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1 Johdanto  
 
Asiakkaat ja asiakastyö muodostavat sosiaalityön ytimen. Sosiaalityöntekijän suhde 

asiakkaaseen on kokenut muodonmuutoksia sosiaalityön ammatillisen kehityksen ja 

toisaalta hyvinvointivaltion rakentumisen myötä. Tämän tuloksena sosiaalityöntekijän 

ja asiakkaan väliset suhteet ovat muodostuneet moninaisiksi. Suhde on myös edelleen 

jatkuvassa muutoksessa, kun sosiaalityön toimintaympäristöt ja yhteiskunnan 

poliittishallinnolliset tehtävät vaikuttavat suhteen muodostumiseen. (Juhila 2006, 258, 

259.) Toisaalta muutokset lisäävät myös monimutkaisuutta ja epävarmuutta yksilöiden 

elämässä. Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus on lisännyt sosiaalisten voimavarojen, 

kuten luottamuksen kysyntää. (Keskinen & Teräs 2008, 7.) 

 

Tässä pro gradu –tutkielmassa käsittelen sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen 

vanhemman välisen luottamussuhteen rakentumista lastensuojelun palvelutarpeen 

arvioinnin aikana. Sosiaalityöntekijät kohtaavat globalisaation ja kansainvälistymisen 

myötä yhä enemmän muualta tulevia asiakkaita ja perheyhteisöjä. Asiakkailla voi olla 

traumaattisiakin kokemuksia omasta kotimaastaan ja uudessa maassa näitä kokemuksia 

kannetaan mukanaan. Sosiaalityöntekijät ovat eturivin joukoissa kohtaamassa näitä 

ihmisiä. Asiakastyö maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa on kasvamassa ja 

sen ymmärtäminen edellyttää tarkempaa tarkastelua.  

 

Sosiaalityössä luottamus on sosiaalityön asiakastyön keskeisin periaate, jonka 

todentumista muut periaatteet tukevat ja edistävät (Hietamäki 2015). Luottamus on 

abstrakti käsite, jolloin voi olla hankala tosiasiassa ymmärtää, mistä siinä on kyse. 

Luottamuksen lisäksi puhutaan myös luottamuksellisuudesta, joka on myös 

sosiaalityössä tärkeä asia. Luottamuksellisuus liittyy asiakkaan yksityisyyden suojaan ja 

asianajoon (Rostila 2001; Laitinen & Kemppainen 2010). Luottamuksella on kuitenkin 

tätäkin syvällisempi merkitys.  

 

Tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen 

vanhemman välisessä suhteessa syntyvään luottamukseen lastensuojelun arvioinnin 

kontekstissa. Sosiaalityössä suhde ei ole koskaan vain sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

välinen. Tiedetään esimerkiksi, että suhde on aina institutionaalinen. Sosiaalityöntekijä 
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edustaa työorganisaatiotaan ja asiakas palveluiden saajaa. Suhteen institutionaalisuus 

on kuitenkin tärkeää luottamuksen kannalta, koska tällöin asiakas voi jossain määrin 

luottaa siihen, että hänen asiansa tulee hoidetuksi riippumatta siitä, kuka työntekijä 

asiaa hoitaa. Institutionaalisuudesta huolimatta suhde on aina ainutkertainen ja 

muodostuu kahden ihmisen toiminnan kautta. (Jokinen 2017, 140, 142, 144.) 

Lastensuojelussa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhteessa on vielä vahvemmin läsnä 

paitsi sosiaalityön huolenpitovastuu, myös yhteiskunnallinen vallankäyttö (Anis 2008, 

32). 

 

Yhteiskunnalliset ja poliittiset linjaukset vaikuttavat siihen, minkälaiseen työhön 

sosiaalityöllä pyritään ja minkälaiseksi työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen 

muotoutuu. Esimerkiksi resurssien jako vaikuttaa sosiaalityöntekijöiden kiireeseen ja 

asiakasmäärään. Tärkeäksi eettiseksi kysymykseksi nousee tällaisissa oloissa, se miten 

asiakkaan arvokas kohtaaminen voidaan varmistaa.  (Laitinen & Kemppainen 2010, 140, 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen 

vanhemman kohtaamisessa syntyvää luottamusta ja millä keinoin sosiaalityöntekijät 

omalta osaltaan viranomaisina luottamuksen rakentumista edistävät. 

Sosiaalityöntekijällä on aina asiakkaaseen nähden enemmän valtaa ja siten 

sosiaalityöntekijä pystyy myös vaikuttamaan luottamuksen syntymiseen. Olen rajannut 

asiakkaiksi venäläistaustaiset vanhemmat. Perustelen rajausta sillä, että venäläiset ovat 

Suomessa toiseksi suurin kansalaisuusryhmä virolaisten jälkeen. (Tilastokeskus 2016). 

Lisäksi mediassa on ollut esillä venäläismedian antama kuva Suomen 

lastensuojelujärjestelmästä. Venäläismediassa on annettu negatiivista kuvaa Suomessa 

asuvien venäläislasten huostaanottotapauksista (Iskanius 2006, 18). 

 

Venäläiset ovat kauan tehneet muuttoliikettä Suomeen ja nykyään Suomessa elävät 

venäläiset ja venäjänkieliset ovat heterogeeninen vähemmistöryhmä, johon kuuluu 

toistasataa vuotta sitten Suomeen tulleiden venäläisten jälkeläisiä, inkeriläisiä, 

venäläisiä aviopuolisoita ja työperäisiä maahanmuuttajia. Monet Suomeen 

muuttaneista ovat sopeutuneet Suomeen tai heidän taustansa on suomenkielinen. 

(Pietiläinen 2016, 140.) Myös venäläistaustaiset lapsiperheet ovat heterogeeninen 

ryhmä. Elämäntilanteet ja syyt Suomeen muuttoon ovat moninaisia ja kokemukset 
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palvelujärjestelmästä ja elämästä Suomessa ovat erilaisia. (Jäppinen 2007, 110.) 

Sosiaalityön asiakastyössä venäläisten tai venäjänkielisten asiakkaiden kanssa 

kohdataan kuitenkin vaikeuksia muun muassa kielen ja erilaisen kulttuurin takia 

(Törrönen, Borodkina ja Samoylova 2013).  

 

Vaikka venäläiset ovat yksi suurimmista kansalaisuusryhmistä Suomessa, heitä on 

tutkittu sosiaalityössä melko vähän. Tutkimuksia on tehty erityisesti sosiaalipsykologisen 

akkulturaatiotutkimuksen ja sosiologisen syrjintätutkimuksen näkökulmasta. (Jäppinen 

2007, 67.) Venäläiset ovat olleet osana suomalaista yhteiskuntaa vuosisatojen ajan ja 

maita yhdistää yhteinen historia. Nykyisin Suomeen kohdistuu muuttoliikettä 

muualtakin ja kauempaa kuin Venäjältä ja lähialueilta. Se, miten sosiaalityön 

ammattilaiset rakentavat luottamusta venäläistaustaisten asiakkaiden kanssa, kertoo 

paljon siitä, miten myös muualta tulevien kansalaisuusryhmien kanssa rakennetaan 

luottamukseen perustuva asiakassuhde.  

 

Tutkielmassani esillä on myös sosiaalioikeudellinen näkökulma. Tarkastelen, miten 

lainsäädäntö ja lainvalmisteluaineisto tukevat luottamuksen rakentumista sosiaalityön 

asiakastyössä. Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain (164/2014 vp, 1, 

8, 52) hallituksen esityksessä todetaan, että lakiuudistuksen tavoitteena on edistää 

asiakaskeskeisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta. Luottamuksellisuus on siten 

nostettu esille keskeiseksi periaatteeksi. Asiakkaan luottamus sosiaalityöntekijään 

määrittyy kuitenkin aina työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa. Lainsäädännöllä on 

kuitenkin sosiaalityöntekijää velvoittavia vaikutuksia, joilla turvataan asiakkaan 

oikeusturva. Lainsäädäntö asettaa sosiaalityöntekijän toiminnalle vaatimuksia, joiden 

turvin asiakkaan tulisi voida luottaa sosiaalityöntekijään viranomaisena.  

 

Tutkielma on laadullinen haastattelututkimus, jossa olen haastatellut yhden 

pääkaupunkiseudun lastensuojelun palvelutarpeen arviointiyksikön 

sosiaalityöntekijöitä. Haastatteluaineisto on analysoitu aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla. Analyysin mukaan sosiaalityöntekijä rakentaa luottamusta 

venäläistaustaiseen vanhempaan voimaannuttamalla ja kohtaamalla vanhemman. 

Luottamuksen rakentamisen haasteet puolestaan liittyvät tilanteisiin, joissa epäillään 

lapseen kohdistunutta väkivalta- tai seksuaalirikosta, venäjän kieli ja 
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sosiaalityöntekijöiden venäjän kulttuurin tuntemus ja lastensuojelun palvelutarpeen 

arvioinnin määräajat ja käytettävissä olevat resurssit.  

 

Tutkielmassa etenen niin, että ensin esittelen toisessa luvussa lastensuojelun 

palvelutarpeen arvioinnin tutkimuksellisena kontekstina. Kolmannessa luvussa 

käsittelen luottamusta teoreettisesti alaluvuissa niin, että ensin esittelen luottamuksen 

käsitteen yleistä teoriaa, toiseksi sosiaalityön teoriasta käsin ja kolmanneksi 

lainsäädännön näkökulmasta. Neljännessä luvussa tarkastelen venäläisiä koskevaa 

aikaisempaa sosiaalityön tutkimuskirjallisuutta ja lisäksi myös Venäjän 

lastensuojelujärjestelmän erityispiirteitä, jotta lukija ymmärtäisi, minkälainen 

venäläinen lastensuojelujärjestelmä on.  

 

Viidennessä luvussa esittelen, miten olen tutkielman toteuttanut. Käyn läpi 

tutkimuskysymysten asettelua ja aineiston keruuta. Käyn läpi myös aineistolähtöisen 

sisällönanalyysini vaiheita ja lopuksi tarkastelen tutkielmani eettisyyttä, luotettavuutta 

ja tutkijan paikkaani. Luvut kuusi ja seitsemän ovat tuloslukuja, joissa analysoin 

aineistoani ja havainnollistan tekemiäni tuloksia aineisto-otteilla. Viimeinen luku on 

pohdintaluku, jossa pohdin tutkielmassani saatuja tuloksia. 
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2 Kontekstina lastensuojelun palvelutarpeen arviointi 
 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitan lastensuojelun arviointiyksikössä 

uusien asiakasperheiden kanssa tehtävää arviointityötä, jossa selvitetään lapsen ja 

perheen tilanne ja sovitaan yhdessä tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. 

Arvioinnissa asiakkuus ei merkitse lastensuojelun asiakkuutta vaan arvioinnin aikana 

tehdään päätös lastensuojelun asiakkuudesta. (Rostila 2001, 12.) Lastensuojelun 

palvelutarpeen arvioinnin pohjalta sosiaalityöntekijä määrittelevät 

tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet, jotka vaihtelevat vapaaehtoisuuteen 

perustuvista avohuollon tukitoimista kiireellisiin sijoituksiin ja huostaanottoihin. 

(Vierula 2017, 39). 

 

Suomen lastensuojelutyössä on perinteisesti korostettu asiakastapausten 

ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä. Työskentelyä on nähty mahdottomana 

yhdenmukaistaa, koska asiakastapaukset ovat niin yksilöllisiä, ettei yhdenmukainen 

toimintamalli toimisi kaikkien kohdalla. Kuitenkin asiakasperheiden näkökulmasta 

työskentely on vaikuttanut hämärältä ja Maria Syvälän (2013) mukaan jopa 

mielivaltaiselta. On siten huomattu, että kuntatasolla lastensuojelussa on hyvä olla 

yhteneviä työkäytäntöjä. (Möller 2005, 19, 64.)    

 

Suomalaisesta kirjallisuudesta arviointimenetelmämalleja löytyy ainakin Lapsen 

elämäntilanteen kartoitus-työskentelymalli (Möller 2005) ja Mitä lapselle kuuluu? –

työskentelymalli (Paaso 2010). Menetelmät ovat sisällöltään, periaatteiltaan ja 

prosessiltaan pitkälti samanlaisia (Hietamäki 2015, 60, 62). Mallinnukset perustuvat 

pitkälti kansainvälisiin tutkimuksiin ja esimerkiksi Englannin lastensuojelun 

arviointimenetelmistä on otettu paljon mallia suomalaisten arviointimallien 

kehittämisessä, vaikka maiden väliset järjestelmät eroavat toisistaan. (Möller 2005, 64.) 

 

Arvioinnin tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen ja 

perheen avun tarpeen selvittäminen. Arvioinnissa otetaan huomioon lapsen elämän 

tärkeimmät osa-alueet ja niiden väliset suhteet. (Parton 2006, 109, 113.) Arvioinnissa 

sekä kerätään ja analysoidaan tietoa että mahdollistetaan asiakkaan voimaantuminen 

(Möller 2005, 64). Arviointi toimii myös interventiona, jonka tavoitteena on lisätä paitsi 
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työntekijän myös asiakkaiden tietoa ja ymmärrystä lapsen ja perheen tilanteesta. 

(Hietamäki 2015, 51.) Kuvassa 1 on esimerkki BBIC (Barns behov i centrum) arvioinnin 

viitekehyksestä, joka auttaa helpommin hahmottamaan arvioinnissa keskeisiä asioita. 

 

 

 

Kuva 1. Arvioinnin viitekehys (Department of Health 2000) 

Viitekehyksessä lapsen suojelu ja hyvinvoinnin edistäminen ovat keskiössä ja kolmion 

sivuilla keskeiset lapsen hyvinvointiin vaikuttavaa ulottuvuudet: alhaalla perhe ja 

ympäristölliset tekijät, vasemmalla lapsen kehitykselliset tarpeet ja oikealla vanhempien 

kapasiteetti. Keskeistä arvioinnissa on lapsen tarpeet ja vanhempien kyvyt ja 

mahdollisuudet vastata näihin tarpeisiin ja ottaa ne huomioon. Lisäksi arvioidaan 

vanhemman valmiutta tehdä yhteistyötä lapsen asioissa. (Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 

233.)  

 

Arviointi on työprosessi, johon sisältyy lapsen ja perheen sekä ympäristötekijöiden 

arviointia, tavoitteiden asettamista ja sopivien tukimuotojen valintaa yhteistyössä 

lapsen ja vanhempien kanssa (Törrönen & Vornanen 2004, 177). Arviointi on siten hyvin 
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monitahoinen tehtävä, jonka onnistuminen riippuu monesta tekijästä. Johanna 

Hietamäki (2015) esittelee väitöstutkimuksessaan lastensuojelun alkuarvioinnin 

onnistumisen kannalta keskeiset periaatteet. Näitä ovat työskentelyn prosessimaisuus, 

prosessin avoin kuvaaminen asiakkaille, asiakassuhteen tärkeys ja asiakkaiden 

osallistuminen, lapsikeskeisyys, työskentelyn toiminnallisuus, tieto ja 

voimavarakeskeisyys. (Hietamäki 2015, 62.) 

 

Arvioinnin prosessimaisuus tarkoittaa suunnitelmallista ja läpinäkyvää työskentelyä. 

Arvioinnin kohteet, vaiheet, tavoitteet ja kohtaamisten teemat ja menetelmät ovat 

etukäteen mietitty ja suunniteltu. Läpinäkyvyys merkitsee, että prosessi on selkeä. 

Selkeä prosessi mahdollistaa arviointityöskentelyn avoimen kuvailun asiakkaalle. 

Asiakkaan on tärkeä hahmottaa, mitä arviointi tarkoittaa, miten arvioinnissa edetään ja 

miten asiakkaan kanssa toimitaan. (Muukkonen & Tulensuo 2004, 6; Hietamäki 2015, 

62, 64.)  

 

Arvioinnin toiminnallisuus tarkoittaa arvioinnissa käytettäviä välineitä tutustumisessa ja 

tiedon lisäämisessä, kuten erilaisten voimavarakorttien käyttämistä. Arvioinnin aikana 

kerätään tietoa perheestä, joka muodostaa perustan arvioinnin tekemiselle ja toisaalta 

myös perheet saavat tietoa. Perheen oma tieto muodostaa merkittävän perustan 

arvioinnin tekemiselle. Tieto merkitsee myös vanhemmilla olevan tiedon lisääntymistä 

lapsen kokemuksista. Tieto toimii siten myös perhettä muuttavana interventiona. (Mt., 

64, 65.) 

 

Voimavarakeskeisyys ja muutostarvetietoisuus muodostavat alkuarvioinnin Arviointi 

suositellaan tehtäväksi siten, että ensin arvioidaan voimavaroja ja sitten 

muutostarpeita. Asiakkaan tietoisuuden lisääntyminen omista voimavaroista helpottaa 

muutostarpeiden tarkastelua. Vahvuuksien ja voimavarojen tarkastelu luo perustaa 

muutokselle ja muodostaa pohjan tukitoimien tarjoamiselle ja niiden 

vastaanottamiselle. (Mt., 65, 66.) 

 

Hyvä ja luottamuksellinen asiakassuhde on arviointityöskentelyn keskeisin 

perusperiaate, jota Hietamäen (mt) mukaan muut aikaisemmin luetellut periaatteet 

tukevat. Luottamuksellista asiakassuhdetta tukevat asiakkaiden osallistuminen, avoin 
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kuvaaminen ja lapsikeskeisyys. Ilman asiakkaan osallistumista ja yhteistyötä 

asiakassuhde ei pysty muodostumaan hyväksi. Lapsikeskeisyys tarkoittaa konkreettista 

lapsen tapaamista ja keskittymistä hänen kokemuksiinsa. Vanhempienkin kanssa 

painopiste on lapsen tilanteessa ja kokemuksien tarkastelussa. (Hietamäki 2015, 63, 64.) 

Asiakkaan ainutlaatuisuus, emotionaalinen osallistuminen, asiakkaan hyväksyminen ja 

itsemääräämisoikeuden tunnistaminen ovat kohtaamisen kulmakivet, jotka 

todentuessaan tuottavat muodon asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhteelle (Laitinen 

& Kemppainen 2010, 170). 

 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) toimii palvelutarpeen arviointia koskevana yleislakina. 

Lain 36 §:n mukaan, kun kunnan sosiaalihuollon viranomainen on saanut tietää 

sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, tulee henkilön kiireellisen avun tarve 

arvioida välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei 

arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Pykälässä viitataan erityistä tukea 

tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointiin, joka on aloitettava viimeistään 

seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Palvelutarpeen yhteydessä on 

selvitettävä lastensuojelun tarve.  

Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417) säädetään 26 §:n kohdalla lastensuojelutarpeen 

selvittämisestä. Lain 26 § (30.12.2014/1302) muutettiin 1.4.2015 voimaan tulleella 

sosiaalihuoltolain muutoksella. Hallituksen esityksen (HE 164/2014 vp, 131) mukaan 

sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen yhteydessä tulee selvittää myös 

lastensuojeluntarve, josta säädetään lastensuojelulaissa. Käytännössä muutos on 

merkinnyt sitä, että lastensuojelun arviointiyksikössä arvioidaan kokonaisvaltaisemmin 

perheen tilannetta, ei vain lastensuojelullista palveluntarvetta.  

Sosiaalihuoltolain mukaan arvioinnissa on otettava huomioon, mitä lastensuojelulaissa 

säädetään. Lastensuojelulain 26 §:n 4 momentissa säädetään yksityiskohtaisemmin, 

mitä lastensuojelun palveluntarpeen selvityksessä arvioidaan. Sosiaalityöntekijä arvioi 

lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 

vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.  
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Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa tehdään päätös arvioinnin aloittamisesta, 

jossa työntekijä käyttää omaa harkintaa. Laki on yksiselitteinen lastensuojelun tarpeen 

kiireellisestä arvioinnista, mutta lastensuojelulain 26 §:n 3 momentin mukaan 

kiireellisen lastensuojelutarpeen arvioinnin lisäksi tulee tehdä sosiaalihuoltolain 36 §:n 

mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. 

Laki siis antaa viranomaisella harkintavallan siitä, onko arvioinnin tekeminen 

tarpeetonta. Lastensuojelun viranomaisen tulee siis tehdä päätös palvelutarpeen 

arvioinnin tekemisestä. Sosiaalityöntekijä voi päätyä aloittamaan lastensuojelun 

palvelutarpeen arvion, jos sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsen kasvuolot vaarantavat tai 

eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi tai nuori omalla 

käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. (Anis 2008, 32.)  

Sosiaalityön arviointityöllä on vahva legitimiteetti ja palvelutarpeen arviointia tehdään 

pääsääntöisesti kaikissa sosiaalihuollon palveluissa. On todettu, että arvioinnilla on 

merkittävä merkitys, jotta asiakas saadaan nopeasti ohjattua oikeiden palvelujen piiriin 

ja toimintaa tehostettua (HE 164/2014, 129). Sosiaalihuollon hallintomenettelyssä 

suositaan muutoinkin asianmukaista ja tuloksellista hallintotapaa, jonka tarkoituksena 

on ohjata asiakkaat nopeasti oikeiden palveluiden piiriin. Erityisesti pidetään tärkeänä, 

että perhe-elämän suojaan liittyvät asiat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti (HE 

50/2013 vp, 22). Onnistunut arviointi myös helpottaa jatkotyöskentelyä arvioinnin 

jälkeen. Onnistunut alkuarviointi lisää lastensuojelun avohuollon työskentelyn 

suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta. (Hietamäki 2015, 66.) 
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3 Luottamus 
 

3.1 Luottamuksen määrittely 
 
Luottamuksen käsite tunnetaan monilla tieteenaloilla, kuten filosofiassa, psykologiassa 

ja taloustieteessä. Kullakin tieteenalalla käytetään käsitettä eri tavalla ja sen takia 

luottamus käsitteenä on vaikea määritellä tyhjentävästi. (Kotkavirta 2000, 57.) 

Luottamus on vaikea tutkimusaihe juuri sen monitahoisuuden takia. Määrittely 

vaihtelee alkaen henkilökohtaisesta luottamuksesta ja päätyen abstraktiin 

luottamukseen. Jotta luottamuksen käsitettä olisi mahdollista täsmentää, paras tapa 

tehdä se on tarkentaa luottamuksen muotoja ja niiden keskinäisiä suhteita. (Ilmonen 

2002, 85, 86.) 

 

Luottamuksen käsitteen analyysissä erotetaan toisistaan ”luottamuksen” ja 

”luottavaisuuden” käsitteet. ”Luottavaisuus” viittaa luottamuksen objektiiviseen 

luonteeseen ja se perustuu esimerkiksi ihmisten samankaltaisuudelle tai tuttuuden 

tunteelle. Ihmiset, jotka ovat toistensa kaltaisia, voiva ennustaa toistensa toiminnan ja 

siten olla luottavaisia siitä, mitä tulee tapahtumaan. Se voi perustua myös kyvylle 

langettaa rangaistuksia ja sille tiedolle, että toinen osapuoli tietää tulevansa 

rangaistuksi, mikäli osapuolten välisen sopimuksen ehdot eivät täyty. ”Luottamus” sitä 

vastoin on luottamuksen tunneperäinen, subjektiivinen kokemus, kun ollaan 

vuorovaikutuksessa tuntemattoman kanssa eikä pystytä ennustamaan toisen osapuolen 

toimintaa.  Luottamus ei perustu ennustamiseen, koska ei ole olemassa järjestelmää, 

jonka rajoissa rangaistuksia voi langettaa tai siksi ettei ole samankaltaisuuden ideaa tai 

ehtoja, joiden pohjalta käytöstä voisi ennustaa. (Seligman 2000, 48, 48-49.) 

 

Puhutaan myös luottamuksen tiedollisesta ja ei-tiedollisesta, tunneperäisestä, puolesta. 

Luottamuksen tiedollisen näkemyksen mukaan luottamus kohdistuu henkilön tai 

instituution ominaisuuksiin tai toimintatapoihin. Tietyiltä henkilöiltä ja instituutioilta 

odotetaan tietynlaista toimintaa. Tällaisesta luottamuksen muodosta voidaan käyttää 

myös käsitettä ”luottavaisuus” tai ”luotettavuus”, englannin kielessä ”confidence”. 

Luottavainen ihminen luottaa siihen, että henkilö tai instituutio toimii tietyllä tavalla ja 

ihminen voi ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. (Kotkavirta 2000, 58; Saarinen 2017, 

18, 18-19, 108.)   
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Luottamuksen ei-tiedollinen, tunneperäinen puoli, tarkoittaa puolestaan luottamuksen 

subjektiivista luottamusta. Tällöin luottamus on tunne tai asenne nähdä toinen 

luottamuksen arvoisena. (Kotkavirta 2000, 58; Saarinen 2017, 52.)  

 

Luottamukseen kuuluu riskinotto. Kun käyttäytymistä ei voida ennustaa tai laskelmoida, 

otetaan riski. Luottaessa hyväksytään se riski, että luottamus voidaan rikkoa ja siten tulla 

petetyksi. Kun riskinotto on laskelmoitua ja ennakoitua, kyse on enemmän tiedollisen 

puolen luotettavuudesta eli kun voimme johonkin tietoon perustuen arvioida ja 

ennakoida tapahtumien kulkua. Luottamuksessa on kyse siitä, että emme tiedä mitä 

tulee tapahtumaan ja on otettava riski. (Luhmann 1988, 100, 103.) Jos emme ota riskiä, 

emme pysty luottamaan toiseen ja kyse on silloin epäluottamuksesta. Epäluottamus ja 

luottamus eivät poissulje toisiaan vaan ne voivat esiintyä samaan aikaan. Eri tekijät 

luovat ja ylläpitävät luottamusta ja epäluottamusta. Epäluottamus luo luottamuksen 

kysynnän. (Harisalo & Miettinen 2010, 23, 24, 24-25, 46, 55, 56.) 

 

Luottamus, ja sen vastakohta epäluottamus, ei synny itsestään vaan se perustuu ihmisen 

kokemuksiin aina varhaislapsuudesta saakka. Luottamus rakentuu ja muokkautuu 

vuorovaikutuksessa eri tekijöistä ja sen määrä voi vaihdella. (Lappalainen 2010, 11.) 

Luottamus tulee ansaita ja lunastaa aktiivisella toiminnalla ja käyttäytymisellä. Myös 

ympäristölliset olosuhteet vaikuttavat siihen, onko luottamus kannatettavaa vai ei. 

Luottamus on siten dynaaminen ilmiö, johon vaikuttavat niin ihmisen omat kokemukset, 

käsitykset ja odotukset muista ihmisistä ja maailmasta kuin myös ympäristölliset 

olosuhteet. (Harisalo & Miettinen 2010, 23, 29; Rantanen 2011, 294.)  

 

Luottamukselle on ominaista, että se syntyy pikkuhiljaa, hitaasti, mutta voi heiketä tai 

purkautua silmänräpäyksessä. Hidas rakentuminen on ymmärrettävissä kaikkien niiden 

erilaisten vaatimusten kautta, joiden olemassaoloa luottamus vaatii. (Kankainen 2007, 

34-35.) 

 

Luottamus rakentuu aina vuorovaikutussuhteessa joko toiseen ihmiseen tai 

instituutioon. Nämä suhteet ovat loputtoman monimuotoisia, jolloin luottamus ja 

epäluottamus voivat saada mitä erilaisimpia muotoja ja sävyjä. Aina suhteisiin ei liity 

selkeästi sen enempää luottamusta kuin epäluottamustakaan. Yksilöllisen identiteetin 
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ja hyvinvoinnin ehtona kuitenkin on, että voimme tuntea luottamusta paitsi toisia 

ihmisiä myös niitä sosiaalisia instituutioita kohtaan, joiden piirissä elämme ja toimimme. 

Kehittyäksemme ja voidaksemme hyvin identiteettimme tarvitsee turvallisuuden ja 

luottamuksen kokemuksia. Se, kuinka paljon ja minkälaista luottamusta ja turvaa 

henkilökohtainen hyvinvointi edellyttää, vaihtelee yksilöstä toiseen.  Luottamus ja usko 

itseen liittyy läheisesti kykyyn luottaa toisiin ja toimia itsenä toisten kanssa. (Kotkavirta 

2000, 55, 56.) 

 

 

3.2 Luottamus lastensuojelun sosiaalityössä 
 
 
Suomessa peruspalveluihin luotetaan eli niitä pidetään ”luottamuksen arvoisina”. Tämä 

tarkoittaa sitä, että asiakas voi luottaa siihen, että kriteerit palveluiden ja etuuksien 

saamiseksi ovat selvät ja että työntekijät noudattavat niitä. Kun palvelut toimivat 

odotusten mukaisesti, tämä vahvistaa luottamusta entisestään. (Heino 2016, 132.) 

Tämä on institutionaalista luottamusta. Samoin luottamus sosiaalityöntekijöihin 

perustuu siihen, että sosiaalityöntekijöillä on tietoa ja asiantuntijuutta, jonka katsotaan 

olevan asiakkaan parhaaksi. Lisäksi sosiaalityöntekijällä on oikeudellisia velvoitteita, 

jotka kieltävät työntekijää aiheuttamasta asiakkaalle haittaa. (Kutchins 1991, 106.)  

 

Sosiaalityöllä on erityinen paikka yhteiskunnassa. Sosiaalityöntekijät ovat 

hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturvan viranomaisia, joiden tehtäviin kuuluu niin 

asiakkaiden sosiaaliturvaan ja –palveluihin liittyvä päätöksenteko kuin palvelu ja ohjaus. 

(Metteri 2012, 39, 40.) Viranomaisilta odotetaan tietynlaista toimintaa ja tietynlaisia 

palveluita. Viranomaisten myös luotetaan noudattavan lainsäädäntöä ja toimivan 

ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.  Sosiaalityö on suhdeperusteista työtä ja 

sosiaalityöntekijän siten odotetaan luovan luottamukseen perustuva 

vuorovaikutussuhde asiakkaaseen. (Mt., 228.)  

 

Luottamuksellisuus on yksi luottamuksen lähikäsitteitä. Luottamuksellisuus tarkoittaa 

sosiaalityön asiakassuhteessa saadun tiedon oikeanlaista käyttämistä ja säilyttämistä. 

Lisäksi asiakkaan tulee kyetä luottamaan siihen, että työntekijä on hänen puolellaan ja 

ajaa hänen asiaansa parhaalla mahdollisella tavalla ja asiantuntemuksella. (Laitinen & 
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Kemppainen 2010, 170.) Siihen kuuluu asiakkaan yksityisyyden suojaa koskevat 

säännökset (Rostila 2001, 33-34).  

 

Luottamus voidaan jakaa institutionaaliseen luottamukseen ja henkilökohtaiseen 

luottamukseen. Luottamus instituutioihin tarkoittaa luottamusta muun muassa 

hallitukseen, oikeuslaitokseen ja sosiaalitoimeen. Instituutiot heijastavat 

yhteiskunnassa vallitsevia normeja ja siten ne vahvistavat yhteiskunnan 

luottamuskulttuuria. (Kankainen 2007, 54, 57.) Institutionaalinen luottamus kuitenkin 

vaihtelee riippuen siitä, mikä instituutio on kyseessä (Heino 2016, 128). Peruspalveluihin 

kohdistuu useimmiten vahvempaa luottamusta kuin tarveharkintaan pohjautuviin 

palveluihin (Niemelä & Pajula 2014, 13). 

 

Lastensuojeluun kohdistuva institutionaalinen luottamus voi olla heikkoa, koska 

lastensuojelun interventiot merkitsevät puuttumista perhe-elämän yksityisyyteen ja 

vanhemmuuteen. Huomattava osa lastensuojelun asiakassuhteista käynnistyy 

viranomaiskontrollin lähtökohdista, jolloin vanhempien näkökulmasta lastensuojelu voi 

näyttäytyä ei-toivottuna perhe-elämän tarkkailijana ja kontrolloijana. Toisaalta perheet 

odottavat lastensuojelulta apua ja vanhemmat luottavat lastensuojelutyöntekijän 

viranomaisaseman auktoriteettiin. (Rajavaara 1992, 117, 119.) Perheet tulevat 

lastensuojelun arviointiin vaihtelevista tilanteista. Lapsen ja vanhempien 

henkilöhistoria, tarpeet ja odotukset vaihtelevat. Lastensuojeluun kohdistuvat 

odotukset voivat olla median tuottamaa kuvaa lastensuojelusta, kulttuuristen käsitysten 

tai aiempien viranomaiskokemusten värittämiä. Odotuksiin sisältyy yhtä lailla toivoa 

autetuksi tulemisesta kuin pelkoa perhe-elämään puuttumisen mahdollisuudesta. 

(Vierula 2017, 33.)  

 

Luottamus instituutioihin on tärkeää, koska se saa asiakkaat lähestymään 

sosiaaliviranomaisia ja hakemaan apua ongelmiinsa ajoissa. Institutionaalinen 

luottamus perustuu muun muassa työntekijän ammatillisen koulutuksen arvostukseen 

ja maineeseen yhteisössä. Suhteen edetessä ja syventyessä henkilökohtaisella tasolla 

asiakas alkaa kuitenkin pohtia myös työntekijän yksilöllisiä ominaisuuksia ja harkita, 

voiko sosiaalityöntekijään luottaa ja uskoutua. Hän kiinnittää huomiota siihen, onko 

työntekijä pätevä ymmärtämään asiakkaan tilannetta, välittääkö työntekijä aidosti 
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asiakkaan hyvinvoinnista ja näkeekö työntekijä asiakkaan positiivisesti. Asiakkaan 

luottamus sosiaalityöntekijään rakentuu siten siitä, että työntekijä toimii asiakkaan edun 

mukaisesti ja on ammatillisesti pätevä auttamaan häntä ongelmassaan. (Behnia 2008, 

1427, 1436.)  

 

Luottamus kuuluu osaksi Sosiaalialan ammattieettisiin periaatteita. Eettiset periaatteet 

ilmentävät niitä arvoja, jotka muuttuvat käytännön toiminnassa teoiksi. Ne ohjaavat 

työntekijää eettisesti haastavissa tilanteissa, kun lainsäädäntö ei anna suoria vastauksia. 

(Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet 2017, 7.) Luottamuskin todentuu 

käytännössä toiminnan kautta eli miten sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityöntekijänä ja 

minkälaista sosiaalityötä hän tekee asiakassuhteessa. Myös työorganisaation kulttuuri, 

minkälaiseen asiakastyöskentelyyn sosiaalityöntekijöitä ohjataan ja kannustetaan, 

vaikuttaa luottamuksen todentumiseen asiakassuhteessa.  

 

Lastensuojelussa on kolme keskeistä orientaatiota, jotka vaikuttavat lastensuojelun 

työskentelyn tapaan ja tavoitteisiin. Lastensuojeluun keskittyvässä orientaatiossa 

keskitytään lapsen suojelemiseen vahingoittumiselta ja laiminlyönniltä.  

Perhepalveluiden orientaatio liittyy taas palveluiden universaalisuuteen ja perheiden 

tukemiseen tukitoimilla. Lapsikeskeinen orientaatio puolestaan korostaa lapsien 

riippumattomuutta vanhemmistaan. Lastensuojelu koostuu kaikista näistä 

orientaatioista, vaikka joitakin painotuseroja löytyy. (Hietamäki 2015, 44.) Erityisesti 

lastensuojelussa on pyritty toimimaan perhekeskeisesti eli tukemaan koko perhettä 

ongelmien ratkaisemiseksi, mutta muutos on ollut hidasta (Mikkola & Helminen 1994, 

101).  

 

Orientaatioiden kautta lastensuojelu sosiaalityötä voidaan kuvata niin normatiiviseksi 

byrokratiatyöksi kuin palvelu- ja psykososiaaliseksi työksi. Lastensuojelun sosiaalityö on 

vahvasti normatiivista byrokratiatyötä, jossa sosiaalityöntekijä edustaa julkista 

auktoriteettia ja päätöksentekoa suhteessa asiakkaaseen. (Raunio 2009, 171.) 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde näyttäytyy usein tällöin liittämis- ja 

kontrollisuhteena, jossa sosiaalityöntekijän tehtävänä on liittää asiakkaita yhteiskunnan 

valtakulttuuriin ja tarvittaessa kontrolloida niitä, joiden liittämisessä on vaikeuksia. 
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Liittämis- ja kontrollisuhde on tyypillinen, kun politiikassa korostetaan taloudellisuutta, 

tehokkuutta ja yksilön vastuuta. (Juhila 2006, 49, 84, 85, 262.) 

 

Lastensuojelun sosiaalityön palvelutyössä asiakasta ohjataan ja neuvotaan. Työntekijän 

ja asiakkaan välillä keskinäiselle ymmärrykselle on enemmän tilaa ja tavoitteena on 

vahvistaa asiakkaan voimavaroja asiakaslähtöisesti. Psykososiaalisessa työssä taas 

keskeistä on asiakkaan ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen terapeuttisilla 

menetelmillä, joka vaatii asiakkaan ymmärtämistä kokonaisuutena. (Pohjola 2009, 174, 

175, 178, 180.) Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnilla on terapeuttisia vaikutuksia, 

kun esitetään kysymyksiä, kuunnellaan ja otetaan vastaan huolia ja annetaan tietoa 

(Hietamäki 2015, 66). 

 

Palvelutyössä ja psykososiaalisessa työssä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta 

voidaan kuvailla kumppanuus- ja huolenpitosuhteena, joka rakentuu 

vuorovaikutuksessa. Tässä suhteessa asiakkaiden ja työntekijöiden roolit eivät palaudu 

yhdenlaiseen malliin vaan ne vaihtelevat tilanteittain. Sosiaalityöntekijälle tulee usein 

ongelman työstäjän rooli ja asiakkaan identiteettiä luonnehtii jokin ongelma. Osapuolet 

joutuvat neuvottelemaan paitsi toistensa, myös monenlaisten institutionaalisten ja 

kulttuuristen diskurssien kanssa. (Juhila 2006, 201, 254.)  

 

Valta on jatkuvasti läsnä kaikissa lastensuojelutyön ulottuvuuksissa. Lastensuojelussa 

tuen ja kontrollin välinen suhde on perinteisesti näyttäytynyt ristiriitaisena ja asettanut 

eettisiä haasteita sosiaalityöntekijöille (Miller & Törrönen 2010, 84). Kontrollisuhde 

vanhempiin merkitsee vallan käyttöä, joka ilmenee interventiona ja päätöksentekona. 

Valta ilmenee kuitenkin myös tukevana ja vahvistavana voimana. (Pohjola & Laitinen 

2010, 8.) Tuki ja kontrolli liittyvätkin aina toisiinsa: auttamistyö on tuen eli 

mahdollisuuksien avaamisen ja kontrollin eli hallinnan lisäämisen yhdistelmä. Keskeistä 

on, miten tämä yhdistelmä toteutuu: voimaannuttavasti vai alistavasti. (Eriksson & 

Arnkil 2007, 31.) 

 

Jotta valta saisi sosiaalityössä positiivisen luonteen, sosiaalityöntekijältä tarvitaan arvo-

osaamisen perustuvaa ymmärrystä eli pohdintaa siitä, millaisille sitoumuksille, 

ajatuksille ja arvoille asiakkaan kanssa kohtaaminen pohjautuu. Sosiaalityöntekijän ja 
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asiakkaan kohtaamisista tekee ainutlaatuisia juuri se, että jokaisessa kohtaamisessa 

sosiaalityöntekijän institutionaaliset, professionaaliset ja henkilökohtaiset 

arvositoumukset todentuvat eri tavoin. Kohtaamisen eettisyyden ratkaisee, miten ne 

paikantuvat suhteessa toisiinsa. (Pohjola & Laitinen 2010, 8, 9.)  

 

Sosiaalityöntekijä arvositoumukset näkyvät käytännössä esimerkiksi siinä, asettuuko 

työntekijä auttajana asiakkaan yläpuolelle vai hyväksyykö hän asiakkaan tasavertaisena 

ihmisenä. Asiakas puolestaan voi määrittyä esimerkiksi passiiviseksi autettavaksi tai 

aktiiviseksi ja tasavertaiseksi yhteistyökumppaniksi. Tärkeäksi muodostuu myös 

kysymys siitä, kuka asiakkaaksi oikeastaan määrittyy ja kenen kanssa työskennellään. 

(Kotkavirta 2000, 69; Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 220, 221.) Lastensuojelussa asiakkaina 

ovat yhtä aikaa lapsi, perhe, vanhempi tai vanhemmat ja laajempi verkosto (Pekkarinen 

2016, 105). 

 

Valtaa ja vallankäyttöä ei tule kieltää luottamussuhteessa. Luottamus ja vallankäyttö 

toimivat samalla tavalla eikä luottamussuhteessa voida välttyä vallankäytöltä. Sekä 

luottamus että vallankäyttö pienentävät monimutkaiseen maailmaan liittyvää 

epävarmuutta. Erona on, että vallankäyttö perustuu negatiivisesti toisen osapuolen 

hallitsemiselle, kun taas luottamus perustuu hyväntahtoiseen uskomukseen siihen, että 

toinen toimii odotetulla tavalla.  (Ilmonen 2002, 104, 105.) Luottamuksen vallitessa 

ajatellaan, että ihmisellä on hyvä tahto toista kohtaan (Heino 2016, 134). 

 

Sosiaalityöntekijällä on asiantuntijana, palveluntuottajana ja viranomaisena enemmän 

valtaa ja myös vastuuta kuin asiakkaalla (Hänninen & Poikela 2017, 155). 

Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus edistää luottamusta ja osoittaa luottamustaan 

aktiivisesti asiakasta kohtaan. Asiakkaalta ei voida edellyttää luottamusta 

sosiaalityöntekijää kohtaan suhteen alussa. Voi olla, että asiakkaalla ei 

työskentelysuhteen alussa ole yhtään hyvää syytä luottaa työntekijään. Luottamuksen 

eteen tulee työskennellä, minkä myötä luottamus voi lisääntyä ja kehittyä. Luottamus ei 

tarkoita, että sosiaalityöntekijän tulisi olla kaikesta samaa mieltä asiakkaan kanssa, vaan 

asiakkaan varmuutta siitä, että vaikeissakin tilanteissa mitään ei tehdä toisen 

vahingoittamisen tarkoituksessa. (Särkelä 2001, 34, 35-36.)  
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Sosiaalityöntekijä kohtaa asiakkaan ennalta asetettujen roolien ja institutionaalisten 

funktioiden kautta. Lastensuojelussa ja lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa 

sosiaalityöntekijällä on erilaisia, toistensa kanssa ristiriitaisiakin funktioita. 

Sosiaalityöntekijä kohtaa kuitenkin asiakkaan myös ihmisenä, jolla on henkilökohtaiset 

arvositoumukset. Tämä tekee jokaisesta kohtaamisesta ainutlaatuisen ja 

odottamattoman ja jossa molemmat voivat joko edistää luottamusta tai viedä 

edellytyksiä sen syntymiseltä. (Jokinen 2016, 144, 145, 147.) Luottamus on osa 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä eettistä asiakassuhdetta ja sen syntyminen on 

haaste ensisijaisesti työntekijälle ristiriitaisten roolien ja funktioiden takia.  (Miller & 

Törrönen 2010, 84.)  

 

 

3.3 Luottamusta ja luottamuksellisuutta tukeva lainsäädäntö 
 
 
Julkishallinnon toiminnan uskottavuuden ja hyväksyttävyyden perusedellytyksenä on, 

että viranomaisen toiminta on objektiivista ja tasapuolista. Julkinen luottamus 

tarkoittaa juuri luottamusta viranomaisen toiminnan puolueettomuuteen. Julkinen 

luotettavuus tarkoittaa taas luottamusta julkishallinnon toimiin ja julkisen vallan 

käyttöön. Yksityinen oikeussubjekti voi silloin luottaa siihen, että viranomaisen toiminta 

on laillista ja asianmukaista. (Mäenpää 2000, 47.)  

 

Lainsäädäntö tukee ensisijaisesti julkista luotettavuutta sosiaaliviranomaisia kohtaan. 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) määrittelee, että julkisen vallan käytön tulee 

perustua lakiin ja että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (PL 

2 §, 3 mom). Lainsäädännön avulla pyritään varmistamaan, että yhteiskunnan 

palvelujärjestelmä on läpinäkyvä ja sosiaalihuollon päätöksenteko oikeudenmukaista, 

johdonmukaista ja ristiriidatonta. Nämä vahvistavat yleisellä tasolla asiakkaiden 

luottamusta ja uskoa järjestelmään. Jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oikeus luottaa 

myös yksittäisen viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen ja yksityisyydensuojan 

toteutumiseen. (HE 164/2014 vp, 99, 100.) 

 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen luottamuksen rakentumista tukevat hallintolain 

(6.6.2003/434), sosiaalihuollon asiakaslain (22.9.2000/812) ja sosiaalihuoltolain 
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(1301/2014) mukaiset säännökset. Asiakassuhteen luottamuksellisuutta tukevat 

puolestaan sosiaalityöntekijää velvoittavat vaitiolovelvollisuutta ja 

salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset. 

  

Hallintolaissa on keskeiset hallintoasian menettelyä koskevat yleiset säännökset, joiden 

tarkoituksena on turvata yksilöiden oikeusturva (HE 72/2002, 41). Lain tarkoituksena on 

1 §:n mukaan toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioissa. 

Oikeusturva on määritelty perustuslain 21 §:ssä. Pykälän mukaan jokaisella on oikeus 

saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. 

 

Hallintolain 7 §:n (9.5.2014/368) palveluperiaatteen mukaan asiointi ja käsittely 

viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa 

asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä 

tuloksellisesti. Pykälän tavoitteena on tukea ja vahvistaa hallinnossa sellaisia 

menettelyjä ja toimintatapoja, jotka korostavat asioiden käsittelemistä ilman aiheetonta 

viivytystä ja edistävät sellaista hallintokulttuuria, jossa käsittelyn joutuisuus mielletään 

hyvän hallinnon vaatimaksi laatu- ja oikeusturvatekijäksi. (HE 50/2013 vp, 15.) 

 

Asianosaisen oikeusturvan kannalta on myös olennaista se, missä ajassa asianosainen 

voi odottaa, että hänen asiansa käsitellään. Hallituksen esityksen (mt) mukaan 

viranomaisella tulisi olla käsittelyaika tiedossa, jotta asianosaisella olisi jo hakemusta 

laittaessa käsitys siitä, kuinka kauan käsittely enimmillään voi kestää. Tämä vähentää 

asian käsittelyyn liittyvää epätietoisuutta. Esityksen mukaan määräajat ovat tärkeitä 

erityisesti perhe-elämän suojaa koskevissa tapauksissa ja ne tulisikin ratkaista 

mahdollisimman nopeasti. (Mt., 17, 22.) Lakisääteiset määräajat lisäävät hallintoasian 

menettelyn ennakoitavuutta ja siten luottamusta viranomaisia kohtaan.  

 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvio on sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaan aloitettava 

viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio on aloitettava 

viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Määräajat on asetettu lapsen ja 

perheen oikeusturvan takia, jotta lapsi ja perhe saisivat tarvitsemansa palvelut 
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mahdollisimman nopeasti. Vaikka määräajat on asetettu asiakkaiden oikeusturvan takia, 

voi olla, että asioiden joutuisa käsittely syrjäyttää asian asianmukaisen käsittelyn.  

 

Asianosaisten tasavertaisuus on turvattu hallintolain 6 §:ssä. Pykälän mukaan hallinnon 

oikeusperiaatteisiin kuuluu, että viranomainen kohtelee hallinnossa asioivia 

tasapuolisesti sekä käyttää toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin 

tarkoituksiin. Vaatimus edistää tasa-arvon toteutumista hallinnossa ja lisäävät 

luottamusta julkiseen hallintoon (HE 72/2002, 41). 

 

Hallintoasioiden käsittelyssä asianosaisen oikeudet on turvattu laissa sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista eli asiakaslaissa. Lain mukaan asiakkaalla on muun 

muassa oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun ilman syrjintää, oikeus 

saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista ja oikeus osallistua ja vaikuttaa palveluiden 

suunnitteluun ja toteutukseen. Sosiaalityöntekijän tulee kunnioittaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta ja ratkaistava asia siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon 

asiakkaan etu. (4 §, 5 §, 8 §.) Asiakkaan osallistuminen vaatii, että asiakkaalla on tietoa 

eri vaihtoehdoista ja oikeuksia koskevasta lainsäädännöstä. Tietoa tulee antaa 

asiakkaalle avoimesti eikä vain hänen omasta pyynnöstä. (HE 164/2014 vp, 95, 123.) 

 

Asiakaslain 10 §:n mukaan alaikäisen toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava 

huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Pykälän 2 momentin 

mukaan kaikissa alaikäistä koskevissa sosiaalihuollon toimissa, on ensisijaisesti otettava 

huomioon alaikäisen etu. Hallintolain 14 §:n mukaan vajaavaltaisen eli alle 18-vuotiaan 

lapsen puolesta puhevaltaa käyttää hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen 

edustaja. 

 

Lasta edustaa hänen vanhempansa eli huoltajat. Huoltolain (8.4.1983/361) 3 §:n 

mukaan lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on 

uskottu. Huoltajalla on lain 4 §:n mukaan oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 

asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajilla on myös velvollisuus 

turvata lain 1 §:n mukaisesti lapsen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajien oikeudet ja 

velvollisuudet ovat läsnä aina lasta koskevassa viranomaisasian käsittelyssä. 

Sosiaalihuoltolain 32 §:n mukaan sosiaalihuollon tarvetta arvioitaessa, lasta ja nuorta 
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koskevaa päätöstä tehtäessä sekä sosiaalihuoltoa toteuttaessa lapsen ja nuoren 

mielipiteisiin ja toivomuksiin on kiinnitettävä huomiota. 

 

Viranomaisen toimintaa koskeva julkisuuslaki (21.5.1999/621) tukee jälleen yleistä 

viranomaisten luotettavuutta kansalaisten silmissä. Yksityiskohtaisemmin 

sosiaalihuollon asiakkaita koskevaa tiedonsaantia, viranomaisen 

vaitiolovelvollisuudesta ja asiakirjojen salassapidosta säädetään sosiaalihuollon 

asiakaslaissa.  

 

Sosiaalihuollon asiakaslain 14 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät 

tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa 

pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää 

eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla 

tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Jotta salassa pidettävästä asiakirjasta saisi 

antaa tietoja, tulee luovutuksella olla asiakkaan suostumus tai laissa erikseen säädetty 

poikkeus lain 16 §:n mukaisesti. Saman lain 15 §:n vaitiolovelvollisuuden mukaan 

työntekijä ei saa paljastaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.  

 

Sosiaalityöntekijä joutuu usein tasapainoilemaan lapsen ja vanhemman edun välillä ja 

eturistiriitojen välttäminen ei ole helppoa. Sosiaalityöntekijän on kuitenkin otettava 

erikseen huomioon lapsen etu aina, kun sosiaalihuoltoa hakevassa, käyttävässä tai sen 

kohteena olevassa perheessä on lapsia ja sosiaalihuollon tarve liittyy lapsen 

hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja kehityksen turvaamiseen tai lapsen ja vanhemman 

väliseen vuorovaikutukseen. Lapsen etu ja suojelun ensisijaisuus viittaavat epäsuorasti 

muiden asianosaisten edun toissijaisuuteen.  (Mahkonen 2003, 31-32; HE 164/2014 vp, 

99.) 
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4 Venäläistaustaiset perheet  
 

4.1 Aikaisempi tutkimus 
 
Tutkimusaiheena on venäläistaustaisten vanhempien kanssa rakennettava 

luottamussuhde. Aihe kiinnittyy laajemmin kansainvälisen sosiaalityön teemaa. 

Kiinnostus kansainvälistä ja globaalia sosiaalityötä kohtaan on noussut 2000-luvulla. 

Kansainvälisen sosiaalityön määritelmä on hyvin laaja ja väljä. Siihen liittyy paljon 

puutteellisesti huomioituja teemoja, asioita ja kysymyksiä. Kansainvälisessä 

sosiaalityössä pidetään kuitenkin tärkeänä sosiaalityön moninaisuuden etsimistä ja 

havaitsemista, sitoutumista kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen. (Rauhala ym. 2016, 17, 30.) 

 

Tutkielmassa määrittelen venäläistaustaisen vanhemman Maija Jäppisen (2007) 

mukaisesti vanhemmaksi, joka on muuttanut Suomeen Venäjältä tai entisestä 

Neuvostoliitosta ja elänyt venäläisen kulttuurin vaikutuspiirissä. Venäläistaustaisuus ei 

viittaa pelkästään etniseen venäläisyyteen vaan se voi tarkoittaa myös kuulumista 

johonkin muuhun Venäjän federaation noin 160 kansallisuudesta. (Jäppinen 2007, 15, 

67.) 

 

Kielellisesti venäläiset ovat Suomen suurin maahan muuttaneiden ryhmä, jonka koko on 

kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien (Heino & Veistilä 2016, 135). Venäjänkieliset 

ovat myös suurin vieraskielinen ryhmä pääkaupunkiseudulla (Tilastokeskus 2015, 2). 

Sosiaalityöntekijöiden näkökulman kautta saatu tieto luottamuksen rakentumisesta ja 

haasteista venäläistaustaisten vanhempien kanssa auttaa ymmärtämään, miten 

ammattilaiset voivat edistää luottamukseen perustuvan suhteen syntymistä muidenkin 

maahanmuuttajataustaisten asiakasryhmien kanssa. Suomessa puhutaan noin 160 eri 

kieltä, jolloin myös kulttuurinen kirjo on laaja (Söderling & Alitolppa-Niitamo 2005, 107).  

 

Sosiaalityössä venäläistaustaisia asiakasryhmänä on tutkittu vähän. Usein tutkimuksia 

on tehty sosiaalipsykologisen akkulturaatiotutkimuksen ja sosiologisen 

syrjintätutkimuksen näkökulmasta. Jäppinen (2007) on tutkinut Kaakkois-Suomessa 

asuvien venäläistaustaisten lapsiperheiden vanhempien kokemuksia Suomeen 

muuttamisesta ja suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Tutkimuksessa todetaan, että 
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venäläistaustaiset lapsiperheet ovat heterogeeninen ryhmä. Elämäntilanteet ja syyt 

Suomeen muuttoon ovat moninaisia. Siten myös kokemukset palvelujärjestelmästä ja 

elämästä Suomessa ovat erilaisia. (Mt., 110.) 

 

Suomessa asuvat venäläiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Venäläistaustaiset 

maahanmuuttajat voidaan jakaa neljään ryhmään. Etniseltä taustaltaan suomalaisiin 

paluumuuttajiin, paluumuuttajien perheenjäseniin, etniseltä taustaltaan venäläisiin 

avioitumisen, työn tai opiskelun vuoksi muuttaneisiin sekä venäjänkielisiin, jotka eivät 

ole etniseltä taustaltaan venäläisiä ja Suomeen muuton perusteena on muu kuin 

paluumuutto, avioituminen, työ tai opiskelu. (Liebkind ym. 2004, 22.) 

 

Myös Maritta Törrönen ja Teemu Vauhkonen (2007) ovat tutkineet Kaakkois-Suomessa 

asuvien venäläistaustaisten lapsiperheiden arkielämän hyvinvointia ja 

elämäntyytyväisyyttä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että venäläistaustaiset 

lapsiperheet ovat keskenään erilaisia. Hyvinvointi on myös jakautunut epätasaisesti 

tutkimuksessa vastanneiden perheiden kesken. Pitkittyessään hyvinvoinnin epätasainen 

jakautuminen voi johtaa venäläistaustaisten lapsiperheiden eriarvoistumiseen 

suhteessa toisiinsa, mutta myös suhteessa valtaväestön perheisiin. (Törrönen & 

Vauhkonen 2007, 64.) 

 

Ikä, koulutus, ammatillinen kokemus, perhetilanne, materiaaliset ja henkiset tarpeet 

tekevät Suomen venäläistaustaisista keskenään hyvin erilaisia ihmisiä. Heillä on 

kuitenkin yhteisiä ongelmia kuten suomen kielen opiskelu, arkielämän järjestäminen ja 

työn löytäminen. Lapset ja nuoret kohtaavat myös rasistista kiusaamista. Yli 10-

vuotiaiden Suomeen muuttaneiden nuorien kohdalla sopeutumisprosessi suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja koulumaailmaan on erityisen haastava. (Jäppinen 2007, 110; Strovsky 

& Pietiläinen 2016, 133.)  

 
Yleisesti maahanmuuttajilla on hankalaa toimia suomalaisessa palvelujärjestelmässä 

kielitaidon puutteen takia. Maahanmuuttajat eivät myöskään tiedä, mihin tahoon 

heidän pitäisi ottaa yhteyttä. Jäppisen (2007) tutkimuksen kohdalla selvisi, että 

venäläistaustaiset lapsiperheet kaipaavat venäjänkielistä, venäläistä yhteiskuntaa 

tuntevaa henkilöä selittämään asioita ja ohjaamaan palveluiden käytössä varsinkin heti 



 23 

Suomeen muuton jälkeen. Koska ohjausta ja neuvontaa ei ole saatavilla, monet hakevat 

apua asiointiin lähipiiristä tai tuttavilta. Tarvetta olisi kokonaisvaltaiselle ja helposti 

saavutettavissa olevalle palveluohjaukselle. Venäläistaustaisille lapsiperheille on 

tärkeää, että heille annetaan ymmärrettävästi perustietoa suomalaisen lastensuojelun 

tehtävästä, toimintatavoista ja palvelurakenteista. Keskeisten käsitteiden selittämiseen 

tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. (Mt., 111.)  

 

Minna Veistilän (2016, 21) mukaan venäläisen ja suomalaisen kulttuurin suurimmat erot 

liittyvät perheeseen sekä ̈ tapoihin ymmärtää sukupolvien ja sukupuolten välistä 

ihanteellista työnjakoa. Venäläistaustaisten perheiden sisäistä dynamiikkaa koskevissa 

arvoissa korostuvat suomalaiseen perhekulttuuriin nähden vanhempien 

kunnioittaminen, selkeät perheensisäiset valtasuhteet ja lasten velvollisuudet. (Mt., 43–

44.) Myös lasten kasvatuksessa on eroavaisuuksia. Suomessa arvostetaan lapsen 

henkilökohtaista riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Venäläiset arvot sen sijaan 

korostavat perheenjäsenten suurempaa riippuvuutta toisistaan ja aikuisten normien 

noudattamista. (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 2000, 126.) Venäläisperheissä on tyypillistä, 

että lapsen kohdistetaan valtavasti toiveita ja odotuksia menestyksestä. Lasten 

tehtävänä nähdään menestyä opinnoissa ja harrastetoiminnassa. Koulumenestys kertoo 

siitä, että lapsesta huolehditaan hyvin ja vastuullisesti. Menestys harrastuksissa 

puolestaan kertoo perheen aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta lapsen tulevaisuutta 

kohtaan. (Novitsky 2013, 15.) 

 

Jäppisen (2007) mukaan työntekijän ja maahanmuuttajataustaisen henkilön 

kohtaaminen on joissain määrin erilainen kuin suomalaisen asiakkaan kohtaaminen. 

Kohtaamiseen vaikuttavat kieli ja kulttuuri sekä tiedot ja oletukset 

palvelujärjestelmästä. Itse maahanmuuttajat pitävät tärkeinä työntekijän positiivista 

asennetta, kärsivällisyyttä, halua ymmärtää ja tulla ymmärretyksi sekä asioiden 

perusteellista selittämistä. Tämän perusteella on keskeistä, että henkilöresurssit 

kohtaamisiin maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa ovat riittävät. 

Maahanmuuttajataustaiselle asiakkaalle voi olla syytä varata enemmän aikaa samojen 

asioiden läpikäymiseen kuin suomalaisasiakkaalle. Maahanmuuttajat ottavat itse 

suuren vastuun kieliongelmista ja kohtaamisten sujumisesta kielellisesti. He korostavat, 

että työntekijän halu ymmärtää on riittävä tae kielivaikeuksien ylittämiseksi. Ennen 
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kaikkea he odottavat, että tulevat kohdatuiksi ihmisinä yksilöllisissä tilanteissa, eivät 

venäläisinä tai maahanmuuttajina. (Jäppinen 2007, 111, 112.) 

 

Tutkimusten mukaan suomalaisten ja muun maalaisten lastensuojeluilmoitusten 

taustoilla on samanlaisia syitä.  Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohdalla on 

kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jotka voivat luoda haasteita työskentelylle. Tällaisia 

haasteita ovat esimerkiksi heikko kielitaito, erilaiset kulttuuriset näkemykset ja ongelmia 

yhteiskuntaan sopeutumisessa työttömyyden ja yksinäisyyden muodossa. (Heino & 

Kärmeniemi 2013, 89.) 

 

Eveliina Heino (2016) on tutkinut venäläistaustaisten perheiden institutionaalista 

luottamusta ja epäluottamuksen rakentumista suomalaisia peruspalveluita kohtaan. 

Institutionaalisen luottamuksen rakentumisen perusteena ovat muun muassa 

kokemukset selkeän palveluinformaation saatavuudesta, aikaisemmat kokemukset 

tasa-arvoisesta kohtelusta, oma ymmärrys palveluprosessista, työntekijän osoittama 

ymmärtäväisyys ja omia odotuksia vastaavan palvelun saaminen. Institutionaalinen 

epäluottamus rakentuu puolestaan silloin, kun perheelle jää tunne, että työntekijä on 

toiminut heidän etujen vastaisesti, he eivät ole saaneet tarvittavia palveluita tai he ovat 

saaneet osaksi epäluottamusta. (Heino 2016, 135.) 

 

 

4.2 Venäjän lastensuojelujärjestelmä 
 

Venäläistaustaisten asiakkaiden ymmärtämiseksi on tärkeää, että sosiaalityöntekijä 

tuntee suurin piirtein venäläistaustaisten asiakkaiden lähtömaan tilannetta. Venäjän 

lastensuojelujärjestelmän tunteminen auttaa ymmärtämään, minkälainen kansalaisten 

luottamus viranomaisiin Venäjällä on.  

 

Venäjällä lastensuojelu on valtion politiikassa ensisijainen ja sen perusperiaatteena on 

lainsäädännössä määriteltyjen lasten oikeuksien turvaaminen, perheiden tukeminen 

lasten täysipainoisen kasvatuksen takaamiseksi, lasten oikeuksien puolustaminen, 

heidän valmistaminen täysipainoiseen elämään yhteiskunnassa, viranomaisten ja 

kansalaisten saattaminen vastuuseen lasten oikeuksien ja laillisten etujen 
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loukkaamisesta tai haitan aiheuttamisesta heille. Jokaisella lapsella on syntymästään 

lähtien valtion takaama oikeus kasvatukseen ja huolenpitoon. Tämä oikeus toteutetaan 

ensisijaisesti antamalla vanhemmille vanhempainoikeudet, jotka velvoittavat heidät 

kasvattamaan lapsensa, huolehtimaan hänen terveydestään, koulutuksestaan ja 

aineellisista tarpeistaan. Vanhemmat ovat lapsensa laillisia edustajia ja puolustavat 

hänen oikeuksiaan sekä valvovat hänen etujaan. (Mikkola 2008, 161.)  

 

Venäjän federaation perhelain mukaan vanhemmat voivat menettää 

vanhempainoikeutensa joko tilapäisesti tai pysyvästi, jos he laiminlyövät 

vanhempainvelvollisuuksiaan. Kysymyksessä voi olla vanhempainoikeuksien 

peruuttaminen tai rajoittaminen, kiireellinen huostaanotto tai vanhempainoikeuksien 

palauttaminen. Vain oikeus voi päättää vanhempainoikeuksien peruuttamisesta 

molempien vanhempien kohdalla erikseen. Se on ankarin rangaistus ja johtaa lapsen 

huostaanottoon. Vanhempainoikeuksien peruuttamisella on myös muita oikeudellisia 

seuraamuksia kuten oikeus kasvattaa ja kouluttaa lapsi. Vanhempainoikeudet voidaan 

kuitenkin palauttaa, jos ainakin toinen vanhemmista muuttaa käyttäytymistään ja 

suhtautumista lapsen kasvatukseen. (Evstignejeva 2008, 58, 60, 61.) 

 

Keskeisessä asemassa lainsäädännössä ovat vaikeassa elämäntilanteessa olevat ja vaille 

vanhempien huolenpitoa jääneet lapset sekä sosiaalisesti uhanalaisessa asemassa 

olevat perheet. Vähemmän huomiota on kiinnitetty ennaltaehkäisevän työn 

periaatteisiin, käsitteisiin ja muotoihin, joiden avulla yritetään ehkäistä lapsen 

syrjäytyminen perheestä, koulusta ja yhteiskunnasta sekä ehkäistä alaikäisten 

heitteillejättöjä ja lainrikkomuksia. Venäjän lainsäädäntö määrittelee 

lastensuojelutoimenpiteisiin ryhtymisen ja palvelutarpeen kriteerit oireiden mukaisesti: 

vaille vanhempien huolenpitoa jääneet, hylätyt, kodittomat ja sosiaalisesti vaarallisessa 

tilanteessa olevat. Suomessa lastensuojelupalvelujen antaminen perustuu lapsen ja 

perheen tilanteen ja tarpeiden huolelliseen arviointiin sekä sen pohjalta yhdessä 

asianomaisten kanssa laadittavaan asiakassuunnitelmaan. (Mikkola 2008, 222-223.) 

 

Venäjän lastensuojelujärjestelmä on laajentunut ja monipuolistunut viime vuosina. 

Haasteena on kuitenkin järjestelmän toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja hallinto, jotka 

ovat kovin hajanaisia. Ennalta ehkäisevän työn sisältöä ei ole selkeästi määritelty, vaan 
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käsitettä käytetään laajasti niin primaaritason ehkäisystä kuin korjaavista palveluistakin. 

Lisäksi lainsäädäntö ohjaa varsinaiset lastensuojelulliset interventiot myöhäiseen 

vaiheeseen. (Mikkola 2008, 222.)  

 

Lastensuojelun tarkoitus ja yleiset periaatteet ovat Suomessa ja Venäjällä suurelta osin 

hyvin yhdenmukaiset ja pohjautuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Merkittävä 

periaatteellinen ero on Venäjän lainsäädännössä painotettu lapsen oikeuksien suojelua 

koskeva vastuullisuus- ja syyllisyysperiaate, joka vanhempiin sovellettuna tuo 

palvelujärjestelmään rankaisullisen elementin. Suomalaisessa lastensuojelussa 

painotetaan ymmärtävää ja hoidollista lähestymistapaa. Suomessa katsotaan, että 

syyllisyysperiaatteen soveltaminen vanhempiin ei ole omiaan luomaan vanhempien ja 

viranomaisten välille rakentavaa yhteistyösuhdetta, joka on välttämätön tehokkaalle 

työskentelylle lapsen auttamiseksi, lapsen ja vanhempien myönteisen suhteen 

tukemiseksi sekä vanhempien kuntouttamiseksi. (Mikkola 2008, 222.)  

 

Heinon (2016) artikkelissa venäläistaustaisten perheiden vanhemmille 

hyvinvointivaltion tuottama turvallisuuden tunne näyttäytyy tärkeänä. Tuen 

ennustettavuus vähentää tulevaisuuden epävarmuutta ja tuottaa turvallisuuden 

tunteen, mikä näyttäytyy Suomen erityispiirteenä suhteessa Venäjään. Suomeen 

muuttaneet venäläistaustaiset perheet korostavat peruspalveluissa saadun 

kokonaisvaltaisen tuen merkitystä, koska samanaikaisesti tarvitaan erilaista tukea ja 

palveluita. (Mt., 131.) 
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5 Tutkielman toteutus 
 

5.1. Tutkimuskysymysten asettelu ja aineistonkeruu  
 
 
Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen haastattelututkimus. Laadullisessa 

tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Siihen sisältyy ajatus, 

että todellisuus on moninainen ja että on mahdollista löytää moninaisia todellisuuden 

tapahtumia ja niiden välisiä suhteita. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan 

yhtä tutkimuskohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsijärvi ym. 1997, 161.)  

 

Tutkielmani kohdistuu lastensuojelun palvelutarpeen arviointiyksikön 

sosiaalityöntekijän luottamuksen rakentamiseen ja siihen liittyviin haasteisiin, kun 

asiakkaana ovat venäläistaustaiset vanhemmat.  Taustalla on ajatus siitä, että luottamus 

on positiivinen ja tavoiteltava asia sosiaalityön asiakastyössä ja sen rakentamisen 

haasteita on siten tärkeää tutkia. Lisäksi taustalla on sosiaalityön kansainvälistymisen ja 

globalisoitumisen teema (Jäppinen ym. 2016). Tutkielmassa kysyn siis: 

 

1. Miten sosiaalityöntekijät rakentavat luottamussuhteen venäläistaustaisten 

vanhempien kanssa? 

2. Minkälaisia haasteista luottamussuhteen rakentamiseen liittyy? 

 

Tutkielmani tieteenfilosofiset lähtökohdat ovat sosiaalisessa kontruktionismissa. 

Sosiaalinen kontruktionismi suhtautuu kriittisesti luonnollisiin tai itsestään selviin 

totuuksiin maailmasta. Sen mukaan käsityksemme ja ideamme maailmasta perustuvat 

historiallisiin ja kulttuurisiin paikkoihin, jolloin ne myös muuttuvat ajassa ja paikassa. 

Ihmisten tieto maailmasta rakentuu ihmisten päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja 

sosiaalinen konstruktionismi on kiinnostunut sosiaalisista prosesseista. (Parton & 

O’Byrne 2000, 24, 25.)  

 

Konstruktionismin tavoin ymmärrän luottamuksen sosiaalisessa prosessissa 

rakentuvana, johon vaikuttavat myös ajalliset ja paikalliset tekijät. Luottamus on 

näkymätön osa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä suhdetta, jonka vahvuus 

vaihtelee tilanteesta toiseen ja on helppo kadottaa hallinnasta hetkessä (Ilmonen & 

Jokinen 2002, 246). Luottamuksen määrittelyä koskeva lähdekirjallisuus painottaakin 
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luottamuksen dynaamista luonnetta (Rantanen, Harisalo & Miettinen). Kuitenkin 

tutkimukselliset havainnot luottamuksen ilmiöstä vaihtelevat ja kuten Ilmonen ja 

Jokinen (2002) toteavat, luottamuksen tutkiminen on haasteellista niin laadullisen kuin 

määrällisen tutkimuksen teossa. Määrällisessä tutkimuksessa jää tavoittamatta 

luottamuksen prosessiluonne ja laadullisen tutkimuksen aineistokeruumenetelmä ei 

puolestaan pysty paljastamaan luottamuksen vaihteluita. (Ilmonen & Jokinen 2002, 32, 

246.)  

 

Aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta yhden lastensuojelun palvelutarpeen 

arviointiyksikön sosiaalityöntekijää. Yksikkö valikoitui alueellisen sijainnin mukaan 

pääkaupunkiseudulle. Tilastojen mukaa venäjänkieliset ovat suurin vieraskielinen ryhmä 

pääkaupunkiseudulla (Tilastokeskus 2015, 2). Lastensuojelun palvelutarpeen 

arvioinnissa otetaan vastaan lastensuojeluilmoitukset ja joukossa on myös 

lastensuojelun arviointiyksikölle uusia asiakkaita. Ilmoituksia vastaan ottavat 

sosiaalityöntekijät aloittavat työskentelyn vanhempien kanssa. Aineiston kerääminen 

haastattelemalla arviointiyksikön sosiaalityöntekijöitä tuntui siten luonnolliselta 

tiedonkeruumenetelmältä.   

 

Haastattelu on yksi yleisimpiä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä. 

Haastattelun idea on, että kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee, on järkevää 

kysyä asiaa häneltä itseltään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71, 72.) Haastattelu voidaan 

toteuttaa eri tavoin, mutta yhteistä kaikille tavoille on, että haastattelu on aina 

vuorovaikutuksellista, paikkaansa sitoutunutta puhetta haastattelun osapuolten 

kesken. Tämä on myös haastattelun heikkous tutkimuksen luotettavuuden 

näkökulmasta. Haastatteluun liittyy riski, että haastattelussa tehdään virheitä, ollaan 

puolueellisia tulkinnassa tai ymmärretään väärin. (Holstein & Gubrium 2001, 112.) 

Omassa tutkielmassa riskit liittyvät venäläistaustaisten asiakkaiden tarkkaan 

määrittelemiseen. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa ei ole voitu olla varmoja, onko 

kyseessä ollut juuri Venäjältä lähtöisi olevia asiakkaita vain jostain Venäjän 

naapurimaista. Se, että tapaamisissa on käytetty venäjän kielen tulkkia, ei kerro 

vanhempien etnistä taustaa.  
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Haastattelun etuna on joustavuus eli haastattelutilanteessa on mahdollista muun 

muassa toistaa kysymys ja oikaista väärinkäsityksiä. Lisäksi haastattelija voi havainnoida 

haastattelua eli miten haastateltava sanoo asiat. Tämän suhteen pitää olla kuitenkin 

tarkkana, ettei tutkija sorru analyysissä ylitulkintaan. Haastattelun etuna on myös, että 

siihen saa helposti osallistumaan juuri sellaisia henkilöitä, joiden ajatuksista on juuri 

tutkimuksellisesti kiinnostunut. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73, 74.)  

 

Haastattelumuotona käytin teemahaastattelua ja haastattelut toteutettiin 

yksilöhaastatteluina. Haastattelurunko on liitteenä 1.  Haastattelun aihepiirit eli teema-

alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi 

ym. 1997, 204-205). Voidaan puhua myös puolistrukturoidusta haastattelusta (Tuomi & 

Sarajärvi 2099, 75). Olin jakanut haastattelussa kysymykset tutkimuskysymysten 

mukaisesti kahteen teemaa. Kyseessä on puolistrukturoitu haastattelu, koska 

kysymykset ja niiden järjestys olivat samat kaikille haastateltaville. Haastateltavat saivat 

vastata kysymyksiin niin avoimesti kuin halusivat. 

 

Haastattelut toteutettiin vuoden 2017 maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana. Ennen 

haastatteluita tuli hakea tutkimuslupaa aineiston keruun kohteeksi valitun kaupungin 

sosiaali- ja terveystoimelta. Hain lupaa vuoden 2017 tammikuussa alussa ja sain luvan 

helmikuussa. Olin tämän jälkeen yhteydessä arviointiyksikön sosiaalityöntekijöihin 

henkilökohtaisesti sähköpostitse ja esitin pyynnön haastatella kaikkia yksikön 

sosiaalityöntekijöitä. Kaikki sosiaalityöntekijät eivät halunneet osallistua haastatteluun. 

Yhteensä kuusi sosiaaliyöntekijää osallistui. Sähköpostiviestissä esittelin itseni ja 

tutkielmani aiheen. Haastattelurunko oli liitettynä tiedostona sähköpostiviestissä. 

Lähestyin haastatteluita varten vain arviointiyksikön sosiaalityöntekijöitä. Kaikki 

haastateltavat olivat joko päteviä sosiaalityöntekijöitä tai heillä oli sosiaalityöntekijän 

pätevyys.  

 

Haastateltavat saivat itse valita ajan ja paikan haastattelulle. Haastattelut suoritettiin 

pääasiassa työntekijöiden työpaikoilla tai muualla työntekijän valitsemassa paikassa 

heidän valitsemana ajankohtana. Kahden työntekijän kohdalla haastattelupaikka oli 

työntekijöiden omasta toiveesta muu kuin työpaikka, joista toinen oli julkisessa 

kahvilassa ja toinen sosiaalityöntekijän kotona. Haastattelut tallennettiin ääninauhurilla. 
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Minulle oli tärkeää, että haastateltavat saivat itse valita paikan ja ajankohdan, joka sopii 

heidän kiireiseen työaikatauluun. Huolimatta siitä, että suurin osa haastatteluista 

toteutuivat työympäristössä, haastattelutilanteessa ei näkynyt kiire tai ulkopuoliset 

häiriötekijät. Työntekijät olivat varanneet haastattelu varten erillisen tilan, jossa 

haastattelut voitiin käydä rauhassa. Haastattelun lopuksi kysyin jokaiselta lupaa olla 

yhteydessä mahdollista uusintahaastattelua varten. Kenenkään sosiaalityöntekijän 

kanssa haastattelua ei kuitenkaan jouduttu uusimaan tai jatkamaan. 

 

Haastatteluiden jälkeen litteroin tallennetut keskustelut. Kaikkiaan 

haastattelumateriaalia syntyi 66 sivua (A4). Säilytin litteroitua materiaalia ulkoisella 

kovalevyllä, jossa oli oma salasana. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluajat kestivät 

keskimäärin tunnin ajan. Yhden sosiaalityöntekijän haastattelu kesti puolitoista tuntia. 

Tähän saattoi vaikuttaa se, että haastattelu tehtiin työntekijän pyynnöstä tämän kotona. 

Muut haastattelut suoritettiin pääsääntöisesti työympäristöissä, mikä vaikutti 

haastatteluun käytettyyn aikaan. Työntekijät saivat kieltäytyä tai peruuttaa 

osallistumisensa haastatteluun missä vaiheessa tahansa. Yksi sosiaalityöntekijä peruikin 

osallistumisensa haastatteluun.  

 

 

5.2 Sisällönanalyysi metodina 
 

Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, joka tarkastelee inhimillisiä tekstin 

merkityksiä. Sisällönanalyysin käyttöä perustellaan maailmasuhteella, jossa oleellista on 

näkymättömän ymmärtäminen. Todellisuus ymmärretään inhimillisenä ajatteluna eikä 

totuudesta itsessään. Aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104. 108.)  

 

Aineistolähtöisen analyysin avainajatus on siinä, että aikaisemmilla havainnoilla, 

tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin 

toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan olevan 

aineistolähtöistä. Käytännössä aineistolähtöisen analyysissä on kuitenkin hyväksytty 

periaate, että havainnoilla on teoreettinen pohja. Käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma 
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ja menetelmät vaikuttavat siten aina analyysin tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 

96.) 

 

Laadullisesta aineistosta on harvoin nostettavissa esiin niin selkeitä tuloksia, että ne 

voisi esittää tulososassa ilman viittauksia teoriaan ja aiempiin tutkimustuloksiin. 

Tutkimus on aina keskustelua aiempien kirjoittajien kanssa, ei vain uusien tulosten 

esittämistä. (Kiviniemi 2001, 72, 137-138.) Sisällönanalyysin avulla aineistosta nostin 

esille lastensuojelun palvelutarpeen arviointiyksikön sosiaalityöntekijöiden merkityksiä 

luottamuksesta, luottamuksen rakentamisesta ja rakentamisen haasteista, kun 

vuorovaikutussuhteen toisena osapuolena on venäläistaustainen vanhempi.  

 

Aineistolähtöisen aineiston analyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli 

teoreettisten käsitteiden luominen. Redusointi eli pelkistäminen tarkoittaa aineistosta 

epäolennaisen tiedon karsimista pois. Aineiston informaatiota tiivistetään pienempiin 

osiin nostamalla tutkimustehtävän mukaiset ilmaukset esiin tekstistä, jotka pelkistetään 

yksinkertaisempaan muotoon. Ennen analyysin aloittamista analyysissä on määriteltävä 

analyysiyksikkö. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108, 109, 110.)  

 

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset 

käydään läpi tarkasti ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä. 

Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi sekä nimetään 

luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä.  Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi 

tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Näin syntyy pelkistettyjen käsitteiden 

alaluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) 

 

Ryhmittelystä seuraa aineiston abstrahointi, jossa erotetaan tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 

Ryhmittely on jo osa teoreettisten käsitteiden luomista. Käsitteellistämisessä edetään 

alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. Käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin 

se aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) 
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Ennen sisällönanalyysiä luin haastatteluaineiston useamman kerran läpi. Jo tässä 

vaiheessa minulle alkoi hahmottua kuva käsilläni olevasta aineistosta. Tutustuttuani 

aineistoon aloin etsiä vastauksia eli ilmauksia tutkimuskysymyksiini 1) miten 

sosiaalityöntekijät rakentavat luottamusta venäläistaustaisen vanhempien kanssa ja 2) 

mitä haasteita luottamuksen rakentamiseen liittyy. En etsinyt vastauksia 

samanaikaisesti molempiin tutkimuskysymyksiin vaan keskityin aina yhden kysymyksen 

tarkasteluun. Analyysiyksiköiksi valitsin suoraan tutkimuskysymykseni teemat eli 

luottamuksen rakentaminen ja luottamuksen rakentamisen haasteet. 

 

Luottamuksen rakentamista koskevissa vastauksissa nousi sosiaalityöntekijöiden 

toimintaa ja asenteita kuvaavia ilmauksia. Sosiaalityöntekijöiden vastauksissa ei 

ilmennyt suurta eroa venäläistaustaisten vanhempien kanssa työskentelemisestä. 

Kuitenkin ilmauksissa toistui se, että sosiaalityöntekijät kertovat avoimesti ja selkeästi, 

mitä arvioinnissa on tarkoitus tehdä. Näin kuuluu toki toimia kaikkien asiakkaiden 

kohdalla, mutta tiedon jakamisen merkitys korostui selkeästi venäläistaustaisten 

vanhempien kohdalla. 

 

Haastattelutilanteissa työntekijöiden oli ajoittain hankala vastata kysymyksiin juuri 

venäläistaustaisia vanhempia ajatellen. Tämä selittyy sillä, että sosiaalityöntekijät 

joutuvat ottamaan asiakkaan tasavertaisisesti ja yhdenvertaisesti huomioon. 

Luottamuksen rakentamista koskevat ilmaukset ovatkin siten hyvin yleisiä keinoja, 

miten sosiaalityöntekijä rakentaa luottamusta. Eroavaisuudet tulivat paremmin esille 

luottamuksen rakentamisen haasteiden tarkastelussa, jossa tuli selkeämmin esille 

venäläistaustaisten perheiden kanssa kohtaamat haasteet. Sosiaalityöntekijöiden 

puutteellinen tietämys venäjän kielestä ja kulttuurista mainittiin sellaisiksi tekijöiksi, 

jotka asettavat haasteita luottamuksen rakentumiselle. Lisäksi arvioinnin rajallisuus 

ajallisesti aiheutti haasteita luottamukselle, kun aika ei riitä luottamussuhteen 

rakentamiselle.  

 

Taulukossa 1 ja 2 olen havainnollistanut aineistolähtöisen analyysini vaiheet.  
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Taulukko 1. Luottamuksen rakentaminen  

Luottamuksen 
rakentaminen 

(Pelkistetyt ilmaukset) 

Alaluokka 
(Klasterointi eli 

ryhmittely) 

Yläluokka 

(Abstrahointi eli 

käsitteellistäminen) 

-Työntekijä on avoin ja 
rehellinen  
-Työntekijä antaa 
vanhemmalla 
asiantuntijan roolia 

-Työntekijän avoimuus 
-Työntekijän 
asiakaslähtöinen 
työskentely 

Vanhemman 
voimaannuttaminen 

-Työntekijä on aidosti 
kiinnostunut perheen 
todellisuudesta 
-Työntekijä ei odota 
asiakkaan lähtökohtaisesti 
luottavan työntekijään  
-Työntekijä halua auttaa ja 
kyky samaistumaan 
tilanteisiin ihmisenä 
 

-Työntekijän läsnäolo 
-Työntekijä ei odota 
vanhemman luottavan 
heti 
-Vanhemman 
ymmärtäminen ja 
empaattisuus 

Vanhemman kohtaaminen 

 

Taulukko 2. Luottamuksen rakentamisen haasteet 

Luottamuksen 
rakentamisen haasteet 
(Pelkistetyt ilmaukset) 

Alaluokka 
(Klasterointi eli 

ryhmittely) 

Yläluokka 
(Abstrahointi eli 

käsitteellistäminen) 
-Pahoinpitelyepäilyn 
salaaminen vanhemmalta 
-Radikaalit puuttumiset 

-Vanhemmille ei voida 
rehellisiä 
-Perheen yksityiselämään 
puuttuminen 

Sosiaalityöntekijän 
kontrollin käyttö 

- Tulkkien käyttö hidastaa 
arviointia 
-Tulkkien laatu vaihtelee 
-Ymmärrys venäläisestä 
kulttuurista on vähäistä 

-Venäjän kielen tulkkien 
käyttö 
-Sosiaalityöntekijän 
kulttuurinen tuntemus 

Venäjän kieli ja kulttuuri 

- Arviointi on lyhyt 
”piipahdus” ihmisten 
elämään 
-Niukat resurssit ja suuret 
asiakasmäärät  
- Arviointiyksikkö ei ole 
pysyvä instanssi 

-Arvioinnin määräaika 
-Arvioinnin tarkoitus 
-Arvioinnin resurssit 

Arvioinnin määräaikaisuus 
ja resurssit 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on teoreettinen kytkös aikaisempaan 

luottamusta ja sosiaalityön asiakassuhteita koskevaan tutkimukseen ja 

lähdekirjallisuuteen. Sisällönanalyysin avulla onnistuin mielestäni löytämään vastaukset 

tutkimuskysymyksiini ja löytämään yhteyksiä aikaisemman tutkimuksen kanssa. 

Analyysissä suhtaudun kuitenkin kriittisesti siihen, että sosiaalityöntekijöiden 

kokemukset venäläistaustaustaisten perheiden kanssa työskentelemisestä vaihtelivat.  

 

 

5.3 Tutkielman eettisyys, luotettavuus ja tutkijan paikka 
 

Yleisesti eettinen ajattelu tarkoittaa kykyä pohtia sekä omien että yhteisön arvojen 

kautta sitä, mikä on jossain tilanteessa oikein ja väärin. Myös tutkimuksen tekemisessä 

tutkijalta edellytetään kykyä eettiseen päätöksentekoon ja eettistä pohdintaa niin 

tutkittavan ilmiön, tutkijan, informanttien kuin tiedeyhteisön ja yhteiskunnan suhteen 

tasoilla. Eettiset kysymykset liittyvät olennaisesti aineiston hankintaan ja tutkittavien 

suojaan, tieteellisen tiedon soveltamiseen, käyttöön ja vaikutuksiin koskeviin 

kysymyksiin. (Pietarinen & Launis 2002, 46; Kuula 2006, 21, 24-25; Lapin yliopiston 

tutkimuseettiset toimintaohjeet 2009, 5.)  

 

Kaikessa tutkimuksen tekemisessä tutkijalla on kolme erisuuntaista perusvelvollisuutta. 

Nämä ovat velvollisuus tuottaa luotettavaa tietoa maailmasta, velvollisuus ylläpitää 

tieteellistä julkisuutta ja velvollisuus kunnioittaa tutkittavien oikeuksia. Velvollisuuksien 

sopusointuinen toteutuminen ei tule itsestään, vaan niiden ratkaisemiseksi tutkija 

joutuu tekemään eettisiä valintoja. Jotta tutkija voisi ratkaista tutkimukseen liittyvä 

ristiriitoja, ne on ensin tunnustettava. (Mäkelä 2006, 360.) 

 

Tutkielman eettisyyden ja luotettavuuden erillinen tarkastelu alaotsikon mukaisesti on 

harhaanjohtavaa, koska tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös tutkimuksen 

luotettavuus. Tutkimus on eettisesti hyvä, kun siinä käytetään tieteellisiä tietoja ja 

taitoja ja hyviä toimintatapoja tiedeyhteisössä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 

Tutkimuksen eettisyys liittyy siten sekä tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmien käyttämiseen, että tutkittavien ihmisarvon kunnioittamiseen. 
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Tutkijan tulee myös ottaa muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella 

tavalla huomioon. (Kuula 2006, 34-35.) 

 

Ihmistutkimuksessa, jossa kerätään tietoa ihmisiltä ja tutkitaan heidän ajatuksiaan, tulee 

ensisijaisesti ottaa huomioon tutkittavien oikeudet (Kuula 2006, 24; Kuula 2006, 124). 

Ensimmäinen pääperiaate on, että tutkimusta ei tehdä salaa eikä vastoin tutkittavien 

tahtoa. Toinen pääperiaate on kielto olla vahingoittamatta tutkittavia eli tutkimukseen 

osallistuvia henkilöitä ja tutkimuskohteena olevaa ryhmää. Tutkittavien suojeleminen 

vahingolta on ennen kaikkea tietosuojakysymys. (Mäkelä 2006, 364. 368).  

 

Haastattelu aineistokeruumenetelmänä voi johtaa joihinkin eettisiin ongelmiin. Tutkija 

voi joutua ristiriitaiseen tilanteeseen oman itsensä kanssa, kun hän pohtii, miten suojella 

tutkittaviansa ja toisaalta, miten raportoida rehellisesti. Yksi ratkaisu on, että tutkija 

varmistaa, että haastateltava on ymmärtänyt tutkimustilanteen. Toiseksi tulisi 

analyysivaiheessa suojata tutkittavansa siten, että yksittäisten tapausten kautta saatua 

informaatiota tarkastellaan ilmiöiden ja teemojen tasolla, jolloin ei juurikaan ole 

merkitystä sillä, kuka yksittäinen ihminen mitäkin sanoi. (Syrjälä ym. 1995, 88.)  

 

Haastatteluihin osallistuminen oli sosiaalityöntekijöille vapaaehtoista ja 

sosiaalityöntekijöitä myös tiedotettiin tutkimuksesta, sen aiheesta ja 

haastattelukysymyksistä. Haastatteluihin osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden 

henkilöllisyys on suojattu aineisto-otteissa. Tulosluvuissa johtopäätösten tueksi 

esitettyjä aineisto-otteita käsitellään anonyymisti niin, ettei haastatteluun osallistuneet 

työntekijät ole tunnistettavissa.   

 

Jo tutkimuksen suunnittelu ja tutkimusasetelman muodostaminen ovat tutkijan tekemiä 

eettisiä valintoja. Eettiseen pohdintaan kuuluu selkeyttää, kenen ehdoilla tutkimusaihe 

valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. (Tuomi & Sarasjärvi 2009, 129.) Tutkijan 

valitseman tutkimuskohde saattaa herättää moraalisia kannanottoja ja pakottaa 

tutkijan esittämään tieteellisten perusteiden lisäksi eettisiä perusteita tutkimukselle 

(Kuula 2006, 27). Voidaan puhua myös tiedon hankkimisen, tulkitsemisen ja 

julkistamisen etiikasta. Tärkeintä on esittää kysymys: Kenelle ja kenen hyödyksi 

tutkimusta tehdään? (Mäkelä 2005, 9.) 
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Tutkimuskysymykseni luottamuksen rakentamisesta ja luottamuksen rakentamisen 

haasteista heijastavat sitä näkemystä, että luottamus on sosiaalityön asiakastyössä 

positiivinen ja tavoiteltava asia, jonka rakentumisen haasteita on tärkeää tutkia. 

Luottamus mielletään usein positiiviseksi, kun taas epäluottamus negatiiviseksi, vaikka 

tutkimuskirjallisuudessa huomioidaan myös luottamuksen huonot puolet. Liiallinen 

luottamus voi johtaa helposti ”sokeaan uskoon”, jolloin luotetun henkilön monitorointi 

tai valvominen ja tiedon etsiminen vähenevät Toiseen luottava henkilö on tällöin altis 

vahingoille, jotka luotettu henkilö voi luotetulleen aiheuttaa. (Gargiulo & Ertug 2006, 

175, 176.) Epäluottamuksella voi puolestaan olla positiivisia vaikutuksia, kun se ajaa 

ihmiset aktivoitumaan ja etsimään omaa tietään. Epäluottamus esimerkiksi 

instituutioita tai markkinoita kohtaan voi saada siis aikaan myönteistä sosiaalista 

liikehdintää. (Törrönen ym. 2013, 13.) 

 

Omassa tutkielmassa en keskity luottamuksen negatiiviseen puoleen, vaikka 

tarkastelenkin luottamussuhteeseen liittyviä haasteita. Luottamus on määritelty 

sosiaalityön ammattieettisissä ohjeissa positiivisesti, eettisen sosiaalityön 

ominaisuudeksi. Kysymys on oman tieteenalan omaleimaisista arvolähtökohdista, 

ihmiskäsityksestä ja toiminnan tavoitteista (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129-130). Tässä 

tutkielmassa luottamuksen tutkimisessa on pohjimmiltaan positiivinen vire taustalla.  

 

Myös tutkimuskysymysten rajautuminen venäläistaustaisiin vanhempiin vaatii eettistä 

pohdintaa, kun erityisesti sosiaalitieteisessä joudutaan ottamaan huomioon 

tutkimuksen ryhmätason vaikutukset. Eettinen haaste syntyy silloin, kun tieto käsittelee 

etnisiä vähemmistöjä. Tutkijan tavoitteena ei saa olla voimistaa etnisiin vähemmistöihin 

kohdistuvaa torjuntaa, mutta tietojen kaunistelukaan ei auta, kun tutkijan ensimmäinen 

velvollisuus on antaa oikeaa tietoa todellisuudesta. (Mäkelä 2006, 370, 371.) 

 

En koe, että tutkielmallani olisi negatiivinen vaikutus venäläistaustaisiin vanhempiin ja 

perheisiin. Tiedostan kuitenkin, että vaikka keskityn tutkielmassa sosiaalityöntekijöiden 

näkökulmaan luottamuksen rakentamisesta, tulen tuottaneeksi myös tietoa 

venäläistaustaisista vanhemmista arviointiyksikön asiakkaina. Tieto ei ole kuitenkaan 

luotettavaa siinä mielessä, että haastatteluun osallistuvilla sosiaalityöntekijöillä ei ollut 
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tarkkaa tietoa vanhempien etnisestä taustasta, vaikka vanhemmat olisivat puhuneetkin 

venäjän kieltä.  

 

Omassa tutkielmassani halusin tutkia sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta 

venäläistaustaisten vanhempien kanssa työskentelemistä. Tällainen tutkimusasetelma 

pyrkii saamaan tietoa, miten sosiaalityöntekijät kohtaavat muualta tulevia asiakkaita ja 

minkälaisia haasteita kohtaamiseen liittyy. On tärkeää saada tutkimuksellista tietoa 

molempien näkökulmasta tarkasteltuna ja muuttaa informaatioasetelmia. Tällä voi olla 

ratkaiseva merkitys inhimilliselle toiminnalle. (Wiberg 2006, 263.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään usein validiteetin ja reliabiliteetin käsittein. 

Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on tutkittu, mitä on luvattu ja 

reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa 

käsitteiden käyttö on kuitenkin ongelmallinen, sillä laadullisessa tutkimuksessa 

tarkoituksena ei ole etsiä erityisesti reliabiliteetin kannalta objektiivista tietoa 

todellisuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuteen ja todenmukaisuuteen on tämän takia hankala vastata ja se voidaan 

myös hyvin kieltää (Jokinen 2008, 243). 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa keskeisessä asemassa ovatkin 

validiteetin kannalta keskeiset kysymykset eli onko tutkimus väärässä, onko siinä 

erehdytty ja ovatko tehdyt tulkinnat virheellisiä (Jokinen 2008, 244). Keskeisessä 

asemassa ovat aineisto ja siitä tulkinnan avulla löydettyjen merkitysten tai 

merkityskategorioiden luotettavuus. Aineiston oikeellisuuden arvioiminen edellyttää, 

että aineisto on järkevä tutkimuskysymysten kannalta ja aito. Aineisto on aitoa, kun 

tutkimushenkilöt puhuvat tai ilmaisevat itseään samasta asiasta kuin tutkija oletti. 

Tutkijan tulee osoittaa, että tutkimushenkilöt ovat ilmaisseet käsityksensä juuri 

tutkittavana olevasta asiasta. (Syrjälä ym. 1995, 129, 153; Jokinen 2008, 245.)  

 

Aineiston aitoutta arvioitaessa keskeistä on, että aineistossa tutkittavat ovat ilmaisseet 

käsityksensä tutkittavana olevasta asiasta ja vain sen, mitä he todella ajattelevat siitä 

(Syrjälä ym. 1995, 153). Haastattelussa sosiaalityöntekijöitä pyydettiin määrittelemään 

heidän oma käsitys luottamuksesta asiakastyössä. Tarkoituksena oli, että 
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sosiaalityöntekijät saivat vastata ja pohtia luottamusta itse ja että aineistosta tehdyt 

havainnot perustuvat sosiaalityöntekijöiden omiin käsityksiinsä luottamuksesta.  

 

Haastatteluaineiston luotettavuutta heikentää se, että haastateltavat voivat antaa 

sosiaalisesti suotavia vastauksia ja myös se, että aineisto on konteksti- ja 

tilannesidonnaista. Luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta on ratkaisevaa, että 

haastateltavien vastauksia tulkitaan kulttuuristen merkitysten valossa. Toiseksi 

johtopäätösten tulkinnassa ei pitäisi liioitella tulosten yleistämistä. (Hirsjärvi ym. 1997, 

202, 203.) 

 

Onkin huomioitava, että analyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 112.) Tutkielmassani tekemiäni johtopäätöksiä ei ole mahdollista yleistää 

reliabiliteetin vaatimuksen mukaisesti, koska ne perustuvat yhdessä ajassa ja paikassa 

tehtyyn tutkimukseen. Luottamus kuuluu sosiaalityön ammattieettisiin ohjesääntöihin 

ja yleisesti sosiaalityön vahvaan arvoperustaan, jolloin haastateltavat ovat voineet 

puhua siitä myös suotavasti ja odotetun mukaisesti ja todelliset ajatukset on jätetty sen 

takia piiloon. Tässä kuitenkin haluan tuoda esille, että aineiston perusteella 

luottamukseen suhtauduttiin myös kriittisesti, mikä mielestäni kertoo aineiston 

aitoudesta.  

 

Aineistosta tehdyt johtopäätökset eli merkitykset ja merkityskategoriat ovat siten 

luotettavia silloin, kun ne vastaavat sitä, mitä tutkittavatkin tarkoittivat eikä tutkija ole 

ylitulkinnut aineiston ilmaisuja. Johtopäätösten luotettavuuden riskinä onkin, että 

tutkija ei tiedosta omassa mielessään olevia merkityksiä ja käytä niitä hallitusti. Toiseksi 

johtopäätösten tulee  olla relevansseja tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien suhteen. 

(Syrjälä ym. 1995, 129-130, 131.) 

 

Tutkija itse on siis riskitekijä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Tähän 

liittyy laadullisen tutkimuksen vahva tulkinnallinen luonne. Tutkijan omat intressit ja 

tarkastelunäkökulmat vaikuttavat aineiston keruuseen ja kerääntyvän aineiston 

luonteeseen. Laadullinen tutkimus ja aineisto kuvaavat todellisuutta tutkijan 

tulkinnallisten prismojen tai tarkasteluperspektiivien välittämänä. Tutkimusraporttia voi 
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siten kuvailla tutkijan henkilökohtaiseksi konstruktioksi tutkittavana olleesta ilmiöstä. 

(Kiviniemi 2001, 71, 71, 72, 79.)  

 

Omaa rooliani tutkijana ei voi tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa vähätellä. 

Tutkijana olen tehnyt kaikki päätökset tutkimusprosessin aikana. Jo tutkimuksen 

suunnittelussa ja tutkimuskysymysten asettelussa päätin rajata jotain tutkielmastani 

pois. Nämä rajaukset ja valinnat ovat vaikuttaneet siihen, mitä haluan jatkossa 

aineistosta nostaa esille tarkastelun keskipisteeksi.  

 

Tutkijana roolini on näkyvä koko tutkimusprosessin ajan. Erityisen näkyvä rooli on 

kuitenkin aineiston keruuvaiheessa, kun haastattelen sosiaalityöntekijöitä. 

Tutkimushaastattelussa haastattelijan tulee pohtia omaa suhdettaan kuhunkin 

haastateltavaan. Tärkeää on tiedostaa oma merkityksensä haastatteluiden 

toteuttamisessa myös yhteisyyden rakentumiseen nähden. (Tienari ym. 2005, 104.) 

Sosiaalityön opiskelijana minulla on ammatillinen yhteys haastateltaviin, kun 

haastattelen omaan ammattikuntaani kuuluvia henkilöitä. Haastattelussa on kuitenkin 

tietämätön osapuoli ja haastateltava tietävä osapuoli (Ruusuvuori & Tiitula 2005, 22). 

Vaikka olen jo ehtinyt työskennellä sosiaalityöntekijänä pääosin vammaispalveluissa 

kunnallisella puolella, haastateltavilla sosiaalityöntekijöillä on kokemusta sellaisesta 

sosiaalityön alasta, jota minulle itsellä ei ole.  

 

Haastattelutilanteessa haastattelijan neutraaliutta on pidetty tärkeänä ominaisuutena. 

Haastattelijan tulisi pitäytyä kysymysten esittämisessä ja vain antaa lyhyitä 

kommentteja jatkamiseen tai vastauksen riittävyyteen liittyen. (Mt., 44, 45.) 

Teemahaastattelun puolistrukturoitu toteutus luo mielestäni itselleni selvän tutkijan 

roolin suhteessa haastateltaviin. En lähtenyt haastatteluissa keskustelemaan 

haastateltavien kanssa ja vaan esitin kysymykset johdonmukaisesti tutkimustehtävä 

orientoituneesti.  

 

Haastattelun litterointi, eli puheen muuntaminen tekstiksi, on myös aina tutkijan 

tulkintaa. Litteroinnilla tavoitetaan vain pieni osa haastattelutilanteessa olevasta 

informaatiosta ja tutkija tekee jatkuvasti valintoja sen suhteen, mikä informaatio on 
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relevanttia eli tulkitsee aineistoa tutkijana. (Ruusuvuori 2010, 427, 428.) Litteroin 

tallennetut haastattelut mahdollisimman tarkasti.  

 

 

  



 41 

6 Luottamuksen rakentaminen 

 

6.1 Vanhemman voimaannuttaminen  
 

Työskentely venäläistaustaisten perheiden kanssa ei sosiaalityöntekijöiden mukaan 

lähtökohtaisesti poikkea suomalaisten tai muun maalaisten perheiden kanssa. 

Aineistosta nousee kuitenkin esille, että venäläistaustaisten vanhempien kanssa 

sosiaalityöntekijä joutuu enemmän selittämään ja antamaan tietoa niin suomalaisesta 

palvelujärjestelmästä kuin myös itse arviointityöskentelystä. Tämä on tyypillistä myös 

muiden maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. 

Luottamuksen rakentaminen edellyttää sosiaalityöntekijältä siten laajempaa 

avoimuutta niin järjestelmätasolla kuin yksikkötasolla.  Tämä on tärkeää, jotta vanhempi 

ymmärtäisi suomalaisen lastensuojelu järjestelmän tarkoituksen ja olisi tiedollisesti 

tasa-arvoisessa asemassa muiden asiakkaiden kanssa.  

 
” -- ei pelkästään venäläistaustaisten, mutta sanotaan ei-Suomesta alkuperältään 
olevien, muista kulttuuritaustoista tulevien kanssa on ihan samaa, et se ei myöskään ole 
sinällään, et se nousisi erityisesti vaan venäläistaustaisten kanssa. Mutta ylipäätänsä 
muusta kulttuurista tulevien kanssa joutuu usein työskentelemään enemmän sen 
luottamuksen luomisen kanssa, et siinä mielessä tietysti se asettaa, et siinä on ne, ensin 
sun pitää saada se luottamus eri tavalla, selittää eri tavalla sitä järjestelmää ja joskus 
useita kertoja koska on vaikea ymmärtää, kun tulee jostain muusta lähtökohdista.” (H5) 
 

Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi yhdistetään vielä vahvasti lastensuojeluun ja 

lapsen huostaanottoon, vaikka kyseessä on sosiaalihuoltolain mukainen avohuollon 

palvelu. Luottamuksen rakentamiseksi joudutaan siten selittämään 

arviointityöskentelyä, sen tavoitteista ja oikomaan väärinkäsityksiä, mitä saattaa 

lastensuojeluun liittyä. 

 
” -- myös kertomista, että mitä meidän lastensuojelu on, että lasten sijoittaminen kodin 
ulkopuolelle on tosi harvinaista, että me yritetään, aika monesti me vedotaan siihen 
ehkä, että onko yli 90 % lastensuojelun asiakkaissakin, ja me ei olla edes lastensuojelussa 
siis työskennellä kuitenkaan käytännössä, arvioinnissa niin on ihan asuu kotona, että 
vain se 10 % on sitten kodin ulkopuolella. -- tavallaan antaa tietoa siitä et mitä me 
tehdään ja mitkä meidän palvelut ovat, että millä tavalla me voitaisiin auttaa siitä 
asiasta.” (H4) 
 
” -- palvelutarpeen arviointi vielä nähdään vahvasti lastensuojeluna, vaikka se ei 
periaatteessa ei ehkä enää niin vahvasti sitä pelkästään ole niin, kun se on 
sosiaalihuoltolain mukaista palvelua niin aika monilla on niin, kun se leimautuminen niin 
kun semmoisena -- ja ehkä on se negatiivinen kuva lastensuojelusta ylipäätään niin se 
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aina ehkä vaatii semmoista perustelua tai kertomista niin kun, niin sitä et saa tietoa siitä 
et mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja mikä meidän tarkoitus on.” (H3) 
 

Selittäminen ja tiedon jakaminen tulevat ennen kaikkea sosiaalityöntekijöiden 

aloitteesta. Tämä on tärkeää jo työskentelyn alussa, kun tutustutaan vanhempiin ja 

perheeseen. Kuten otteissa sosiaalityöntekijät totesivat, lastensuojelun 

palveluntarpeen arviointi yhdistetään vielä vahvasti lastensuojeluun, vaikka kyse on 

enemmänkin sosiaalihuollon palvelusta, jonka tarkoituksena ensisijaisesti on tukea 

vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tämän auki selittäminen riittävän kunnolla on 

tärkeää, jotta voidaan työskentelyssä edetä. Myös sosiaalityöntekijän roolin ja tehtävän 

selittäminen on tärkeää. 

 
”-- pitää myös kertoa jotenkin asiat asiakkaalle auki, että miksi minä toimin niin kuin 
toimin. Että vaikka mä haluan auttaa ja tukea sun vanhemmuutta ja jotta teillä olisi 
kaikilla hyvä olla siellä kotona, mutta että mä nyt kuitenkin soitan ja tarkistan vielä, että 
asiat on varmasti mennyt näin --” (H1)  
 
Lastensuojelun palvelutarpeen arviointimallimenetelmien kehittämisen tarkoituksena 

on ollut vähentää asiakkaan näkökulmasta arviointityöskentelyn hämäryyttä ja tunnetta 

jopa mielivaltaisesta työskentelystä. Seuraavassa aineisto-otteessa sosiaalityöntekijä 

puhuu sekä ”arviointikriteeristöstä” että ”tuentarpeenarviointimallista” tarkoittaen 

arvioinnissa hyödynnettyä arviointimallia. Malli selkeyttää, mitä arvioinnissa on 

tarkoitus käsitellä. Se myös selkeyttää työskentelyä asiakkaille ja yhdenmukaistaa 

arviointien tekemistä työntekijästä riippumatta. Työskentelyä helpottaa, jos malli on 

käännetty asiakkaan omalle kielelle. Tämä auttaa ainakin kielellisesti vanhempaa 

ymmärtämään, minkälaisista asioista sosiaalityöntekijä on kiinnostunut. 

 
” -- yrittää etsiä semmoisia niin kun, et joistakin asioista vois puhua sitten ja, ja puhua 
ihan siitä normaaleista asioista, että et minkälaista siellä perheessä on että, meillä on 
siis käytössä tuentarpeenarviointimalli tai arviointikriteeristö, siitä käytetään molempia 
sanoja, niin se saattaa joskus helpottaa että kun ne on käännetty siis eri kielille, myös 
venäjäksi, niin saattaa olla että se saattaa myös jotenkin auttaa sitä et tietää mistä 
puhutaan ja mitkä on meille keskeisiä asioita --” (H4) 
 

Arvioinnissa otetaan lastensuojelulain 26 §:n 4 momentin mukaisesti huomioon lapsen 

kasvuolosuhteet sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien 

henkilöiden mahdollisuudet huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Lain mukaan 

arviointi tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. 
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Tämä liittyy siihen, että hallintolain 6 §:n mukaan viranomainen voi käyttää 

toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Sosiaalityöntekijä 

ei siten voi ylittää toimivaltaansa arvioinnin aikana ja puuttua sellaiseen, mihin hänellä 

ei ole toimivaltaa puuttua. Käytännössä sosiaalityöntekijä joutuu käyttämään paljon 

omaa harkintaa ja arviointikykyään, miten hän määrittelee oman toimivaltansa rajat.  

 
”--laki sanoo et selvitys tehdään aina sen asian edellyttämällä laajuudella eli, ja sitten se 
sosiaalityön pienemmän puuttumisen periaate, niin ne pitää olla koko ajan tuolla 
takaraivossa minun mielestä et ei mennä tykillä ampumaan hyttystä -- vain ne asiat 
jotka niin kun liittyy siihen asiaan niin kuuluu meille, kaikki asiat ei kuulu meille 
välttämättä” (H1) 
 

Toimivalta tarkoittaa hallintoelimen tai virkamiehen oikeutta käyttää julkista valtaa. Se 

määrittää, miten laajasti ja millä tavoin yksityisen oikeussubjektin asemaan voidaan 

hallintotoimin vaikuttaa. (Mäenpää 2000, 223.) Lastensuojelulain mukaan vanhemmalla 

on lastensuojelulain 2 §:n mukainen ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Sen 

katsotaan olevan myös lapsen oikeuksien mukaista. Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (60/1991) 5 artiklan mukaan sopimusvaltiot 

kunnioittavat vanhempien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia tarjota lapselle hänen 

kehittyvien valmiuksien mukaisesti asianmukaista ohjausta ja neuvoa. 

Luottamussuhdetta rakentaa se, että sosiaalityöntekijä tuntee omat toimivaltansa rajat. 

Lastensuojelutarpeen arvioinnissa nämä vanhemman oikeudet joutuvat kuitenkin 

suurennuslasin alle ja sosiaalityöntekijä joutuu pohtimaan toimivallansa kohdalla 

”kunhan pysyy lain sisällä”.  

 
”-- kunhan pysyy niinkun lain sisällä niin tietysti pitää ja onhan se tärkeää, onhan se niin 
kun, jokaisessa perheessähän on ne omat säännöt sit ne voi olla jonkun mielestä tai voi 
olla että itse on sitä mieltä et toi vaikuttaa hyvin tiukalta, mutta toisaalta se on sen 
perheen periaatteet et pitäähän niitä kunnioittaa --” (H2) 
 

Vanhemman kanssa luottamussuhteen rakentamisen edellytyksenä onkin, että 

vanhemmat kokevat tulevansa kunnioitetuiksi ja heidän mielipiteitään arvostetaan. 

Aineistosta nousi esille, että luottamuksen rakentamisessa annetaan painoarvoa 

vanhempien asiantuntijuudelle ja omille voimavaroille. Tämä on tärkeää, jo 

lastensuojeluilmoituksesta ilmoittaessa. Vanhemmalle annetaan mahdollisuus kertoa 

omin sanoin, miten tilanne on vanhemman mielestä mennyt ja onko ilmoitus 

virheellinen, sen sijaan että sosiaalityöntekijä ottaisi ilmoituksen totuutena ja vanhempi 
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kokee tulevansa syytetyksi ja tuomituksi. Antamalla vanhemmalle 

valinnanmahdollisuuksia vahvistetaan vanhemman asiantuntijuutta. 

Ongelmanmäärittely tulisi olla asiakaslähtöistä ja perheen tarpeisiin perustuviin. 

Sosiaalityöntekijä ei mene neuvomaan ”besserwissenä” vaan saa vanhemman 

miettimään omaa tilannettaan.  

 
” -- kerron, että on tullut ilmoitus, mistä se on tullut ja että onko hän siitä tietoinen, että 
tällainen ilmoitus on tehty ja sitten pyydän vähän sitä omaa näkemystä, että mitä mieltä 
sä olet, että onko tämä oikein kirjattu ja miten se asia on sinun mielestä mennyt --  kysyn 
myös vanhemmilta, että mikä on heidän mielestä olisi järkevin kokoonpano 
ensimmäisellä tapaamiselle et heillä on niin kun, et tavallaan annan heille siinä jo sitä 
asiantuntijuuden roolia et saa tunnetta ja usein myös sanotaan se että sinä tunnet oman 
lapsesi parhaiten että on tärkeätä kuulla teitä ” (H1) 
 
” -- kyllä sekin on varmaan semmoinen asia mikä herättää luottamusta, ettei mene 
semmoisena besserwissenä, joka neuvoo ja tietää paremmin asioista vaan että pistää 
itse ihmisen miettimään semmoisilla kysymyksillä --” (H4) 
 

Asiakaslähtöisyys on tärkeä periaate kaikessa hallinnollisessa toiminnassa ja se ilmenee 

useamman lain säädöksissä. Hallintolain 34 §:n mukaan ennen hallintoasian 

ratkaisemista asianosaiselle on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. 

Sosiaalihuollon asiakaslaissa puolestaan säädetään 8 §:ssä säädetään asiakkaan 

itsemääräämisoikeudesta ja osallistumisesta. Sosiaalihuollon viranomaisen keskeiset 

velvollisuudet ovatkin asiakkaan toivomusten huomioon ottaminen, kunnioittaa 

asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja annettava asiakkaalle mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen (HE 354/2014 vp, 22). 

 

Kaikissa näissä säädöksissä on otettava huomioon myös lapsen etu. Voitaisiinkin puhu 

lapsilähtöisyydestä. Sosiaalihuoltolain 5 §:n mukaan kaikissa sosiaalihuollon toimissa, 

jotka koskevat lasta, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelussa 

palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaana on koko perhe, mutta sosiaalityöntekijän 

ensisijainen tehtävä on lapsen edun turvaaminen. Lapsen etu –ajattelu toimii kuitenkin 

myös sosiaalityöntekijän ja vanhemman välisen yhteistyön avaintekijänä. Tämä on 

tärkeä tekijä, koska silloin vanhempi pystyy paremmin hyväksymään työntekijän 

toiminnan. Kun yhteinen tavoite on vankka ja vakaa, voidaan neuvotella ja avoimesti olla 

myös erimieltä asioista. Luottamuksen rakentamisessa on tärkeää, että erimielisyydet 

voidaan hyväksyä ja avoimesti ilmaista ilman syyllistämistä. Erimielisyyksien ei koeta 
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”karisuttavan” luottamusta vaan niiden yli on mahdollista päästä. Väkisin tekeminen ei 

johda aidon luottamuksen rakentumiseen. 

 
”-- se tavoite on yhteinen eli se lapsen paras ja siinä sitten ne keinot mitkä vaikuttaa 
siihen lapsen parhaaseen niin se on tietenkin sitten voi olla vähän erilaiset näkemykset 
mutta, et just jos saa sinne synnytettyä semmoisen luottamuksen pohjalle niin sitten 
ehkä vanhempi pystyy myös  kuulemaan ja kuuntelemaan eri tavalla et jos sosiaalialan 
ammattilainen perustelee miksi olisi hyvä että lapsella olisi näin ja näin et kyllä se on 
ihan olennainen osa tässä työssä niin kuin sosiaalityössä yleensäkin.” (H1) 
 

” Niin en mä usko, että se ehkä luottamusta karisuttaa et ehkä se niin kun et se enemmän 
ajattelee, et me ollaan tästä asiasta eri mieltä ja se on ihan ok, että me ollaan erimieltä 
että varmaan vaan riittävä yhteistä jotakin asiaa et mitä kohti me mennään siitä et me 
voidaan oikeasti olla erimieltä kun tämä suomalainen kulttuuri on monesti 
problemaattinen et me ei ehkä uskalleta aina olla erimieltä niin sitten saattaa olla, että 
väkisin väännetään joku yhteinen näkemys asiasta tai yhteinen ymmärrys  eikä uskalleta 
ilmoittaa erimielisyyksiä muuta --” (H4) 
 

Sosiaalityöntekijän avoimuudella, vanhempien informoinnilla ja asiakaslähtöisellä 

työskentelyllä on aineiston perusteella vanhempia voimaannuttava merkitys. Luottamus 

rakentuu, kun lisätään ja voimistetaan vanhempien tietoa ja itseohjautuvuutta. 

Vanhempien informointi niin suomalaisesta palvelujärjestelmästä kuin 

arviointityöskentelyn tavoitteista ja sosiaalityöntekijän roolista ja tehtävistä lisäävät 

vanhempien tietoisuutta ja vähentävät arviointiin liittyvää epävarmuutta. Vanhemman 

on myös helpompi hyväksyä sosiaalityöntekijän toiminta, jos vanhemmat luottavat 

siihen, että sosiaalityöntekijä tarkoittaa vain lapsen parasta.  

 

 

6.2 Vanhemman kohtaaminen 
 

Luottamus rakentuu kohtaamisessa. Aineiston mukaan kohtaaminen merkitsee 

työntekijän ystävällistä asennetta, rauhallisuutta ja asiallisuutta. Paljon vaikuttaa myös 

se, miten lastensuojeluilmoitus on tullut ja minkälaisesta huolesta on kyse. Puhelu 

lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijältä voi olla kuitenkin 

vanhemmalle ei-toivottu yllätys.  Sosiaalityöntekijät kohtaavatkin kaikenlaisia tunteita 

vanhempien taholta ja on tärkeää, että sosiaalityöntekijä ottaa tunteet vastaan, 

hyväksyy vanhemman ja pysyy rauhallisena.  
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”-- kyll siinä tunteet tuli kyllä selvästi esiin että siinä eka kontaktissa niin kyl ne aika et ei 
ne niinku peittele niitä tunteitaan että oli se sitten mitä tahansa nii kyl sieltä ja aika 
useinhan vähän negatiivisia on ne tunteet -- ja huomaa, että kun kertoo mistä soittaa 
niin heti tulee sellainen tietty varautuneisuus ensin, että mitähän sieltä tulee. Sen takia 
mä en käytä niinkö mihinkään mukavien jutusteluun aikaa siinä vaan mä meen heti 
asiaan koska sitähän ne haluaa tietää, miks mä soitan” (H1) 
 

Vanhemman kohtaaminen on ensisijaisesti arvotyöskentelyä. Keskeisiksi työskentelyä 

ohjaaviksi arvoksi nousi aineistossa tasa-arvo. Hallintolain 6 §:n mukaan hyvän hallinnon 

perusteisiin kuuluu, että viranomainen kohtelee hallinnossa asioivia tasapuolisesti. 

Vaatimus tasapuolisesta kohtelusta edistävät tasa-arvon toteutumista hallinnossa (HE 

72/2002, 41).  

 
” -- pyrkii itse kohtelemaan niitä asiakkaita samantyylisessä ilmoituksessa samalla 
tavalla -- on se sitten kulttuuritaustasesti mistä tahansa maasta niin pyrkii siihen niinku 
samanarvoiseen reagointiin et että on sama asia joka koskettaa kaikkia --” (H5) 
 

Kohtaamisessa on tärkeää myös luottamuksellisen ilmapiirin luominen. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijät lähtökohtaisesti luottavat vanhempaan ja 

osoittavat aktiivisesti omalla käytöksellään, että ovat luottamuksen arvoisia. 

Viranomaisena luotettavuutta tuleekin osoittaa aktiivisesti käyttäytymisessä.  Virassa 

olevilta edellytetään aina julkista luotettavuutta eli pidättäytymistä käyttäytymisestä, 

joka voisi heikentää hallinnon ulkopuolisten luottamusta viranomaisen toimintaa tai 

muuten vaarantaa toiminnan objektiivisuuden. (Bruun ym., 1995, 150.) 

 
” -- se on viranomaisen keskeinen velvollisuus, että mä rakennan sitä luottamusta, mä 
toimin sillä tavalla että mä olisin luottamuksen arvoinen ja mulla viranomaisena on 
tiettyjä, enemmän vastuita ja velvollisuuksia kuin vanhemmalla, vanhemmilla sen 
viranomaisestatuksen vuoksikin” (H4) 
 

” -- noudattaa niitä sopimuksia mitä on tehty, pahoittelee jos on tehnyt väärin, pyytää 
anteeksi et, jos sä et ole tehnyt tiettyjä asioita silloin kun on sovittu siitä asiasta, 
ymmärtää sen, että ihmiset toimii tietyllä tavalla, kriisitilanteissa omalla tavallaan ja 
että se voi se tilanne olla ihan toinen, kun se kriisi on ohi --” (H4) 
 

Myös sosiaalityöntekijän tapa olla läsnä vaikuttaa luottamuksen rakentumiseen. Erään 

sosiaalityöntekijän mukaan tämä kuuluu työntekijän ammattitaitoon. On siten 

”luonnollista”, että asiakas ei luota sosiaalityöntekijään, jos sosiaalityöntekijä ei pysty 

olemaan läsnä itse vuorovaikutustilanteessa.  
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” --kyllä se on sitä sosiaalityöntekijän ammattitaitoa, että sä pystyt olemaan aidosti 
läsnä ja rakentamaan sen luottamuksen ihan aidolta pohjalta ja jos sitä ei niinkö jostakin 
syystä siihen kykene nii… ei silloin pysty luottamaan siihen työntekijään minun mielestä, 
musta se on ihan niin kun luonnollista. Ei vain se, että sulla on muodollinen pätevyys ja 
sä oot päässy töihin sinne nii se ei kerro siitä, että sä oot välttämättä niinkö just paras 
työntekijä sille perheelle --” (H1) 
 

Aineistossa aito läsnäolo merkitsee sosiaalityöntekijän aitoa kiinnostusta juuri kyseisen 

perheen todellisuudesta ja että sosiaalityöntekijä hyväksyy ja ottaa vastaan, mitä 

kohtaaminen tuo tullessaan. Aito läsnäolo tarkoittaa tilanteen havainnointia ja 

hyväksyvää suhtautumista siihen (Hänninen & Poikela 2016, 159). Se, että 

sosiaalityöntekijä ”kuulee” eikä vain ”kuuntele” vanhempaa liittyy aktiivisen 

kuuntelemisen taitoon. Aktiivisella kuuntelemisella tarkoitetaan sitä, että henkilö 

osoittaa aktiivisesti halunsa kuunnella ja ymmärtää. Konfliktitilanteissa aktiivinen 

kuunteleminen auttaa luomaan luottamusta, sillä se luo empatiaa ja keskinäistä 

ymmärrystä. (Govier 1998, 8, 168, 169, 170.) 

 

Sosiaalityöntekijän mukaan pelkkä ”muodollinen pätevyys” ei ole riittävä tae asiakkaalle 

luottaa sosiaalityöntekijään. Toisaalta aineistosta nousee esille, että 

sosiaalityöntekijöiden korkea koulutustausta ja lakisääteiset kelpoisuusehdot loisivat 

positiivista luottamuskuvaa sosiaalityöntekijöistä. Työntekijä voi kuitenkin samaistua 

asiakkaan asemaan ja kyseenalaistaa omien kokemustensa perusteella sen, onko 

työntekijän toiminta ”luottamuksen arvoista”.  

 
”-- meillä on kuitenkin kouluttauduttu siihen ja meillä on lakiin kirjotetut ammatilliset 
kelpoisuusvaatimukset niin ehkä sitä kautta joo ja sitten tosiaan, mitä aikaisemmin 
sanoin sitä niin kun, miten meidän hyvinvointipalvelut on rakennettu kuitenkin osittain 
myös niin kun sitä asiakkaiden näkökulmasta et mikä on, että niiden tavoitteena olisi 
auttaa, niin siinä mielessä --” (H4) 
 
” --meillä on varmaan kaikilla, itselläkin omakohtaisia kokemuksia viranomaisen kanssa 
asioinnissa, että onko se aina sen luottamuksen arvoista se sen työntekijän toiminta, 
että kyllähän sitä niin kun, sitä luottamusta joutuu myös lunastamaan semmoisella 
tietyllä toiminnalla-- ” (H4) 
 

Voisi siten sanoa, että sosiaalityöntekijän tulee lunastaa lunastaa vanhemman 

luottamus aktiivisen toiminnan kautta, oli luottamuksen taso ennen kohtaamista 

minkälainen tahansa. Luottamus ei ole siten stabiili. Vaikka vanhemmalla olisi vahva 
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luottamus sosiaalityöntekijään työskentelyn alussa, se voi rikkoutua milloin tahansa. 

Sosiaalityöntekijän mukaan asiakas voi luottaa ”liikaakin” sosiaalityöntekijään. Tämä 

viittaisi siihen, että sosiaalityöntekijä ei halua asiakkaan menettävän omaa kriittistä 

harkintaa sosiaalityöntekijän toimintaa kohtaan.  

 
” -- mä nään jotenkin et se luottamus ei ole semmoinen, et se on vaan joko tai, et sit on 
tai ei, vaan et se on ehkä enemmän semmoinen jana, että toisessa päässä on niinkun 
täysin ettei luota yhtään siihen toiseen ihmiseen ja toisessa päässä on taas sitten 
semmonen et luottaa täysin, ehkä jopa liikaakin tavallaan et se varmaan ku asiakkaiden 
kanssa niin liukuu se eri tilanteissa, eri asioissa, eri välillä --  ” (H4) 
 

Sosiaalityöntekijän ja vanhemman kohtaamisella, jossa sosiaalityöntekijä on läsnä, on 

suuri voima luottamuksen rakentumiseen. Vaikka venäläistaustainen vanhempi ei 

luottaisi sosiaalityöntekijään työskentelyn alussa eikä koko arvioinnin aikana, 

ensimmäinen kohtaamiskerta voi vaikuttaa tuleviin kohtaamisiin. Vanhemman on ehkä 

seuraavalla kerralla helpompi luottaa sosiaalityöntekijään. Tällä on merkitystä myös 

siihen, miten asiakas hakee apua seuraavalla kerralla. 

 
”-- se edellinen kerta on näyttänyt, että me ei olla tultu ja viety sitä lasta saman tien pois 
tai sitten on tapahtunut jotain muuta mikä on tavallaan aiheuttanut sen, että sitten 
seuraavalla kerralla lähdetään ihan eri lähtökohdista -- ” (H5)  
 
Luottamus rakentuu sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen vanhemman 

kohtaamisessa. Kohtaamisessa työntekijä voi itse aktiivisesti rakentaa luottamusta. 

Luottamuksen rakentumista edistää, jos sosiaalityöntekijä osaa käsitellä vanhempien 

tunteita ja olla empaattinen. Työntekijän on hyvä olla rehellinen asiakkaalle perheeseen 

kohdistuvista huolista, riskeistä ja muutoksen tarpeista. Työntekijän tulisi osoittaa nämä 

seikat selkeästi, mutta myötätuntoisesti. (Smith 2001, 297; Turneyn 2012, 155.) 

Sosiaalityöntekijän on tärkeä tiedostaa, että asemansa takia häneen saattaa kohdistua 

vahvoja luottamusodotuksia. Kuitenkin vasta vuorovaikutustilanteessa 

sosiaalityöntekijä lunastaa nämä odotukset. Kohtaamisissa rakennetaan vanhempien 

luottamuspääomaa seuraavia kohtaamisia varten.  
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7 Luottamuksen rakentamisen haasteet 

 

7.1 Epäily lapseen kohdistuneesta rikoksesta 
 

Tilanteet tai tapaukset, joissa epäillään lapsen kaltoinkohtelua, nousevat aineistosta 

yksiselitteisesti sellaisina tilanteina joissa luottamuksen rakentaminen vanhempiin on 

haasteellista. Lapsen etua, hyvinvointia tai turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa ei voida 

toimia vanhemman kanssa täysin avoimesti, vaan lapsen etu tulee vanhempien etujen 

edelle. Tilanteessa on myös muita osapuolia, joilla on ensisijainen vastuu asian 

selvittämisestä. Työntekijän tulee ensisijaisesti antaa poliisille esitutkintarauha ja olla 

kertomatta vanhemmille, mistä vanhempaa epäillään. 

 
” -- jos lapsi on kertonut, että häntä lyödään kotona, niin sitten me ei voida kertoa sitä 
sisältöä tarkasti, että mä voin ehkä sanoa, että lapsi on kertonut että on ollut 
jonkinlaista väkivaltaa mutta että en voi kertoa sen enempää ja se taas heti tietysti 
vaikuttaa siihen luottamukseen että, mutta toki mä sen kerron, että mä en saa niin kun 
esitutkintalain perusteella mä en saa kertoa näitä asioita. – se on meillä aina oletuksena, 
että poliisi ehkä alkaa tutkimaan, että meillehän voi se tieto tulla ennen kuin poliisille ja 
yleensä näin varmaan onkin, mutta että meillä on se oletus, että poliisi jos alkaa 
tutkimaan niin tuota se sekoittaa poliisin tutkintaa, jos me kerrotaan tarkasti mitä se 
lapsi on sanonut.” (H1) 
 

Lastensuojelualain 25 §:n (12.2.2010/88) 3 momentin mukaan pykälän 1 momentissa 

tarkoitetuilla henkilöillä, sosiaalityöntekijät mukaan lukien, on velvollisuus tehdä 

salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon 

tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslain 

(39/1889) 20 luvun seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai rikoslain 21 luvun 

henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko. Kun 

poliisille on tehty ilmoitus epäilystä, poliisi päättää, antaako ilmoitus aihetta 

esitutkinnan käynnistämiseen.  

 

Myös muut sellaiset tilanteet, joissa sosiaalityöntekijä joutuu puuttumaan perheen 

yksityisyyteen, ovat haasteellisia luottamuksen rakentamisen kannalta. Tällaisia 

tilanteita ovat muun muassa sellaiset, joissa päädytään ottamaan lapsi huostaan. Tällöin 

sosiaalityöntekijän mukaan pitää vain hyväksyä ja ymmärtää se, että luottamusta ei aina 

synny. 
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” -- on myös hyväksyttävä jotenkin mun mielestä se, että aina ei sitä luottamusta voi 
saada, jos joudutaan, varsinkin tekee jotain radikaaleja puuttumisia perheeseen niin, 
kuinka voi olettaakaan, että vanhempi, jolta viedään lapsi niin välttämättä luottaisi 
siihen työntekijään, joka kerran tapaa lapsen ja vie sen lapsen pois kotoo -- semmosissa 
tilanteissa, kun aloitetaan sillee rikki repäsemällä niin eihän se luottamus synny siinä 
ihan tosta vaan --  (H5) 
 

Lastensuojelussa joudutaan tekemään joskus raskaita päätöksiä. Kun sosiaalityöntekijä 

on saanut lastensuojeluilmoituksen koskien lapsen kaltoinkohteluepäilyä, vanhempaan 

ja hänen kykyynsä huolehtia lapsesta kiinnitetään sosiaalityöntekijöiden taholta 

huomiota ja kontrollia. Vaikka kyse olisi loppujen lopuksi perättömästä 

lastensuojeluilmoituksesta, suhde alkaa kontrollipainotteisena. Suomen 

lastensuojelujärjestelmässä lapseen kohdistunut väkivalta ei aina johda 

huostaanottoon, koska uskotaan, että väkivaltaan voidaan vaikuttaa muulla keinoin. 

Lähtökohtana kuitenkin on, että yhteiskunnan on selvittää asia ja puututtava siihen. 

(Julin 2016, 144-145.) Vanhempien tukemisen funktio ei siten poistu 

arviointityöskentelystä vaan vanhempiin olisi hyvä säilyttää mahdollisimman hyvät välit 

kuin mahdollista. Arvioinnin aikana syntynyt suhde vaikuttaa jatkotyöskentelyyn, vaikka 

lastensuojelun arvioinnin sosiaalityöntekijä ei enää itse olisi mukana asiakkuuden 

siirryttyä muualle.  

 

 
 

7.2 Venäjän kieli ja kulttuuri 
 

Aineistosta nousi esille, että venäläistaustaisten vanhempien kanssa työskentely sujuu 

pääsääntöisesti hyvin eikä venäläistaustaisten vanhempien kanssa työskentelemisen 

erityispiirteitä osattu heti alussa eritellä. Eräs sosiaalityöntekijä muistuttikin 

haastattelun alussa siitä, että työntekijät eivät välttämättä tiedä tarkkaan tai muista 

asiakkaidensa etnistä alkuperää ja siten käsite, ”venäläistaustainen” on työntekijälle 

epäselvä määritelmä. 

 
”Se on ehkä sitten hyvä huomioida että meidän työntekijöiden päässä sillä ei välttämättä 
oo  niis keisseissä aina niin suurta eroo että mä en myöskään takuuvarmasti voi sanoo 
että muistanko et onko ne ollu sitten että jos kieli on ollut venäjä ja kulttuuri on ollu 
venäjä niin sitten onko he asuneet sit niinku Viron puolella tai jossain muussa Baltian 
maassa tai Venäjällä, en niinku välttämättä muista semmosia” (H5) 
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Aineistosta nousi kuitenkin venäjän kieli ja kulttuuri sellaisina tekijöinä, jotka asettavat 

haasteita vuorovaikutukselle ja siten myös luottamuksen rakentumiselle 

venäläistaustaisten vanhempien kanssa työskenneltäessä.  

 
” -- kyllähän se kieli on keskeinen osa meidän kommunikaatiota ja meidän olemista ja, 
et jos ymmärrä suomen kieltä niin sä jäät niin monesta asiasta ulkopuolelle ja sulla 
saattaa olla tosi huterat käsitykset meidän yhteiskunnan toiminnasta ja 
toimintaperiaatteista -- ” (H4) 
 

Arviointityöskentelyssä joudutaan joskus venäläistaustaisten perheiden kohdalla 

käyttämään venäjän kielen tulkkia. Aineistosta nousee esille, että sosiaalityöntekijöillä 

oli kokemusta sekä hyvistä että huonoista venäjän kielen tulkeista. Hyväksi tulkiksi 

määriteltiin tulkki, joka pysyi tulkin roolissa. Huono tulkki oli puolestaan sellainen, joka 

sosiaalityöntekijän mukaan osallistui keskusteluun.  

 
”No semmonen et hän vain kääntää elikkä pysyy siinä omassa roolissaan, eikä rupee tota 
tekemään  mitään muuta kuin kääntämään sitä keskustelua” (H6) 
 

Tulkkien käyttöön liittyi myös ajallisia haasteita, kun tulkin kanssa tapaamiseen pitäisi 

varata enemmän aikaa. Tulkkien avulla pystytään kuitenkin tuomaan vanhemmille 

tilanteisiin selkeyttä ja tulkin läsnäololla voi olla myös vanhempien pelkoja lieventävä 

vaikutus.  

 
”Tietysti aina kun käyttää tulkkia niin niin pitäis muistaa sittenhän tarvis periaatteessa 
aika reippaasti enemmän sitä aikaa et saa ne samat asiat käytyä läpi -- ” (H2) 
 
” -- tulkki ajatteli et hänen ehkä olis pitänyt olla siinä paikalla et kun hän niinku jotenkin 
ymmärsi sen että siinä oli se..niinku semmosesta tietynlaisesta pelosta ehkä kyse tai siitä 
että miten lastensuojelusta ajatellaan nii se jotenkin huomas et hän olis halunnu olla 
paikan päällä siinä-- ” (H3)  
 

Kieli on keskeinen kommunikaation väline ja ei ole helppo luottaa toiseen, jos ei pysty 

kommunikoimaan (Heino & Kärmeniemi 2013, 99). Kieli välittää osapuolille 

samankaltaisuuden ja tuttuuden kokemuksen ja kulttuurisen yhteisymmärryksen. Se 

vähentää käytännössä myös mahdollisten väärinymmärryksen mahdollisuutta. 

(Kankainen 2007, 50.) Palvelutarpeen arvioinnin aikana, kun venäläistaustainen 

vanhempi ei mahdollisesti tunne suomalaista lastensuojelujärjestelmää ja 

sosiaalityöntekijä ei huomioi tätä työskentelyn aikana, luottamusta on haasteellista 
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rakentaa. Käsitteet ja työtavat, työskentelyn periaatteet ja tavoitteet eivät tule 

tulkinkaan avulla ymmärrettäväksi. Lisäksi suomalainen palvelujärjestelmä rakentuu 

pitkälti kirjallisen informaation varaan. Annetussa informaatiossa on myös tietty osuus 

oletus sen vastaanottajalla olevasta perustiedosta. Viranomaisverkostossa on 

perusoletuksena se, että palvelua pitää hakea ennen kuin sitä voidaan tarjota. Palvelua 

on vaikea hakea, jos ei tiedä kyseisen palvelun olemassa olosta. (Alitolppa-Niitamo ym. 

2005, 86.) 

 

Aineiston perusteella sosiaalityöntekijöiden vastauksissa oli eroja siinä, miten 

luontevaksi ja helpoksi he kokivat venäläistaustaisen vanhemman kulttuurin huomioon 

ottamisen. Eräs sosiaalityöntekijä koki erilaisista kulttuureista tulevien asiakkaiden 

kohtaamisen itselle luontevaksi, mutta ymmärsi ettei kaikki koe asiaa samalla tavalla. 

Vanhemman kulttuurin ja lähtömaan järjestelmän ymmärtäminen helpottaisi yhteyden 

luomista, kun sosiaalityöntekijä osaisi tarttua sellaisiin asioihin, joita vanhemmat 

itsekseen pohtivat.  

 
”-- se on semmonen asiakin mikä tulee luonnostaan, käydä sitä kulttuurikeskustelua 
myöskin -- se on semmonen asia jonka kanssa mä koen että mun on helppo työskennellä 
kun sitten kaikki ei välttämättä koe että, siinä tulee semmosia omia ongelmiansa” (H5) 
 
” -- ehkä se että ymmärtäis paremmin sitä järjestelmää niin vois auttaa sit siinä että et 
ois ehkä helpompi löytää niitä, luoda sitä suhdetta et kertoo niistä erilaisuudesta et mikä 
meidän järjestelmien välillä on ja, kun meillä on kuitenkin niin erityyppiset 
yhteiskunnatkin kokonaan --” (H4) 
 

Venäjällä venäläisten luottamus viranomaisiin on alhaista pääosin laajalle levinneen 

korruption takia. Tällaisessa yhteiskunnassa yksilöiden epäluottamus viranomaisiin 

näyttäytyy selkeämmin selviytymismekanismina. Venäläistaustaisten asiakkaiden 

aikaisemmat huonot kokemukset viranomaisista ja tiedon puute voivat luoda 

epäluottamusta myös suomalaisiin viranomaisiin. Jos järjestelmä ei ole tuttu, eikä sitä 

tehdä tutuksi, niin sitä helposti verrataan kotimaan järjestelmään. (Heino & Kärmeniemi 

2013, 101.) Samoin viranomaistoimintaa koskevalla uutisoinnoilla voi olla vaikutusta 

siihen, minkälaista kuvaa suomalaisesta lastensuojelujärjestelmästä annetaan. 

Sosiaalityöntekijä tuo esille, kuinka itse on huomioinut työskentelyssä venäläismedian 

vaikutukset ja tekee töitä sen eteen, että lastensuojelutyön todellinen tarkoitus tulisi 

selväksi vanhemmille. 
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” --- kun on mediassa paljon puhuttu siitä että venäläislapsia ikään kuin täällä  jahdataan 
ja yritetään ottaa huostaan ja niin kyl mä yritän muistaa tuoda sen esille vielä tarkemmin 
et se ei ole meidän työtä vaan ihan samalla tavalla kohdellaan kaikkia asiakkaita ja ihan 
samalla tavalla kerron kuin muillekin kuntalaisille ja suomalaisille vanhemmille että mitä 
se työn on, mikä sen tarkotus on ja millä tavalla ne perhe on mukana siinä 
työskentelyssä, et ainut ero oikeestaan niihin venäläistaustasiin on se että mä ehkä vielä 
paremmin muistan siitä kertoa että joku sijoitus on niinkö hyvin poikkeuksellinen tilanne 
et se ei ole meidän mikään päätavoite” (H1) 
 

Monelle Suomeen muuttaneelle voi olla epäselvää, miten suomalainen 

viranomaisverkosto toimii ja mitä ovat lapsiperheille suunnatut sosiaaliset ja 

psykologiset palvelut. Venäjällä viranomaisten puuttuminen perhe-elämään tarkoittaa 

yleensä lapsen huostaanottoa ja vanhemman oikeuksien lakkauttamista, ja lapsen 

palaaminen kotiin viranomaisten väliintulon jälkeen on käytännössä ollut hyvin 

epätodennäköistä. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 85, 86.) Vanhempien pelot siitä, että 

lapsi viedään pois, on todellinen haaste luottamuksen rakentumiselle (Heino & 

Kärmeniemi 2013, 101). 

 

Jäppisen (2007) tutkimuksessa venäläistaustaisille lapsiperheille osoittautui tärkeäksi, 

että heille annetaan ymmärrettävästi perustietoa suomalaisen lastensuojelun 

tehtävästä, toimintatavoista ja palvelurakenteista. Kun asiakas ymmärtää ja hänellä on 

tietoa palveluiden saatavuudesta ja toiminnasta, hän voi luottaa niiden sääntöjen ja 

lakien noudattamiseen, joiden puitteissa palveluiden ja etuuksien myöntämiseen 

liittyvät ratkaisut tehdään. On myös helpompi hyväksyä työntekijän ratkaisu, oli se sitten 

myönteinen tai kielteinen. Kyse on luottamuksesta sekä organisaation menetelmien 

oikeudenmukaisuuteen, että työntekijöiden rehellisyyteen. (Heino 2016, 131.) Koska 

venäläistaustaisten asiakkaiden kohdalla institutionaalinen luottamus ei välttämättä ole 

lähtökohtaisesti vahva, luottamussuhde tulee rakentaa konkreettisesti 

sosiaalityöntekijän ja vanhemman keskinäisessä asiakassuhteessa.  

 

Asiakkaiden kulttuuria on vaikea ottaa huomioon, jos sitä ei tunne. Sosiaalityöntekijän 

ei kuitenkaan tarvitse tietää, eikä ole mahdollista tietää, kaikkia kulttuureja. Olisi 

kuitenkin hyvä, jos sosiaalityöntekijä antaisi vanhemmalle tilaisuuden kertoa 

halutessaan omasta kulttuuristaan. Aineiston perusteella tunnistettiin myös venäläisen 

median vaikutukset.  
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” -- en mä tiedä muuten sitä kulttuuria niinku pystyyks sitä silleen ottaa, ei ehkä 
tunnekaan sitä tarpeeksi hyvin, mutta ehkä silleen myös antaa tilaa sille ihmiselle kertoo 
siitä et jos on jotain semmosta kulttuuriin liittyvää, minkä hän kokee niinku tärkeäksi 
arvioinnissa et miten meillä tehdään ja mistä syistä, et tietysti niinku kuulee ne asiat – 
(H6) 
 

Sosiaalinen ja kulttuurinen läheisyys nivoutuvat merkittävästi luottamukseen. 

Luotamme eniten läheisiimme ja tuttaviimme. Kun katse kohdistuu lähipiirin 

ulkopuolelle, olemme valmiimpia luottamaan maanmiehiimme. (Kankainen 2007, 84-

85.)  

 
Luottamuksen rakentamisessa on tärkeää yhteisen ymmärryksen luominen. Ilman 

yhteistä kieltä tai kulttuuria, luottamuksen rakentaminen on haasteellista ja voi vaatia 

enemmän aikaa, kuin lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa on mahdollista tarjota.  

 

 

7.3 Arvioinnin määräaikaisuus ja resurssit 
 

Aineistosta nousi esille, että luottamus koetaan työskentelyn kulmakivenä ja siihen tulee 

työskentelyssä aina pyrkiä. Tunnustettiin kuitenkin se tosiasia että, luottamus voi olla 

”idealistista” eikä aina mahdollista. Luottamusta ei myöskään aina koettu tarvitsevan ja 

työskentely saattaa sujua hyvin myös ilman sitä. Luottamus voi näyttäytyä jopa 

”teennäisenä”, koska arviointia ei pidetä vanhempien näkökulmasta vapaaehtoisena. 

Luottamusta voi olla siten vaikea nähdä aitona. Jos luottamus nähdään yleisesti 

perustuvan vapauteen toimia, luottamusta ei nähdä olevan silloin kun toimintaa 

hallitsee joku toinen (Törrönen ym. 2013, 12). 

 
” --se on idealistista tietenkin, että aina olisi täydellinen luottamus ja yhteistyö eihän se 
tosielämässä aina mene niin, mutta sitä pitää aina, siitä voi yrittää kuitenkin lähteelle 
liikkeelle, että saisi sitä kautta --”(H1) 
 
” -- se on jokaisessa asiakaskeississä niin eri asia, mitä se luottamus on, minkälaiseksi se 
muotoutuu, onko sitä ollenkaan, kuinka teennäistä se on tai ei ole. Myös se, että on 
selkeä arvo-asetelema, koska me ei olla vapaaehtoinen palvelu niin se luottamus voi olla 
myös hyvin teennäinen käsite, että koska mä paljon pystyn sanelemaan et mitä pitää 
tapahtua niin se ei välttämättä kerro et onko siellä luottamusta välillä, jos se asiakas 
toimii sen sanomisen mukaan vaan se voi se arvovaltakysymys --” (H5) 
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Sosiaalityöntekijä on oikeassa siinä suhteessa, että oikeudellisesta näkökulmasta 

suhteessa on keskeinen valtaelementti. Sosiaalityöntekijän ja vanhemman välinen 

suhde on hallinto-oikeudellinen suhde, jossa suhteen sisältö ja menettely määräytyvät 

hallinto-oikeudellisten normien ja viranomaispäätösten mukaan. Asiakas ei voi vapaasti 

sopia palvelun sisällöstä vaan hallintoelimet päättävät siitä. (Mäenpää 2000, 222, 224.) 

 

Aineistosta nousi esille, että arvioinnin kolmen kuukauden määräaika asettaa haasteita 

luottamussuhteen rakentumiselle. Venäläistaustaisten vanhempien kanssa olisi hyvä, 

että luottamuksen rakentamiseen olisi enemmän aikaa. Venäläistaustaisten 

vanhempien kohdalla luottamuksen rakentamisen haasteena on erilaiset lähtökohdat, 

tuntematon järjestelmä ja ymmärtämättömyys siitä, mikä on arvioinnin tarkoitus ja 

sosiaalityöntekijän rooli.  

 
” -- jotenkin koen että venäläistaustaisten kanssa ois parempi jos vähän enemmän aikaa 
enemmän antaa aikaa heille hengähtää tapaamisten välissä ja odottaa sitä et se 
luottamus saattaa tulla sitä kautta et ollaan niinku siin elämässä vähän pidemmän aikaa 
et uskoisin et se auttais ehkä sitä semmosta luottamuksen luomista mutta tää on tää 
aika mikä on käytettävissä” (H5) 
 
” -- mun ymmärryksen mukaan niinku riippuen taas niinku millon on tullu Venäjältä ja 
minkälaisista taustoista mutta keskimääräistä enemmän niinku mä koen jotenki et heillä 
on niinku ehkä epäluottamusta ja epäluuloa ja pelkoa meitä kohtaan niin niitten 
voittaminen ja niitten muuttaminen on aika pitkä ja kivinen tie” (H4) 
 

Toisaalta aineiston perusteella ilmeni, että sosiaalityöntekijät eivät pidä lastensuojelun 

palvelutarpeen arviointia välttämättä oikeana paikkana luottamuksen pitkäaikaiselle 

rakentumiselle, koska mahdollinen jatkotyöskentely ei kuitenkaan tapahdu 

arviointiyksikössä.  

 
” -- toisaalta me ei olla semmonen instanssi joka jää mitenkään pysyväksi siihen ni sitten 
se -- tavallaan, et sehän siinä on haaste et sitä ollaa siirrytty johonkin muualle nii pitää 
uudestaa jotenkin rakentaa sitä luottamusta niinku, et onhan se sellasta katkonaista.” 
(H3) 
 
”-- ollaanko me se oikea taho joka – monesti että jos siinä ei ole sitä lastensuojelulista 
huolta niin onko siinä hyötyä, että lapsi kiintyy esimerkiksi meihin kovin paljon, että eikö 
se ole helpompaa sitten viedä yhteiseen tapaamiseen kuraattorin tai psykologin kanssa 
ja ohjata lapselle kontakti sinne, kun taas sitten jos on asiakkuuden tarve niin 
nopeempaa kiinnittää se lapsi siihen uuteen työntekijään kuin sitten taas arvioinnin 
työntekijään--” (H5) 
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Suuret asiakasmäärät ja pula työntekijöistä pakottavat työntekijät priorisoimaan. 

Lastensuojeluilmoituksen kiireellisyys vaikuttaa siihen, miten nopeasti ilmoituksen 

selvittämiseen tartutaan. Erään sosiaalityöntekijän mukaan kaikkien asiakkaiden kanssa 

ei ole mahdollista luoda luottamussuhdetta. Rajalliset resurssit ja kolmen kuukauden 

määräaika johtavat siihen, että tapauksiin ei päästä välttämättä syventymään täysin.  

 

” -- kun on rajatut resurssit tai on työntekijöitä poissa niin sitten se aika jonka panostaa 
niihin arviointeihin niin tota, se ei sitten aina niinku riitä tai on niinku syvällistä et pystyis 
kaikkia näkökulmia niinku ottaa siihen--” (H3) 
 
”-- meillä on semmonen olemassa oleva ohje niinku tavallaan et mitä arvostetaan ja 
nähdään että kun prosessia on mallinnettu arvionnissa niin että tapaamisia ois yhteensä 
enintään 1-5 kappaletta, josta yks ois niinku lapsen tapaaminen, yks ois vanhempien 
tapaaminen joo, yks on kotikäynti niin, taas en ole tutkinut niitä asioita, mutta uskoisin 
että ne painottuu siihen tosi lyhyisiin, vähäisiin käynteihin että, sen viiden ylittävät niinku 
alkaa olla jo aika harvinaisia –” (H4) 
 
”Ja me ei kuitenkaan pystytä näillä resursseilla ja tällasilla aikamääreillä, ei voi rakentaa 
jokaiseen asiakkaaseen semmosta luottamuksellista, hyvää suhdetta. Se sitten pitää 
miettiä et onko se tähdellistä, jonkun asiakkaan kohdalla se on tosi tosi tärkeetä koska 
se vaatii et se jatkotyöskentely onnistuu mut sit taas jonkun kohdalla voidaan todeta et 
no, se on ihan fine et ne ei luota muhun enkä mä välttämättä luota siihen mitä he sano 
mut se on riittävää.” (H5) 
 

Keskeistä on, minkälaiseksi työksi lastensuojelun palvelutarpeen arviointi ymmärretään. 

Eräs sosiaalityöntekijä pohti, kuinka paljon arviointityöskentely riippuu myös 

työntekijästä ja miten työntekijä itse ymmärtää lastensuojelun palvelutarpeen 

arvioinnin työn.  

 
” --työntekijöiden kohallakin myös niin kun paljon eroja, et mehän hirveen helposti 
sanotaan et se ilmotus ohjaa sitä asiaa, se tilanne ohjaa sitä asiaa et tavallaan aatellaan 
että se asiakkaan tilanne on se keskeinen asia joka vaikuttaa siihen että kuinka monta 
kertaa tavataan ja unohdetaan se että se miten me työntekijöinä nähdään se asia, miten 
me nähdään meidän oma työnkuva, onko meidän työnkuva pelkästään niinku semmosta 
ulkopuolelta tulevaa arviointia joka tehdään mahdollisimman suppeasti niinku 
mahdollisimman vähän ihmisten elämään puuttuvaa vai nähdäänkö me et se arviointi 
on myös interventio--tavallaan katsoo sitä työtä vähän laajemmin kun meidän laki 
kuitenkin lähtee siitä että  pitäis myös samalla sen arvioinnin aikana tukea sitä perhettä 
ja antaa välineitä siihen et se ei ois vaan semmosta tarkkailua ja katsomista siitä asiasta 
-- (H4) 
 

Sosiaalityöntekijän mukaan arviointi voidaan siten ymmärtää joko aktiivisena 

vanhemmuuden tukemisprosessina tai passiivisena selvittämisprosessina, jossa 
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sosiaalityöntekijä toimii vain ulkopuolisena tarkkailijana. Se, miten sosiaalityöntekijä 

ymmärtää oman työkuvansa ja toimii siten vuorovaikutuksessa, vaikuttaa myös 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan luottamuksen rakentumiseen.  

 

Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi on lakisääteisesti määräaikaista palvelua, jonka 

tarkoituksena on, että perhe saa tarvitsemansa palvelut ajoissa. Määräaika 

palvelutarpeen arvioinnissa on kolme kuukautta ja määräajan sisällä on 

sosiaalityöntekijöiden mukaan 1-5 tapaamista. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

työskentely perustuu keskinäiseen luottamukseen, joka syntyy tutustumisen myötä 

(Laitinen & Kemppainen 2010, 172). Sosiaalityöntekijöillä ei kuitenkaan ole usein antaa 

riittävästi aikaa, joka luottamuksen rakentumiseen vaadittaisiin. Sosiaalityöntekijät 

kokivat, että arvioinnin määräaika asettaa haasteita venäläistaustaisten asiakkaiden 

kohtaamiselle. Venäläistaustaisten asiakkaiden kohdalla olisi hyvä, että suhde olisi 

pitkäkestoisempi. Palvelutarpeen arvioinnin tarkoitus ei ole kuitenkaan olla ”pysyvä” 

vaan vain selvittää, arvioida ja päättää minne asiakkuus jatkuu vai jatkuuko se ollenkaan. 

Suhteen rakentuminen jatkuu siellä, minne perhe ohjataan jatkotyöskentelyä varten. 
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8 Pohdinta 
 

Tutkielmassa tarkastelin sosiaalityöntekijän ja venäläistaustaisen vanhemman välisen 

luottamussuhteen rakentumista lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin aikana. 

Arvioinnissa sosiaalityöntekijällä on lakisääteinen velvollisuus selvittää 

lastensuojeluilmoituksen taustalla olevat syyt. Tämä merkitsee, että sosiaalityöntekijä 

puuttuu yhteen yksityiselämän suojatuimpaan elämänalueeseen eli perhe-elämään. 

Kun sosiaalityöntekijä työskentelee näin yksityisellä elämän osa-alueella, on tärkeää, 

että työskennellään yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.  

 

Luottamussuhde rakentuu sosiaalityöntekijän voimaannuttamalla ja kohtaamalla 

venäläistaustainen vanhempi. Venäläistaustaisen vanhemman voimaannuttaminen 

merkitsee sosiaalityöntekijän riittävää avoimuutta palvelutarpeen arvioinnista ja 

asiakaslähtöistä, tai vanhempilähtöistä, työskentelyä. Venäläistaustaisen vanhemman 

kohtaaminen merkitsee puolestaan sosiaalityöntekijän läsnäoloa ja empatiaa 

vanhempaa kohtaan. Vanhemman kohtaamisessa sosiaalityöntekijä ei myöskään odota, 

että häneen luotetaan automaattisesti vaan ymmärtää, että luottamus rakennetaan 

asiakassuhteessa. 

 

Venäläistaustaisten perheiden kanssa työskennellään lähtökohtaisesti samalla tavalla 

kuin suomalaisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa eivätkä 

venäläistaustaiset asiakkaat eroa pääsääntöisesti muista asiakasryhmistä. 

Sosiaalityöntekijät tunnistivat kuitenkin venäläistaustaisten vanhempien kohdalla sen, 

että vanhemmilla voi olla negatiivisia ennakkoluuloja sosiaalityöntekijöitä ja suomalaista 

palvelujärjestelmää kohtaan. Suomessa kansalaisten luottamus viranomaisiin on 

vahvempaa kuin Venäjällä. Suomalainen asiakas voi luottaa siihen, että Suomessa 

viranomaista sitoo tietyt lakisääteiset velvoitteet ja asiakkaalla on oikeus valittaa 

palvelupäätöksestä tai saamastaan kohtelusta. (Heino & Kärmeniemi 2013, 101.)  

 

Vanhemman voimaannuttaminen tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijä on avoin 

vanhemmalle arvioinnin tehtävästä, tarkoituksesta, tavoitteista ja omasta roolistaan 

siinä. Avoimuus merkitsee myös työskentelyn läpinäkyvyyttä, suunnitelmallisuutta ja 

ennakoitavuutta. Avoimuuden tavoitteena on, että vanhemman pelot ja epävarmuuden 
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tunteet lieventyisivät, mitkä voivat estää luottamuksen syntymistä.  

Voimaannuttamisella halutaan lisätä asiakkaan tietoja, taitoja ja ymmärrystä itsestään 

(Heino & Kärmeniemi 2013, 89). Vanhemman voimaannuttaminen näkyy siinä, että 

sosiaalityöntekijä painottaa arvioinnissa vanhemman informoimista 

palvelujärjestelmästä ja hänen asiantuntijaroolia ja asiakaslähtöisyyttä. Tämä edistää 

vanhemman luottamuksen rakentumista sosiaalityöntekijää kohtaan.  

 

Vanhemman asiantuntijuus merkitsee sitä, että vanhempi ei ole passiivinen vaan 

aktiivinen osapuoli, joka osallistetaan ongelmien määrittelyyn ja tavoitteiden 

asetteluun. Työntekijän tehtävä on ensisijaisesti kuunnella asiakasta ja jakaa hänen 

näkökulmansa. Vasta tämän jälkeen työntekijä voi varovasti odottaa, että asiakas 

kiinnostuisi hänen näkökulmastaan. (Särkelä 2001, 30.) Arvioinnin jäsentämistä 

vanhemmalle helpottaa, jos arviointimalli on käännetty vanhemman omalle 

äidinkielelle. Arvioinnin strukturoinnin tavoitteena on ollut selkeyttää prosessia 

asiakkaalle ja tehdä myös työskentelystä ennustettavampaa. Tämä auttaa myös 

sosiaalityöntekijän ja vanhemman yhteisen ymmärryksen ja tavoitteiden luomista. 

Yhteinen tavoite merkitsi sosiaalityöntekijöille lapsen edun toteutumista. Lapsen etu 

muodostettiin vanhempien kanssa yhteiseksi perustavoitteeksi, jonka tavoittamiseksi 

oltiin valmiita joustamaan ja neuvottelemaan. Lapsen edun turvaaminen tuo arviointiin 

kontrollin ja hallinnan ulottuvuuden ja vanhempien tukeminen kasvatustyössään 

avustamisen ja tukemisen ulottuvuuden (Heino 1997, 371). 

 

Vanhemman voimaannuttaminen edellyttää sosiaalityöntekijältä vahvaa 

valveutuneisuutta ja kärsivällisyyttä. Jotta luottamus voidaan korjata, ensin tulee tietää, 

miten se on alun perin rikottu (Schoorman ym. 2007, 349). Vaikka sosiaalityöntekijät 

korostavat avoimen ja selkeän informaation antamista, informaatio ei välttämättä 

saavuta vastaanottajaa. Voi olla, että asiakas ei ymmärrä tarjottua informaatiota. 

Asiakas ei osaa aina myöskään itse kysellä lisätietoa vaan luottaa ja uskoo siihen, että 

viranomainen kertoo kaiken tarvittavan tiedon. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 86, 87.) 

Haasteena on myös, että harvoin maahanmuuttaja-asiakas on niin aktiivinen, että hän 

kertoisi tai kysyisi kaikkia mieltään askarruttavia ja epäselviä asioita, vaikka siihen 

tilaisuus olisikin. Sen sijaan usein maahanmuuttajataustaiset asiakkaat odottavat, että 

viranomainen kertoo kaiken tarvittavan tiedon. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 86-87, 94.) 
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Useinkaan asiakas ei vaadi mitään vaan pyrkii toiminnallaan miellyttämään 

sosiaalityöntekijää. Tämä ei tue aitoa muutostyötä. (Laitinen & Kemppainen 2010, 166.) 

 

Vanhemman kohtaaminen merkitsee sosiaalityöntekijän empaattisuutta, kykyä 

ymmärtää vanhempaa ja olla aidosti läsnä vanhempaa varten. Kohtaamiseen liittyy 

vanhemman tuomitsemattomuus ja se on tärkeää osoittaa vanhemmalle sanomalla se 

ääneen, jotta luottamus voi rakentua. Lastensuojeluilmoitukset voivat sisällöltään 

loukata vanhemman tunteita ja vanhempi voi kokea tulleensa leimatuksi huonoksi 

vanhemmaksi. Tunteet osoitetaan myös sosiaalityöntekijälle, jolloin sosiaalityöntekijät 

pyrkivät rahoittamaan ja normalisoimaan tilanteen. Tukalien tunteiden kuten vihan, 

häpeän ja syyllisyyden kohtaaminen on eettisesti arvokasta kohtaamista ja mahdollistaa 

ihmisen kohtaamisen kokonaisena: tietoineen, tunteineen ja kokemuksineen. Asiakkaat 

arvostavat suoraa ja joustamatonta toimintaa, olipa ensireaktio miten vastakkainen 

tahansa. (Laitinen & Kemppainen 2010, 158.) 

 

Heinon (2016) mukaan ymmärtäväisyys toimii luottamuksen mekanismina eli kun 

luottaja saa osakseen ymmärtäväisyyttä, hän kokee, että luotettu haluaa aidosti auttaa 

häntä. Venäläistaustaisten perheiden kokemusten mukaan työntekijöiden osoittama 

ymmärrys perheen tilanteesta ilmenee vuorovaikutussuhteessa intersubjektiivisena 

ymmärtäväisyytenä eli kokemuksena siitä, että työntekijä on kuullut vanhempaa ja 

suhtautuu häneen myönteisesti. (Mt., 130.) 

 

Sosiaalityöntekijän on vaarallista ajatella, että asiakas luottaisi sosiaalityöntekijään jo 

heti alussa. Luottamus lisääntyy hyvän työskentelyn aikana. Voi olla, että asiakkaalla ei 

työskentelysuhteen alussa ole yhtään hyvää syytä luottaa työntekijään. (Särkelä 2001, 

34, 35-36, 36.) Työntekijän on tärkeä ymmärtää ja hyväksyä se, että aina asiakkaalla ei 

ole rohkeutta luottamiseen. Rohkeus luottaa voi kasvaa ajan myötä, jos työntekijä 

suhtautuu asiakkaaseen kunnioittavasti ja hänen elämäntarinaansa arvostavasti. 

(Mattila 2008, 25.)  

 

Parhaimmillaan kohtaamisessa asiakkaalle välittyy työntekijän aito halu auttaa, 

kokemus välittämisestä, tunne ihmisarvon ja yksilöllisyyden kunnioittamisesta. Usko 

asiakkaan omiin edellytyksiin luo toivoa muutoksen mahdollisuudesta. Näin 
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muotoutunut yhteistyö on voimaannuttava ja rakentaa luottamuksen ilmapiiriä. 

Jokainen tapaaminen voi vahvistaa asiakkaan omaa voimaa. (Laitinen & Kemppainen 

2010, 170.) 

 

Sosiaalityöntekijät esittivät yksiselitteisesti, että tilanteissa, joissa 

lastensuojeluilmoituksen sisältönä on ollut lapseen kohdistunut välivalta- tai 

seksuaalirikos, on luottamuksen rakentaminen haasteellista. Suomessa kaikkinainen 

lapsiin kohdistuva fyysinen tai seksuaalinen väkivalta on kriminalisoitu, myös perheen 

sisäinen kuritusväkivalta. Lapsiin kohdistuva fyysisen väkivallan selvittäminen 

määritellään tehtäväksi rikostutkinnan keinoin, jolloin siitä tulee ilmoittaa poliisille heti, 

kun on syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikosta. (Julin 2016, 143-144.) 

Luottamussuhteen rakentuminen vaikeutuu, kun ensisijaisen selvitystyön tehtävä on 

poliisilla. 

 

Arviointiyksikön sosiaalityöntekijät korostivat ensisijaisesti ilmoituksen tekemistä ja 

tilanteen selvittämistä poliisille. Tämä on sosiaalityöntekijöillä ”oletuksena” eikä 

sosiaalityöntekijöiden oma tulkinta tai harkinta näkynyt aineistossa. Vanhempien kanssa 

asioidessa sosiaalityöntekijät pystyivät vetoamaan esitutkintalakiin perusteluna sille, 

miksi vanhemmille ei voida olla täysin avoimia tilanteesta. Lastensuojelun 

viranomaisten tehtävät selvittää palvelutarve ja päätöksenteko eivät kuitenkaan katoa 

ja edellyttävät laajempaa näkökulmaa lapsen ja perheen tilanteeseen. Tärkeää on 

selvittää, mikä on vanhempien asenne tilannetta ja asiaa kohtaa on. (Julin 2016, 141, 

152, 154.) 

 

Lapseen kohdistuneet pahoinpitelyepäilyt ovat vaikeita tilanteita sosiaalityöntekijän ja 

vanhemman luottamussuhteen kannalta. Lapsia kohdanneiden viranomaisten on 

todettu käyttävän omaa tulkintaa lapsen edusta ylittäen siten ilmoitusvelvollisuuden ja 

viranomaiset ovat nähneet parhaaksi hoitaa tilanne itse. Tätä on perusteltu sillä, että 

viranomainen on pelännyt suhteiden vanhempiin hankaloituvan, mikäli ilmoitus 

tehdään ilman selkeitä perusteita. Sosiaalityöntekijöillä on myös vaihtelevia näkemyksiä 

omasta roolistaan rikosprosessissa. Jotkut ovat kokeneet rikos- ja 

lastensuojeluprosessien erillisyyden hyvänä asiana erityisesti jatkotyöskentelyn 

kannalta perheen kanssa. Toiset ovat kokeneet oman roolinsa prosessissa hieman 
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haastavaksi sen takia, että muiden viranomaisten työskentelyyn ei voi itse vaikuttaa, 

mutta se pitäisi kuitenkin osata ottaa huomioon omassa työskentelyssä. (Julin 2016, 

145-146, 1461.) 

 

Tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä epäilee lapseen kohdistunutta kaltoinkohtelua 

vanhemman taholta, sosiaalityöntekijä käyttää kontrollia vanhempaan. Kontrolli ja valta 

ovat luottamukselle vaihtoehtoja hallita riskejä ja epävarmuutta (Schoorman ym. 2007, 

346). Lapseen kohdistuneissa rikosepäilyissä sosiaalityöntekijät eivät voi olla varmoja 

vanhemman käytöksestä tai todellisesta tilanteesta kotona. Sosiaalityöntekijät 

tekevätkin tällöin ratkaisujaan todennäköisyyksien ja riskiarvioinnin perusteella. 

Lainsäädäntö ja palveluorientoitunut lastensuojelujärjestelmä korostavat ensisijaisesti 

avohuollon palveluita. (Julin 2016, 154.) Lastensuojelussa tilanteet ovat usein 

vanhempien näkökulmasta pakotettuja ja kontrolloituja, jolloin voi epäillä luottamuksen 

rakentumisen mahdollisuuksia. Tällöin sosiaalityöntekijän on kyettävä vakuuttamaan 

asiakas siitä, että on tämän puolella, vaikka edellyttääkin asiakkaalta käytöksen 

muuttamista. (Laitinen & Kemppainen 2010, 164.) 

 

Venäläistaustaisten vanhempien kohdalla luottamuksen rakentamisen haasteeksi 

muodostui myös venäjän kieli ja kulttuurin huono tuntemus. Venäläistaustaisten 

asiakasryhmä on hyvin heterogeeninen ja monet venäläistaustaiset voivat puhua hyvin 

suomea ja he ovat niin kielellisesti kuin kulttuurisesti sopeutuneet Suomeen. Mutta on 

myös tilanteita, joissa palvelutarpeen arvioinnissa on jouduttu hyödyntämään venäjän 

kielen tulkkeja. Sosiaalityöntekijöiden mukaan jo se, että asiakkaan kanssa ei puhuta 

samaa kieltä vaikuttaa merkittävällä tavalla luottamuksen syntymiseen. Toiseksi 

tulkkaaminen vie enemmän aikaa ja siten myös asioiden käsittely ja syvällinen 

ymmärtäminen.   

 

Sosiaalityöntekijäpulasta puhutaan kaikilla sosiaalityön aloilla eikä tilanne tunnu olevan 

helpottumassa. Tämä asettaa omalta osaltaan haasteen asiakkaiden kohtaamiselle. 

                                                      
1 Ellonen, Noora 2010: Viranomaisyhteistyö lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja 
hyväksikäyttöepäilyjen selvittämisessä. Teoksessa Humppi, Sanna-Mari & Ellonen, 
Noora (toim.) Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö. Tapausten tunnistaminen, 
riksoprosessi ja viranomaisyhteistyö. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 40. 
Tampereen yliopistopaino, Tampere. 192-248. 
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Mikäli sosiaalityöntekijä on kiireinen, välinpitämätön tai muutoin kohtelee asiakasta 

huonosti, kohtaaminen sävyttyy kielteisesti eikä luottamuksellisen suhteen synnylle ole 

sijaa. (Laitinen & Kemppainen 2010, 171.) Työntekijän kiire ja niukat resurssit estävät 

herkkyyttä ihmisen kohtaamisessa, paneutuvaa työtä ja tunteiden käyttöä työssä eli 

persoonien välisen tunnustussuhteen luomista. Taustalla on lisääntynyt 

managerialistinen toimintatapa, joka kiinnittää huomiota tuloksia laskiessaan 

pääasiassa suoritteisiin. Työn vaikuttavuus, joka liittyy asiakassuhteeseen ja siinä 

tapahtuvaa vuorovaikutukseen jää tunnistamatta. (Metteri 2012, 233.) 

 

Vaikka luottamus rakentuu henkilöiden välisessä suhteessa henkilöiden oman 

toiminnan tuloksena, luottamuksen rakentumiseen tarvitaan myös luottamusta tukevia 

ja edistäviä rakenteita eli yhteiskunnallis-poliittisia ja kunnallis-organisatorisia 

konteksteja. Luottamus ei siis paikannu ja rakennu vain henkilöiden välisissä suhteissa, 

vaikka sen olemassaolo tai puuttuminen tulee näkyväksi asiakassuhteessa. (Laitinen & 

Kemppainen 2010, 170.) Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijä ei 

pysty yksinään vaikuttamaan siihen, minkälainen suhde vanhempaan muodostuu. 

Vaikka sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset arvot ja ammatillinen tahto painottavat 

asiakkaan kokonaisvaltaista ja aitoa kohtaamista, se ei ole aina mahdollista. 

 

Sosiaalityöntekijää toimivaltaa koskevat oikeussäännökset määrittelevät hallinnollisen 

sääntelyn oikeudelliset rajat ja pääasiallisen sisällön (Mäenpää 2000, 28). 

Lastensuojelulain 2 §:n 3 momentin mukaan lastensuojelun on tuettava vanhempia, 

huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä järjestämällä 

tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelulain tarkoituksena on siten turvata 

ensisijaisesti lapsen etu ja tukea vanhempia heidän kasvatustyössään, sekä suorittaa 

perhe-ja yksilökohtaisia ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä. (Eriksson & Arnkil 

2007, 33.) Lainsäädännön asettamat tehtävänannot vaikuttavat kieltämättä selkeiltä, 

mutta käytännössä lastensuojelun sosiaalityöntekijä joutuu tekemään erityisiä ja 

vaikeita valintoja. Hän joutuu tietyissä tilanteissa valitsemaan, keiden etuja, kenelle tai 

mille hän on lojaali ja kenen edut ovat ensisijaisia. (Heino 1997, 397.) 

 

Kunnasta riippuvat resurssit asettavat käytännössä rajat sille, millaisia päätöksiä 

sosiaalityöntekijä saa tehdä. Sosiaalityöntekijän on mahdotonta toimia joissain 
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yksittäistapauksissa moraalinsa ja vastuunsa mukaan. Hän joutuu valitsemaan roolinsa 

taistelijan ja alistujan välillä, lapsen edun, kunnan ja vanhemman edun välillä. (Heino 

1997, 372.) Sosiaalityön pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen asiakkaan asiassa edellyttää 

aikaa, useita kohtaamisia sekä luottamusta, jotta asiakas uskaltautuu muuttamaan 

omaa elämäänsä. Tavoitteet ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä kunnallinen 

toimintaympäristö edellyttää. (Laitinen & Kemppainen 2010, 150.) Organisaatiossa 

vallitseva kulttuurinen ilmasto vaikutta siihen, turvaudutaanko tilanteessa 

luottamukseen vai vallankäyttöön. Jotta toiseen rohkenisi luottaa, tulee olla ”hyviä syitä” 

luottaa. Niitä on enemmän silloin, kun on myönteisiä edellisiä kokemuksia. Kokemukset 

vahvistavat tai heikentävät käsityksiämme siitä, kannattaako luottaa vai ei.  (Ilmonen 

2002, 105.) 

 

Sosiaalityöntekijät painiskelevat ajan ja suurten asiakasmäärien kanssa. 

Sosiaalityöntekijä joutuu väistämättä priorisoimaan ja se näkyy myös asiakassuhteissa 

työntekijän panostuksena. Kohtaamiset voivat olla siten sosiaalityöntekijöitä eikä 

luottamussuhdetta ehdi syntyä. Vanhemmille kohtaamiset sosiaalityöntekijän kanssa 

voivat olla kuitenkin hyvin tärkeitä ja ainutkertaisia ja ne vaikuttavat tulevissa 

mahdollisissa kohtaamisissa. Olisi siten tärkeää antaa asiakkaalle kokemus 

luottamuksesta. (Smith 2001, 284-285.) Aiempien kokemusten vaikutukset näkyvät 

siten, että palvelun käyttäjät eivät ota yhteyttä sellaisiin organisaatioihin, joista he eivät 

olleet aiemmin kokeneet saaneensa apua (Heino 2016, 133).  

 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin aikana sosiaalityöntekijä joutuu toimimaan 

monenlaisessa tehtävässä ja roolissa ja monesti nämä ovat ristiriidassa keskenään. 

Luottamus merkitsee lojaaliutta ja sosiaalityöntekijä joutuu pohtimaan monesti 

kysymystä siitä, kenelle hän on lojaali. Sosiaalityöntekijä rakentaa luottamusta 

vanhempaan aina myös omana itsenään ammatillisen roolin lisäksi. Se, minkälaiseksi 

sosiaalityöntekijä itse kokee luottamuksen ja luottamuksen merkityksen suhteessa, 

vaikuttaa paljon luottamussuhteen syntymiseen.  
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Liite 1 
 

Haastattelurunko 

 

Alustavat kysymykset sosiaalityöntekijälle 

1. Työntekijän koulutus ja ammatillinen tausta, työhistoria lastensuojelussa, onko 

kokemusta venäläisten vanhempien kanssa työskentelemisestä?  

2. Kauan olet työskennellyt arviointiyksikössä? Missä työskentelet nyt?  

 

1. Luottamuksen luominen venäläistaustaisen vanhemman kanssa palvelutarpeen 

arvioinnin aikana 

- Miten määrittelet luottamuksen asiakastyössä? 

- Koetko luottamuksen tärkeänä arvioinnissa? 

-Osaatko kertoa, minkälaisia syitä venäläistaustaisten perheiden lasten 

lastensuojeluilmoitusten taustalla on? 

- Miten ensikontakti perheeseen tehdään?  

- Minkälaisia tunteita vavanhemmat saattavat ilmaista ensikontaktin/ arvioinnin aikana? 

- Miten suhtaudut vanhempien ilmaisemiin tunteisiin?  

- Onko sinulla tietoa Venäjän lastensuojelujärjestelmästä? Tunnistatko eroja venäläisen 

ja suomalaisen järjestelmän välillä? 

- Mitkä ovat omat arvosi työskentelyssä? 

- Miten vanhempien venäläinen kulttuuritausta otetaan huomioon? 

- Miten vanhempia kuullaan arvioinnissa?  

- Mikä on lapsen rooli? 
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- Koetko, että vanhemman tulisi lähtökohtaisesti luottaa sinuun sosiaalityöntekijänä? 

Miksi? Mihin haluat vanhemman luottavan? 

- Minkälaisissa tilanteissa koet luottamusta vanhempia kohtaan?  

- Mikä on mielestäsi oma roolisi luottamuksen rakentamisessa?  

 

2. Haasteet luottamuksen luomisessa venäläistaustaisen vanhemman kanssa 

- Poikkeaako työskentely mielestäsi venäläistaustaisen perheen kanssa? Miten? 

- Miten yhteistyö venäläistaustaisten vanhempien kanssa ilmenee arvioinnin aikana? 

Onko siinä haasteita ja minkälaisia haasteet ovat?  

- Vaikuttaako luottamuksen haasteet, esim. puute, palvelutarpeen arvioinnin 

toteutukseen? 

- Minkälaisissa tilanteissa tunnet vanhempaa kohtaan epäluottamusta? Minkälaiset 

tilanteet ovat? Miten osoitat sen? 

- Oletko kokenut, että vanhemmat eivät luota sinuun työntekijänä? Miten vanhemmat 

osoittavat sen? 

- Koetko oppineesi jotain venäläistaustaisen perheen kanssa työskentelemisestä? 

- Koetko, että sosiaalityön koulutuksessa pitäisi ottaa enemmän huomioon eri 

kulttuureista tulleiden asiakkaiden kohtaamista? 

- Pystytäänkö sinun mielestäsi palvelutarpeen arvioinnissa riittävän hyvin sopeutumaan 

venäläistaustaisten perheiden tarpeisiin? Miten työskentelyä tulisi muuttaa? 
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