattavammin (mitä useampaan elämänalueeseen), 
mitä intensiivisemmin ja pidempään hän käyttää asiakkaaseen valtaa. Työntekijän 
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mahdollisuuksia muuttaa asiakkaan identiteettiä rajoittaa merkittävästi se, että myös 
erilaisten yhteisöjen ja ryhmien sosiaaliset arvot, normit, odotukset ja tavoitteet ja 
muiden toimijoiden tarkoituksellinen vallankäyttö muuttavat asiakkaan identiteettiä. 
Asiakkaan identiteetti saattaa muuttua myös siksi, että hän reagoi työntekijän vallan 
käyttöön ei-tarkoitetulla tavalla, jolloin kyse ei ole vallan käytöstä. Sosiaalityöntekijällä 
on huomattavasti paremmat mahdollisuudet muuttaa asiakkaan käyttäytymistä toivo-
maansa suuntaan kuin hänen identiteettiään, jos kyse ei ole pitkäkestoisesta, kattavasta 
ja intensiivisestä asiakassuhteesta. 

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana eroavat vallasta vuorovaikutukselli-
sena kykynä kahdessa asiassa: 1) ne eivät usko toimijoiden intentionaalisen vallankäytön 
muuttavan yksilöiden ajatuksia, toimintaa ja identiteettiä, vaan sosiaalisten ja poliittisten 
käytäntöjen ja hallinnan ja dominaation tekniikoiden, 2) ne eivät usko vallan muuttavan 
yksilöiden ajatuksia, toimintaa ja identiteettiä vain kapealla alueella, vaan muuttavan 
kattavasti heidän identiteettiään ja heidän tapaansa ajatella ja toimia (käyttäytymis-
tään). Sosiaalisten käytäntöjen ja hallinnan tekniikoiden kattavuus ei tarkoita, että ne 
kaikki muuttaisivat samalla tavoin identiteettiä tai että ne edes välttämättä muuttaisivat 
identiteettiä, vaan etteivät yksilöt voi ”astua” vallan vaikutusalueen ulkopuolelle. Yk-
silöiden identiteettiin vaikuttavat eniten ne tekniikat ja käytännöt, joita on käytetty 
heille läheisimmissä, merkittävimmissä ja pitkäkestoisimmissa suhteissa. Jos hallinnan 
tekniikoita ja sosiaalisia käytäntöjä käytetään vain satunnaisesti suhteellisen merkityk-
settömissä sosiaalisissa suhteissa, ne eivät yleensä muuta ihmisten identiteettiä, vaikka ne 
saattavatkin hetkellisesti muuttaa heidän ajatteluaan ja toimintaansa (käyttäytymistään). 

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina poikkeavat vallasta vuorovaikutuk-
sellisena kykynä myös siinä, että ne eivät usko ihmisten identiteettien muuttuvan vain 
toisten ihmisten tarkoituksellisen vallan käytön seurauksena. Ne uskovat myös vallan 
kohteiden osallistuvan identiteettinsä tuottamiseen, kun he ohjaavat, organisoivat ja 
hallitsevat omaa ajatteluaan ja toimintaansa sosiaalisilla käytännöillä ja hallinnan ja 
dominaation tekniikoilla. Valtaotteet eroavat toisistaan siinä, mihin ne kiinnittävät 
huomiota toimijoihin kohdistuvassa vallan käytössä. Vallassa rajoittamisena fokus on 
vallan toimijan käyttäytymistä (ajattelua ja toimintaa) rajoittavissa vaikutuksissa. Vallassa 
riippuvuutena huomio on sen sijaan rakenteellisesti suotuisamman tai epäsuotuisamman 
aseman toimijan käyttäytymistä helpottavissa tai vaikeuttavissa vaikutuksissa. Vallassa 
vuorovaikutuksellisena kykynä fokus on sekä vallan toimijan käyttäytymistä, että 
toimijan identiteettiä rajoittavissa vaikutuksissa. Valta suostumuksen organisointina ja 
hallintana eroavat vallasta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena siinä, 
ettei niiden huomio ole vallan toimijan ajattelua, toimintaa ja identiteettiä rajoittavissa 
ja helpottavissa vaikutuksissa, vaan vallan samanaikaisesti rajoittavissa ja mahdollistavissa 
(tuottavissa) vaikutuksissa ihmisen ajattelulle, toiminnalle ja identiteetille. 

Valtaotteiden (valta hallintana ja suostumuksen organisointina) erikoisuus piilee 
siinä, että valta vahvistaa ja heikentää samanaikaisesti heidän toimintakykyään joilla-
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kin toiminnan alueilla. Dominaation ja normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat 
työntekijän ja asiakkaan toimintakykyä joillakin toiminnan alueilla – esimerkiksi työn, 
terveyden, turvallisuuden, parisuhteen ja kasvatuksen alueilla – mutta heikentävät 
samanaikaisesti heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia toisin. Ei-normalisoivat 
hallinnan tekniikat taas vahvistavat heidän mahdollisuuksiaan toisin ajattelemiseen 
ja toimimiseen, mutta heikentävät samanaikaisesti heidän toimintakykyään ”normaa-
lisuusperiaatteen” mukaan toimivassa yhteiskunnassa. Asia monimutkaistaa se, että 
dominaation ja hallinnan tekniikat tuottavat toimijoissa myös ei-toivottuja vaikutuksia. 
Kyse on tilanteista, joissa ihmiset hyödyntävät dominaation ja normalisoivia hallinnan 
tekniikoita toisin ajattelemiseen ja tekemiseen tai ei-normalisoivia hallinnan tekniikoita 
”samoin ajattelemisen ja toimimisen” tehokkaampaan hallintaan. 

Sopeuttavat käytännöt vahvistavat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintakykyä 
opettamalla heille yhteiskunnassa tarvittavia tapoja, taitoja ja hyveitä, mutta heikentävät 
samanaikaisesti heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia tavoilla, jotka kyseen-
alaistaisivat ja haastaisivat vallitsevan järjestyksen. Haastavat sosiaaliset käytännöt 
vahvistavat heidän mahdollisuuksiaan ajatella älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin 
ja kyseenalaistaa vallitseva järjestys, mutta heikentävät samanaikaisesti heidän mahdolli-
suuksiaan toimia hallitsevan maailmankuvan ja sen arvojen, periaatteiden, uskomusten 
ja ongelman asettelujen mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa. Ihmiset voivat sosiaalisten 
käytäntöjen ei-tarkoitettujen vaikutusten vuoksi toisinaan hyödyntää sopeuttavia käy-
täntöjä vallitsevan järjestyksen kyseenalaistamiseen tai haastavia käytäntöjä vallitsevaa 
järjestystä pönkittävien toimintatapojen kehittämiseen. 

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä eroavat val-
lasta hallintana ja suostumuksen organisointina siinä, että jättävät huomiotta toimijan 
identiteettiä, sen muodostumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja muokattavuutta koskevan 
pohdinnan. Tämä johtuu ensimmäisessä ja kolmannessa valtaotteessa siitä, että niiden 
fokus on identiteetin sijasta sosiaalityöntekijän tavoitteiden saavuttamisessa mahdolli-
simman vähäisellä vastarinnalla. Tarvetta identiteetin mietiskelyyn vähentää myös se, 
että ne uskovat työntekijän käsitysten omista pyrkimyksistään, vallasta ja asiakkaiden 
ongelmista olevan diskursiivista, tiedostettavissa ja käsiteltävissä olevaa tietoa. Vaikka 
valta vuorovaikutuksellisena kykynä sivuuttaa identiteettiä koskevan pohdinnan, 
taivutteleminen ja kompetentti auktoriteetti mahdollistavat periaatteessa identiteet-
tityöskentelyn asiakkaan kanssa. Työntekijä voi auttaa asiakasta ”identiteettityössä” 
selventämällä argumenteillaan, selityksillään ja kysymyksillään hänelle esimerkiksi sitä, 
millainen hänen käsityksensä itsestään on, mitä hän haluaa ja tarvitsee ja miten hän 
voisi muuttaa itseään. Vallassa riippuvuutena identiteetin reflektointi ei ole mahdollista 
tiedon praktisuuden, ei-ilmaistavuuden vuoksi. 

Sopeuttavat ja haastavat käytännöt tarjoavat sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle kaksi 
erilaista maailmankuvaa, joiden mukaan he voivat organisoida ajatuksiaan ja toimin-
taansa. Sosiaaliset ja poliittiset käytännöt muuttavat kattavasti heidän ajatuksiaan, 
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toimintaansa ja identiteettejään 1) poliittisesti aktiivisempaan, kriittisempään, johdon-
mukaisempaan ja laajemmin tiedostavaan suuntaan tai 2) poliittisesti passiivisempaan, 
kritiikittömämpään, ristiriitaisempaan ja rajoittuneemmin tiedostavaan suuntaan. So-
peuttavat käytännöt rajoittavat merkittävästi heidän poliittisen tietoisuutensa kehitty-
mistä, koska ne sitovat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvojen, normien, periaatteiden, 
uskomusten ja ongelmien käsittelyn ja kritiikin hallitsevan maailmankuvan piiriin tai 
sallivat heille poikkeuksien ja tarkennuksien tekemisen hallitsevaan maailmankuvaan 
heidän ryhmä- ja luokka-asemiensa pohjalta. 

Sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat sopeuttavissa käytännöissä rajoittuneesti tietoisia 
siitä, millaisten valtasuhteiden ja diskursiivisten ja praktisten käytäntöjen seurausta 
heidän hallitsevan luokan maailmankuvaan mukautuvat identiteettinsä ovat. He ovat 
edelleen suhteellisen passiivisia ja kritiikittömiä sen suhteen, miten he ovat sellaiseksi 
tulleet ja mitä muuta he voisivat olla ja tehdä. Heidän on myös vaikeaa tiedostaa sitä, 
että sopeuttavat käytännöt tuottavat heille ristiriitaisen identiteetin, koska heidän 
käsityksensä ja arvonsa ovat ristiriidassa hallitsevan maailmankuvan ja sen edistämien 
arvojen, uskomusten, pyrkimysten, periaatteiden ja ongelman asettelujen kanssa.

Työntekijä ja asiakas ovat haastavissa käytännöissä poliittisesti aktiivisempia, kriit-
tisempiä, johdonmukaisempia ja laajemmin tiedostavia toimijoita. Työntekijä pohtii 
asiakkaan kanssa sitä, miten hallitseva maailmankuva ja sitä mukailevat sosiaaliset käy-
tännöt mitätöivät heidän tärkeinä pitämiään arvojaan, uskomuksiaan ja periaatteitaan 
ja vaikeuttavat heille keskeisten ristiriitojen ja ongelmien esille nostamista ja käsittelyä. 
Työntekijä arvioi asiakaskäytäntöihin tiivistynyttä maailmankuvaa, nostaa asiakaskäy-
tännöistä ja asiakkaan arkiajattelusta käyttökelpoisia elementtejä ja kehittelee ja muok-
kaa niistä asiakkaan kanssa uutta, vaihtoehtoista maailmankuvaa. Sosiaalityöntekijä 
järjestää lopuksi heidän tiedon sirpaleensa ja käsityksensä oman teoreettisen tietonsa 
pohjalta ideologisesti yhtenäisemmäksi maailmankuvaksi, joka mahdollistaa syrjiviä 
käytäntöjä ja rakenteita ylläpitävän järjestyksen kyseenlaistamisen. Haastavat sosiaaliset 
käytännöt tarjoavat heille sopeuttavaa kehystä yhtenäisemmän ja johdonmukaisemman 
identiteetin, koska he eivät sulata omia tietojaan hallitsevaan maailmankuvaan tai tee 
siihen vain tarkennuksia ja poikkeuksia omien tietojensa pohjalta.

Vallassa hallintana dominaation tekniikat, normalisoivat hallinnan tekniikat ja ei-
normalisoivat hallinnan tekniikat eroavat toisistaan siinä, miten paljon tilaa ne jättävät 
työntekijän ja asiakkaan identiteetin reflektoimiselle ja muokkaamiselle. Järjestys – 
lähtien identeettityölle eniten sijaa antavasta tekniikasta kohti vähiten tilaa antavaa 
tekniikkaa – on seuraava: 1. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat, 2. Normalisoivat 
hallinnan tekniikat ja 3. Dominaation tekniikat. Dominaation tekniikoita ja norma-
lisoivia hallinnan tekniikoita yhdistää se, että ne arvioivat työntekijän työskentelyn 
”järkeä” ja asiakkaan ajatuksia, toimintaa ja kehitystä normaalin ja epänormaalin vä-
lisellä jatkumolla, jonka arvioimiselle asiantuntijat asettavat kriteerit. Normalisoivat 
hallinnan tekniikat (esimerkiksi lapsen avohuollon sijoituspäätös) jättävät kuitenkin 
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dominaation tekniikoita (esimerkiksi lapsen kiireellisen sijoituksen päätös) enemmän 
neuvotteluvaraa siinä, miten asiakkaan ja työntekijän ajatukset huomioidaan teknii-
koita sovellettaessa. 

Dominaation tekniikat ja normalisoivat hallinnan tekniikat vaikeuttavat – domi-
naation tekniikat enemmän ja normalisoivat hallinnan tekniikat vähemmän – kolmella 
tavalla identiteetin reflektointia ja muokkaamista. Ne eivät ensinnäkään mahdollista 
sen miettimistä, millaisten järkeilemisen tapojen ja hallinnan tekniikoiden tulosta 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteetit ovat. Toiseksi ne hankaloittavat eron te-
kemistä asiakkaan ja työntekijän oman tiedon ja tieteen normalisoivan tiedon välille. 
Kolmanneksi ne eivät mahdollista kriittistä ajattelua, miten he ovat sellaiseksi tulleet 
ja mitä muuta he voisivat olla ja tehdä. 

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat jättävät enemmän tilaa identiteetin reflektoi-
miselle, työstämiselle ja toisin ajattelemiselle ja toimimiselle. Työntekijä voi ensinnäkin 
keskustella asiakkaan kanssa siitä, miten heidän omaksumansa, historiallisesti satunnai-
set järjet ja tekniikat asettavat rajat ja mahdollisuudet sille, millainen identiteetti heille 
muodostuu. Toiseksi se mahdollistaa kriittisen debatin siitä, millaisten historiallisesti 
erityisten järkeilemisen tapojen ja hallinnan tekniikoiden tulosta heidän identiteettinsä 
ovat, mitä muuta he voisivat olla ja miten muuten he voisivat toimia. Kolmanneksi se 
auttaa sen miettimistä, millaisin ongelmanasetteluin, keinoin, periaattein ja tavoit-
tein identiteettiä voitaisiin muokata ja kehittää. Tiivistetysti: erilaiset hallinnan ja 
dominaation tekniikat ohjaavat ja muuttavat kattavasti ihmisten ajatuksia, toimintaa 
ja identiteettiä normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla tai (asiakkaan ja sosi-
aalityöntekijän) tasavertaiseen, erilaisia tietoja ja kokemuksia kunnioittavaan dialogiin 
perustuen.

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina eroavat muista valtaotteista siinä ja 
muistuttavat toisiaan siinä, että ne soveltuvat paitsi identiteetin muodostumisen ja sen 
ehtojen ja mahdollisuuksien kuvailuun ja arvioimiseen myös identiteetin muokkaamisen 
pohdintaan. Ne poikkeavat toisistaan kuitenkin siinä, että valta suostumuksen orga-
nisointina korostaa identiteetin muodostumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja vaihtoeh-
toisia muokkaamisen tapoja mietittäessä niiden poliittisia aspekteja. Valta hallintana 
ei pohdi identiteettiin muodostumista ja muokkaamista lähtökohtaisesti poliittisesta 
näkökulmasta, vaikka sekin on mahdollista. Valtaotteiden näkemykset toimijasta voi-
daan kiteyttää taulukoksi 18. 
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Taulukko 18. Valtaotteet toimijan näkökulmasta

Valta rajoit
tamisena

Perustuu ihmisen olemuksellisiin piirteisiin, 
jotka ohjaavat ihmisen valtasuhteisiin ha
keutumista tai niistä pois pyrkimistä.
Toimijoiden tietoiseen kalkylointiin.
Valta ei muuta identiteettiä, vaan rajoittaa 
(muuttaa) sen olemuksen mukaista käyttäy
tymistä.

Huomio vallan toimijan käyttäytymistä 
rajoittavissa vaikutuksissa.
Ei huomioi ihmisen identiteettiä, sen muo
dostumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja sen 
muokattavuutta.

Valta riip
puvuutena

Ihmisen olemuksellisiin piirteisiin, jotka 
ohjaavat vaihtosuhteisiin hakeutumista/
niistä poistumista. Toimijoiden tiedostamat
tomaan oppimiseen. 
Valta ei muuta identiteettiä, vaan toimijoi
den rakenteellisesti suotuisa/epäsuotuisa 
asema vaikeuttaa/helpottaa sen olemuksen 
mukaista käyttäytymistä.

Huomio rakenteellisesti suotuisan/ epä
suotuisan aseman toimijan käyttäytymistä 
helpottavissa/vaikeuttavissa vaikutuksissa.
Ei huomioi ihmisen identiteettiä, sen muo
dostumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja sen 
muokattavuutta.

Valta 
vuorovaiku
tuksellisena 
kykynä

Ihmisen identiteetillä ei olemusta. Inten
tionaalinen vallankäyttö muuttaa ihmisen 
käyttäytymistä ja rajoitetusti hänen identi
teettiään.

Huomio vallan toimijan käyttäytymistä ja 
identiteettiä rajoittavissa vaikutuksissa
Ei huomioi ihmisen identiteettiä, sen muo
dostumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja sen 
muokattavuutta.

Valta suos
tumuksen 
organisoin
tina

Ihmisen identiteetillä ei olemusta. Sosi
aaliset ja poliittiset käytännöt muuttavat 
kattavasti ihmisen ajattelua, toimintaa ja 
identiteettiä poliittisesti aktiivisempaan/
passiivisempaan, kriittisempään/kritiikittö
mämpään, johdonmukaisempaan/ristirii
taisempaan ja laajemmin/rajoittuneemmin 
tiedostavaan suuntaan.

Huomio vallan toimijan ajatuksia, toimintaa 
ja identiteettiä samanaikaisesti rajoittavissa 
ja mahdollistavissa vaikutuksissa.
Huomio vallan kohteen osallistumiseen 
oman identiteetin tuottamiseen. 
Huomio identiteetissä, sen muodostumisen 
poliittisissa ehdoissa, mahdollisuuksissa ja 
sen muokattavuudessa.

Valta hallin
tana

Ihmisen identiteetillä ei olemusta. 
Hallinnan ja dominaation tekniikat ohjaavat 
ja muuttavat kattavasti ihmisen ajattelua, 
toimintaa ja identiteettiä normaalin ja epä
normaalin välisellä jatkumolla tai (asiakkaan 
ja työntekijän) tasavertaiseen, erilaisia tie
toja ja kokemuksia kunnioittavaan dialogiin 
perustuen.

Huomio vallan toimijan ajatuksia, toimintaa 
ja identiteettiä samanaikaisesti rajoittavissa 
ja mahdollistavissa vaikutuksissa.
Huomio vallan kohteen osallistumiseen 
identiteetin tuottamiseen.
Huomio identiteetissä, sen muodostumisen 
ehdoissa, mahdollisuuksissa ja sen työstet
tävyydessä

7.2  Valtakäsitykset intressien näkökulmasta

Vertailen seuraavaksi valtaotteita intressien näkökulmasta. Valtaotteet poikkeavat 
toisistaan ensinnäkin siinä, mitä ne pitävät ne pitävät toimijoiden intresseinä. Valta 
rajoittamisena tarkoittaa intresseillä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan pyrkimyksiä; valta 
riippuvuutena taas heidän arvostamiaan asioita. Vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä 
sosiaalityöntekijän intresseissä on kyse hänen tavoitteistaan ja asiakkaan intresseissä 
hänen tottelemisen syistään eli vallan muodoista. Valta hallintana ja suostumuksen 
organisointina muistuttavat toisiaan siinä, että ne tarkoittavat sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan intresseillä arvoja, uskomuksia, pyrkimyksiä, periaatteita ja niihin liittyviä 
ongelmia. 
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Valtaotteet eroavat toiseksi toisistaan myös siinä, korostavatko ne intressien välistä 
ristiriitaa, konsensusta, ristiriidan ja konsensuksen tasapainottamista, ristiriidan ja 
konsensuksen sekoittumista vai liikettä konsensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla. 
Valta rajoittamisena ohjaa huomiota tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
pyrkimykset (intressit) ovat ristiriidassa tai ajautumassa ristiriitaan. Vallassa riippuvuu-
tena fokus on tapauksissa, joissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaat pyrkimykset (arvokkaina 
pitämät asiat) ovat yleensä ristiriidassa, koska sosiaalityöntekijällä on asiakasta enemmän 
paitsi vaihtokumppaneita, joiden kanssa vaihtaa arvostamiaan asioita myös arvokkai-
ta resursseja, joita vaihtaa heidän kanssaan. Koska asiakas on silloin riippuvaisempi 
työntekijästä kuin tämä hänestä, asiakkaan intresseissä on vaihtojen lisääminen ja 
työntekijän intresseissä vaihtojen vähentäminen. Työntekijän ja asiakkaan pyrkimysten 
välillä vallitsee suhteellisen harvoin ”täysi” konsensus vuorovaikutuksen lisäämisestä 
tai vähentämisestä. Kyse on lähinnä tilanteista, joissa osapuolet ovat yhtä paljon tai 
vähän riippuvaisia toisistaan, jolloin he hyötyvät yhtä paljon vaihtojen lisäämisestä 
tai vähentämisestä. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä ohjaa huomiota sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
intressien välisen suhteen liikkeeseen konsensuksen ja konfliktin välisellä jatkumolla. 
Työntekijän ja asiakkaan ”intressien tila liikkuu” valtaa käytettäessä yleensä selvärajaisen 
konsensuksen ja avoimen konfliktin välisellä jatkumolla. Intressien välinen täydellinen 
konsensus siirtyy ensimmäisten vastustuksen merkkien ilmetessä askeleen ristiriidan 
suuntaan ja muuttuu ristiriidan kärjistyessä lopulta avoimeksi konfliktiksi, kun asiakas 
kieltäytyy täyttämästä sosiaalityöntekijä vaatimusta ja työntekijä ryhtyy vastatoimiin. 

Intressejä tarkasteltaessa on syytä pohtia toisaalta sitä, miten kattavasti ja tiukasti 
työntekijän kannattaa tavoitteisiin pyrkiessään rajoittaa asiakkaan toimintaa ja toisaalta 
sitä, miten hyväksyttävältä työntekijän vallan käyttö asiakkaan silmissä kulloinkin 
näyttää. Työntekijä voi arvioida oikeutettavuudeltaan toisistaan eroavista vallan 
muodoissa sitä, miten laajasti ja intensiivisesti hänen kannattaa käyttää asiakkaaseen 
valtaa ehkäistäkseen paitsi asiakkaan vastarintaa, myös sen muuttumista avoimeksi 
konfliktiksi. Pakottava auktoriteetti muuttuu vallan alaa ja intensiteettiä lisättäessä 
herkemmin vastarinnaksi ja konfliktiksi kuin houkutteleva auktoriteetti; houkutteleva 
auktoriteetti helpommin kuin kompetentti auktoriteetti; kompetentti auktoriteetti 
herkemmin kuin legitiimi auktoriteetti ja legitiimi auktoriteetti helpommin kuin 
persoonallinen auktoriteetti.

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana muistuttavat toisiaan siinä, että 
ne perustuvat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan intressien (arvojen, uskomusten, tavoit-
teiden, normien, periaatteiden ja niihin liittyvien ongelmien) välisen konsensuksen ja 
ristiriidan sekoitukseen. Vallassa suostumuksen organisointina sopeuttavat käytännöt 
tuottavat toisaalta ristiriidan intressien välille, koska ne 1) tasoittavat ja häivyttävät 
hallitsevan luokan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisiä intressiristiriitoja ja 2) huo-
mioivat heidän intressinsä (arvot, uskomukset, tavoitteet, periaatteet ja niihin liittyvät 
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ongelmat) ensisijaisesti hallitsevan maailmankuvan näkökulmasta ja 3) heikentävät 
heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin 
ja kyseenalaistaa ja muuttaa vallitsevaa järjestystä. Sopeuttavat käytännöt tuottavat 
toisaalta jonkinasteisen konsensuksen hallitsevan luokan ja työntekijän ja asiakkaan 
intressien välille, koska ne 1) huomioivat jossain määrin heidän intressinsä sopeut-
taessaan niitä hallitsevaan maailmankuvaan ja 2) vahvistavat jossain määrin heidän 
älyllistä ja moraalista toimintakykyään hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä 
yhteiskunnassa mukauttaessaan heidän käsityksiään siihen.

Haastavat käytännöt tuottavat toisaalta voimakkaan konsensuksen sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) mahdollistavat hallitsevan luokan 
ja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvoihin, uskomuksiin, periaatteisiin, tavoitteisiin 
perustuvien intressiristiriitojen esille noston ja niihin liittyvien ongelmien käsittelyn 
ja 2) mahdollistavat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kulttuuristen elementtien kehit-
tämisen älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään muotoon ja 3) mahdollistavat vallit-
sevan järjestyksen kyseenalaistamisen ja muuttamisen. Haastavat käytännöt tuottavat 
toisaalta jonkinasteisen ristiriidan hallitsevan luokan ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
intressien välille, koska ne 1) sivuuttavat hallitsevan luokan käsitykset maailmasta jär-
jestäessään työntekijän ja asiakkaan kulttuurisia elementtejä johdonmukaisempaan ja 
yhtenäisempään muotoon, 2) kyseenalaistavat vallitsevan järjestyksen ja 3) heikentävät 
heidän kykyään toimia pääasiallisesti hallitsevan luokan ja hallitsevan maailmankuvan 
mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa.

Vallassa hallintana dominaation ja normalisoivan hallinnan tekniikat tuottavat toi-
saalta jonkin asteisen ristiriidan väestön yleisten intressien ja sosiaalityöntekijän ja asiak-
kaan intressien välille, koska ne 1) asettavat asiakkaan ja sosiaalityöntekijän keskustelun 
ensisijaisesti normaalin ja epänormaalin väliselle jatkumolle, 2) arvioivat ja arvottavat 
heidän intressejään (arvot, uskomukset, tavoitteet, periaatteet ja ongelmat) pääasiallisesti 
normaalin ja epänormaalin välisellä janalla ja 3) vaikeuttavat heidän mahdollisuuksiaan 
ajatella ja toimia normaalin ja epänormaalin välisen jatkumon ulkopuolella. Ne tuottavat 
toisaalta jonkinasteisen konsensuksen väestön yleisten intressien ja työntekijän ja asiak-
kaan intressien välille, koska ne 1) jättävät jonkin verran neuvotteluvaraa – normalisoivat 
hallinnan tekniikat enemmän ja dominaation tekniikat vähemmän – työntekijän ja 
asiakkaan arvoille, käsityksille ja pyrkimyksille, miten he tekniikkoja soveltavat ja 2) ne 
tarjoavat sosiaalityöntekijän, asiakkaan arvojen, halujen, tavoitteiden ja periaatteiden 
kannalta jossain määrin relevantteja ongelman asetteluja ja ratkaisuja

Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat tuottavat toisaalta konsensuksen sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan intressien välille, koska ne 1) mahdollistavat sen pohtimisen, missä 
määrin normaalisuuden periaatteet ovat ristiriidassa heidän intressiensä kanssa ja missä 
määrin ne palvelevat heidän intressejään ja 2) mahdollistavat heidän käsitystensä, arvo-
jensa, pyrkimystensä ja ongelmiensa esiin nostamisen ja 3) niiden kehittämisen heidän 
yhteisiksi intresseikseen heidän ajattelemisen ja toimimisen eronsa sallivalla tavalla. Ne 
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tuottavat toisaalta jonkinasteisen ristiriidan väestön ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
intressien välille, koska ne 1) sivuuttavat väestön ja kansalaisten elinvoimaa vaalivat 
ja vahvistavat käsitykset hakiessaan ja kehittäessään työntekijän ja asiakkaan ajattele-
misen ja toimimisen eroja kunnioittavia käsityksiä 2) kyseenalaistavat normaalisuus-
periaatteeseen perustuvan järjestyksen ja sitä mukailevat toimintatavat.

Valtaotteet eroavat toisistaan myös siinä, mitä aspekteja ne intresseissä painottavat. 
Vallassa rajoittamisena pääpaino on siinä, miten sosiaalityöntekijä tarkoituksellisesti 
vaikeuttaa eriasteisesti asiakkaan intressien mukaista käyttäytymistä. Valta riippuvuu-
tena kiinnittää huomiota siihen, miten vaihtojen ei-tarkoitetut seuraukset vaikeuttavat 
tai helpottavat asiakkaan intressien mukaista käyttäytymistä. Vallassa vuorovaikutuk-
sellisena kykynä fokus on siinä, miten sosiaalityöntekijän tietoinen liikkuminen vallan 
käytön oikeutettavuuden asteikolla lisää tai vähentää asiakkaan ja työntekijän intressien 
välistä ristiriitaa. 

Valta suostumuksen organisointina kiinnittää huomiota siihen, miten intressejä 
käännetään sosiaalisissa käytännöissä toimijoiden poliittisesti laajemmin tai suppeammin 
tiedostettavissa ja muutettavissa oleviksi muodoiksi. Valta hallintana puolestaan ohjaa 
huomiota siihen, miten intressejä käännetään dominaation ja hallinnan tekniikoissa toi-
mijoiden laajemmin tai suppeammin reflektoitavissa ja muutettavissa oleviksi muodoiksi.

Sosiaalityöntekijä ei vallassa rajoittamisena muuta asiakkaan intressejä hänen pyr-
kimyksiään rajoittaessaan, vaan pikemminkin siirtää niiden toteuttamisen hetkeä. Ja 
vastaavasti hän helpottaa asiakkaan tavoitteiden saavuttamista löyhentämällä käyttä-
miensä rajoituksien alaa, voimakkuutta ja kestoa. Vallassa riippuvuutena työntekijän ja 
asiakkaan sosiaaliset vaihdot muuttavat tarkoituksetta asiakkaan rakenteellisen aseman 
suotuisuutta tai epäsuotuisuutta ja vaikeuttavat tai helpottavat asiakkaan intressien 
mukaista käyttäytymistä. Sosiaalityöntekijä voi luoda positiivisten kytkentöjen avulla 
asiakkaalle läheis- ja asiantuntijaverkoston, joka tarjoaa asiakkaalle vaihtoehtoisia re-
sursseja edistää omien intressiensä mukaisia tavoitteitaan ja mahdollisuuden kehittää 
omia kykyjään ja taitojaan. Sosiaalityöntekijä voi helpottaa asiakkaan intressien mu-
kaista käyttäytymistä myös vähentämällä sosiaalisten vaihtojen epävarmuutta tekemällä 
asiakassuunnitelman ja lisäämällä vaihtojen määrää, jolloin työntekijä ja asiakas oppivat 
vähitellen luottamaan toistensa palveluksiin.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä poikkeaa vallasta rajoittamisena ja riippuvuu-
tena siinä, 1) ettei sen huomio ole toimijoiden intressien mukaisen käyttäytymisen 
rajoittamisessa tai helpottamisessa ja 2) että se uskoo vallan käytön voivan toisinaan 
muuttaa myös toimijoiden intressejä. Valtaote korostaa työntekijän harkintaa siitä, 
miten laajasti ja intensiivisesti hän käyttää oikeutettavuudeltaan toisistaan eroavissa 
vallan muodoissa asiakkaaseen valtaa ehkäistäkseen asiakkaan vastarinnan ja sen muut-
tumisen avoimeksi konfliktiksi.

Sopeuttavat käytännöt rajoittavat merkittävästi työntekijän ja asiakkaan mahdolli-
suuksia tiedostaa poliittisesti ongelmia ja ratkaisumalleja heidän omien arvojensa, usko-
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mustensa, tavoitteidensa ja periaatteidensa näkökulmasta. Ne rajoittavat huomattavasti 
myös intressien käännettävyyttä, koska niissä käännetään heidän erityisiä intressejään 
heidän yhteisiksi intresseikseen ”istuttamalla” ne pintapuolisesti kansan yleisiä intres-
sejä palvelevaan hallitsevan luokan maailmankuvaan. Haastavat käytännöt helpottavat 
merkittävästi heidän mahdollisuuksiaan tiedostaa poliittisesti ongelmia, epäkohtia ja 
ratkaisumalleja heidän omien arvojensa, uskomustensa, tavoitteidensa ja periaatteidensa 
näkökulmasta ja hakea ratkaisuja vallitsevan järjestyksen kyseenalaistavalla tavalla. Ne 
helpottavat merkittävästi myös intressien käännettävyyttä. Ne mahdollistavat: 1) sen 
osoittamisen, miten rajoitetusti kansan yhteisiä intressejä edustavat käytännöt palvele-
vat heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään, 2) sen osoittamisen, mitä heidän intressiensä 
kannalta käyttökelpoisia elementtejä käytännöt sisältävät ja 3) käyttökelpoisimpien 
elementtien kehittämisen älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisempään, heidän erityiset 
ja yhteiset intressinsä paremmin huomioivaan muotoon.

Normalisoivat hallinnan tekniikat rajoittavat merkittävästi työntekijän ja asiakkaan 
mahdollisuuksia reflektoida ongelmia ja ratkaisumalleja heidän omien arvojensa, usko-
mustensa, pyrkimystensä ja periaatteidensa näkökulmasta. Ne rajoittavat merkittävästi 
myös intressien käännettävyyttä, koska niissä käännetään heidän erityisiä intressejään 
heidän yhteisiksi intresseikseen ”istuttamalla” ne yleisiä intressejä palveleviin diskurssei-
hin ja niitä edistäviin, ”normaalisuusperiaatteella” toimiviin hallinnan tekniikkoihin. Ei-
normalisoivat hallinnan tekniikat helpottavat merkittävästi heidän mahdollisuuksiaan 
reflektoida ongelmia, epäkohtia ja ratkaisumalleja heidän omien arvojensa, uskomusten-
sa, tavoitteidensa ja periaatteidensa näkökulmasta. Ne helpottavat merkittävästi myös 
intressien käännettävyyttä. Ne mahdollistavat: 1) sen osoittamisen, miten rajoitetusti 
väestön yleisiä intressejä edistävät, ”normaalisuus-periaatteella” toimivat hallinnan 
tekniikat palvelevat heidän erityisiä ja yhteisiä intressejään, 2) sen osoittamisen, mitä 
heidän intressiensä kannalta käyttökelpoisia elementtejä hallinnan tekniikat sisältävät 
ja 3) käyttökelpoisimpien elementtien kehittämisen yhteisiksi, heidän ajattelemisen ja 
toimimisen eronsa paremmin huomioiviksi intresseiksi.

Valta hallintana poikkeaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, että se ei usko 
yleisten intressien edustavan mitään luokkaa, ryhmää tai liittoumaa, vaikka erilaiset 
toimijat, liittoumat ja vastaliittoumat voivat käyttää niitä eri tavoin omien intressiensä 
edistämiseen. Se uskoo yleisten intressien perustuvan pikemminkin yksilöiden ja väestön 
elinvoiman vahvistumiseen. Valta hallintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina 
myös siinä, ettei sosiaalityöntekijä koeta lopuksi teoreettisen tietämyksensä pohjalta 
muokata erilaisia intressejä ideologisesti yhtenäisempään muotoon, vaan hakea ja luoda 
asiakkaan kanssa vaihtoehtoisia, heidän ajattelemisen ja toimimisen eronsa paremmin 
huomioivia ajattelemisen ja toimimisen tapoja. 

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä eroavat vallasta 
hallintana ja suostumuksen organisointina siinä, etteivät ne kiinnitä huomiota intres-
sien tiedostamiseen ja reflektoimiseen. Valta rajoittamisena sivuuttaa ne, koska se uskoo 
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sosiaalityöntekijän ja asiakkaan pystyvän ilmaisemaan, havaitsemaan ja tiedostamaan 
omat erityiset intressinsä. Valta riippuvuutena taas ei anna merkitystä niille, koska se 
katsoo sosiaalityöntekijän ja asiakkaan arvioivan tiedostamattaan sitä, milloin vaihtojen 
lisääminen ja vähentäminen ovat heidän intresseissään. Valta vuorovaikutuksellisena 
kykynä sivuuttaa intressien tiedostamisen ja reflektoimisen, koska se uskoo sosiaali-
työntekijän pystyvän ilmaisemaan, havaitsemaan ja tiedostamaan omat tavoitteensa 
(intressinsä). Vallan kohde (asiakas) poikkeaa vallan käyttäjästä (sosiaalityöntekijästä) 
siinä, ettei hän kykene välttämättä tiedostamaan intressejään eli sitä, miksi hän ”tot-
telee” sosiaalityöntekijää. 

Valtaotteet eroavat toisistaan paitsi siinä, miten ymmärtävät hyödyn ja haitan. Valta 
rajoittamisena uskoo vallan olevan vain toista osapuolta hyödyttävää, koska vallan kohde 
joutuu lykkäämään omia pyrkimyksiään, mutta vallan käyttäjä ei. Työntekijän vallan 
käytöstä saama hyöty on automaattisesti pois asiakkaalta. Asiakkaan hyödyn menet-
tämistä pehmentää valtaotteen taustalla oleva ajatus yhteisesti jaettujen pelisääntöjen 
yleisestä hyödyttävyydestä. Asiakas hyötyy hyväksyttyjen tavoitteiden edistämisessä 
yhteisistä pelisäännöistä, jos hän noudattaa niitä. Asiakkaan vallankäytöstä johtuvan 
hyödyn menettäminen on ikään kuin rangaistus siitä, ettei hän seuraa pelisääntöjä. 
Valta riippuvuutena katsoo vallan olevan molempia osapuolia – sosiaalityöntekijää ja 
asiakasta – eriasteisesti hyödyttävää. Riippuvuussuhteissa molemmat osapuolet hyötyvät 
aina jonkin verran toisistaan, vaikka riippuvaisempi joutuukin käyttämään enemmän 
aikaa ja vaivaa vähemmän riippuvaiselle tehtyihin palveluksiin. Jos sosiaalityöntekijä ja 
asiakas ovat yhtä riippuvaisia toisistaan, he voivat hyötyä samanaikaisesti sekä palvelujen 
lisäämisestä, että niiden vähentämisestä. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä eroaa vallasta rajoittamisena ja riippuvuutena 
siinä, ettei se mahdollista yksilötasolla vallan käytön hyötyjen ja haittojen jakautumisen 
tarkastelua. Tämä johtuu siitä, että sen huomio on vallan oikeutettavuuden ja vallan 
käytön alan ja intensiteetin tasapainottamisessa. Valtaotteen taustalla on ajatus vallasta 
yleisesti hyödyttävänä systeemiresurssina. Valta on hyödyllistä, jos sosiaalityöntekijä ja 
asiakas saavat sosiaalityön organisaation komentoketjun osina saavutettua yhteisiä – 
esimerkiksi vanhempien ja lasten turvallisuuteen ja toimeentuloon liittyviä päämääriä 
– joita he eivät voisi omin voimin saavuttaa. Sosiaalityöntekijän vallan käyttö muuttuu 
haitalliseksi, jos hän käyttää kattavammin ja intensiivisemmin valtaa asiakkaaseen, kuin 
mitä yhteisten tavoitteiden edistäminen edellyttää. Valta on molempia hyödyttävää, jos 
työntekijä toimii systeemin osana asetettujen tavoitteiden rajoissa.

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina eroavat vallasta rajoittamisena, 
riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä siinä, että ne uskovat vallan käytön 
samanaikaisesti hyödyttävän ja haittaavan yksilöiden, talouden, yhteiskunnan ja vä-
estön toimintakykyä. Vallassa suostumuksen organisointina sopeuttavat käytännöt 
vahvistavat toisaalta sosiaalityöntekijän ja asiakkaan älyllistä ja moraalista toiminta-
kykyä hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä yhteiskunnassa ja talouden ja 
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yhteiskunnan toiminnan ennakoitavuutta. Toisaalta he heikentävät sekä heidän mah-
dollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan 
järjestyksen muuttamiseksi, että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella 
ja muuttaa rakenteellisia epäkohtiaan. Haastavat käytännöt vahvistavat paitsi heidän 
mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia älyllisesti ja moraalisesti yhtenäisemmin vallitsevan 
järjestyksen muuttamiseksi, että talouden ja yhteiskunnan kykyä tunnistaa, tarkastella 
ja muuttaa rakenteellisia epäkohtiaan. Toisaalta ne heikentävät sekä heidän mahdolli-
suuksiaan toimia menestyksellisesti hallitsevan maailmankuvan mukaan järjestetyssä 
yhteiskunnassa, että talouden ja yhteiskunnan kykyä toimia ennustettavasti ainakin 
lyhyellä aikavälillä. 

Vallassa hallintana dominaation ja hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta sosiaa-
lityöntekijän ja toimintakykyä yhteiskunnassa ”normaalisuusperiaatetta” seuraavilla 
toiminnan alueilla ja väestön ja yhteiskunnan elinvoimaa. Toisaalta he heikentävät 
heidän mahdollisuuksiaan ajatella ja toimia normaalin ja epänormaalin välisen jat-
kumon ulkopuolella ja väestön elinvoimaa, koska ne eivät haasta riittävästi väestön 
elämää sääteleviä tekniikoita ja tuo uusia ideoita kansalaisten toiminnan hallitsemi-
seen. Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat vahvistavat toisaalta heidän mahdollisuuk-
siaan toisinajattelemiseen ja -tekemiseen ja väestön elinvoimaa, koska ne haastavat 
väestön elämää sääteleviä tekniikoita ja tuovat uusia ideoita kansalaisten toiminnan 
hallitsemiseen. Toisaalta ne heikentävät heidän toimintakykyään normaalisuuden 
piirissä ja väestön elinvoimaa ainakin lyhyellä aikavälillä, koska ne aiheuttavat ”kitkaa” 
normaalisuus-periaatteen mukaan ”pyörivässä” yhteiskunnassa. Valta hallintana eroaa 
vallasta suostumuksen organisointina siinä, ettei sen käsitys vallan hyödyllisyydestä tai 
haitallisuudesta perustu viime sijassa siihen, missä määrin se mahdollistaa poliittisesti 
vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen kritisoimisen ja muuttamisen. Taulukko 19. 
tiivistää valtaotteet intressien perspektiivistä.
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Taulukko 19. Valtaotteet intressien perspektiivistä

Valta rajoit
tamisena

Intressit osapuolten pyrkimyksiä.
Valtasuhde perustuu osapuolten 
pyrkimysten väliseen ristiriitaan.

Huomio siihen, miten sosiaa
lityöntekijä tarkoituksellisesti 
eriasteisesti vaikeuttaa asi
akkaan intressien mukaista 
käyttäytymistä. 
Ei huomiota intressien tiedos
tamiseen ja reflektoimiseen.

Valta vain toista osa
puolta hyödyttävää.
Jaettujen pelisääntöjen 
seuraaminen yleisesti 
hyödyttävää.

Valta riippu
vuutena

Osapuolten arvostamia asioita. 
Yleensä osapuolten väliseen ris
tiriitaan ja harvemmin konsen
sukseen vaihtojen lisäämisestä/
vähentämisestä arvostettujen 
asioiden saamiseksi.

Miten vaihtojen eitarkoite
tut seuraukset vaikeuttavat 
tai helpottavat asiakkaan 
intressien mukaista toimin
taa.
Ei huomiota intressien 
tiedostamiseen ja reflektoi
miseen.

Valta molempia osa
puolia eriasteisesti 
hyödyttävää.

Valta 
vuorovaiku
tuksellisena 
kykynä

Työntekijän tavoitteita ja asiak
kaan tottelemisen syitä. 
Työntekijän ja asiakkaan välinen 
”intressien tila” perustuu yleensä 
liikkeeseen konsensuksen ja 
konfliktin välisellä jatkumolla.

Miten työntekijän tietoinen 
siirtyminen vallan käytön 
oikeutettavuuden asteikolla 
lisää/vähentää asiakkaan ja 
työntekijän intressien välistä 
ristiriitaa.
Ei huomiota intressien 
tiedostamiseen ja reflektoi
miseen.

Valtaote ei mahdollista 
yksilötasolla vallan 
käytön hyötyjen ja 
haittojen jakautumisen 
tarkastelua.
Molempia osapuolia 
hyödyttävää, jos työn
tekijä toimii systeemin 
osana asetettujen ta
voitteiden rajoissa.

Valta suos
tumuksen 
organisoin
tina

Osapuolten arvoja, uskomuksia, 
normeja, tavoitteita, periaatteita 
ja niihin liittyviä ongelmia.
Ja niiden välisen konsensuksen 
ja ristiriidan sekoittumiseen.

Miten intressejä käännetään 
sosiaalisissa käytännöissä 
toimijoiden poliittisesti 
laajemmin tai suppeammin 
tiedostettavissa ja muutetta
vissa oleviksi muodoiksi.

Yksilöiden, talouden ja 
yhteiskunnan toiminta
kykyä samannaikaisesti 
vahvistavaa (hyödyt
tävää) ja heikentävää 
(haittaavaa).

Valta 
hallintana

Osapuolten arvoja, uskomuksia, 
normeja, tavoitteita, periaatteita 
ja niihin liittyviä ongelmia.
Ja niiden välisen konsensuksen 
ja ristiriidan sekoittumiseen.

Miten intressejä käännetään 
dominaation ja hallinnan 
tekniikoissa toimijoiden 
laajemmin tai suppeammin 
reflektoitavissa ja muutetta
vissa oleviksi muodoiksi.

Yksilöiden, väestön ja 
yhteiskunnan elinvoi
maa ja toimintakykyä 
samanaikaisesti vahvis
tavaa ja heikentävää.

7.3  Valtaotteiden käsitys prosessista ja sosiaalityön tehtävästä

Tarkastelen seuraavaksi valtaotteita prosessin näkökulmasta. Valtaotteet poikkeavat 
toisistaan ensinnäkin siinä, millaisista prosesseista niissä on kyse. Vallassa rajoittami-
sena sosiaalityö on osa yleisempää yhteiskunnallista ehdollistamisprosessia, jossa ihmisiä 
opetetaan paitsi edistämään omia tavoitteitaan myös tyydyttämään omia tarpeitaan 
kulttuurisesti hyväksyttävillä tavoilla. Yksilöiden koulimisen prosessi voidaan jakaa 
kahteen osaan: asiakkaiden seulomiseen ja ei-hyväksyttävien menettelytapojen pois-
kitkemiseen ja hyväksyttävien menettelytapojen juurruttamiseen. 

Sosiaalityöntekijä pyrkii ensinnäkin seulomaan asiakkaita toisistaan heidän avun ja 
kontrollin tarpeensa perusteella ja siirtämään heitä heidän tilanteensa vaihtelun mu-
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kaan kevyemmän tai voimakkaamman avun ja kontrollin piiriin tai sen ulkopuolelle. 
Toiseksi sosiaalityöntekijä rajoitustoimenpiteitä säätelemällä yrittää ohjata asiakkaita 
ei-hyväksyttävien keinojen käyttämisestä (esimerkiksi toimeentulotuen varassa elä-
misestä) hyväksyttävien keinojen käyttämiseen (esimerkiksi opiskelemiseen ja työssä 
käymiseen) mahdollisimman vähäisellä vastarinnalla. 

Valtaa riippuvuutena voidaan tarkastella kvasineuvoteltuihin vaihtoihin perustuvana 
prosessina. Kvasineuvotellussa vaihdossa on kyse prosessista, jossa asiakassuunnitelma 
asettaa lähtökohdat sille, mitä palveluja sosiaalityöntekijä ja asiakas voivat odottaa 
toisiltaan. Asiakassuunnitelma vähentää palvelujen takaisinsaamista koskevia riskejä. 
Osapuolet eivät voi vapaasti päättää, mitä palveluksia he toisilleen tekevät, koska se 
on sovittu jo heitä sitovassa sopimuksessa (asiakassuunnitelmassa). Vaihtojen toistu-
minen on kuitenkin asiakassuunnitelmaa keskeisempi luottamuksen rakentamisen 
ja menettämisen mekanismi. Epävarmuus palvelujen takaisinsaamisesta ja palvelujen 
hyödyllisyydestä alkaa hälventyä, kun sosiaalityöntekijä ja asiakas oppivat vähitellen 
luottamaan toisiinsa ja empivät ja vastentahtoiset asiakkaat huomaavat palveluista 
olevan heille hyötyä. 

Valta riippuvuutena korostaa myös vallan tasapainottamisen prosessia. Sosiaalityön-
tekijä tasapainottaa positiivisilla kytkennöillä hänen ja asiakkaan välistä valta-asetelmaa 
asiakkaalle suotuisampaan suuntaan. Positiivisissa kytkennöissä työntekijän sosiaaliset 
vaihdot asiakkaan kanssa lisäävät hänen vaihtojaan asiakkaan ja läheis- ja asiantunti-
javerkoston toimijoiden kuten terapeuttien, psykologien ja koulukuraattorien kanssa 
ja vaihdot heidän kanssaan puolestaan lisäävät vaihtoja asiakkaan kanssa. Positiivisen 
kytkennän tarkoituksena on luoda asiakkaalle läheis- ja asiantuntijaverkosto, joka tar-
joaa asiakkaalle vaihtoehtoisia resursseja edistää omia tavoitteitaan ja mahdollisuuden 
kehittää omia kykyjään ja taitojaan. Vaikka positiivinen kytkentä lisää väliaikaisesti 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja työntekijän riippuvuutta 
asiakkaasta, sen viimesijaisena tavoitteena on asiakkaan riippuvuuden vähentäminen 
tai katkaiseminen työntekijästä. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä voidaan jakaa prosessiltaan neljään osaan. 
Sosiaalityöntekijän kannattaa tavoitetta edistäessään lähteä liikkeelle mahdollisimman 
pehmeistä ja oikeutetuista vallan muodoista ja siirtyä askelittain jyrkempiin vallan käytön 
muotoihin vastarintaa kohdatessaan. Hänen on vallan muodosta toiseen hyppiessään 
pyrittävä välttämään vallan muotojen toisiaan heikentäviä vaikutuksia ja oltava tietoinen 
joidenkin vallan muotojen taipumuksesta muuttua vallan toisiksi muodoiksi. Työntekijän 
on vallan muodosta toiseen siirtyessään huomioitava myös se, että vallan kattavuuden 
ja intensiteetin lisääminen heikentää sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia käyttää valtaa 
joissakin vallan muodoissa enemmän kuin joissakin toisissa.

Valtaa hallintana ja vuorovaikutuksellisena kykynä yhdistää kolme kääntämisproses-
sia: erityisten, yhteisten ja yleisten intressien; diskursiivisen ja praktisen tiedon ja ulkoisen 
ja sisäisen vallankäytön väliset prosessit. Aloitan ensiksi mainitusta. 
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Valta suostumuksen organisointina katsoo taloudellisesti hallitsevan fundamentaali-
sen luokan vallan perustuvan siihen, että se on onnistunut muuttamaan omat erityiset 
intressinsä valtion instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden avulla kansalais-
ten silmissä yleisiksi, kaikkien etuja palveleviksi intresseiksi. Työntekijällä on karkeasti 
ottaen kolme mahdollisuutta: 1) hän voi kääntää omat ja asiakkaan erityiset intressit 
heidän yhteisiksi intresseikseen ”istuttamalla” ne rajoitetusti kansan yleisiä intressejä 
palvelevaan hallitsevan luokan maailmankuvaan, 2) hän voi kääntää yleisiä intressejä 
palvelevasta maailmankuvasta esiin sen, miten pitkälti se perustuu hallitsevan luokan 
erityisiin intresseihin ja miten rajoitetusti se palvelee heidän erityisiä ja yhteisiä intres-
sejään ja 3) hän voi kääntää rajoitetusti yleisiä intressejä ja heidän erityisiä ja yhteisiä 
intressejään palvelevista sosiaalisista käytäntöistä (maailmankuvista) esille heidän erityi-
siin intresseihinsä ”vihjaavia” kulttuurisia aineksia, kehittää niiden käyttökelpoisimpia 
osia asiakkaan kanssa ja yhdistää ne heidän yhteisiksi intresseikseen heidän erityiset 
intressinsä huomioivalla tavalla, joka mahdollistaa hallitsevan maailmankatsomuksen 
haastamisen. Kyse on asiakkaan ja työntekijän erityisten intressien muotoilemisesta 
heidän yhteisiksi intresseikseen, ei kansaa hyödyttävien yleisten intressien muovaami-
sesta, josta vastaavat lopulta taloudellisesti fundamentaaliset luokat. 

Valta hallintana poikkeaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, että se ei usko 
yleisten intressien edustavan mitään luokkaa, ryhmää tai liittoumaa, vaikka erilaiset 
toimijat, liittoumat ja vastaliittoumat voivat käyttää niitä eri tavoin omien intressiensä 
edistämiseen. Intressien universaalisuus perustuu siihen, että normaalisuuden kritee-
rien mukaan toimivat ihmiset vahvistavat jollakin elämän alueella tai joillakin alueilla 
omaa ja väestön elinvoimaa riippumatta siitä, mikä heidän sosiaalinen, taloudellinen, 
kulttuurinen, uskonnollinen, etninen ja poliittinen taustansa on.

Sosiaalityöntekijällä on vallassa hallintana karkeasti ottaen kolme mahdollisuutta: 
1) hän voi kääntää omat ja asiakkaan erityiset intressit (tavoitteet arvot, uskomukset, 
periaatteet ja ongelmat) heidän yhteisiksi intresseikseen istuttamalla ne yleisiä intres-
sejä (yksilöiden ja väestön elinvoimaa) palveleviin diskursseihin ja niitä edistäviin, 
”normaalisuusperiaatteella” toimiviin hallinnan tekniikkoihin, 2) hän voi kääntää 
yleisiä intressejä palvelevista normalisoivista hallinnan tekniikoista esiin sen, miten 
normaalisuutta koskevat olettamukset ja periaatteet palvelevat heidän erityisiä ja yh-
teisiä intressejään ja 3) hän voi kääntää yleisiä intressejä ja heidän erityisiä ja yhteisiä 
intressejään palvelevista normalisoivista hallinnan tekniikoista esiin heidän erityisiin 
intresseihinsä ”osoittavia” ajatuksia, ideoita, periaatteita ja toimintatapoja ja muokata 
niitä heidän ajattelemisen ja toimimisen eronsa paremmin huomioiviksi yhteisiksi 
intresseiksi. Valta hallintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina ennen kaik-
kea siinä, että sosiaalityöntekijä ei yritä teoreettisen tietonsa varassa lopuksi koota ja 
yhdistää heidän erityisiä intressejään ideologisesti yhtenäisempään muotoon, vaan 
huomioimaan mahdollisimman hyvin heidän ajattelemisen ja toimimisen väliset 
eronsa yhteisiä intressejä muodostettaessa. 
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Valtaotteet poikkeavat toisistaan siinä, mihin ne prosessissa kiinnittävät huomiota 
intressejä tarkasteltaessa. Vallassa suostumuksen organisointina fokus on prosessissa, 
joka kääntää toimijoiden intressejä poliittisesti laajemmin tai suppeammin tiedostetta-
vissa ja muutettavissa olevaan muotoon. Vallassa hallintana painopiste on prosessissa, 
joka kääntää toimijoiden intressejä laajemmin tai suppeammin reflektoitavissa ja muu-
tettavissa olevaan muotoon. Intressien kapeampi tiedostettavuus, reflektoitavuus ja 
muutettavuus tarkoittavat niissä sitä, että sosiaalityöntekijä ja asiakas voivat jossain 
määrin tiedostaa, reflektoida ja kyseenalaistaa omien intressiensä pohjalta hallitse-
van maailmankuvan ja normaalin ”piirissä” olevia asioita ja tehdä niihin pienehköjä 
muutoksia omien intressiensä pohjalta. He eivät tällöin 1) pysty ”astumaan kunnolla” 
hallitsevan maailmankuvan ja ”normaalin piirin” ulkopuolelle ja 2) luomaan vaihto-
ehtoisia ajattelemisen ja toimimisen tapoja tai. vaihtoehtoista, vallitsevaa järjestystä 
kyseenalaistavaa ja muuttavaa maailmankuvaa 

Vallassa rajoittamisena intressien tiedostamisen ja reflektoimisen sivuuttaminen 
johtuu siitä, että se uskoo sosiaalityöntekijän ja asiakkaan pystyvän ilmaisemaan, ha-
vaitsemaan ja tiedostamaan omat erityiset intressinsä. Valta riippuvuutena taas ei anna 
merkitystä intressien tiedostamiselle tai reflektoimiselle, koska se katsoo sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan arvioivan tiedostamattaan sitä, milloin vaihtojen lisääminen ja 
vähentäminen ovat heidän intresseissään. Valta vuorovaikutuksellisena kykynä sivuuttaa 
intressien tiedostamisen ja reflektoimisen, koska se uskoo sosiaalityöntekijän pystyvän 
ilmaisemaan, havaitsemaan ja tiedostamaan omat tavoitteensa (intressinsä). Vallan 
kohde (asiakas) eroaa vallan käyttäjästä (sosiaalityöntekijästä) siinä, ettei hän kykene 
välttämättä tiedostamaan intressejään eli sitä, miksi hän tottelee sosiaalityöntekijää. 

Valta rajoittamisena ja riippuvuutena lähtevät siitä, että prosessit eivät muuta toimi-
joiden intressejä, vaan vaikeuttavat tai helpottavat heidän intressiensä mukaista käyt-
täytymistä. Valta rajoittamisena kiinnittää huomiota prosessiin, jossa sosiaalityöntekijä 
tarkoituksellisesti vaikeuttaa eriasteisesti asiakkaan pyrkimysten mukaista käyttäytymistä, 
jos asiakas tavoittelee niitä ei hyväksyttävillä keinoilla. Vallassa riippuvuutena fokus on 
prosessissa, jossa vaihtojen ei-tarkoitetut seuraukset vaikeuttavat tai helpottavat asiakkaan 
intressien mukaista käyttäytymistä. Sosiaalityöntekijä ei vallassa rajoittamisena muuta 
asiakkaan intressejä hänen pyrkimyksiään rajoittaessaan, vaan pikemminkin lykkää 
hetkellisesti niiden toteuttamista. Ja vastaavasti hän helpottaa asiakkaan tavoitteiden 
saavuttamista höllentämällä käyttämiensä rajoituksien alaa, intensiteettiä ja kestoa. 
Vallassa riippuvuutena työntekijän ja asiakkaan sosiaaliset vaihdot muuttavat tarkoituk-
setta asiakkaan rakenteellisen aseman suotuisuutta tai epäsuotuisuutta ja vaikeuttavat 
tai helpottavat näin asiakkaan intressien mukaista käyttäytymistä. 

Valta rajoittamisena ja riippuvuutena eivät pidä intressien välisen prosessin tutkimista 
tarpeellisena, koska ne olettavat behaviorismin periaatteiden mukaisesti toimijoiden 
intressien ilmenevän heidän havaittavassa käyttäytymisessään. Vallassa rajoittamisena 
toimijoiden pyrkimykset (intressit) ovat kirkkaimmin havaittavissa, kun ne ovat risti-
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riidassa. Vallassa riippuvuutena yksilöiden arvostamat asiat (intressit) ilmenevät heidän 
sosiaalisissa vaihdoissaan (käyttäytymisessään). Toimijat hakeutuvat vaihtosuhteissa 
useammin sellaisten ihmisten luo, joilta he arvioivat saavansa arvostamiaan palveluja ja 
joiden kanssa he pystyvät tekemään heidän pyrkimyksilleen ja tarpeilleen relevantteja 
vaihtoja. Ja vastaavasti he hakeutuvat harvemmin sellaisten ihmisten pariin, joilta he 
eivät usko saavansa arvostamiaan palveluja ja joiden kanssa he eivät pysty tekemään 
heidän pyrkimyksiään palvelevia vaihtoja. 

Vallassa riippuvuutena sosiaalityöntekijä vähentää omalla toiminnallaan asiakkaan 
riippuvuutta itsestään tasapainottamalla asiakkaan rakenteellisesti epäsuotuisaa asemaa. 
Eli sitä, että asiakkaalla on työntekijää vähemmän vaihtokumppaneita, joiden kanssa 
vaihtaa omia pyrkimyksiään edistäviä palveluja ja resursseja. Työntekijä alkaa asiakkaan 
tavattuaan lisätä kontakteja asiakkaan lähiverkoston ”jäsenten” ja asiantuntijoiden 
kanssa, jotka puolestaan lisäävät hänen vuorovaikutustaan asiakkaan kanssa. Jos asiakas 
vastaa työntekijän palveluksiin, työntekijän riippuvuus asiakkaasta vahvistuu, jolloin 
hänen intresseissään on vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaan kanssa. Jos rakenteelli-
sen aseman tasapainotus onnistuu, asiakkaalle saadaan vähitellen rakennettua läheis- ja 
auttajaverkosto, joiden ”jäsenten” kanssa hän voi vaihtaa tarvitsemiaan palveluja ja 
jotka auttavat häntä kehittämään taitoja, joita hän voi vaihtaa muiden ihmisten kanssa. 

Myös kvasineuvottelun prosessin alussa asiakas on yleensä sosiaalityöntekijästä 
enemmän riippuvainen kuin tämä hänestä, jonka vuoksi hänen intresseissään on työn-
tekijää enemmän vaihtojen lisääminen. Jos he oppivat vaihtojen toistuessa vähitellen 
luottamaan toisiltaan saamiinsa palveluksiin, työntekijän riippuvuus asiakkaaseen 
kasvaa, jolloin hänen intresseissään on vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaan kanssa. 
Jos työntekijä ei saa asiakkaalta vastapalveluksia, hänen intresseissään on vaihtojen vä-
hentäminen asiakkaaseen ja keskittyminen luotettavampiin asiakkaisiin. Tässä on syytä 
korostaa sitä, että vuorovaikutus ja sen välityksellä saavutettu tai menetetty luottamus 
ei muuta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän intressejä (esimerkiksi neuvojen, rohkaise-
misen, ymmärryksen, arvostuksen tarvetta), vaan helpottaa tai vaikeuttaa intressien 
saavuttamista lisääntyneiden tai vähentyneiden vaihtojen (käyttäytymisen) välityksellä. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä eroaa vallasta rajoittamisena ja riippuvuutena 
siinä, ettei sen huomio ole toimijoiden intressien mukaisen käyttäytymisen rajoitta-
misen ja helpottamisen prosessissa. Sen fokus prosessissa on pikemminkin siinä, miten 
sosiaalityöntekijän tietoinen liikkuminen vallan käytön oikeutettavuuden asteikolla lisää 
tai vähentää asiakkaan ja työntekijän intressien välistä ristiriitaa. Tämä edellyttää työn-
tekijän harkintaa siitä, miten laajasti ja intensiivisesti hän käyttää oikeutettavuudeltaan 
toisistaan eroavissa vallan muodoissa asiakkaaseen valtaa ehkäistäkseen asiakkaan 
vastarintaa ja sen muuttumista avoimeksi konfliktiksi.

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana muistuttavat toisiaan myös dis-
kursiivisen ja praktisen tiedon välisessä prosessissa, jossa diskursiivista tietoa muutetaan 
praktiseksi tiedoksi ja praktista tietoa diskursiiviseksi tiedoksi. Ne eroavat toisistaan 
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kuitenkin siinä, missä niiden painotus prosessissa on. Vallassa suostumuksen organi-
sointina fokus on prosessissa, joka kääntää toimijoiden tietoja poliittisesti laajemmin 
tai suppeammin tiedostettavissa ja muutettavissa olevaan muotoon. Vallassa hallintana 
painopiste on prosessissa, joka kääntää toimijoiden tietoja laajemmin tai suppeammin 
reflektoitavissa ja muutettavissa olevaan muotoon.

Sosiaalityöntekijä voi vallassa suostumuksen organisointina ensinnäkin kääntää dis-
kursseilla hallitsevaa maailmankuvaa luonnolliseksi, kyseenalaistamattomaksi praktiseksi 
tiedoksi (käytännöksi) sulattamalla asiakkaan ja sosiaalityöntekijän arvoja, uskomuksia, 
periaatteita ja ongelmia siihen ja tekemällä siihen pienehköjä tarkennuksia ja poikkeuksia 
heidän erilaisten luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. Toiseksi hän voi kääntää asiakas-
käytäntöihin ja asiakkaan arkisiin käytäntöihin tiivistynyttä praktista tietoa käsitettävään 
ja käsiteltävään diskursiiviseen muotoon paljastamalla, millaisia hallitsevan luokan 
maailmankuvaan perustuvia arvoja, uskomuksia, periaatteita ja ongelman asettelu- ja 
ratkaisumalleja takana niiden takana piilee ja miten ne palvelevat asiakkaan ja sosiaali-
työntekijän tärkeinä pitämiä asioita, arvoja ja tavoitteita. Hänen on mahdollista myös 
kääntää praktista tietoa diskursiiviseksi ”noukkimalla” asiakaskäytäntöjen, asiakkaan 
puheiden ja arkikäytäntöjen sisältämistä arvoista, uskomuksista, periaatteista ja ongel-
mista käyttökelpoisimpia osia ja muokkaamalla niitä asiakkaan kanssa yhtenäisempään, 
vallitsevan järjestyksen kyseenalaistamisen mahdollistavaan muotoon. 

Sosiaalityöntekijä voi vallassa hallintana ensinnäkin kääntää järkeilemisen tapoja 
– joilla on omat ongelmanasettelunsa, arvonsa, tietonsa, tavoitteensa ja periaatteensa 
– diskurssien välityksellä hallinnan tekniikkoihin tiivistyväksi, itsestään selvyytenä ote-
tuksi praktiseksi tiedoksi. Tämä tapahtuu istuttamalla asiakkaan ja työntekijän arvoja, 
uskomuksia, periaatteita ja ongelmia normaalin ja epänormaalin väliselle jatkumolle 
ja tekemällä siihen pienehköjä muutoksia heidän käsitystensä ja intressiensä pohjalta. 
Toiseksi hänen on mahdollista kääntää asiakastyötä ja asiakkaan arkea ohjaaviin hal-
linnan tekniikkoihin kiteytynyttä praktista tietoa diskursiiviseen, ymmärrettävään ja 
työstettävään muotoon paljastamalla, millaisiin normaalisuutta koskeviin olettamuksiin 
ja periaatteisiin ne perustuvat ja keskustelemalla asiakkaan kanssa siitä, miten ne pal-
velevat heidän arvojaan, uskomuksiaan, periaatteitaan ja näkemyksiään. Kolmanneksi 
hän voi kääntää praktista tietoa diskursiiviseksi tiedoksi nostamalla esiin asiakastyötä 
ja asiakkaan arkea ohjaavista hallinnan tekniikoista arvoja, uskomuksia, kysymyksiä, 
ideoita, periaatteita ja ongelmia ja ratkaisuja ja hakea asiakkaan kanssa niistä uusia, 
vaihtoehtoisia ajattelemisen ja toimimisen tapoja.

Valta hallintana poikkeaa vallasta suostumuksen organisointina kuitenkin siinä, ettei 
työntekijä koeta teoreettisen tietämyksensä pohjalta muokata erilaista tietoa lopuksi 
ideologisesti yhtenäisempään muotoon, vaan hakea ja luoda asiakkaan kanssa vaihto-
ehtoisia ajattelemisen ja toimimisen tapoja. Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuo-
rovaikutuksellisena kykynä eroavat vallasta hallintana ja suostumuksen organisointina 
siinä, etteivät ne kiinnitä huomiota diskursiivisen ja praktisen tiedon väliseen prosessiin 
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eivätkä tiedostamiseen ja reflektoimiseen. Vallassa rajoittamisena ja vuorovaikutuksel-
lisena kykynä kiinnostus on ensisijaisesti siinä, miten tieto edistää sosiaalityöntekijää 
saavuttamaan tavoitteensa valtaa käytettäessä mahdollisimman vähäisellä vastarinnalla. 
Praktisen tiedon paljastamiselle ei ole tarvetta, koska sosiaalityöntekijä tiedostaa ja 
tietää tavoitteensa, asiakkaiden ongelmatiikan ja valtaan liittyvät näkökohdat. 

Vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä on kuitenkin kaksi vallan muotoa – taivut-
teleminen ja kompetentti auktoriteetti – jotka periaatteessa mahdollistavat praktisen 
tiedon tiedostamisen. Sosiaalityöntekijä voi auttaa argumenteillaan, selityksillään ja 
neuvoillaan asiakasta ”kirkastamaan” esimerkiksi sitä, mistä hänen ongelmistaan voisi 
olla kyse, miten niitä voitaisiin lievittää ja mitä hän haluaa, arvostaa ja tarvitsee. Valta 
riippuvuutena sivuuttaa tiedostamisen ja reflektoimisen siksi, koska se olettaa erilaisista 
vaihtosuhteista kertyneen tiedon vaihdoista ohjaavan tiedostamatta sitä, missä määrin 
sosiaalityöntekijä ja asiakas hakevat toisiltaan omia pyrkimyksiään edistäviä palveluja. 

Valta hallintana ja suostumuksen organisointina muistuttavat toisiaan siinä, että ne 
ymmärtävät vallan myös prosessina, jossa ulkoista vallan käyttöä muunnetaan sisäiseksi 
vallan käytöksi. Vallassa hallintana kyse on ulkoisen vallan käytön kääntämisestä sisäisesti 
normittavaksi tai mahdollistavaksi vallan käytöksi. Vallassa suostumuksen organisointina 
taas on kyse ulkoisen vallan käytön kääntämisestä sisäisesti poliittisesti ”jarruttavaksi” 
tai muuttavaksi vallan käytöksi. 

Vallassa hallintana sosiaalityöntekijä ja asiakas kääntävät ulkoisia hallinnan tekniik-
koja sisäisiksi, heidän ajatuksiaan, toimintaansa ja identiteettiään ohjaaviksi ja muok-
kaaviksi tekniikoiksi. Dominaation ja normalisoivat hallinnan tekniikat helpottavat 
ulkoisen vallan muuntamista sisäisesti normittavaksi vallan käytöksi ja ei-normalisoivat 
hallinnan tekniikat puolestaan ulkoisen vallan kääntämistä sisäisesti mahdollistavaksi 
vallan käytöksi. Vallassa suostumuksen organisointina sosiaalityöntekijä ja asiakas 
muuntavat ulkoisia sosiaalisia käytäntöjä sisäisiksi, heidän ajatuksiaan, toimintaansa 
ja identiteettejään organisoiviksi ja muokkaaviksi käytännöiksi. Sopeuttavat sosiaaliset 
käytännöt edesauttavat ulkoisen vallan kääntämistä sisäisesti poliittisesti ”jarruttavak-
si” vallan käytöksi ja haastavat sosiaaliset käytännöt taas ulkoisen vallan kääntämistä 
sisäisesti poliittisesti muuttavaksi vallan käytöksi. 

Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena kykynä eroavat 
vallasta hallintana ja suostumuksen organisointina siinä, että ne uskovat vallan koh-
teiden ajatusten, toiminnan ja identiteetin (vain valta vuorovaikutuksellisena kykynä) 
muuttuvan vain ulkoisen vallan käytön seurauksena. Valta hallintana ja suostumuksen 
organisointina uskovat myös vallan kohteiden osallistuvan ajattelunsa, toimintansa ja 
identiteettinsä tuottamiseen. Valta rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä 
eivät kiistä sitä, ettei asiakas voisi muuttaa ajatteluaan ja toimintatapojaan työnteki-
jän tarkoituksellisen vallan käytön seurauksena, mutta ne eivät pidä sitä sisäistettynä 
vallan käytön muotona, vaan viime kädessä asiakkaan tulkintaan, valintaan ja tahtoon 
perustuvana toiminnan muutoksena. 
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Valta suostumuksen organisointina poikkeaa vallasta hallintana siinä, että se korostaa 
ideologisen merkitystyön ja voiman välisen tasapainottamisen prosessia. Valtaotteessa 
– erityisesti sen sopeuttavissa sosiaalisissa käytännöissä – korostetaan ensisijaisesti 
luokkien ja ryhmien väliseen kulttuuriseen hierarkiaan perustuvan ideologisen mer-
kitystyön merkitystä integroitaessa asiakasta yhteiskunnan valtakulttuuriin. Valtaote 
painottaa toissijaisesti voimaa asiakkaita yhteiskuntaan liitettäessä. Vaikka asiakas 
pidetään sosiaalisen järjestyksen piirissä ensisijaisesti ideologisen merkitystyön avulla, 
sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa turvautua pakkokeinoihin kuten poliisiin. Vaikka 
valta suostumuksen organisointina pitää vallan vuorovaikutuksellisena kykynä tapaan 
voimankäyttöä viimesijaisena vallankäytön muotona, se tarkastelee voimankäyttöä 
oikeutuksen vähyyden sijasta suostumuksen organisoinnin ja voiman välisen tasapai-
notilan hakemisena. Karkea nyrkkisääntö on se, että sosiaalityöntekijät ja instituutiot 
tarvitsevat sitä vähemmän tai enemmän voimaa asiakkaiden pitämiseen vallitsevan 
järjestyksen piirissä, mitä paremmin tai huonommin he onnistuvat asiakkaiden suos-
tumuksen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä.

Myös vallassa hallintana voidaan suostumuksen organisoinnin tapaan turvautua do-
minaation tekniikkoihin ja kuritekniikkoihin, jos asiakkaita ei onnistuta pehmeämmin 
keinoin liittämään yhteiskuntaan. Valta suostumuksen organisointina eroaa vallasta 
hallintana kahdella tavalla: 1) se sisällyttää voimaan sekä voiman käytöllä uhkaamisen, 
että voiman käytön ja 2) se tarkastelee voimaa sosiaalityöntekijän pehmeämmän vallan 
käytön (ideologisen merkitystyön) muotojen tasapainottajana, jos hienovaraisemmat 
sosiaaliset käytännöt eivät tuota toivottua tulosta. Dominaation tekniikat, kuritekniikat 
ja voiman käyttö muistuttavat toisiaan toki siinä, että niitä käytetään erityisesti sellais-
ten kansan ja väestön osien ohjaamiseen, joiden toimintaa ei saada muuten hallintaan. 

Prosessia voidaan tarkastella myös jatkuvuuden näkökulmasta. Valtaotteet eroavat 
toisistaan siinä, miten jatkuvana ja paljon työtä vaativana prosessina ne pitävät valtaa. 
Valta rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuksellisena muistuttavat toisiaan 
siinä, etteivät ne katso vallan edellyttävän jatkuvaa työtä. Sosiaalityöntekijän on vallassa 
rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena kykynä käytettävä valtaa vain silloin, kun 
sosiaalityöntekijä rajoittaa hetkellisesti asiakkaan toimintaa. Asetelma ei muutu edes 
dispositionaalisessa vallassa (valta vuorovaikutuksellisena kykynä), koska työntekijä 
käyttää valtaa asiakkaaseen vain silloin, jos asiakas ei ennakoi hänen tahtoaan toivo-
tulla tavalla. Työntekijällä on vallassa riippuvuutena valtaa asiakkaaseen, vaikka hän ei 
käyttäisikään valtaa asiakkaaseen, koska hän pienemmän riippuvuutensa vuoksi yleensä 
asiakasta suotuisammassa rakenteellisessa asemassa. Valta suostumuksen organisointina 
ja hallintana muistuttavat toisiaan siinä, että ne katsovat vallan ylläpitämisen, muutta-
misen, kannattamisen ja vastustamisen edellyttävän jatkuvaa työtä sosiaalityöntekijältä 
ja asiakkaalta. Ne lähtevät siitä, että valta on olemassa vain silloin, kun sitä käytetään ja 
siihen vastataan. Tiivistän valtaotteet prosessin näkökulmasta taulukoksi 20. 
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Taulukko 20. Valtaotteet prosessin näkökulmasta

Valta 
rajoittamisena

Prosessit: Asiakkaiden seulomisen ja 
hyväksyttävien menettelytapojen 
juurruttamisen prosessit.
Valta ei edellytä jatkuvaa työtä

Huomio prosessiin, jossa työntekijä tietoisesti 
vaikeuttaa eriasteisesti asiakkaan intressien 
mukaista käyttäytymistä.
Ei huomiota diskursiivisen ja praktisen tiedon 
väliseen prosessiin eikä tiedostamiseen ja ref
lektoimiseen.

Valta 
riippuvuutena

Kvasineuvotellun vaihdon ja vallan 
tasapainottamisen prosessit.
Valta ei edellytä jatkuvaa työtä.

Prosessiin, jossa vaihtojen eitarkoitukselliset 
seuraukset vaikeuttavat/helpottavat asiakkaan 
intressien mukaista käyttäytymistä.
Ei huomiota diskursiivisen ja praktisen tiedon 
väliseen prosessiin eikä tiedostamiseen ja ref
lektoimiseen.

Valta vuorovai
kutuksellisena 
kykynä

Vallan muotojen oikeutettavaan 
käyttöön perustava prosessi, jossa 
huomioitava vallan kattavuus ja 
intensiteetti ja vallan neutralisoitu
mis ja muuttumistendenssit.
Valta ei edellytä jatkuvaa työtä.

Prosessiin, miten työntekijän tietoinen liikkumi
nen vallan käytön oikeutettavuuden asteikolla 
lisää/vähentää asiakkaan ja työntekijän intressi
en välistä ristiriitaa.
Ei huomiota diskursiivisen ja praktisen tiedon 
väliseen prosessiin eikä tiedostamiseen ja ref
lektoimiseen.

Valta suostu
muksen organi
sointina

Erityisten, yhteisten ja yleisten 
intressien välinen prosessi; diskur
siivisen ja praktisen tiedon välinen 
prosessi; sisäisen ja ulkoisen vallan 
välinen prosessi ja ideologisen 
merkitystyön ja pakottamisen 
tasapainottamisen prosessi.
Valta edellyttää jatkuvaa työtä.

Prosessiin, joka kääntää toimijoiden intressejä 
ja tietoa poliittisesti laajemmin/suppeammin 
tiedostettavissa ja muutettavissa olevaan 
muotoon.
Ulkoisen vallan kääntämiseen sisäisesti poliitti
sesti jarruttavaksi/muuttavaksi vallan käytöksi.

Valta hallintana Erityisten, yhteisten ja yleisten 
intressien välinen prosessi; diskur
siivisen ja praktisen tiedon välinen 
prosessi; sisäisen ja ulkoisen vallan 
välinen prosessi.
Valta edellyttää jatkuvaa työtä.

Prosessiin, joka kääntää toimijoiden intressejä ja 
tietoa laajemmin/suppeammin reflektoitavissa 
ja muutettavissa olevaan muotoon. 
Ulkoisen vallan käytön kääntämiseen sisäisesti 
normittavaksi/mahdollistavaksi vallan käytöksi. 

Vertaan valtaotteita lopuksi toisiinsa sosiaalityön tehtävien näkökulmasta. Otteet 
eroavat toisistaan ensinnäkin sosiaalityölle asetetussa tehtävässä. Vallassa rajoittami-
sena sosiaalityöntekijän tehtävänä on asiakkaiden kontrollointi heidän omaehtoisen 
selviämisensä turvaamiseksi. Hahmoteltaessa valtaa riippuvuutena, sosiaalityöntekijän 
tehtävänä on asiakkaan riippuvuuden vähentäminen tai katkaiseminen työntekijästä. 

Vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä sosiaalityöntekijän tehtävänä on tavoitteen 
saavuttaminen mahdollisimman oikeutetulla tavalla ja mahdollisimman vähäisellä vas-
tarinnalla. Vallassa suostumuksen organisointina sosiaalityöntekijän tehtävänä on: 1) 
valtion arvoneutraaliuden vahvistaminen ja valtion toiminnan ja vallitsevan järjestyksen 
oikeuttaminen tai 2) valtion arvoneutraaliuden haastaminen ja valtion toiminnan ja 
vallitsevan järjestyksen kyseenalaistaminen. Valta hallintana tarjoaa kaksi vaihtoehtoa 
sosiaalityöntekijän tehtäväksi: 1) tilan tekeminen toisin ajattelemiselle ja tekemiselle tai 
2) syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien vaarassa olevien ihmisten liittäminen 
”normaalisuusperiaatteella toimivaan yhteiskuntaan”.
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Valtaotteet poikkeavat toisistaan myös siinä, miten sosiaalityön tehtävä toteutetaan. 
Aloitan vallasta rajoittamisena. Sosiaalityöntekijä seuloo ensinnäkin asiakkaita toisis-
taan heidän avun ja kontrollin tarpeensa perusteella ja siirtää heitä heidän tilanteensa 
vaihtelun mukaan kevyemmän tai voimakkaamman avun ja kontrollin piiriin tai sen 
ulkopuolelle. Toiseksi sosiaalityöntekijä koettaa rajoitustoimenpiteitä säätelemällä 
ohjata asiakkaita ei-hyväksyttävien keinojen käyttämisestä hyväksyttävien keinojen 
käyttämiseen mahdollisimman vähäisellä vastarinnalla. Välineinä ovat siis asiakkaiden 
seulonta ja hyväksyttävien keinojen juurruttaminen.

Vallassa riippuvuutena positiivisten kytkentöjen väliaikaisen lisäämisen tarkoituksena on 
vähentää tai katkaista asiakkaan riippuvuus sosiaalityöntekijään ja laajentaa hänen läheistu-
kiverkkoaan (vaihtoehtoisia resursseja ja tuen lähteitä), jolla hän voi edistää omia pyrkimyk-
siään ja vahvistaa asiantuntijoiden tuella hänen elämänhallinnan taitojaan Tarkasteltaessa 
valtaa vuorovaikutuksellisena kykynä, sosiaalityöntekijän päämäärien saavuttamista edes-
auttaa neljä seikkaa. Sosiaalityöntekijä saavuttaa tavoitteensa jouhevammin, jos hän lähtee 
liikkeelle mahdollisimman pehmeistä ja oikeutetuista vallan muodoista ja siirtyy jyrkempiin 
vallan muotoihin vasta vastarintaa kohdattuaan. Sosiaalityöntyötekijä hyötyy myös siitä, 
jos hän vallan muodosta toiseen hyppiessään välttää niiden toisiaan heikentäviä vaikutuksia 
ja ennakoi niiden muuttumista toisiksi vallan muodoiksi. Tavoitteiden saavuttamista edistää 
edelleen se, jos sosiaalityöntekijä ennakoi, missä vallan muodoissa vallan kattavuuden ja 
intensiteetin lisääminen lisää asiakkaan vastarintaan asettumisen mahdollisuutta. 

Vallassa suostumuksen organisointina sosiaalityöntekijällä on kolme tapaa vahvistaa 
valtion arvoneutraaliutta ja valtion toiminnan ja vallitsevan järjestyksen oikeutetta-
vuutta. Hän voi kehittää asiakkaiden kansalaishyveitä ja -taitoja hallitsevan luokan 
maailmankuvan mukaan niin, että ne soveltuvat talouden tarpeisiin ja takaavat näin 
taloudelle ja vallitsevalle järjestykselle vakaamman ja ennustettavamman rakenteen. 
Toiseksi hänen on mahdollista häivyttää hallitsevan luokan ja asiakkaan ja sosiaalityön-
tekijän arvojen, uskomusten ja intressien välistä ristiriitaa sulattamalla ja sopeuttamalla 
heidän arvojaan, uskomuksiaan, pyrkimyksiään ja periaatteitaan hallitsevaan maailman-
kuvaan ja käsittelemällä heille keskeisiä ongelmia hallitsevan luokan maailmankuvan 
näkökulmasta. Kolmanneksi hän saattaa liudentaa hallitsevan luokan ja asiakkaan ja 
sosiaalityöntekijän intressien välistä ristiriitaa tekemällä tarkennuksia ja poikkeuksia 
hallitsevaan maailmankuvaan heidän luokka- ja ryhmäasemiensa pohjalta. 

Työntekijä voi kyseenalaistaa valtion arvoneutraaliuden, valtion toiminnan ja val-
litsevan järjestyksen oikeutettavuuden kolmella tavalla. Hän voi käyttää asiakkaiden 
kokemuksia, tietoa ja tunteita syrjivistä käytännöistä ja rakenteellisista epäkohdista 
lähtökohtana hallitsevan maailmankuvan paljastamiseen. Eli siihen, miten hallitsevaan 
maailmankuvaan perustuvat käsitykset ”mitätöivät” asiakkaan ja työntekijän tärkeinä 
pitämiä arvoja, uskomuksia ja periaatteita, vaikeuttavat heille keskeisten asioiden, 
ristiriitojen ja ongelmien esille nostamista ja käsittelyä ja vahvistavat erilaisia ongelmia 
kuten työttömyyttä ja toimeentulovaikeuksia ylläpitäviä rakenteita ja käytäntöjä.
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Toiseksi työntekijä voi osoittaa, millaisia hallitsevan luokan arvoja, pyrkimyksiä, 
uskomuksia ja periaatteita kuten yksilöllisyyttä, yritteliäisyyttä, tehokkuutta, akti-
vointi- ja vaikuttavuusperiaatteita asiakaskäytännöiksi tiivistyneet maailmankuvat 
sisältävät ja missä määrin ne ovat ristiriidassa työntekijän ja asiakkaan intressien kanssa. 
Kolmanneksi hän voi yrittää poimia asiakaskäytäntöjen, asiakkaan arkikäytäntöjen ja 
asiakkaan puheiden käyttökelpoisimpia aineksia, kehittää niitä asiakkaan kanssa ja koota 
ne lopulta oman teoreettisen tietonsa varassa yhtenäiseksi, hallitsevan maailmankuvan 
haastavaksi maailmankuvaksi. Vaikka työntekijä toimii heidän tietonsa kokoavana 
tahona, hallitsevien arvojen, uskomusten ja syrjivien rakenteiden haastavan kehyksen 
tarkoituksena on tilan tekeminen poliittiselle toisin ajattelemiselle ja toimimiselle ja 
vallitsevan järjestyksen muuttamiselle. Hän vahvistaa tällöin paitsi asiakkaan myös 
omaa poliittista toimintakykyä kyseenalaistaa ja muuttaa vallitsevaa järjestystä. 

Sosiaalityöntekijällä on käytettävissä kolme keinoa myös syrjäytyneiden ja syrjäy-
tymisvaarassa olevien kansalaisten liittämiseen ”normaalisuusperiaatteella” toimivaan 
yhteiskuntaan. Hän voi hyödyntää asiakkaan yhteiskuntaan ”istuttamisessa” ensinnä-
kin sitä, että asiakkaan pitäminen ”normaaliuden piirissä” vahvistaa paitsi asiakkaan 
toimintakykyään yhteiskunnassa joillakin toiminnan – esimerkiksi työn ja opiskelun 
– alueilla, myös väestön elinvoimaa kokonaisuudessaan. Toiseksi hän pystyy arvioimaan 
ja arvottamaan asiakkaan uskomuksia, tavoitteita, perusteluja, vaatimuksia, ongelmia, 
toimintaa ja kehitystä tieteen asettamalla normaalin ja epänormaalin välisellä asteikolla. 
Kolmanneksi hän pystyy käyttämään hyväkseen sitä, että hallinnan tekniikat jättävät 
asiakkaalle ja hänelle jonkun verran vapautta siinä, miten soveltaa ja muuttaa tekniikoita 
heidän arvojaan, tavoitteitaan ja intressejään silmällä pitäen.

Työntekijällä on käytettävissään kolme keinoa myös tehtäessä tilaa toisin ajattelemiselle 
ja toimimiselle. Hän voi ensinnäkin osoittaa, miten asiakkaan ja työntekijän ajatuksia 
ja toimintaa ohjaavat järjet ja tekniikat on koottu historiallisesti sattumanvaraisesti eri 
lähteistä ja kuinka ne voitaisiin koota muillakin tavoilla. Toiseksi hän voi pyrkiä tasaver-
taiseen debattiin asiakkaan kanssa. Tasavertaisen debatin edellytyksenä on se, ettei hän 
yritä arvioida asiakkaan tilannetta vain tieteen tai muun asiantuntija-auktoriteetin näkö-
kulmasta, vaan antaa arvon asiakkaan näkemyksille ja muille vaihtoehtoisille ajatuksille. 
Kolmanneksi hän voi nostaa vaihtoehtoisia järkeilemisen tapoja esille etsimällä ideoita 
ja ajatuksia esimerkiksi asiakaskäytännöistä ja asiakkaan arjen käytännöistä ja kehittää 
niistä asiakkaan kanssa uusia, vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Hän vahvistaa 
tällöin paitsi asiakkaan myös omaa toimintakykyään normaalisuuden piirin ulkopuolella. 

Valtakäsitykset soveltuvat vallitsevaa järjestystä ylläpitävään työskentelyyn. Kaikkia 
viittä valtaotetta yhdistää se, että ne mahdollistavat sosiaalityöntekijälle asiakkaan 
integroinnin yhteiskuntaan, vaikka ne painottavatkin siinä hieman eri näkökohtia. 
Valta rajoittamisena painottaa hyväksyttävien menettelytapojen (esimerkiksi työn ja 
opiskelun) juurruttamisen merkitystä, kun taas valta riippuvuutena korostaa vaihtoeh-
toisten vaihtosuhteiden ja toimijoiden resurssien arvojen lisäämisen merkitystä liitettäessä 
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asiakasta yhteiskuntaan. Valta vuorovaikutuksellisena kykynä puolestaan tähdentää 
(mahdollisimman) oikeutettavien vallan muotojen merkitystä integroitaessa asiakasta 
yhteiskuntaan. Ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijän mahdollisuudet onnistua 
asiakkaan liittämisessä yhteiskuntaan ovat sitä paremmat, mitä oikeutetumpaa hänen 
vallan käyttönsä on ja mitä oikeutetumpia vallan muotoja hän käyttää. 

Vallassa hallintana – erityisesti dominaation ja normalisoivissa hallinnan tekniikois-
sa – tähdennetään tieteeseen tai muuhun asiantuntemukseen perustuvan ”normituksen” 
merkitystä integroitaessa asiakasta yhteiskuntaan. Vallassa suostumuksen organisoin-
tina – erityisesti sen sopeuttavissa sosiaalisissa käytännöissä – korostetaan ensisijai-
sesti luokkien ja ryhmien väliseen kulttuuriseen hierarkiaan perustuvan ideologisen 
merkitystyön merkitystä liitettäessä asiakasta yhteiskunnan valtakulttuuriin. Valtaote 
painottaa toissijaisesti voimaa asiakkaita yhteiskuntaan liitettäessä. Vaikka asiakas 
pidetään vallitsevan järjestyksen piirissä ensisijaisesti ideologisen merkitystyön avulla, 
sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa turvautua pakkokeinoihin kuten poliisiin. Vaikka 
valta suostumuksen organisointina pitää vallan vuorovaikutuksellisena kykynä tapaan 
voimankäyttöä viimesijaisena vallankäytön muotona, se tarkastelee voimankäyttöä 
oikeutuksen vähyyden sijasta suostumuksen organisoinnin ja voiman välisen tasapai-
notilan hakemisena. Sosiaalityöntekijät tarvitsevat sitä vähemmän tai enemmän voimaa 
asiakkaiden pitämiseen vallitsevan järjestyksen piirissä, mitä paremmin tai huonommin 
he onnistuvat asiakkaiden suostumuksen organisoinnissa ideologisella merkitystyöllä.

Myös vallassa hallintana voidaan suostumuksen organisoinnin tapaan turvautua domi-
naation tekniikkoihin ja kuritekniikkoihin, jos asiakkaita ei saada pehmeämmin keinoin 
liitettyä yhteiskuntaan. Valta suostumuksen organsointina eroaa vallasta hallintana siinä, 
että 1) se tarkoittaa voimalla voiman käytöllä uhkaamisen lisäksi voiman käyttöä ja 2) se 
tarkastelee voimaa työntekijän pehmeämmän vallan käytön (suostumuksen organisoin-
nin) tasapainottajana, jos hienovaraisemmat sosiaaliset käytännöt eivät tuota toivottua 
tulosta. Dominaation tekniikat (valta hallintana) ja voiman käyttö (valta suostumuksen 
organisointina) muistuttavat toisiaan siinä, että niitä käytetään erityisesti sellaisten kansan 
ja väestön osien ohjaamiseen, joiden toimintaa ei saada muuten hallintaan.

Valtaa rajoittamisena ja riippuvuutena yhdistää se, etteivät ne mahdollista vallitsevan 
järjestyksen kyseenlaistamista ja muuttamista. Tämä ilmenee vallassa rajoittamisena 
siinä, että sosiaalityöntekijä käyttää valtaa asiakkaaseen pääasiassa silloin, kun asiakas 
toimii vallitsevan järjestyksen ”tunnustamien” menettelytapojen vastaisesti. Valta 
riippuvuutena mahdollistaa sosiaalityöntekijälle vaihtosuhteisiin perustuvan raken-
teellisen vinouman oikaisun asiakkaan eduksi, mutta ei tarttumista vaihtosuhteiden 
takana piileviin laajempiin rakenteellisiin epäkohtiin. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä hahmottelee sosiaalityöntekijän tehtävän niin 
väljästi ja yleisesti, että hänellä on suuri kiusaus sovittaa tehtävänsä organisaation tarpei-
den mukaan. Valtaote ohjaa sosiaalityöntekijää kuin huomaamatta käyttämään valtaa 
mahdollisimman oikeutetulla tavalla organisaation asettamien tehtävien mukaan, jotka 
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yleensä sovitetaan vallitsevan järjestyksen reunaehtoihin. Valtaote ei mahdollista vallitse-
van järjestyksen kyseenalaistamista ja muuttamista. Valta hallintana – sen ei-normalisoivat 
hallinnan tekniikat – mahdollistavat periaatteessa vallitsevan järjestyksen haastamisen 
ja muuttamisen, mutta se riippuu lopulta siitä, miten asiakas ja työntekijä ongelmansa, 
tavoitteensa, keinonsa ja periaatteensa asettavat. Valta suostumuksen organisointina – sen 
haastavat sosiaaliset käytännöt – on ainoa valtaotteista, joka on tarkoitettu vallitsevan jär-
jestyksen ja sitä tukevien rakenteiden, käytäntöjen ja maailmankuvan kyseenalaistamiseen 
ja muuttamiseen. Kiteytän valtaotteiden näkemykset sosiaalityön tehtävistä taulukoksi 22. 

Taulukko 21. Sosiaalityön tehtävät valtaotteissa

Valta rajoit
tamisena

Sosiaalityön tehtä-
vänä asiakkaiden 
kontrollointi heidän 
omaehtoisuutensa 
turvaamiseksi.

Keinoina asiakkaiden seulonta ja 
hyväksyttävien keinojen istuttami
nen rajoitusten avulla.

Korostaa asiakasta yhteiskun
taan liitettäessä menettelyta
pojen hyväksyttävyyttä.
Ei mahdollista vallitsevan 
järjestyksen haastamista ja 
muuttamista.

Valta riippu
vuutena

Asiakkaan riippu
vuuden vähentämi
nen tai katkaisemi
nen työntekijästä.

Tukiverkoston vahvistaminen ja 
asiakkaan elämänhallinan taitojen 
kehittäminen positiivisia kytkentö
jä lisäämällä.

Vaihtoehtoisten vaihtosuhtei
den ja toimijoiden resurssien 
arvon lisäämistä.
Ei mahdollista vallitsevan 
järjestyksen haastamista ja 
muuttamista.

Valta 
vuorovaiku
tuksellisena 
kykynä

Tavoitteen saavutta
minen mahdollisim
man oikeutetusti 
ja mahdollisimman 
vähäisellä vastarin
nalla.

Vallan muotojen oikeutettavuus, 
vallan kattavuuden ja intensiteetin 
mitoittaminen vallan muotoihin ja 
neutralisoitumis ja muuttumisten
denssien huomiointi.

Vallan muotojen oikeutetta
vuutta.
Ei mahdollista hallitsevan 
järjestyksen haastamista ja 
muuttamista.

Valta suos
tumuksen 
organisoin
tina

Valtion arvo
neutraalisuuden 
vahvistaminen/
haastaminen.
Valtion toiminnan ja 
vallitsevan järjestyk
sen oikeuttaminen/
kyseenalaistaminen.

Intressien ja intressiristiriitojen 
sulattaminen ja liudentaminen 
hallitsevaan maailmankuvaan ja 
toimintakyvyn vahvistaminen 
vallitsevan järjestyksen piirissä/ asi
akkaiden tunteiden ja kokemusten 
hyödyntäminen, hallitsevaan maa
ilmankuvaan sisältyvien intressien 
ja intressiristiriitojen paljastaminen, 
uuden, maailmankuvan luominen 
käytännöistä ja toimintakyvyn 
vahvistaminen vallitsevan järjes
tyksen kyseenalaistamiseksi ja 
muuttamiseksi.

Kulttuuriseen hierarkiaan 
perustuvan ideologisen 
merkitystyön ja voiman 
merkitystä.
Mahdollistaa vallitsevan jär
jestyksen kyseenalaistamisen 
ja muuttamisen.

Valta hallin
tana

Tilan tekeminen 
toisin ajattelemi
selle ja tekemiselle/
syrjäytyneiden  ja 
syrjäytymisvaarassa 
olevien liittäminen 
”normaalisuusperi
aatteella” toimivaan 
yhteiskuntaan

Normalisointi, intressien osittainen 
huomiointi ja toimintakyvyn vah
vistaminen normaalisuuden piiris
sä/ajatusten sattumanvaraisuuden 
osoittaminen, tasavertainen 
debatti, vaihtoehtoisten ajatusten 
kehittäminen ja toimintakyvyn 
vahvistaminen normaalisuuden 
piirin ulkopuolella.

Tieteeseen ja asiantuntijatie
toon perustuvan normituksen 
merkitystä.
Mahdollistaa periaatteessa 
vallitsevan järjestyksen 
kyseenalaistamisen ja muut
tamisen.
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7.4  Valtaotteiden soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia 

Hahmottelen lopuksi valtaotteiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja rajoit-
teita. Aloitan sijoittamalla valtakäsitykset sosiaalityössä käytävään epistemologiseen 
keskusteluun, jotta lukijalla olisi mahdollisuus arvioida, millaisia tiedollisia mahdolli-
suuksia ja rajoituksia eri valtaotteilla on. Valta rajoittamisena ja riippuvuutena edustavat 
tietoteoreettiselta näkemykseltään ”positivismin ja behaviorismin leiriä”. 

Malcolm Paynen (2005) mukaan positivismi ja behaviorismi perustuvat käsitykseen, 
jonka mukaan maailma – niin fysikaalinen kuin sosiaalinenkin – on objektiivisesti 
olemassa ihmisestä riippumatta. Ihmiset muistuttavat maailman muita objekteja siinä, 
että ne toimivat joidenkin sääntöjen mukaan. Jos ihmisten käyttäytymistä tutkitaan 
riittävän systemaattisesti, ymmärretään, minkä sääntöjen mukaan ihmiset toimivat 
sosiaalisessa maailmassa, jolloin tietoa voidaan soveltaa haluttujen lopputulosten 
saavuttamiseksi. (Payne, 2005, 54–55.) 

Valta rajoittamisena ja riippuvuutena edustavat behaviorismia ja niitä on myös 
tutkittu behavioristisin menetelmin (esim. Molm, 1997; Dahl, 2005). Myös valta 
vuorovaikutuksellisena kykynä lähtee siitä, että toimijan vallankäytön on tuotettava 
tarkoitettuja ja ennalta nähtyjä seurauksia ollakseen pätevää (Wrong, 2002, 252–253). 
Valtakäsitys asettuu tältä osin vallan rajoittamisena ja riippuvuutena kanssa ”behavioris-
tiseen leiriin”, jonka mukaan sosiaalityöntekijän vallankäytöstä – tässä tapauksessa sen 
tarkoituksellisuudesta ja ennalta nähtävyydestä – on mahdollista hankkia objektiivista, 
ihmisen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta riippumatonta tietoa. 

Behaviorismin mukaan tieto ei muodostu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, vaan 
toimijoiden katsotaan oppivan toisten käyttäytymistä havainnoidessaan erilaisia ha-
vainto- ja tulkitsemismalleja, millainen käyttäytyminen edistää heidän tavoitteidensa 
saavuttamista ja tarpeidensa tyydyttämistä (vrt. Payne, 2005, 120–122). Vallassa 
rajoittamisena työntekijä oppii asiakkaan mukautuvaa tai kapinoivaa käyttäytymistä 
havainnoimalla ja tulkitsemalla mallin, miten asiakkaan toimintaa rajoitetaan tietoisesti 
omien päämäärien edistämiseksi. Vallassa riippuvuutena sosiaalityöntekijä ja asiakas 
oppivat toistensa käyttäytymisen pohjalta tiedostamatta havaitsemaan ja tulkitsemaan 
toistensa toimintaa luotettavuuden ja epäluotettavuuden näkökulmasta, koska se 
edistää heidän mahdollisuuksiaan saada toiselta tarvitsemiaan palveluja. Valtaotteet 
eroavat toisistaan siinä, millaisen olettamukseen toimijasta ne perustuvat (vrt. Molm, 
1997, 14–15). Valta riippuvuutena perustuu behavioristisen teorian olettamukseen 
toimijoista, jotka vastaavat toistensa toimintaan sen perusteella, millaisia seurauksia 
heidän käyttäytymisellään on ollut menneisyydessä, ilman tietoista kalkylointia. Valta 
rajoittamisena pohjautuu rationaalisen valinnan teorian olettamukseen toimijoista, 
jotka tietoisesti laskelmoivat käyttäytymisen odotettuja seurauksia tulevaisuudessa. 

Positivismia ja behaviorismia kohtaan on esitetty runsaasti kritiikkiä. Poimin 
Malcolm Paynen (2005) kokoamaa kritiikkiä siltä osin, kuin se soveltuu valtaottei-
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den – myös muiden kuin behaviorismia edustavien valtakäsitysten – tarkasteluun. 
Behaviorismi perustuu asiantuntijoiden tietoon eikä ota huomioon asiakkaiden tietoa. 
Se sivuuttaa hiljaisen, paikallisen tiedon. Sosiaalityöntekijät pyrkivät ymmärtämään 
refleksiivisesti todellisuutta eivätkä tekemään päätöksiä erilaisista varmuuksista. (Payne, 
2005, 63–66.) Varmuutta koskeva kritiikki viittaa nähdäkseni todellisuutta koskevaan 
epävarmuuden ”pelkoon” tai ”huonoon sietämiseen”. Tämä lienee syy myös sille, miksi 
tieteen ennustettavuuden, varmuuden ja standardisoimisen hakemisesta pitäisi siirtyä 
ihmiselämän epävarmuuden, ennakoimattomuuden ja ristiriitaisuuksien sietämiseen 
(vrt. Smith, 2008, 195). 

Positivismin ja behaviorismin kritiikki osuu valtaotteisiin siinä, että sosiaalityöntekijän 
vallankäyttö perustuu usein ajatukseen sosiaalityöntekijän asiakasta korkeammasta tie-
dollisesta asiantuntemuksesta. Vallassa rajoittamisena, riippuvuutena ja vuorovaikutuk-
sellisena kykynä tiedollinen ”ylilyöntiasema” pohjautuu siihen, että hänellä on asiakasta 
enemmän kokemuksia, mistä asiakkaiden ongelmissa on kyse ja millaisin keinoin ja 
tavoittein niitä voidaan ratkoa. Vallassa rajoittamisena sosiaalityöntekijän tiedollinen 
ylemmyys asiakkaaseen perustuu sosiaalityöntekijän ”rajoituskokemuksiin” ja tietoisesti 
opittuihin havaitsemisen ja tulkitsemisen malleihin. Vallassa riippuvuutena työntekijän 
tiedollinen ”ylilyöntiasema” pohjautuu ”vaihtokokemuksiin” ja vaihtokokemuksista 
tiedostamatta omaksuttuihin hahmottamisen ja tulkitsemisen malleihin. Valta vuoro-
vaikutuksellisena kykynä puolestaan uskoo sosiaalityöntekijän tiedollisen ylemmyyden 
perustuvan sekä asiakasta osuvampiin käsitteellisiin tulkintoihin asiakkaan ongelmista ja 
vallasta, että asiakastyön kokemuksista opittuihin taitoihin, miten toimia eri tilanteissa. 

Vallassa rajoittamisena sosiaalityöntekijä käyttää tiedollista etulyöntiasemaansa pit-
kälti sen ennakoimiseen, miten hän saisi samanaikaisesti edistettyä omia tavoitteitaan 
ja pidettyä asiakkaan vastarinnan mahdollisimman vähäisenä. Valtaote sivuuttaa tässä 
mielessä paitsi asiakkaan tiedon myös paikallisen ja hiljaisen tiedon. Asiakkaan tiedolla 
on sosiaalityöntekijälle merkitystä lähinnä siinä, miten ja missä määrin asiakkaan tieto 
vaikeuttaa tai helpottaa sosiaalityöntekijän omien pyrkimysten edistämistä. Vallassa 
riippuvuutena sosiaalityöntekijä käyttää tiedollista etulyöntiasemaa arvioidessaan 
sitä, millainen käyttäytyminen edistää ja vaikeuttaa hänen mahdollisuuksiaan saada 
asiakkaalta tarvitsemiaan palveluja.

Valta riippuvuutena poikkeaa vallasta rajoittamisena siinä, että se olettaa menneistä 
vaihtosuhteista kertyneen tiedon ohjaavan tiedostamattomana järkeilynä sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan toimintaa ja tavoitteita. Valta rajoittamisena sen sijaan otaksuu 
heidän käyttävän kokemuksista kertynyttä tietoa toiminnan tulevien seurausten tie-
toisessa kalkyloinnissa. Valta riippuvuutena muistuttaa valtaa rajoittamisena kuitenkin 
siinä, ettei sosiaalityöntekijä pysty tarkastelemaan asiakkaan tietoa ja paikallista tietoa 
sen omista lähtökohdista, vaan omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta. Valta 
rajoittamisena ja riippuvuutena edustavat konstruktivistista käsitystä tiedosta, jonka 
mukaan toimijat tarkastelevat maailmaa yhteisesti jaetun tiedollisen kehyksen sijasta 
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erillisistä, omiin kokemuksiin ja havaintoihin perustuvista tiedollisista kehyksistä (vrt. 
Payne, 2005, 163).

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä jättää yleensä vähän tilaa asiakkaan tiedolle ja 
paikalliselle tiedolle. Se perustuu viime kädessä sosiaalityöntekijän ”korkeampaan” tie-
toon – oli kyse sitten hänen asiantuntemukseen perustuvasta, tiedostetusta tiedostaan 
tai tehokkaan vallankäytön mahdollistavasta käsitteellisestä tiedostaan vallasta – vaikka 
sosiaalinen vuorovaikutus muokkaa hänen tiedollista käsitystään siitä, millainen val-
lankäyttö toimii asiakkaaseen ja millainen ei. Vakuuttaminen poikkeaa muista vallan 
muodoista siinä, että siinä asiakkaan käsityksillä on parhaimmat mahdollisuudet 
vuorovaikutuksen aikana vaikuttaa sosiaalityöntekijän tiedolliseen käsitykseen, mistä 
asiakkaan ongelmissa on kyse ja millä keinoin ja tavoittein niitä voitaisiin selvittää. 

Behavioristinen kritiikki soveltuu osittain myös valtaan hallintana ja suostumuksen 
organisointina. Valta hallintana pohjautuu pitkälti sosiaalityöntekijän tieteelliseen ja 
asiantuntemukselliseen ylemmyyteen, jos hän toimii asiakkaan kanssa normalisoivien 
hallinnan tekniikoiden varassa. Mikäli valtaa suostumuksen organisointina ajatellaan 
sopeuttavien käytäntöjen näkökulmasta, sosiaalityöntekijän tiedollinen ylemmyys 
perustuu tieteellisen ja asiantuntijatiedon sijasta kulttuurisesti arvostetumpana pidet-
tyyn tietoon. Hallitsevat maailmankuvat ja sopeuttavat käytännöt sekä hallitsevissa 
diskursseissa ilmenevät järkeilemisen tavat ja normalisoivat hallinnan tekniikat ja 
jättävät suhteellisen vähän tilaa asiakkaiden tiedolle ja paikalliselle tiedolle. Tämä 
johtuu siitä, että asiakkaan tietoa käsitellään niissä hallitsevan maailmankuvan piirissä 
tai normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla. 

Behavioristinen kritiikki osuu valtaan rajoittamisena ja vuorovaikutuksellisena 
kykynä myös siinä, että valtaotteiden tarkoituksena on pitkälti (sosiaalityöntekijän) 
vallankäytön ennakoitavuuden ja hallittavuuden parantaminen. Siitä en tosin ole 
varma, merkitseekö pyrkimys todellisuuden käsitteelliseen hallittavuuteen välttämättä 
epävarmuuden ja ennakoimattomuuden pelkoa tai niiden heikkoa sietämistä. Hallin-
nan tarpeessa voi olla kyse myös suurista asiakasmääristä ja haastavista tapauksista. 
Hallittavuutta koskeva arvostelu soveltuu myös valtaan hallintana ja suostumuksen 
organisointina, koska sopeuttavien kehyksien ja normalisoivien hallinnan tekniikoiden 
tarkoituksena on asiakkaiden toiminnan hallittavuuden parantaminen.

Valtaotteilla on myös tulkinnallisen tai konstruktionistisen tietokäsityksen piirtei-
tä. Tiivistän Malcolm Paynea (2005, 54–55, 58, 63–66, 163) seuraillen joitakin sille 
ominaisia piirteitä. Konstruktionismin mukaan ihmiset ovat toisistaan riippuvaisia ja 
toistensa kanssa toimivia olentoja, jonka vuoksi heillä ei voi olla objektiivista tietoa 
maailmasta. Ihmisten tieto maailmasta on subjektiivista, koska se muuttuu sosiaalisen 
vuorovaikutuksen aikana erilaisissa kulttuurisissa, historiallisissa ja paikallisissa konteks-
teissa. Yksilöiden havaitsemisen, tulkitsemisen ja vuorovaikutuksen tapaan vaikuttavat 
tällöin arvot ja tavoitteet, joita he ovat sosiaaliseen toimintaan osallistuessaan omaksu-
neet. Toimijat tarkastelevat maailmaa omiin havaintoihin ja kokemuksiin perustuvien 
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tiedollisten kehyksien sijasta yhteisistä, kulttuurisesti jaetuista tiedollisista kehyksistä. 
Ote tunnustaa paitsi asiakkaiden myös paikallisen ja hiljaisen tiedon merkityksen. Se 
korostaa edelleen [asiakkaiden] paikallisen tiedon ja formaalisen [tieteellisen] tiedon 
välistä vuoropuhelua. Tarkoituksena on saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen 
kuva kompleksisesta todellisuudesta. 

Vaikka vallassa suostumuksen organisointina ja vuorovaikutuksellisena kykynä on 
konstruktionistisen otteen piirteitä, vain valta hallintana edustaa puhtaasti konstrukti-
onistista käsitystä tiedosta. Valta suostumuksen organisointina, hallintana ja vuorovai-
kutuksellisena kykynä poikkeavat tiedollisesti vallasta rajoittamisena ja riippuvuutena 
siinä, että sosiaalityöntekijän tieto muuttuu vuorovaikutuksessa asiakkaan mukaan 
tuoman tiedon vuoksi. Ne uskovat sosiaalityöntekijän ja asiakkaan oppineen sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa toimiessaan arvoja, uskomuksia ja 
tavoitteita, jotka vaikuttavat paitsi heidän jaettuun tapaansa havaita, tulkita ja arvioida 
toistensa käyttäytymistä myös heidän vuorovaikutukseensa.

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä eroaa vallasta hallintana ja suostumuksen or-
ganisointina kuitenkin siinä, että se palauttaa vuorovaikutuksessa jaetun tiedon viime 
kädessä yksilöiden tiedoksi, jonka varassa he käyttävät valtaa ja toimivat vallan kohteina. 
Se perustuu olettamukseen yhteisesti jaetun tiedon – arvoista, uskomuksista, normeista 
ja periaatteista – kääntämisestä vuorovaikutuksen aikana yksilölliseksi tiedoksi, jonka 
mukaan sosiaalityöntekijä käyttää valtaa omia pyrkimyksiä edistääkseen. Tämä on 
linjassa Wrongin (2002, 252–253) käsityksen kanssa. Vaikka rakenteet ja sosiaaliset 
suhteet vaikuttavat ihmisten toimintaan ja vallankäyttöön, yksilöt välittävät viime sijassa 
rakenteita ja sosiaalisia suhteita intentionaalisella, tarkoituksellisella vallankäytöllään.

Valta suostumuksen organisointina ja hallintana eroavat vallasta vuorovaikutuksel-
lisena kykynä myös siinä, miten ne katsovat sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikuttavan 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimintaa ohjaaviin tiedollisiin käsityksiin. Vallassa 
vuorovaikutuksellisena kykynä sosiaalityöntekijä tarkentaa asiakkaalta vuorovaiku-
tuksen aikana saadun tiedon perusteella sopivaa tavoitetta, vallan muotoa (esimerkiksi 
legitiimiä ja houkuttelevaa auktoriteettia), kattavuutta ja intensiteettiä. 

Hahmoteltaessa valtaa suostumuksen organisointina, käytännöt ja sosiaalinen 
vuorovaikutus vahvistavat tai heikentävät sosiaalityöntekijän ja asiakkaan poliittista 
tietoisuutta itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta ja luovat tiedolliset edellytykset sen 
käsittämiselle, miten vuorovaikutuksen ja käytäntöjen avulla voidaan sekä ylläpitää että 
muuttaa vallitsevaa sosiaalista järjestystä. Vallassa hallintana sosiaalinen vuorovaikutus 
vahvistaa tai heikentää heidän mahdollisuuksiaan reflektoida, miten sosiaaliset käytän-
nöt ja vuorovaikutus muokkaavat heidän tietoaan siitä, mitä he ja maailma ovat, miten 
muuten ne voisivat olla ja mitä muuta he toimijoina voisivat tehdä. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä eroaa vallasta hallintana ja suostumuksen 
organisointina myös siinä, että toimijan vallankäytön on tuotettava tarkoitettuja ja 
ennalta nähtyjä seurauksia ollakseen pätevää. Valtaote ei jaa tältä osin Foucault’n ja 
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Gramscin konstruktionistista käsitystä siitä, ettei ihmisillä voi olla hallinnan teknii-
koista, sosiaalisista instituutioista, käytännöistä, maailmankuvista ja järkeilemisen 
tavoista riippumatonta tietoa sosiaalisesta maailmasta. Valtakäsitys asettuu tältä osin 
vallan rajoittamisen ja riippuvuuden kanssa behavioristiseen leiriin, jonka mukaan so-
siaalityöntekijän vallasta on mahdollista hankkia objektiivista, ihmisten subjektiivisista 
käsityksistä ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta riippumatonta tietoa. 

Vaikka vallassa vuorovaikutuksellisena kykynä sosiaalityöntekijä hioo asiakkaalta 
vuorovaikutuksen aikana saadun tiedon perusteella sopivaa tavoitetta ja vallan muotoa, 
kattavuutta ja intensiteettiä, hän jättää yleensä vähän tilaa asiakkaan tiedolle ja paikal-
liselle tiedolle. Vakuuttaminen on ainoa vallan muodoista, joka tarjoaa työntekijälle 
mahdollisuuden kääntää asiakkaalla olevaa hiljaista tietoa diskursiiviseen, käsitettä-
vään ja käsiteltävään muotoon. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksen 
tarkasteleminen oikeutettavan vallankäytön näkökulmasta ei sovellu erityisen hyvin 
rikkaan ja kompleksisen kuvan tavoittelemiseen maailmasta. Myös valta rajoittamise-
na ja riippuvuutena typistävät todellisuuden kompleksista luonnetta. Ne supistavat 
sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen rajoittamistoimenpiteiksi 
ja vastarinnan ennakoimiseksi tai palveluja koskeviksi vaihdoiksi ja sivuuttavat hei-
dän käyttäytymiseensä vaikuttavat sosiaaliset arvot ja uskomukset (tiedot) ja niihin 
liittyvät ongelmat.

Tarkasteltaessa valtaa hallintana ja suostumuksen organisointina, normalisoivat 
hallinnan tekniikat ja ja sopeuttavat sosiaaliset käytännöt jättävät suhteellisen vä-
hän tilaa asiakkaiden tiedolle ja paikalliselle tiedolle. Ne eivät sulje täysin pois näitä 
ulottuvuuksia, mutta jättävät niille rajoitetusti tilaa käsitellessään asiakkaan tietoa 
normaalin ja epänormaalin välisellä asteikolla ja hallitsevan maailmankuvan piirissä. 
Ei-normalisoivat hallinnan tekniikat ja haastavat sosiaaliset käytännöt takaavat paitsi 
asiakkaan ja hiljaisen ja paikallisen tiedon laaja-alaisemman huomioinnin myös asi-
akkaan ja sosiaalityöntekijän tietojen välisen vuoropuhelun. Ne edesauttavat tässä 
mielessä rikkaamman ja kompleksisemman kuvan tavoittelemista maailmasta. Valta 
suostumuksen organisointina eroaa tiedolliselta käsitykseltään vallasta hallintana siinä, 
miten se näkee asiakkaan tiedon, paikallisen tiedon ja todellisuuden monimuotoisuu-
den. Se asettuu tältä osin valtaistamisen, valtaistumisen ja valtautumisen (empowerment) 
tiedolliseen käsitykseen.

Valta suostumuksen organisointina (erityisesti sen haastavat sosiaaliset käytännöt) 
ja valta hallintana (erityisesti sen ei-normalisoivat hallinnan tekniikat) muistuttavat 
toisiaan siinä, että ne ottavat työskentelyn lähtökohdaksi asiakkaan tiedon. Molemmat 
valtaotteet nojaavat tältä osin empowermentin tiedolliseen käsitykseen, vaikka ne 
poikkeavatkin toisistaan siinä, miten ne käsittelevät paikallista ja asiakkaan tietoa ja 
ymmärtävät todellisuuden monimuotoisuuden. Paynen (2005) mukaan tietokäsitys 
viittaa kahteen asiaan: 1) sosiaalityöntekijän tarkoituksena on muuttaa maailmaa 
sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan, jonka vuoksi hänen on vastattava asi-
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akkaiden ymmärrykseen ja tietoon maailmasta ja autettava heitä valtaistumaan ja 2) 
asiakkailla on usein paras tieto omista olosuhteistaan ja tavoitteistaan, jonka vuoksi on 
seurattava heidän käsityksiään (Payne, 2005, 59). Valta suostumuksen organisointina 
vastaa pitkälti ensimmäistä näkemystä ja valta hallintana toista käsitystä. 

Valta hallintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina ensinnäkin siinä, että 
asiakkaan tiedolla on enemmän vaikutusta siihen, miten ongelmia, ratkaisukeinoja 
ja tavoitteita muotoillaan. Vaikka asiakkaan tieto toimii vallassa suostumuksen or-
ganisointina muodostettavan maailmankuvan lähtökohtana ja maailmankuvaa työs-
tetään asiakkaan tilanteen ja kontekstin muuttuessa, maailmankuvan kapeutumisen 
ja avartumisen arviointi perustuu viime kädessä sosiaalityöntekijän kulttuuriseen ja 
rakenteelliseen tietoon yhteiskunnasta. Kirsi Juhilan (2006) mukaan asiakkaan tiedon 
vahvempaa mukaanottoa perustellaan sillä, että asiakkaiden ongelmien ratkaisuille ei ole 
yhtä oikeaa keinoa, koska asiakkaiden tilanteet ja sosiaaliset ja kulttuuriset kontekstit 
poikkeavat toisistaan. Tieto ei perustu tällöin sosiaalityöntekijän teoreettiseen tietoon 
yhteiskunnasta, jonka mukaan sosiaalisia käytäntöjä tulkitaan. Tieto muodostuu 
pikemminkin sosiaalisissa käytännöissä, joissa asiakkaan tieto näyttelee sosiaalityön-
tekijän tiedon rinnalla merkittävää roolia. Käytäntöjen moneuden vuoksi sosiaalityö 
saa erilaisia muotoja. Sosiaalityö voi olla niin yksilö-, ryhmä- kuin rakenteellisen tason 
työskentelyäkin. ( Juhila, 2006, 140–147.) 

Toiseksi valta hallintana eroaa vallasta suostumuksen organisointina siinä, ettei 
työskentelyllä ole viimesijaista suuntaa. Muutostyö voi koskea niin yksilöä, ryhmää, 
organisaatioita kuin yhteiskunnan rakenteitakin. Myös valta suostumuksen organisoin-
tina mahdollistaa yksilötason ja paikallisen tason työskentelyn, mutta sosiaalityöntekijä 
näkee ne välivaiheina poliittis-rakenteelliselle muutostyölle. Vaikka käsitys korostaa 
maailmankuvan muokkaamisen tarvetta tilanteiden, käytäntöjen ja kiistanaiheiden 
muuttuessa, työntekijän fokus ei ole ensisijaisesti todellisuuden monimuotoisuudessa, 
vaan vallitsevaa järjestystä tukevan maailmankuvan kyseenalaistamisessa ja sen muutta-
misen mahdollistavan, ideologisesti yhtenäisemmän maailmankuvan muodostamisessa. 
Valtaote olettaa todellisuuden – ihmisten elämäntapojen ja niissä uinuvien potentiaalien 
– ilmenevän kaikessa monimuotoisuudessaan vasta silloin, jos orgaaniset intellektu-
ellit kuten sosiaalityöntekijät pystyvät jatkuvasti osoittamaan hallittujen ajattelua ja 
toimintaa kapeuttavia arvoja, uskomuksia, normeja, periaatteita ja ongelman asetteluja 
ja yhdistämään niiden käyttökelpoisimpia elementtejä uusilla tavoilla ja hakemaan 
heidän kanssaan suuntaa rakenteellisille muutoksille. 

Otteilla on kolmaskin ero. Valta hallintana mahdollistaa todellisuuden moniulottei-
semman jäsentämisen, koska siinä ei ole tarvetta kääntää asiakkaan ja sosiaalityöntekijä 
tietoja lopuksi yhtenäisemmäksi, vallitsevan järjestyksen kyseenalaistavaksi ja muutta-
vaksi maailmankuvaksi. Valtaa koskevien ennakko-olettamusten ongelma on Smithiä 
(2008, 195) mukaillakseni se, että ne vaikeuttavat kompleksisen, ennustamattoman 
ja epävarman todellisuuden hahmottamista koko rikkaudessaan. 
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Tahdon nostaa lopuksi vielä yhden seikan esille. Todellisuuden rajoittamiseen voi 
suhtautua negatiivisemmi tai positiivisemmin. Todellisuuden rajoittaminen näyttäy-
tyy negatiivisemmassa valossa, jos se tulkitaan jyrkempien konstruktionistien tapaan 
monimuotoisen todellisuuden typistämisenä. Todellisuuden rajoittaminen näyttäytyy 
positiivisemmassa valossa, jos se tulkitaan vallan rajoittamisen, riippuvuuden, vuoro-
vaikutuksellisen kyvyn ja suostumuksen organisoinnin tapaan relevanttien piirteiden 
esille nostamisena monimuotoisesta todellisuudesta. Ajatuksena on se, ettei vallan 
kuvailemiseen tarvita todellisuuden koko kirjoa, vaan olennaisimmat sen väreistä. 
Vallassa suostumuksen organisointina ideana on se, että todellisuuden kuvaaminen 
harvemmilla väreillä (alistettujen luokkien ja ryhmien arvoja, uskomuksia, normeja, 
periaatteita ja ongelman asetteluja syrjivinä käytäntöinä ja rakenteina) ja maalaaminen 
uusilla väreillä (alistettujen luokkien ja ryhmien arvoja, uskomuksia, normeja, periaat-
teita ja ongelman asetteluja kunnioittavina käytäntöinä ja rakenteina) mahdollistaa 
todellisuuden (luokkien ja ryhmien erilaisten elämänmuotojen ja -tapojen ja ihmisten 
uinuvien potentiaalien) ilmenemisen myöhemmin useampina värisävyinä. 

Valtaotteiden tiedolliset erot voidaan tiivistää taulukoksi 22. Lukija voi arvioida 
taulukon perusteella, mikä valtaotteista asettuu lähimmäksi hänen käsitystään tiedosta 
asiakastyöskentelyssä.
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Taulukko 22. Valtaotteiden sijainti epistemologisessa keskustelussa

Valta rajoit
tamisena

Olettamuksena 
subjektien omiin, 
erillisiin kokemuksiin 
perustuva tieto, jolle 
paikallinen/asiakkaan 
tieto alisteisia.

Ongelmanasettelu, ratkaisu-
keinot ja tavoitteet työntekijän 
kokemuksellisen ja tiedostetun 
käsitteellisen tiedon pohjalta.
Toiminta toimijoiden tietoisen 
tulevaisuuden laskelmoinnin 
pohjalta.

Rajoittaa todellisuuden tarkas
telun rajoitustoimenpiteiksi ja 
vastarinnan ennakoimiseksi.
Pitää mahdollisena ihmisten 
subjektiivisista käsityksistä ja 
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 
riippumattoman tiedon hank
kimista.

Valta riip
puvuutena

Subjektien omiin, 
erillisiin kokemuksiin 
perustuva tieto, jolle 
paikallinen/asiakkaan 
tieto alisteisia.

Työntekijän kokemuksellisen, 
tiedostamatta omaksuttujen 
hahmottamisen ja tulkit
semisen mallien (tiedon) 
pohjalta. Toiminta menneiden 
kokemusten ja tiedostamatta 
omaksuttujen hahmottami
sen ja tulkitsemisen mallien 
pohjalta. 

Rajoittaa todellisuuden tarkaste
lun yksilöiden välisiksi vaihtotoi
menpiteiksi. 
Pitää mahdollisena ihmisten 
subjektiivisista käsityksistä ja 
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 
riippumattoman tiedon hank
kimista.

Valta vuo
rovaikutuk
sellisena 
kykynä

Vaikka olettamuksena 
subjektien yhteisesti 
jakama tieto, jättää 
vähän tilaa paikallisel
le/asiakkaan tiedolle.

Yleensä työntekijän koke
muksista opittujen taitojen 
ja tiedostetun käsitteellisen 
tiedon pohjalta. 
Vuorovaikutuksesta lähtevä ja 
vuorovaikutuksessa tarkentu
va tieto palautuu työntekijän 
tietoon perustuvaksi tarkoituk
selliseksi toiminnaksi.

Rajoittaa todellisuuden tarkas
telun vallankäytön oikeutetta
vuudeksi.
Pitää mahdollisena ihmisten 
subjektiivisista käsityksistä ja 
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 
riippumattoman tiedon hank
kimista.

Valta suos
tumuksen 
organisoin
tina

Olettamuksena 
subjektien yhteisesti 
jakama tieto.
Erityisesti haastavissa 
käytännöissä lähtö
kohtana asiakkaan 
tieto ja paikallinen 
tieto.

Viime kädessä työntekijän 
kulttuurisen ja rakenteellisen 
tiedon pohjalta, vaikka läh
tökohtana asiakkaan tieto. 
Toiminta vuorovaikutuksessa 
muuttuvan, eriasteisesti po
liittisesti tiedostetun tiedon 
pohjalta. 

Vaikka mahdollistaa yksilötason 
ja paikallisen tason työskentelyn, 
ne ovat välivaiheita poliittis
rakenteelliselle työskentelylle.
Rajoittaa todellisuuden tarkaste
lun rakenteellista muutostyötä 
silmällä pitäen. Ihmisten subjek
tiivisista käsityksistä ja vuorovai
kutuksesta riippumaton tieto ei 
mahdollista.

Valta hallin
tana

Olettamuksena sub
jektien jakama tieto.
Erityisesti einorma
lisoivissa hallinnan 
tekniikoissa lähtö
kohtana asiakkaan ja 
paikallinen tieto.

Enemmän asiakkaan ja 
sosiaalityöntekijän tietojen 
perustalta.
Toiminta vuorovaikutuksessa 
muuttuvan, eriasteisesti reflek
toidun tiedon pohjalta.

Mahdollistaa työskentelyn yk
silöllisellä, paikallisella ja raken
teellisella tasolla. Mahdollistaa 
todellisuuden moniulotteisim
man tarkastelun.
Ihmisten subjektiivisista käsi
tyksistä ja vuorovaikutuksesta 
riippumaton tieto ei mahdollista.

Valtaotteiden sijoittuminen sosiaalityön kentälle

Valtaotteiden sovellettavuutta voidaan arvioida myös sosiaalityön teorioiden näkökul-
masta. Tarkoituksenani ei ole tarjota ohjeita siihen, mitä työmenetelmiä eri valtanäkö-
kulmia hyödyntävän sosiaalityöntekijän kannattaisi käyttää. Esitän kuitenkin muutamia 
huomioita siitä, mitä sosiaalityön – perustuivat ne sitten sosiaalityön teorioihin tai 
sosiaaliturvan malleihin – työmenetelmiä ja -otteita valtaotteet muistuttavat ja millai-
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siin työotteisiin ja -menetelmiin ne voisivat soveltua. Valta rajoittamisena istuu varsin 
luontevasti asiakkaiden aktivoimista korostavaan työotteeseen sen kontrolliluonteen 
vuoksi. 

Duncan Gallien (2009) mukaan aktivoimisella on kaksi tunnusomaista piirrettä. 
Ensinnäkin sen lyhyen aikavälin tavoitteena on työnhakemisen tekniikoiden kehit-
täminen. Toiseksi työskentelyssä asetetaan taloudellisia rajoitteita niille, jotka eivät 
sitoudu toimintaan riittävästi. (Gallie, 2009, 116.) Aktivoimistoimet sopivat hyvin 
valtaotteeseen, koska siinä ohjataan taloudellisten sanktioiden uhalla asiakkaita 
tyydyttämään tarpeitaan ja edistämään tavoitteitaan hyväksyttävin keinoin. Akti-
voimistoimien kontrollin voi ajatella toimivan samalla asiakkaille yllykkeenä pärjätä 
mahdollisimman pian omillaan. 

Kyösti Raunio (2010, 86–87) pitää työelämään aktivointia Yhdysvalloista Eu-
rooppaan rantautuneena uutena sosiaaliturvan mallina. Näkemys katsoo työnteon ja 
taloudellisen kasvun olevan kaikkia, myös sosiaalityön asiakkaita, koskettavia arvoja. 
Ajatuksena on, että asiakkaat eivät voi elää vain passiivisesti sosiaaliturvan varassa, 
vaan heillä on myös velvollisuuksia omaa elämää ja yhteiskuntaa kohtaan. Kyse on 
eräänlaisesta ”velvollisuusetiikasta”, jossa oikeudet edellyttävät velvollisuuksia ja jossa 
vain velvollisuudet täyttämällä voi saada oikeuksia. 

Asiakkaiden velvollisuus kehittää työelämän valmiuksia ja kykyä pärjätä omalla 
työnteolla on hyvin linjassa valtaotteen kanssa. Valtakäsitys korostaa asiakkaiden 
kontrolloimisen tarvetta tilanteissa, joissa he eivät täytä velvollisuutta edistää omia 
tavoitteitaan työnteolla. ”Velvollisuusetiikka” sopii hyvin yhteen myös valtaotteen 
positiivisen taustaolettamuksen kanssa siitä, että yhteisesti jaettujen pelisääntöjen 
mukaan toimiminen (työelämän taitojen kehittäminen ja työssä käyminen) hyödyt-
tävät pidemmällä aikavälillä sekä asiakkaan omien tavoitteiden saavuttamista, että 
yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. 

Taustaolettamuksella varustettu valtaote tavoittaa sekä aktivointitoimien ”kuritta-
van” että sen palkitsevan, hyödyllisen ulottuvuuden. Valtaote tarjoaa vaihtoehtoisen 
tavan käsittää aktivointi vallan näkökulmasta. Kirsi Juhila (2006, 57–65, 89–92) 
jäsentää aktivointitoimenpiteitä Foucault’ta soveltaen hallinnan näkökulmasta, jossa 
samanaikaisesti vahvistetaan asiakkaiden elämänhallintaa lisääviä taitoja ja sopeutetaan 
heitä yhteiskunnan valtakulttuuriin. 

Valta riippuvuutena muistuttaa sosiaalityön tehtävältään yksilökohtaista palveluoh-
jausta. Kyösti Raunion (2009, 174–178) mukaan yksilökohtaisen palveluohjauksen 
tarkoituksena on koota asiakkaan ympärille yksilöllisten tarpeiden pohjalta palvelujen 
tarjoajien verkosto ja vahvistaa hänen voimavarojaan ja toimintakykyään. Tavoitteena 
on, että sosiaalityöntekijä jättäytyy vähitellen taka-alalle ja asiakas alkaa ottaa yhä 
enemmän itse vastuuta elämästään. Valtaotteen tavoite asiakkaan riippuvuuden vähen-
tämisestä tai katkaisemisesta sosiaalityöntekijään vastaa varsin hyvin yksilökohtaisen 
palveluohjauksen tavoitetta. Valta riippuvuutena muistuttaa yksilöllistä palveluohjausta 
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myös siinä, että siinä pyritään luomaan asiakkaalle tukiverkosto ja vahvistamaan hänen 
taitojaan ja toimintakykyään. Se eroaa yksilökohtaisesta palveluohjauksesta kuitenkin 
siinä, että se olettaa menneisyyden vaihtotapahtumien ohjaavan tiedostamatta sitä, 
miten paljon sosiaalityöntekijä tekee sosiaalisia vaihtoja asiakkaan ja ”auttajatahojen” 
kanssa ja miten hän palveluja järjestää. Sen sijaan yksilökohtaisessa palveluohjauksessa 
työntekijä tietoisesti harkitsee ja suunnittelee sitä, miten palvelut järjestetään ja missä 
vaiheessa hän lisää tai vähentää vaihtoja asiakkaan ja muiden ”auttajatahojen” kanssa 
vastatakseen mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin. 

Valta riippuvuutena muistuttaa joiltain osin myös systeemiteoreettista työskentelyä. 
Kyösti Raunio (2010, 49–50) katsoo systeemiteoriassa sosiaalityön toiminnan koh-
distuvan ihmisten ja heidän sosiaalisessa ympäristössä olevien järjestelmien väliseen 
vuorovaikutukseen. Järjestelmiä on kolme. Informaalisessa järjestelmässä on kyse ihmis-
ten lähiyhteisöistä kuten perheistä, työtovereista, ystävistä, naapureista ja sukulaisista. 
Formaaliset järjestelmät tarkoittavat erilaisia jäsenorganisaatioita ja yhdistyksiä, jotka 
ajavat jäsentensä etuja ja tarjoavat resursseja jäsenilleen. 

Yhteiskunnalliset järjestelmät ovat julkisen toiminnan ja vapaaehtoisen kansalaisten 
toiminnan tuloksena syntyneitä järjestelmiä kuten sosiaalipalveluja, sosiaaliturva-
ohjelmia ja asumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä palveluja. Ihmisten katsotaan olevan 
riippuvaisia järjestelmistä, joista he saavat käyttöönsä voimavaroja omaa elämäänsä 
koskevien tavoitteiden toteuttamiseen. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on liittää ihminen 
näihin järjestelmiin, jotta ihmiset saisivat käyttöönsä resursseja, joilla pyrkiä päämää-
riinsä. Tarkoituksena on myös auttaa ihmistä lisäämään ja käyttämään tehokkaammin 
hyväkseen omia ongelmanratkaisu- ja selviytymiskykyjään. (Raunio, 2010, 50–53.) 

Valtaotteen tavoite asiakkaan riippuvuuden vähentämisestä tai katkaisemisesta 
sosiaalityöntekijään vastaa melko hyvin systeemiteorian tavoitetta. Valtakäsitys muis-
tuttaa systeemiteoriaa myös siinä, että se yrittää luoda asiakkaalle tukiverkoston ja 
vahvistaa hänen taitojaan ja selviytymiskykyjään. Valtaotteeseen sopii hyvin myös se, 
että systeemiteoria korostaa yksilöllistä palveluohjausta enemmän luonnollisen tukiver-
koston merkitystä. Valta riippuvuutena poikkeaa systeemiteoreettisesta työskentelystä 
siinä, ettei se mahdollista sosiaalityöntekijän tietoista, suunnitelmallista puuttumista 
toimimattomiin vuorovaikutusjärjestelmiin, koska se otaksuu menneisyyden vaihto-
tapahtumien ohjaavan tiedostamatta sosiaalityöntekijän sosiaalisia vaihtoja asiakkaan 
ja eri järjestelmissä toimivien toimijoiden kanssa.

Valta suostumuksen organisointina sijoittuu kriittisten sosiaalityön teorioiden alueel-
le. Malcolm Payne (2005) käy läpi Bob Mullalyn ja Jan Fookin kriittisten teorioiden 
piirteitä, jotka kuvaavat yhdessä varsin hyvin valtaotetta. Sosiaalityöntekijä koettaa 
osoittaa asiakkaille rakenteita ja käytäntöjä, jotka luovat sosiaalisia ongelmia, joita 
he yrittävät ratkoa eri tavoin. Hän yrittää saada asiakkaita myös huomaamaan, miten 
kulttuurisesti hallitsevat arvot ja uskomukset ylläpitävät syrjivää (sosiaalista) järjestystä 
ohjaamalla heitä syyllistämään itseään rakenteiden ja sosiaalisten käytäntöjen aiheut-
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tamista ongelmista. Tarkoituksena on asiakkaiden tukeminen toisin ajattelemiseen, 
jotta he kykenisivät kollektiiviseen, sosiaalista järjestystä muuttavaan toimintaan. Tämä 
edellyttää asiakkaiden syrjinnän kokemusten läpikäymistä, hallitsevien diskurssien 
purkamista, syrjivien mekanismien ja käytäntöjen ymmärtämistä ja vaihtoehtoisten 
diskurssien rakentamista sosiaalityöntekijän ja asiakkaan toimesta. (Payne, 2005, 
237–246.)

Kriittiset teoriat vastaavat varsin hyvin haastavien käytäntöjen sosiaalityölle 
asettamaa tehtävää: valtion arvoneutraaliuden haastaminen ja valtion toiminnan ja 
vallitsevan järjestyksen kyseenalaistaminen hallitsevaa maailmankuvaa horjuttamalla. 
Tarkoituksena on myös kehittää asiakkaan ja työntekijän arvojen, pyrkimysten, usko-
musten, periaatteiden ja ongelman asettelujen pohjalta uutta, vallitsevan järjestyksen 
muuttamisen mahdollistavaa maailmankuvaa. Malcolm Paynen (2005, 237–246) tiivis-
telmän perusteella vaikuttaa siltä, että Mullalyn teoria soveltuu paremmin valtaotteen 
rakenteellisten ulottuvuuksien erittelyyn. Fookin teoria puolestaan sopii paremmin 
sen tarkastelemiseen, miten erilaisia arvoja, pyrkimyksiä, uskomuksia, periaatteita ja 
ongelmanasetteluja muokataan maailmankuviksi, joilla ohjataan ihmisten ajatuksia ja 
toimintaa. Teoria soveltuu sekä hallitsevan maailmankuvan purkamiseen, että uuden 
maailmankuvan rakentamiseen. 

Valta hallintana lukeutuu sosiaalipsykologian ja sosiaalisen konstruktionismin 
teorioihin. Payne (2005, 162, 172–175) kuvaa konstruktionistista sosiaalityötä seu-
raavaan tapaan. Ihmiset – esimerkiksi sosiaalityöntekijät – rakentavat kielen avulla 
kuvaa maailmasta, joka sosiaalista hyväksyntää saavutettuaan alkaa vaikuttaa heidän 
tapaansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vallan harjoittamises-
sa on kyse normalisoivien totuuksien tuottamisesta, joille annetaan objektiivisen 
todellisuuden leima, vaikka vaihtoehtoisia todellisuuden kuvauksia ja selityksiä on 
monia muitakin. Sosiaalista konstruktionismia edustava sosiaalityöntekijä kiinnittää 
erilaisin keinoin huomiota siihen, miten asiakkaiden tapa hahmottaa ongelmaa, 
ratkaisuja ja niihin liitettyjä tavoitteita kulttuurisesti hallitsevan narratiivin kautta 
on osa ongelmaa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa asiakasta rekonstruoimaan 
vaihtoehtoinen kertomus siitä, mitkä ovat hänen tavoitteensa ja mahdollisuutensa 
muutokseen. Hän voi etsiä muutoksen alkuja esimerkiksi keskustelemalla asiakkaan 
kanssa tapauksista, jolloin asiat onnistuivat, ongelmaa ei ilmennyt tai se esiintyi 
ainakin lievempänä.

Sosiaalipsykologisten ja konstruktionististen teorioiden sosiaalityölle asettama 
tehtävä muistuttaa valtaotteen sosiaalityölle sovittamaa tehtävää. Vallassa hallintana 
– sen ei-normalisoivissa hallinnan tekniikoissa – sosiaalityöntekijän tehtävänä on tilan 
tekeminen asiakkaan toisin ajattelemiselle ja toimimiselle osoittamalla asiakkaalle, 
miten diskursseihin sisältyvät järkeilemisen tavat ja niitä ilmaisevat hallinnan tekniikat 
toisaalta rajoittavat ja toisaalta laventavat asiakkaan ajattelemisen ja toiminnan mah-
dollisuuksia. Valtaotetta ja konstruktionistisia teorioita yhdistää se, että ne kummat-
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kin korostavat vaihtoehtoisten kertomusten mahdollisuutta. Valtaote soveltuu myös 
kollektiivisempaan ja rakenteellisempaan työskentelyyn, jos sillä on asiakkaiden tuki 
takanaan. Kirsi Juhilan (2006, 103–149) kumppanuussuhteeseen perustuva työsken-
telymalli tarjoaa esimerkkejä siitä, mitä kollektiivisempi ja yhteisöllisempi työ voisi 
olla. Valta vuorovaikutuksellisena kykynä ei nähdäkseni muistuta mitään sosiaalityön 
työmenetelmää tai -otetta. 

Valtaotteet teoreettisina, rajallisina työkaluina

Työni osoittaa valtaotteiden vaikuttavan siihen, miten sosiaalityöntekijä lähestyy ja 
arvioi asiakasta ja toimii hänen kanssaan. Minusta valtaotteista on eniten hyötyä, 
jos ne ymmärretään käsitteellisinä työkaluina, joilla tarkastellaan sosiaalityönte-
kijän työskentelyä asiakkaan kanssa. Ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijä voisi 
käyttää käsitteitä instrumentteina, joilla pohtia asiakastyön piirteitä, joita hän pitää 
kiinnostavina tai tärkeinä. Valtanäkökulmia on mahdollista käyttää esimerkiksi 
sen selventämiseen ja selvittämiseen, mikä sosiaalityöntekijän käsitys vallasta on. 
Valtaotteet soveltuvat myös sen pohtimiseen, mistä tilanteesta, ongelmasta, työ-
prosessista, sosiaalityön tehtävästä tai työskentelyn sujumattomuudessa on kyse. 
Valtanäkökulmat tarjoavat edelleen käsitteellisiä työkaluja sen pohtimiseen, millä 
eri tavoin työskentelyssä voisi edetä.

Sosiaalityöntekijän kiinnostavina ja tärkeinä pitämiin asioihin vaikuttavat monet 
seikat. Sosiaalityöntekijöiden välillä on eroja esimerkiksi siinä, miten hyödyllisinä he 
pitävät teorioita ja mitä he pitävät sosiaalityön tehtävinä. Sosiaalityöntekijät poikkeavat 
toisistaan myös siinä, millainen heidän työtilanteensa on ja millaisia asiakkaita heillä 
on. Haastavien asiakastapausten ja suurten asiakasmäärien kanssa ”painiva” sosiaali-
työntekijä saattaa pitää kiinnostavana ja tärkeänä sitä, että hänellä on mahdollisuus 
arvioida omaa vallankäyttöään käsitteellisesti ennakoitavalla ja hallittavalla tavalla. 
Todellisuuden moniulotteisuutta painottavalle sosiaalityöntekijälle keskeisempää voi 
olla se, että hän välttää ennakko-oletuksia ja pukee todellisuutta sanoiksi mahdolli-
simman paljon vuorovaikutuksen kuluessa.

Valtaotteilla on käsitteellisinä työkaluina omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa. 
Aloitan vallasta rajoittamisena. Mahdollisuudet valtaotteen soveltamiseen Suomessa 
vaikuttavat melko hyviltä. Ensimmäinen valtakäsityksen ”istuttamista” helpottava seik-
ka on se, että poliittiset, taloudelliset ja hallinnolliset toimijat määrittelevät sosiaalityön 
tehtäväksi syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden valtakulttuuriin 
liittämisen ja kontrolloinnin (vrt. Juhila, 2006, 49–50). Toiseksi sosiaalityöntekijät 
vaikuttavat jossain määrin omaksuneen uusia oppeja. Helena Blomberg-Krollin (2012, 
12) mukaan suomalaiset sosiaalityöntekijät eroavat Ruotsin, Norjan ja Tanskan sosi-
aalityöntekijöistä siinä, että he suosivat eniten yksilöllisiä selitysmalleja köyhyydestä 
ja työttömyydestä. Valtaotteen soveltamista edesauttanee myös Suomeen vuonna 
2015 valittu oikeistohallitus, joka lyhensi työttömien ansiosidonnaisen päivärahan 
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kestoa 100 päivältä alle 58-vuotiailta16 ja suunnittelee työn vastaanottovelvollisuuden 
tiukentamista.17

Valtakäsitys soveltuu erityisesti yksittäisten konfliktien arvioimiseen, koska se katsoo 
sosiaalityöntekijän vallankäytön ilmenevän kirkkaimmin tilanteissa, joissa asiakkaan 
ja sosiaalityöntekijän pyrkimykset joutuvat ristiriitaan keskenään. Valtaote perustuu 
olettamukseen kaikkien jakamista yhteisistä pelisäännöistä. Valtakäsitys sopii sosi-
aalityöntekijöille, jotka pitävät sosiaalityön tehtävänä asiakkaiden kontrollointia ja 
palauttamista hyväksyttävien menettelytapojen piiriin. Valta rajoittamisena soveltuu 
myös asiakkaiden kontrollointiin, jotka ovat päätyneet sosiaalityön toimenpiteiden 
kohteeksi yhteisten pelisääntöjen rikkomisen vuoksi, johtui se sitten heidän toimin-
nastaan tai toimimattomuudestaan. 

Valtaote on sovitettavissa myös byrokratiatyöhön. Perustelen tätä sillä, että sosiaali-
työntekijän toiminta byrokratiassa perustuu asiakkaan oikeuksien lisäksi muodollisten 
sääntöjen takaamaan oikeuteen paitsi kontrolloida ja jakaa resursseja myös vaikuttaa 
asiakkaan käyttäytymiseen (vrt. Raunio, 2009, 171–174). Sosiaalityöntekijän kontrolli 
byrokratiatyössä voi kohdistua esimerkiksi asiakkaiden alkoholinkäyttöön ja työ- ja 
perhemoraaliin (Mäntysaari, 1991, 205, 230–250). 

Sen sijaan asiakkaille, jotka syystä tai toisesta eivät pysty noudattamaan yhteisesti 
jaettuja pelisääntöjä –esimerkiksi opiskelemisen ja työskentelemisen pelisääntöjä – 
valtaotteella ei ole juuri muuta tarjottavaa kuin siirtää heidät minimaalisen avun ja 
tuen piiriin. Valtakäsitys ei tarjoa neuvoa, mitä tehdä ”tosiasiallisesti työkyvyttömien” 
(Raunio, 2010, 85) ja ”omin voimin selviytymättömien” asiakkaiden (Raunio, 2009, 73) 
kanssa. Kyse on Kirsi Juhilaa (2006, 151–200) mukaillen asiakkaista, jotka tarvitsevat 
sosiaalityöntekijän hoivaa ja huolenpitoa.

Yhteisesti jaettuihin pelisääntöihin perustuvalla otteella saattaa olla ongelmia myös 
asiakkaiden kanssa, joiden toimintaa ohjaavat jotkut muut – esimerkiksi jonkin ala-
kulttuurin – pelisäännöt. Rajoittamisen korostaminen ei välttämättä sovi asiakkaisiin, 
joilla on negatiivisia kokemuksia viranomaisten toiminnasta tai jotka suhtautuvat viran-
omaisiin korostetun kielteisesti pitkän laitoshistoriansa vuoksi. Valtaotteeseen sisältyvä 
olettamus ihmisen laiskuudesta saattaa johtaa ajatukseen, että asiakkaan tarpeisiin on 
pääpiirteissään vastattu, jos asiakkaasta ei kuulu mitään, vaikka hän olisi tosiasiallisesti 
toimintakyvytön. Näkemyksellä on myös se rajoitus, että se kaventaa sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen rajoittamistoimenpiteiksi ja vasta-
rinnan ennakoinniksi. Ote sivuuttaa sen, miten arvot, uskomukset, normit, periaatteet 
ja ongelman asettelut vaikuttavat paitsi heidän toimintaansa, tietoihinsa, intresseihinsä, 
identiteettinsä myös siihen, miten sosiaalityöntekijä ymmärtää tehtävänsä.

16 http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/paaministeri-sipila-ansiosidonnainen-tyottomyysturva-
lyhenee/5495682. Viitattu 29.1.2017.

17 http://www.hs.fi/politiikka/art-2000002894836.html. Viitattu 29.1.2017.
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Valta rajoittamisena ei mahdollista rakenteellisiin epäkohtiin ja rakenteelliseen syrjin-
tään tarttumista. Valtaotteessa sosiaalityöntekijä pikemminkin rajoittaa asiakkaan toimin-
taa, jos hän toimii vallitsevan järjestyksen ”allekirjoittamien” menettelytapojen vastaisesti. 
Valtateoriassa piilee myös aktivointitoimille ominainen vaara. Työelämästä syrjäytyneitä 
asiakkaita pidetään helposti vastuullisina omasta tilanteestaan, vaikka syrjäytymisen todel-
liset syyt olisivat rakenteelliset (vrt. Raunio, 2010, 89). Valtaotteessa on Lisa Dominellia 
(1998, 3–4) mukaillen kyse sosiaalista järjestystä ylläpitävästä lähestymistavasta. 

Riippuvuusteoria voisi soveltua asiakkaisiin, joilla on ohuet tukiverkostot ja joiden 
arjessa selviämisen resursseissa ja taidoissa on selviä puutteita. Tämä on hyvin linjassa 
Kyösti Raunion (2009, 176) arvion kanssa, että yksilökohtainen palveluohjaus soveltuu 
erityisen hyvin sellaisille henkilöille – esimerkiksi normaalipalvelujen ulkopuolelle 
joutuneille tai jättäytyneille elämäntaparikollisille – joilla on monenlaisten palvelujen 
ja intensiivisen tuen tarvetta. Lisäedellytyksenä on se, että asiakas on jossain määrin 
valmis yhteistyöhön, koska riippuvuussuhteiden muodostuminen edellyttää toistuvia 
vaihtoja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä. Riippuvuusteoria voisi soveltua myös 
luottamuksen kehittymisen arvioimiseen asiakassuhteen aikana. 

Valtaotteen ensimmäinen rajoitus on se, että se kaventaa ihmisen sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen palveluja koskeviksi sosiaalisiksi vaihdoiksi. Milan Zafirovskin (2005) 
mukaan sosiaalisen vaihdon teoria laiminlyö tarkastelussaan kulttuurisen kontekstin, 
normit ja säännöt, jotka säätelevät sosiaalista vaihtoa. Ajatuksena on se, että ihmisillä 
on toisiaan ja ryhmää kohtaan velvollisuuksia, joita säännöt ja instituutiot säätelevät. 
(2005, 15–18.) Valtaote ei mahdollista sen pohtimista, miten sosiaaliset ja kulttuuriset 
arvot, uskomukset, normit periaatteet ja ongelman asettelut vaikuttavat paitsi heidän 
vuorovaikutukseensa, tietoihinsa, intresseihinsä ja identiteettinsä myös siihen, miten 
sosiaalityöntekijä käsittää tehtävänsä.

Riippuvuusteoria paikkaa ”normi- ja sääntövajetta” typistämällä organisaation ja 
yksittäisen sosiaalityöntekijän välisen suhteen kaksipaikkaiseksi suhteeksi, joka asettaa 
rajat ja mahdollisuudet sille, miten sosiaalityöntekijä voi edistää omia tavoitteitaan 
vaihtamalla palveluja asiakkaan kanssa. Organisaatiota tai ryhmää edustavien jäsen-
ten otaksutaan liittoumana palauttavan yksittäisen työntekijän kuriin, jos hän rikkoo 
ryhmän normeja, tavoitteita tai rooleja. Ryhmän jäsenten tiivistäminen yksittäiseksi 
toimijaksi, joka tarvittaessa rankaisee yksittäisiä sosiaalityöntekijöitä sosiaalisilla vaih-
doilla, on sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta kömpelö ratkaisu. 

Vuorovaikutuksellisemman otteen näkökulmasta normien ja sääntöjen ja valvomi-
nen perustuu pikemminkin siihen, että ne on hyväksytty riittävän yleisesti ryhmässä, 
jolloin ne alkavat ohjata ihmisten vuorovaikutusta. Valtaotteen organisaatio-työntekijä 
ulottuvuus sopii paremmin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vaihtojen kontekstiksi kuin 
heidän vuorovaikutustaan ohjaavien sääntöjen kuvaamiseen. 

Valtaotteella on myös taipumus palauttaa sosiaaliset vaihdot taloudellisiksi vaih-
doiksi. Zafirovskin (2005) mukaan sosiaalisten vaihtojen palauttaminen taloudellisiksi 
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vaihdoiksi ilmenee oman edun tavoitteluna ja hedonismin lakina: mielihyvän maksi-
mointina ja kivun [mielipahan] välttämisenä. Sosiaaliset vaihdot eroavat taloudellisista 
vaihdoista siinä, etteivät ne perustu laskemiselle ja tarkoille vaihtokursseille, vaan 
ihmisten subjektiivisille impulsseille ja arvoille. Ihmisillä on taipumus arvioida omia 
tekojaan taloudellisen laskelmoinnin sijasta arvojen ja arvorationaalisuuden näkökul-
masta. (Zafirovski, 2005, 19–21.) 

Vaikka valtaote ei perustu tietoiseen laskelmointiin, se uskoo ihmisten hakeutuvan 
tiedostamatta vaihtosuhteisiin, joiden he ovat oppineet tuottavan heille mielihyvää ja 
välttävän heille mielipahaa aiheuttaneita suhteita. Näkemys jättää huomiotta sen, miten 
kulttuuriset ja sosiaaliset arvot, pyrkimykset, uskomukset, periaatteet ja ongelman aset-
telut voivat ohjata heidän vaihtojaan. Kyse voi olla paitsi siitä, että ne ohjaavat heidän 
toimintaansa myös siitä, että ne osoittavat, mitkä asiat ovat mielihyvää ja mielipahaa 
tuottavia. Valtakäsityksellä on myös se puute, ettei se mahdollista tietoista, suunnitel-
mallista asiakastyötä. Valtanäkemystä olisi hienosäädettävä niin, että se mahdollistaisi 
sosiaalisten vaihtojen tietoisen, suunnitelmallisen pohdinnan. Linda Molmin (1997, 
15) mukaan Emerson ehdottaa ratkaisuksi mallia, joka sallii toimijoiden tietoisen 
laskelmoinnin, mutta ei oleta sitä. Ajatuksena on se, että toimijat oppivat käyttäyty-
misen menneistä seurauksista, miten toimia ihmisten kanssa riippumatta siitä, ovatko 
he tästä tietoisia vai eivät. 

Vaihtoteorioita on kritisoitu myös siitä, että ne typistävät vallan mikrorakenteiden 
ongelmiksi ja yksilöiden väliseksi asiaksi ja jättävät huomiotta laajemmat, makrotason 
rakenteet (Zafirovski, 2005, 29–30). Sosiaalityöntekijä tasapainottaa valtaotteessa 
riippuvuussuhteisiin perustavaa rakenteellista vinoumaa, mutta hän ei kyseenalaista 
riippuvuussuhteiden taustalla vaikuttavia laajempia taloudellisia sosiaalisia, taloudel-
lisia ja poliittisia rakenteita. Valtaote ei näin mahdollista rakenteellisiin epäkohtiin 
ja rakenteelliseen syrjintään tarttumista. Valtaote edustaa tässä mielessä sosiaalista 
järjestystä ylläpitävää lähestymistapaa (vrt. Dominelli, 1998, 3–4). 

Valtateoria ei sovellu erityisen hyvin sosiaalityöntekijältä pysyvää huolenpitoa 
tarvitseviin asiakkaisiin, jotka eivät pysty vastaamaan sosiaalityöntekijän palveluksiin 
vastapalveluksilla. Jatkuva riippuvuus on myös ristiriidassa sosiaalityöntekijän tavoit-
teen, riippuvuuden vähentämisen tai katkaisemisen kanssa. Kyse on Kirsi Juhilaa 
(2006) mukaillen sosiaalityöntekijästä suhteellisen pysyvästi riippuvaisista, omillaan 
pärjäämättömistä asiakkaista. Sosiaalityöntekijä ei voi asettaa tällaisessa suhteessa 
asiakkaalle ehtoja, että hänen pitäisi korvata tai ansaita sosiaalityöntekijän huolenpito 
omilla teoillaan. ( Juhila, 2006, 167–171.) 

Valtateorian soveltamista vaikeuttavat myös vastentahtoiset asiakkaat. Asiak-
kaan on oltava jossain määrin valmis yhteistyöhön, jotta sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan välille voisi muodostua riippuvuussuhde. Valtaotteeseen sisältyy myös 
ajatus, joka saattaa hankaloittaa sosiaalityöntekijän työtä. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan vuorovaikutuksen vähentyminen ei ole välttämättä osoitus asiakkaan 
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riippuvuuden ja avun tarpeen vähenemisestä, vaan kyse voi olla myös asiakkaan 
toimintakyvyttömyydestä. 

Valta vuorovaikutuksellisena kykynä soveltuu ehkä parhaiten jonkinlaiseksi yleiseksi 
ohjenuoraksi siitä, miten käyttää asiakastyössä tarkoituksellisesti valtaa mahdollisim-
man oikeutetulla tavalla. Valtaotteen sovellettavuuden ala on edellisiä valtaotteita 
laajempi, koska hyväksyttävyydeltään eriasteiset valtaresurssit soveltuvat paitsi erilaisten 
sosiaalityön tehtävien – kuten asiakkaiden rajoittamiseen, neuvomiseen, palkitsemi-
seen, normatiiviseen ohjaamiseen ja tarpeiden kirkastamiseen – palvelemiseen myös 
erilaisten asiakkaiden kanssa työskentelemiseen. Valtakäsityksen ”oikeutettavuusve-
toisuus” voi toimia hyvänä lähtökohtana aloitettaessa asiakassuhdetta. Valtaotteen 
”oikeutettavuuslähtöisyydestä” saattaa olla hyötyä arkojen asiakkaiden kanssa työsken-
neltäessä. ”Oikeutettavuusvetoisuus” voi toimia myös asiakkaisiin, joilla on huonoja 
kokemuksia viranomaisten kanssa toimimisesta tai jotka suhtautuvat viranomaisiin 
negatiivisesti pitkän laitoshistoriansa vuoksi. 

Valtaote ei mahdollista rakenteellisiin epäkohtiin ja rakenteelliseen syrjintään 
tarttumista. Sosiaalityöntekijä voi toteuttaa enemmän tai vähemmän menestykselli-
sesti sosiaalisen systeemin organisaation asettaman tehtävän, mutta valtaote ei opasta 
sosiaalityöntekijää haastamaan vallitsevaa sosiaalista järjestystä. Valtaote ei sovellu 
myöskään sen pohtimiseen, missä määrin asiakkaan heikko asema juontuu siitä, että 
hän on pärjännyt heikosti muiden toimijoiden kanssa käytävissä resurssien (esimerkiksi 
ammattitaidon, tiedon ja sosiaalisten ja retoristen taitojen) ”vaihtokaupoissa”. Rajoite 
johtuu siitä, että sosiaalityöntekijä arvioi toimintaa vallan käytön oikeutettavuuden 
näkökulmasta eikä asiakkaan ja toimijoiden välisten resurssien vaihdon perspektiivistä. 

Valtaote kaventaa myös todellisuuden kompleksista luonnetta. Vaikka sosiaalityönte-
kijä tarkentaa asiakkaalta vuorovaikutuksen aikana saadun palautteen pohjalta tavoitet-
ta ja vallan muotoa, alaa ja vahvuutta, hän rajoittaa vuorovaikutuksen tarkastelemisen 
pitkälti vallan käytön oikeuttavuutta koskeviin kysymyksiin. Valtaote ei mahdollista 
sen pohtimista, miten sosiaaliset ja kulttuuriset arvot, uskomukset, normit, periaat-
teet ja ongelman asettelut vaikuttavat paitsi heidän vuorovaikutukseensa, tietoihinsa, 
intresseihinsä ja identiteettinsä myös siihen, miten työntekijä ymmärtää tehtävänsä.

Valta hallintana sen sijaan sopii sen pohtimiseen, miten diskurssit ja hallinnan tek-
niikat vaikuttavat sekä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vuorovaikutukseen, tietoihin, 
intresseihin ja identiteettiin, että siihen, miten työntekijä ymmärtää tehtävänsä. Valtaote 
soveltuu myös sen mietintään, miten diskurssien ja hallinnan tekniikoiden purkamisella 
ja uudelleenmuotoilulla muutetaan paitsi asiakkaan tilanteen ja ongelman merkitystä 
myös niiden selvittämisen tapaa. Se on sovellettavuudeltaan huomattavasti laajempi 
kuin valta vuorovaikutuksellisena kykynä. Ote soveltuu – jos dominaation tekniikat 
luetaan mukaan – kaikkeen asiakkaan toiminnan tiukan rajoittamisen ja asiakasläh-
töisten hallinnan tekniikoiden ja itsensä muokkaamisen tekniikoiden välillä. Se ei 
rajoitu vain oikeutettavuuden kysymyksiin, vaan ajatusten ja toiminnan ohjaamiseen 
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tavalla, joka muuttuu yksilön itsehallinnaksi. Valtaote mahdollistaa niin yksilöllisen, 
yhteisöllisen kuin rakenteellisen sosiaalityönkin.

Ei-normalisoivilla hallinnan tekniikoilla ja itse-tekniikoilla on kaksi vahvuutta 
valtaan suostumuksen organisointina verrattuna. Se jättää ensinnäkin enemmän 
tilaa yksilöiden välisten erojen ja heidän erilaisten taustojensa ja tilanteidensa huo-
mioinnille. Vaikka sosiaalityöntekijä muokkaa haastavissa sosiaalisissa käytännöissä 
asiakkaan puheiden ja asiakas- ja arkikäytäntöjen käyttökelpoisimmilla ”aineksilla” 
maailmankuvaa, hänen on lopuksi kavennettava asiakkaan ja hänen välisiä erojaan ar-
voissa, uskomuksissa, tavoitteissa, periaatteissa ja ongelman asetteluissa, jotta hän saisi 
muotoiltua ideologisesti yhtenäisemmän, vallitsevan järjestyksen kyseenalaistamisen 
ja muuttamisen mahdollistavan maailmankuvan. Toiseksi valtakäsitys jättää enemmän 
tilaa pienten, erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä ilmenevien paikallisten kamppailujen 
ruotimiseen. Vaikka sosiaalityöntekijä nostaa esille ja kehittää haastavissa käytännöissä 
paikallisten kamppailujen pohjalta heille keskeisiä arvoja, uskomuksia, periaatteita 
ja ongelmanasetteluja, hänen viimesijaisena tavoitteenaan on niiden järjestäminen 
ideologisesti yhtenäisempään muotoon.

Valtaa hallintana koskevat rajoitteet johtuvat pitkälti Foucault’n metodologisista 
ohjeista ja varoituksista. Valtaote sivuuttaa ensinnäkin kysymykset, kenelle valta 
keskittyy ja kenellä on valtaa ja kenellä ei. Näkemys ei sovellu sen arvioimiseen, missä 
määrin asiakkaan ongelmissa on kyse muita vähäisemmistä resursseista. Valtaote ei 
sinänsä kiistä resurssien merkitystä, mutta se on resurssien jakautumista ja keskittymistä 
kiinnostuneempi siitä, miten resursseja luodaan, ylläpidetään ja käytetään diskurssien 
ja hallinnan tekniikoiden välityksellä. Vallan keskittymisen sivuuttaminen tarkoittaa 
myös sitä, ettei valtaote sovellu sen tarkastelemiseen, miten merkittävää roolia yksit-
täiset toimijat (esimerkiksi taloudellisesti fundamentaaliset luokat) näyttelevät sosi-
aalityöntekijän ja asiakkaan ajattelun ja toiminnan ohjaamisessa sosiaalista järjestystä 
ylläpitävään tai muuttavaan suuntaan. Olettamus vallan hajautumisesta estää myös 
vastarinnan kohteen paikallistamisen, jotta painostus voitaisiin suunnata toimijoihin, 
joilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa eri luokkien ja ryhmien taloudelliseen, 
kulttuuriseen, poliittiseen ja rakenteelliseen syrjintään. 

Valtanäkemys ei edelleen tunnista tilanteita, joissa valtaa vaihdetaan tai siirretään 
osapuolelta toiselle. Valtaote ei sovellu sen arvioimiseen, missä määrin asiakkaan 
heikko asema juontuu siitä, että hän on pärjännyt heikosti muiden toimijoiden kanssa 
käytävissä resurssien ”vaihtokaupoissa” eikä ole pystynyt kääntämään vaihtoja itseään 
hyödyttäviksi asioiksi. Valtaote ei käy myöskään sen arvioimiseen, missä määrin so-
siaalityöntekijän ja asiakkaan yhteistyön sujumisessa tai sujumattomuudessa on kyse 
sosiaalityöntekijän vallan käytön oikeutettavuudesta. Valtaote ei sinänsä kiistä oikeu-
tuksen merkitystä, mutta se on vallankäytön yksittäisiä oikeutettavuuden muotoja kiin-
nostuneempi siitä, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas tilannekohtaisesti neuvottelevat 
vallankäytön oikeutettavuuden rajoista. Valtakäsitys ei ulotu tapauksiin, joissa asiakas 
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on neuvottelemista enemmän kiinnostunut esimerkiksi siitä, onko sosiaalityöntekijän 
vallankäyttö juridisesti (legitiimiin auktoriteettiin perustuen) ja asiantuntemuksellisesti 
(kompetenttiin auktoriteettiin perustuen) oikeutettavissa vai ei. 

Valtaote ei sovellu myöskään sen arvioimiseen, missä määrin asiakkaan ja sosiaali-
työntekijän ristiriidassa on kyse heidän pyrkimystensä välisestä ristiriidasta. Valtaote 
ei sinänsä kiistä aikomusten merkitystä, mutta se on sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
pyrkimyksiä kiinnostuneempi siitä, miten diskurssien ja hallinnan tekniikoiden avulla 
luodaan, ylläpidetään ja muutetaan heidän pyrkimyksiään. Valtakäsitys ei tavoita ti-
lanteita, joissa sosiaalityöntekijä ja asiakas ovat kiinnostuneempia siitä, miksi ”heidän 
suksensa menivät ristiin” kuin siitä, millaisen prosessin kautta ne ”menivät ristiin.”

Vallalla hallinnalla on myös se rajoite, että se ei ohjaa sosiaalityöntekijää raken-
teelliseen muutostyöhön, vaan pyrkii pikemminkin tekemään tilaa asiakkaan toisin 
ajattelemiselle ja toimimiselle. Valtaote ei sulje pois rakenteisiin vaikuttamista, mutta 
ei myöskään suosita sitä. Valtaote edustaa tässä mielessä sosiaalista järjestystä ylläpitävää 
lähestymistapaa (vrt. Dominelli, 1998, 3–4). Jos valtaa hallintana tarkastellaan ei-
normalisoivien tekniikoiden näkökulmasta, sillä on vielä yksi rajoite. Ei-normalisoivaa 
hallinnan tekniikkaa soveltava sosiaalityöntekijä välttää tilanteita, joissa asiakkaiden 
toimintaa pyritään ennakoimaan, hallitsemaan ja selittämään jonkin valmiin mallin 
pohjalta. Kielteinen suhtautuminen asioiden hallitsemiseen ja ennakoimiseen johtuu 
toimintatapojen todellisuuden moninaisuutta typistävästä vaikutuksesta. 

Valta suostumuksen organisointina soveltuu sen tarkastelemiseen, miten sosiaaliset 
käytännöt ja maailmankuvat vaikuttavat paitsi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vuorovai-
kutukseen, tietoihin, intresseihin ja identiteettiin myös siihen, miten työntekijä ymmär-
tää tehtävänsä. Se käy edelleen sen miettimiseen, miten käytäntöjen ja maailmankuvien 
kyseenalaistamisella, purkamisella ja uudelleenmuotoilulla muutetaan sekä asiakkaan 
tilanteen ja ongelman merkitystä, että ongelman ratkaisemisen ja selvittämisen tapaa. 
Se soveltuu myös sen pohdintaan, miten ideologisen merkitystyön avulla ylläpidetään 
ja muutetaan vallitsevaa järjestystä ja sen rakenteita. 

Valtaotteen vahvuutena on se, että se mahdollistaa taloudellisen vallan keskittymisen 
tuottamien rakenteellisten epäkohtien ja kulttuuristen vinoumien esille nostamisen. 
Vaikka valtaote ei usko taloudellisesti fundamentaalisen luokan hallitsevan automaat-
tisesti sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ajatuksia ja toimintaa, se sallii fundamentaalisen 
luokan johtavan liittouman tarkastelemisen merkittävimpänä vallan lähteenä, joka 
yrittää ohjata sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ajatuksia ja toimintaa vallitsevaa järjes-
tystä ylläpitävään suuntaan. Valtakäsitys mahdollistaa myös fundamentaalisen luokan 
hahmottamisen tärkeimpänä vastarinnan kohteena, jos sosiaalityöntekijä haluaa osoit-
taa asiakkaalle ajatuksen tasolla, miten kulttuurisesti syrjiviä rakenteita ja vallitsevaa 
järjestystä ylläpidetään, kyseenalaistetaan ja muutetaan ideologisen merkitystyön avulla.

Valtaote on sovellettavuuden alaltaan huomattavasti laajempi kuin valta vuorovai-
kutuksellisena kykynä. Valtakäsitys kattaa niin asiakkaaseen kohdistuvan voiman-
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käytön ja rajoittamisen kuin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan yhteisen maailmakuvan 
kehittämisenkin. Valta suostumuksen organisointina ei rajoitu vain oikeutettavuuden 
kysymyksiin, vaan yksilöiden ajatusten ja toiminnan organisoimiseen sosiaalisiksi 
käytännöiksi kiteytyneiden maailmankuvien avulla. Valtaote esittämässäni muodossa 
sopii vain rakenteellista muutostyötä pohjustavaan yksilötyöskentelyyn ajattelun tasolla. 
Yksilötyöskentelyn muuttaminen kollektiiviseksi asiakastyöskentelyksi mahdollistaa 
paitsi rakenteellisen työskentelyn, myös yhteisöllisen sosiaalityön rakenteellista muu-
tostyötä silmällä pitäen. 

Valtakäsityksellä on omat rajoituksensa. Se jättää sosiaalityön yhteiskunnallisen 
tehtävän korostamisensa vuoksi valtaa hallintana – erityisesti sen ei-normalisoivia 
hallinnan tekniikoita ja itse-tekniikoita – vähemmän tilaa asiakkaiden välisten erojen 
ja yksilöllisten tarpeiden tarkastelemiselle. Näkemys ei pure erityisen hyvin tapauksiin, 
joissa asiakkaiden tarpeet ja tunteet ovat enemmänkin yksilöllisiä kuin yhteiskunnallisia 
(vrt. Payne, 2005, 247). Vaikka ote mahdollistaa rakenteellisesta syrjinnästä juontuvien 
tarpeiden ja negatiivisten tunteiden käsittelemisen, sosiaalityöntekijä auttaa asiakasta 
viime kädessä rakenteellista muutosta silmällä pitäen. Asiakas itse saattaisi tyytyä sää-
dylliseen työpaikkaan ja kohtuulliseen toimeentuloon, vaikka jossain kaukana siintävä 
yhteiskunta jäisikin saavuttamatta. Ei ole myöskään selvää, että vaikeiden ongelmien 
kanssa ”puurtavilla” asiakkailla riittää intoa yhteiskunnalliseen muutostyöhön, jos 
oman elämänkin kanssa riittää tekemistä. Asiakas ei välttämättä halua maailmanku-
vaansa muutettavan (vrt. Payne, 2005, 249) eikä eritellä yhteiskunnallisia käytäntöjä 
ja rakenteita. 

Valtakäsitys jättää myös valtaa hallintana – sen ei-normalisoivia hallinnan teknii-
koita – vähemmän tilaa pienien, sosiaalisissa käytännöissä ilmenevien paikallisten 
kamppailujen tarkastelemiselle. Vaikka työntekijä avaa ja edistää paikallisissa kamp-
pailuissa asiakkaalle ja hänelle tärkeitä arvoja, uskomuksia, pyrkimyksiä, periaatteita ja 
ongelmanasetteluja, hän palaa lopulta siihen, ylläpidetäänkö vai kyseenalaistetaanko ja 
muutetaanko ideologisella merkitystyöllä kulttuurisesti syrjiviä rakenteita ja vallitsevaa 
järjestystä. Ote ei sovellu myöskään sen miettimiseen, missä määrin asiakkaan heikko 
asema johtuu siitä, että hän on pärjännyt heikosti muiden toimijoiden kanssa käytävissä 
resurssien ”vaihtokaupoissa”. Rajoittuneisuus johtuu valtaotteiden erilaisesta tavasta 
käsittää rakenne. Valta suostumuksen organisointina ei riippuvuusteorian tapaan pidä 
yksilöiden toiminnan seurauksena muodostunutta riippuvuussuhteiden verkostoa 
rakenteina, vaan laajempien sosiaalisten ja taloudellisten prosessien tuloksena muo-
dostuneita instituutioita ja toimintatapoja. Rakenteissa on kyse esimerkiksi pääoman 
kasaantumista ja ideologisen merkitystyön levittämistä tukevista institutionaalisista jär-
jestelyistä kuten yksityisomistuksesta, rahoituksesta ja edustuksellisesta demokratiasta. 

Valtaote ei mahdollista myöskään sen arvioimista, milloin työntekijän ja asiakkaan 
yhteistyön sujumisessa tai takkuamisessa on kyse sosiaalityöntekijän vallan käytön 
oikeutettavuudesta. Se on vallankäytön oikeutettavuuden muotoja kiinnostuneempi 
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siitä, oikeutetaanko vai kyseenalaistetaanko ja muutetaanko ideologisella merkitys-
työllä vallitsevaa järjestystä ylläpitävää maailmankuvaa. Valtaote ei sovellu myöskään 
sen arvioimiseen, missä määrin asiakkaan ja työntekijän konfliktissa on kyse heidän 
pyrkimystensä välisestä ristiriidasta. Valta suostumuksen organisointina ei sinänsä kiistä 
pyrkimysten merkitystä. Se on kuitenkin aikomuksia kiinnostuneempi siitä, miten 
sosiaalisten käytäntöjen ja maailmankuvien avulla luodaan, ylläpidetään ja muutetaan 
heidän pyrkimyksiään, jotka organisoivat heidän toimintaansa. 

Valtaotteella on myös poliittiseen kantaaottavuuteen liittyviä rajoitteita. Osa 
sosiaalityöntekijöistä pitää sosiaalisen järjestyksen muuttamista hyväksyttävänä teh-
tävänä, mutta osa ei. Malcolm Paynen (2005, 249) mukaan on epäselvää, kuuluuko 
sosiaalityöntekijän toimen kuvaan asiakkaiden maailmankuvan muuttaminen; eten-
kään jos se ei auta heitä konkreettisessa asiakastyössä. Lisäksi sosiaalityöntekijän on 
haastavaa toimia kriittisesti hallitsevaa ideologiaa edustavissa toimipisteissä, koska hän 
on jatkuvassa vaarassa tulla suljetuiksi työyhteisöstään. Työntekijät ovat myös vaarassa 
turhautua muutostyön vaikeuteen.

Työ herätti kolme ajatusta jatkotutkimuksesta. Ensinnäkin sen tutkiminen, missä 
määrin valtaotteet ovat sovitettavissa sosiaalityön teoreettisiin lähestymistapoihin. 
Tarkoitan erityisesti pareja valta rajoittamisena-aktivoiva työote, valta riippuvuutena-
yksilökohtainen palveluohjaus ja valta suostumuksen organisointina-kriittinen 
sosiaalityö. Jäin miettimään viimeksi mainitussa parissa sitä, voisiko Bob Mullalyn 
rakenteellisemman ja Jan Fookin diskursiivisemman työotteen jotenkin yhdistää. 

Toiseksi jäin pohtimaan sitä, voisiko Paulo Freiren (1921–1997) ajatuksia sorrettujen 
pedagogiikasta ja sen metodisista kehitelmistä soveltaa Gramscin ideoihin haastavista 
sosiaalisista käytännöistä. Freire (2016, 102–137, 199–204) korostaa kasvattajan ja 
kasvatettavien välistä dialogia ja asioiden jatkuvan analysoimisen, yhdistämisen ja ky-
seenalaistamisen merkitystä. Kasvattaja oppii kasvatettavien kanssa keskustellessaan ja 
toimiessaan tarkentamaan näkemystään siitä, mitä he pelkäävät, huolehtivat ja toivovat 
ja miten he asioita käsittävät. Kasvattaja opettaa kasvatettavia pilkkomaan ja yhdistä-
mään merkityksellisiä teemoja (esimerkiksi työntekijän oikeudenmukaisuuden tarpeen 
ja palkankorotustavoitteet), kyseenlaistamaan niitä ja ymmärtämään niiden yhteyden 
ensi- ja toissijaisiin ongelmiin ja historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jossa he 
elävät. Kolmanneksi hänen on pyrittävä toiminnassaan teoreettisesti järjestelmälliseen 
ja suunnitelmalliseen synteesiin, jos tarkoituksena on yhteiskuntajärjestyksen muutta-
minen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei hän voi hyväksyä sellaisenaan johtajien ja 
kansan maailmankuvissaan ilmaisemia tavoitteita, vaan hänen on kysyttävä, auttavatko 
ne muuttamaan vallitsevaa järjestystä. 

Freiren ajatukset muistuttavat haastavia sosiaalisia käytäntöjä. Sosiaalityöntekijä 
auttaa asiakasta pilkkomaan hallitsevaan maailmankuvaan sisältyviä elementtejä, 
kyseenalaistamaan niitä, ymmärtämään niiden yhteyden omaan maailmankuvaansa 
ja vallitsevaan järjestykseen ja luomaan asiakaskäytäntöjen ja asiakkaan puheiden 
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käyttökelpoisimmista elementeistä vallitsevan järjestyksen kyseenlaistavan ideologisen 
synteesin. 

Kolmas mahdollinen tutkimussuunta voisi olla sosiaalityön käytännön tilanteiden 
arvioiminen valtaotteiden näkökulmista. Kyse voisi olla esimerkiksi sen pohtimisesta, 
mistä tilanteesta, ongelmasta, työskentelyn sujumisessa ja sujumattomuudessa on kyse 
ja millä eri tavoin tilanteessa voitaisiin toimia. 
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