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1 Johdanto

Olen kiinnostunut nuorten alle 25 -vuotiaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Kiin-

nostukseni on entisestään lisääntynyt kun olen omassa työssäni tehnyt eläkelausuntoja

henkilöille, jotka ovat olleet kolmekymmentä vuotta sosiaalitoimiston asiakkaina.

Useimmat heistä ovat asioineet sosiaalitoimistossa ensimmäisiä kertoja heidän olles-

saan 20 -vuotiaita. Heidän asiakastiedoistaan näkyy pitkä päihteitten, rikosten, rahat-

tomuuden ja epäonnisuuden historia. Heitä on autettu päihdekatkaisuja tarjoamalla, ra-

hallisesti, nuhtelemalla ja patistamalla töihin tai koulutukseen. Kaikki sosiaalityön tar-

joamat tuet ovat näiden henkilöiden kohdalla kuitenkin valuneet hiekkaan. Pakostakin

olen joutunut miettimään, että olisiko heidän kohdallaan pitänyt toimia toisin jo silloin,

kun he ensimmäisen kerran tulivat sosiaalitoimiston asiakkaaksi. Millaista tämä toisin

toimiminen olisi voinut olla? Kuuluivatko nämä henkilöt kolmekymmentä vuotta sitten

sarjaan toivottomat nuoret, joita katsottiin olevan mahdotonta auttaa? Vai tuudittiko

sosiaalityö nämä nuoret tilaan, jossa oma toimijuus ja autonomia jäivät yhteiskunnan

tukiverkoston jalkoihin?

Tein muutama vuosi sitten sosiaalityön opintoihin kuuluvan kandidaatin tutkielmani

nuorisososiaalityöstä teoreettisena tutkielmana. Sen jälkeen osallistuin kolmen kuu-

kauden ajan ohjaajana, oman paikkakuntani nuorisososiaalityötä kehittämään peruste-

tun, alle 25 -vuotialle nuorille suunnatun ryhmän toimintaan. Sain tästä ryhmästä ryh-

mähaastattelumenetelmin rikasta ja värikästä aineistoa gradu –tutkielmaani varten.

Omassa työssäni heränneet kysymykset lisäsivät innostustani etsiä tutkimusaineistos-

tani tietoa, millainen sosiaalityön toiminta tukee nuoren omaa toimijuutta ja millainen

toiminta puolestaan ohittaa nuoren omat voimavarat. Analysoin aineistoani kysymällä

siltä, mitkä asiat tukevat tai estävät nuoren tai sosiaalityön toimijuutta. Varsinainen

tutkimuskysymykseni aineistolle oli: Millaiseksi nuorisososiaalityö rakentuu nuorten ja

sosiaalityöntekijöiden välisessä keskustelussa?
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Sosiaalityön tärkeimpänä tehtävänä on mielestäni lisätä asiakkaiden voimavaroja niin,

että he kykenevät itse toimimaan autonomisesti ja omista asioistaan päättävästi. On-

gelmana sosiaalityössä ei ole asiakas vaan se, että yhteiskunta toimii tavalla, joka ei tue

selviytymistä, ellei yksilö omaa itse riittävästi sosiaalista, henkistä ja taloudellista pää-

omaa. Yksilöllisten ongelmien lisäksi on sosiaalityössä nähtävä ne institutionaaliset ja

rakenteelliset toimintatavat, jotka edistävät asiakkaiden epätasa-arvoistamista ja palve-

luista syrjäyttämistä. Sosiaalityö ei voi muokata nuorista sosiaalityön palveluihin sopi-

vaa yksilöä, vaan sosiaalityön tulee kehittyä nuorten tarpeita vastaavaksi. Tämä kehit-

tyminen ei voi toteutua pelkästään teoreettisella tai retorisella tasolla, vaan muutos tu-

lee toteuttaa ja suunnitella nuorten omista näkökulmista ja ideoista käsin.

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola (2012) kiteytti aikuissosiaalityön päivillä

Rovaniemellä aikuissosiaalityön kolmeen peruselementtiin: eettisyyteen, tietoperustaan

ja käytännöstä tulevaan hiljaiseen- sekä perinnetietoon. Pelkkä eettisyys yhdistettynä

tieteelliseen tutkimukseen voi johtaa tuloksiin, jotka eivät tavoita käytännön työn to-

dellisuutta. Eettisesti toteutettu käytännön työ ei puolestaan välttämättä hyödynnä tut-

kitun tiedon kautta tulevia uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia työssä eteen tulevien on-

gelmien ratkaisemisessa. Toimiakseen hyvin sosiaalityö tarvitsee tuekseen kaikki kol-

me yllä olevaa elementtiä ja siksi olen rakentanut tutkielmani niiden varaan.

Aloitan tutkimukseni perusteluiden ja lähtökohtien aukaisemisella. Jatkan sen jälkeen

tarkastelemalla tutkimukseni eettisyyttä sekä omaa suhdettani eettisyyteen työskente-

lyssäni ja ajatuksissani. Tutkielmani ei sisällä erillistä teoreettista osiota nuorisosiaali-

työstä, vaan teoria kulkee vuoropuhelun tavoin tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Olen

hyödyntänyt olemassa olevaa tutkimustietoa ja teorioita omien tutkimus- ja ana-

lyysitulkintojeni rakentelussa. (Eskola & Suoranta1998, 83–84.) Teoria kietoutuu ai-

neistoni yhteyteen jäsentäen ja tukien analysointiani ja tulkintojani.

Luvussa 2.3 kerron, mistä olen aineistoni kerännyt ja kuinka olen sen saattanut kirjoi-

tettavaan muotoon. Luvuissa 3-5 olen avannut aineistostani löytämäni nuorisososiaali-

työn näkökulmat, joita olen vahvistanut olemassa olevalla tutkimuksella ja omilla ko-

kemuksillani. Viimeiseksi todennan tutkimukseni luotettavuuden, kertomalla kuinka

suhtaudun tiedon rakentumiseen, kuinka olen aineistoni analysoinut ja millaisia tutki-

muksellisia valintoja olen matkani varrella tehnyt. Sijoitin tutkimukselliset metodipoh-
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dinnat työn loppuun, koska en halunnut niiden katkaisevan tutkimusraportin sisäistä

jännitettä (Eskola & Suoranta1998, 246). Tällä ratkaisulla halusin helpottaa tutkielma-

ni luettavuutta. Lukija voi halutessaan jättää metodilliset osuudet kokonaan lukematta.

Olen otsikoinut työni pääsääntöisesti aineistostani poimimillani keskustelusitaateilla.

Haluan niillä muistuttaa lukijaa siitä, että olen löytänyt nuorisososiaalityön näkökulmat

ryhmähaastatteluihin osallistuneiden henkilöiden tuottamia tietoja analysoimalla ja tut-

kimalla. En ole yrittänyt hävittää tutkielmassani sitä, mitä mieltä itse olen asioista. En

usko tieteelliseen objektivismiin siten, että se kätkisi alleen minun persoonani, ajatuk-

seni ja kokemukseni. Ajatukseni ja kirjoitukseni ovat persoonallisesti tuotettuja, mutta

ne ovat silti siivilöity analysoinnin ja erilaisten teorioiden ja kokemusten läpi. Itsetut-

kiskelun ja kipuilun kautta, olen tuonut kirjoitukseeni käytännön kokemuksen. Koke-

mukset ovat mielestäni sosiaalityön tekemisen arjessa käyttökelpoista pääomaa ja siksi

niitä ei saa tieteellisyyden nimissä vähätellä tai sivuuttaa (Ks. Fook 1999, 205).
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2 Nuorisososiaalityöhön täytys saada jokin muu järjestys

2.1 Korostetaan sitä nuorten sanaa siinä

Olen pohtinut nuorten roolia ja asemaa sosiaalityössä lähes kaikissa sosiaalityön opin-

toihini liittyvissä tehtävissä ja seminaaritöissä. Olen tehnyt töitä nuorten kanssa ja to-

dennut käytännössä, että nuoriin satsaaminen on yhteiskunnallisesti perusteltua, talou-

dellisesti järkevää sekä tulevaisuuden ongelmia parhaiten ehkäisevää toimintaa. Nuori-

sososiaalityö ei ole vakiintuneesti löytänyt paikkaansa sosiaalitoimistoissa, vaikka yli-

opistossa on jo mahdollisuus tehdä lisensiaattitutkinto erikoistuneena lapsi- ja nuori-

sosiaalityöhön.

Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä -toimenpideohjelman 2015 (Karjalainen &

Sarvimäki 2005, 51) mukaan nuoret jäävät sosiaalityössä marginaaliin, koska heidän

asioitaan tarkastellaan perheen tilanteen kautta. Nuorten näkeminen yksilöinä, yhteis-

kunnan vastuullisina jäseninä sosiaalisine suhteineen on jäänyt sosiaalityössä vähem-

mälle huomiolle. Nuorten ongelmiin tartutaan vasta varsin myöhäisessä vaiheessa. Mi-

tä kauemmin nuoret elävät haastavassa elämäntilanteessa, sitä vaativampaa ja hitaam-

paa kuntoutuminen on. (Aikio-Mustonen & Kumpula 2009, 9.) Oleellista sosiaalityös-

sä on tarttua nuoren tilanteeseen ajoissa, jolloin vielä voidaan vaikuttaa nuoren elämän

suuntaan ja vähentää siten riskejä syvempien ongelmien syntymiseen. Siinä missä ai-

kuiset sosiaalitoimen asiakkaat ovat usein asennoituneet elämäänsä tietyllä urautuneel-

la tavalla, nuoret ovat vielä joustavampia itse muokkaamaan omia ajattelutapojaan.

Tähän nuoret tarvitsevat osallistavaa, kuuntelevaa, kohtaavaa ja nuorten näkökulman

huomioonottavaa sosiaalityötä.

Sosiaalityöllä ja nuorisotyöllä on vaikeuksia lähestyä nuoruutta. Nuoruus ei ole selkeä

ja yhdenmukainen kategoria, vaikka se on muotoutunut omaksi eriytyneeksi elämän-

vaiheeksi ja samalla yhteiskunnallisen hallinnoinnin kohteeksi. (Pohjola 2009a, 25.)

Nuoruutta ymmärtääkseen sosiaalityön tulee nähdä ja kartoittaa enemmän sitä, mitä
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nuorten elämässä tapahtuu yleisesti. Miten muun muassa kansalliset, kansainväliset,

kulttuurilliset ja teknologiset muutokset vaikuttavat nuorten elämään (Wyn & White

1997, 1-2). Globalisaatio, Internet ja entistä pirstoutuneempi yhteiskunta eivät voi olla

vaikuttamatta nuorten maailmankuvaan ja sitä kautta myös siihen, miten nuoria tulee

kohdata sosiaalityössä. John Pittsin (1990, 36) mukaan, emme voi ymmärtää esimer-

kiksi nuoren rikollisen toimintaa ilman, että otamme huomioon nuoren rikollisen tie-

toisuutta hänen elämästä maailmastaan ja sitä, miten hän elämäänsä arvottaa.

Yksi perustelu nuorisososiaalityön erityisyydelle on se, että tulevaisuudessa nuorten

pienenevät ikäluokat joutuvat kantamaan vastuun kasvavasta vanhusväestöstä (Määttä

& Väänänen-Fomin, 2009, 66). Käytännössä se tarkoittaa, että yhteiskunnalla ei ole

varaa menettää yhtään nuorta. Toisaalta yhteiskunnan jatkuva muuttuminen ja hallit-

semattomuus asettavat nuorille uudenlaisia haasteita löytää kiinnekohtia tai tavoitteitta

elämälleen. Pekka Myrskylä (2012, 2) arvioi, että Suomessa oli vuonna 2010 yli

32 500 nuorta, jotka eivät näy missään tilastoissa tai palvelurekistereissä. Kukaan ei

tarkalleen tiedä, missä nämä nuoret ovat ja kuinka he voivat. Myrskylä (mt.) ei pysty

arvioimaan, miten paljon mielenterveys- tai päihdeongelmien, rikollisuuden tai muiden

syiden takia yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneita nuoria todellisuudessa on. Edellä

mainittujen seikkojen valossa sosiaalityö tarvitsee uusia toimintamuotoja sekä ymmär-

rystä nuorten muuttuneista asenteista ja motiiveista. Uudistumiseen nuorisososiaalityö

tarvitsee avukseen nuorilta itseltään tulevaa tietoa. Lisääntyneellä tiedolla voi kuiten-

kin olla laajoja seurauksia nuorten elämään, koska se tuottaa uusia välineitä nuorten

entistä hienovaraisemmalle ohjaukselle ja kontrollille (Strandell 2010, 104).

Aloittaessamme nuorisososiaalityön kehittämiseen liittyvän ryhmän, toimintaan osal-

listuneet nuoret kyseenalaistivat välittömästi yhteisen tiedon jakamisen viranomaisten

kanssa. He kysyivät, miksi heidän pitäisi antaa tietoa viranomaisille nuorten tarpeista.

He halusivat tietää, miten he itse hyötyisivät tilanteesta. Kerroin, että halusimme kol-

men kuukauden yhteisellä kehittämisellä ja minun tutkimuksellani löytää sellaisia nuo-

risososiaalityön muotoja, jotka vastaavat paremmin nuorten tarpeita. Nuoret olivat silti

epäluuloisia ja varautuneita. Painotin puheessani sitä, että halusin omassa tutkimukses-

sani tuoda heidän äänen esiin. Halusin nähdä nuoret aktiivisina toimijoina, enkä vain

passiivisina tutkimuskohteina. Nuoren puolestapuhujana halusin asettua heidän ase-

maansa ja halusin suojella samalla nuorten oikeuksia. Otin vakavasti asemani aikuise-
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na, joka lähestyy nuorten maailmaa sekä iän että ammatillisen ja sosiaalisen auktoritee-

tin tuomasta valta-asemasta. (Ks.Vehkalahti 2010, 149–150.)

Tutkimuksen tehtävä on uuden tiedon kautta muuttaa tai haastaa valitsevia käsityksiä

tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimus tuottaa samalla totuuksia, jotka alkavat elää omaa elä-

määnsä tutkimuksen jälkeen. Tuotetut totuudet voivat synnyttää alistussuhteita tai voi-

vat voimaannuttaa toisia tahoja. (Kallio 2010, 169.) Jos kirjoitan nuorten näkökulmasta

katsottuna epäeettisin perustein, voin aiheuttaa nuorille lisääntyviä byrokratian kouke-

roita tai uudenlaista yhteiskunnallista hallintaa. Minun hyvä tarkoitus ja motivaationi

auttaa nuoria eivät takaa, että tutkimukseni ei aiheuta nuorille lisää ongelmia tai heidän

elämäänsä uusia sääntöjä. Tietoni ja ymmärrykseni ovat rajallisia ja siksi jäin mietti-

mään, että huomaanko ajoissa kaikki eettisesti kestämättömät ratkaisuni tai tulkintani.

Tutkimuksessani minun on otettava nuorten varautuneisuus ja epäluulo vakavasti ja

vastuullisesti haltuun. Minun on muistettava heidän äänensä ja toiveensa tutkielman

teon jokaisessa vaiheessa ja valinnassa. Monet nuoret suhtautuvat epäluuloisesti viran-

omaisiin. Epäluulot ovat aikuisten ihmisten aiheuttamia. Minulla on haastetta siinä, et-

tä osaanko olla luotettavampi. Osaanko kantaa aikuisen vastuuni? Eettisesti kestävä

tutkimus on tietoinen omasta osittaisuudestaan ja vajavaisuudestaan ja hyväksyy myös

toisenlaisten, vaihtoehtoisten tulkintojen mahdollisuuden (Vehkalahti 2010, 156). Kir-

joittamiseni, tulkintani ja johtopäätökset tutkimusmateriaalista ovat minun peukaloni

alla ja siten olen vastuussa siitä, miten niiden kanssa toimin. Valta on minulle pelotta-

vaa ja se pakottaa minut miettimään syvällisesti, miten tutkimustani rakennan.

Kaisa Vehkalahden, Nina Rutasen, Hanna Lagströmin ja Tarja Pösön (2010, 15) mu-

kaan tutkimuksen yleiset eettiset suuntaviivat ja periaatteet liittyvät olennaisesti lasten

ja nuorten kanssa tehtävään tutkimukseen. Eettisyyden vaatimus ei liity pelkästään tut-

kimustoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön tai hallinnollisten toimintatapojen noudatta-

miseen tutkimuksen arjessa. Eettisyys liittyy tutkijan asettamiin tutkimuskysymyksiin,

hänen valitsemiin näkökulmiin, teorioihin ja lähdeaineiston valintaan. Eettisiin valin-

toihin kuuluu myös se, miten tutkija asemoi itsensä suhteessa tutkimuskohteeseen ja

miten tutkimuskohteesta lopulta kirjoittaa julkisuuteen. (Vehkalahti 2010, 141.) Kes-

keisin tutkimuseettinen haaste on se, kuinka kohdella tutkimukseen osallistuvia nuoria

täysivaltaisina subjekteina, jotka voisivat aidosti osallistua ja olla osallisia tutkimuksen
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rakentumisessa. Ristiriita syntyy, kun lapset ja nuoret samanaikaisesti nähdään oman

elämänsä toimijoina, mutta samalla yhteiskunnallisesti asemaltaan marginaalisessa

asemassa olevina ja siten myös erityistä suojelua vaativana tiedontuottajina. (Vehka-

lahti & Rutanen ym. 2010, 16.)

Kysyin nuorilta ennen ryhmämme päättymistä, että haluavatko he ensin lukea tutki-

mukseni raportin, ennen kun lähetän sen julkaistavaksi. He vastasivat näin:

R2: Ei tarvi luetuttaa, eikä mitään. Kunhan se asia on selvänä niin, että
niillä tiedoilla ei tehdä uusia kaulapantoja ja hihnoja, vaan siinä koroste-
taan sitä nuorten sanaa siinä.
R3: Joo kyllä. Toi on hyvä.
R2: Meillä on tarpeeksi lakeja ja sääntöjä ja tommosta. Niitä ei tarvi yh-
tään enempää.
(Yhteinen/ Ks. selitys luvusta 2.3)

Tieto ja tiedontuotanto ovat hallinnan mekanismeja. Käsitteellistämiset ja siihen liitty-

vät käytännöt, kuten kategorisoinnit ja niiden välille asetettavat keskinäiset suhteet

tuottavat ja poissulkevat eroja, häivyttävät vallan ja hierarkisoivat. Siksi tieto ei ole

koskaan viatonta. (Ronkainen 1999, 15.) Jotta tutkija pystyisi käyttämään tiedon tuot-

tamiseen liittyvää valta-asemaansa oikein, hänen on tutkimuksen tuloksia julkaistes-

saan oltava tietoinen vallastaan (Kallio 2010, 181).

Minun aineistoni tuottamiseen on osallistunut itseni lisäksi neljä henkilöä. He ovat

luottaneet minuun siinä, että heidän henkilöllisyytensä ei paljastu tutkimuksen aikana

ja etten tutkimuksellani aiheuta heille haittaa tai mielipahaa. En voi ajatella, että olen

huolehtinut eettisyyden vaateesta, jos huolehdin pelkästään siitä, että tutkimusaineisto-

ni mahdollistaneet henkilöt pysyvät tuntemattomina. Minun on huolehdittava myös sii-

tä, että kirjoittamiseni, aineistovalintani ja tulkintani eivät loukkaa osallistujia. He ovat

luottaneet minuun antaessaan minulle tietoa asioista, joita he eivät välttämättä halun-

neet paljastaa. Heidän antamien tietojen ansiosta olen oivaltanut teoreettisesti rakenne-

tun nuorisososiaalityön elementtitaloni puutteellisuuden.
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2.2 Remontti nuorisososiaalityön elementtitaloon

Tein sosiaalityön opintoihini liittyvän kandidaatin tutkielmani nuorisososiaalityöstä.

Siinä teoreettisesti ja lähdekirjallisuuden perusteella kehittelin nuorisososiaalityön mal-

lin, jonka nimesin nuorisososiaalityön elementtitaloksi (kuvio 1). Aukaisen seuraavaksi

elementtitaloani, koska olen vertaillut sitä ja sen ominaisuuksia gradu-tutkielmaani

varten kerättyyn aineistoon ja sen antamiin uudenlaisiin näkökulmiin.

Kuvio 1: Nuorisososiaalityön elementtitalo kandidaatin tutkielmassa.

Talo  itsessään  kuvaa  turvallisuutta  ja  tuttuutta.  Talon  sisällä  olevat  elementit  puoles-

taan kuvaavat nuorisososiaalityön tarvitsemia keinoja ja lähestymistapoja. Elementtita-

lossa nuorisososiaalityö perustuu läpinäkyvälle ja selkeälle järjestelmälle, jonka nuoret

ymmärtävät ja kokevat tärkeäksi. Yksinkertainen järjestelmä helpottaa myös viran-

omaisten tulkintaa erilaisista ohjeistuksista. Seinät taloon rakentuivat nuorten omalla

tiedolla ja ammattilaisten osaamisella. Tässä rakennelmassa nuoren asiantuntijuuden

ohittaminen kaataa koko talon ja aiheuttaa muiden nuorisososiaalityön elementtien

murskaantumisen talon raunioihin. Sama tapahtuu, jos sosiaalityöntekijän ammattitaito

on puutteellinen tai tietotaitoa nuoren kanssa tehtävästä työstä ei osata hyödyntää no-

peasti vaihtuvissa asiakastilanteissa.
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Kunnioittava kohtaaminen, riittävä aika ja oikea ajoitus ovat talon perustiiliä. Ilman

nuorta kunnioittavaa kohtaamista ajalla ja ajoituksella ei ole merkitystä. Ajoitus on

oleellisin elementti avun antamisessa, neuvomisessa ja ohjaamisessa. Väärä ajoitus ai-

heuttaa vastavoimaa ja estää nuorta kuulemasta työntekijää. Ajoitusta tarvitaan myös

oikea-aikaisen vastuun antamisen ja motivaation herättelyyn. Väärin ajoitettu liiallinen

vastuu tai liian aikainen vaatimus muutoksesta, aiheuttaa nuorelle ahdistusta ja heiken-

tää motivaatiota tehdä yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa. Joskus parasta ajan anta-

misesta on se, että työntekijä uskaltaa odottaa nuoren omaa aloitetta. Silloin työnteki-

jän tehtävänä on vakuuttaa nuori siitä, että apua on saatavilla heti, kun hän sitä itse ha-

luaa.

Nuorisososiaalityön elementtitalossa sijoitin vuorovaikutuksen ja kohtaamisen oveen,

koska vain niiden avulla sosiaalityö nuorten asiakkaitten kanssa mahdollistuu. Jätin

nuorisososiaalityön elementtitaloon tyhjää seinäpintaa, joka kuvaa mahdollisuutta luo-

da näihin pintoihin tilanteeseen sopivia kohtaamisia. Tyhjä tila mahdollistaa luovat,

hetkeen sopivat ratkaisut ja keskustelut. Aina ei tarvitse kaikkia asioita ratkaista tässä

ja nyt. Joskus riittää kun vain kuulee ja antaa toisen tulla kuulluksi. Asensin nuori-

sososiaalityön elementtitaloon ikkunan siksi, että sisältä täytyy nähdä ympäristöön ja

siinä tapahtuviin ilmiöihin. Sosiaalityö ei voi ymmärtää nuoruutta tai nuorten tekemiä

ratkaisuja, jos se ei ymmärrä yhteiskunnallisia muutoksia nuorten elämässä. Kilpailu-

henkisyys ja menestymisen pakko asettavat nuorille monenlaisia haasteita. Sosiaali-

työn on ymmärrettävä, ettei kaikilla nuorille ole taitoja tai edes halua osallistua tämän-

kaltaiseen kilpajuoksuun. Nuorisososiaalityön yhtenä oleellisena tehtävänä on löytää

yhteiskunnallista tilaa ja hyväksyntää niille nuorille, jotka eivät pärjää kulutus- ja kou-

lutusyhteiskunnan vaatimilla meriiteillä. Erilaisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittami-

nen edellyttää, että kaikilta ei vaadita samoja suoritteita, eikä nuoria aseteta aktii-

visuusasteen perusteella eriarvoiseen asemaan.

Ikkunasta on mahdollista nähdä talon sisälle sekä siihen, minkälaisia taitoja ja asioita

on tarpeen muistaa nuoren kanssa toimittaessa. Tärkeintä on muistaa nuoren oma ym-

märrys tilanteestaan ja tilan antaminen nuoren omille valinnoille ja ratkaisuille. Näin

mahdollistuu nuoren oman äänen kuuleminen ja kunnioittaminen. Avun tarjonta, moti-

vointi ja vastuuttaminen kuuluvat sisätöihin ja rakentuvat nuoren ehdoilla ja hänen
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omien voimavarojensa mukaan. Näillä elementeillä uskoin, että nuorille voidaan tarjo-

ta yksilöllistä, joustavaa ja nuoren tilanteeseen räätälöityä palvelua.

Vasta nuorten ryhmään osallistuessani ymmärsin, että nuorisososiaalityön elementtita-

loni on puutteellinen. Olin rakentanut sen teoreettisesti ja käytännön työssä ymmärsin,

että en ollut huomioinut mallissani läheskään kaikkia tarpeellisia elementtejä. Ryhmän

aikana pitämäni kenttäpäiväkirjani merkinnästä huomaa, että varmuuteni nuorisososi-

aalityön mallista karisee ja alan näkemään asioita toisin.

Itselle tuli mieleen, että sosiaalityön tulisi olla kuin virtaava vesi joessa,
joka vyöryy ja myllertää jokaisessa joen kohdassa omalla tavallaan. Ei ole
olemassa keskiverto nuorta, eikä keskiverto mallia, jolla voidaan ohjata
kaikkia nuoria. Pitää toimia hetkessä. Olla avoinna tilanteille, eikä opetel-
la yhtä sapluunaa, jolla ratkaisee kaikki tapaukset.

Minulta puuttui hienosta nuorisososiaalityön talostani käytännön todellisuus. Nuorten

ryhmän toimintaan osallistuminen antoi minulle kipeästi tarvitsemani käytännön näkö-

kulman. Siksi halusin jatkaa nuorisososiaalityön kehittämistä ja elementtien täsmentä-

mistä sekä syventämistä gradututkielmassani.

2.3 Ryhmäkeskusteluista uusia näkökulmia

Osallistuin ohjaajana alle 25-vuotialle nuorille suunnattuun kuntouttavan työtoiminnan

ryhmään. Nuorten ryhmän päätavoitteena oli nuorille suunnatun sosiaalityön kehittä-

minen. Ryhmän toteutuksen mahdollisti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuk-

sen (Poske) hallinnoima Pohjoisen alueen Kaste –hanke (PaKaste). Sen yhtenä tavoit-

teena oli kehittää ryhmämuotoisten työmenetelmien haltuunottoa Lapissa. Nuoret oli-

vat ryhmässä kehittäjä-asiakkaina, joiden kokemustieto palveluista ja palvelujärjestel-

män selkeydestä oli lähtökohtana sosiaalityön muutostarpeiden arvioinnille. Tavoittee-

na oli myös, että nuoret saavat sosiaalityöstä positiivisen kokemuksen ja lisätietoa

olemassa olevista palveluista. Ryhmä kokoontui kolmen kuukauden ajan kerran viikos-

sa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan neljän tunnin kestoisiin viikkotapaamisiin oli

tarkoitus sisällyttää palveluihin tutustumista, terveystarkastuksia, koulutusvaihtoehto-
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jen etsimistä ja muita perinteisiä sisältöjä. Muina ohjaajina nuorten ryhmässä toimivat

kaksi sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavaa työntekijää (Laki sosiaalihuollon am-

matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272, § 3).

Osallistujia nuorten ryhmään haettiin sosiaalityöntekijöiden ja Työ- ja elinkeinotoimis-

ton (Te-toimisto) virkailijoiden avustuksella. Ainoa selkeästi asetettu kriteeri valintaan

oli alle 25 -vuoden ikä, muutoin virkailijat saivat itse päättää kenelle ryhmästä voisi ol-

la apua. Noin viidestätoista ehdotetusta nuoresta saimme ryhmään sitoutumaan kaksi

nuorta. Kaksi nuorta eivät muodosta ryhmää. Kun siihen liitetään kolme ohjaajaa, niin

voidaan puhua ryhmästä tai yhteisöstä, joka vuorovaikutuksen tuloksena tuottaa uutta

yhteistä kokemusta, merkityksiä, sääntöjä ja yhteistyötä (Eskola 1996, 65).

Ryhmästä keräsin tutkimukseeni aineistoa usealla eri tavalla. Ensimmäiseksi toteutin

ryhmän alussa ryhmäkeskustelun, johon osallistui kaksi nuorta, kaksi sosiaalityönteki-

jää ja minä. Ryhmäkeskustelun pohjaksi olin kirjoittanut kolme tarinaa nuorista, jotka

olivat haasteellisessa elämäntilanteessa. Keskustelut olivat hyvin intensiivisiä ja ryhmä

jaksoi käydä läpi vain kahden keksityn nuoren Leevin ja Mirkan tarinat (liite 1) läpi.

Nämä kuvitteelliset nuoret Mirka ja Leevi olivat tilanteessa, jossa sosiaalityö oli puut-

tumassa heidän elämäänsä. Mirkalla oli paljon poissaoloja koulusta. Poliisi teki hänestä

lastensuojeluilmoituksen sen jälkeen, kun Mirka löydettiin sammuneena rappukäytä-

västä. Leevi puolestaan oli keskeyttänyt kolmesti eri alojen opinnot ja oli nyt aktivoin-

tisuunnitelman teossa TE- toimistossa.

Ryhmäkeskustelun tarkoituksena oli löytää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, miten tari-

noissa olevia Mirkaa ja Leeviä voidaan auttaa sosiaalityön keinoin. Tämän keskustelun

nauhoituksesta voi selvästi kuulla, että ryhmäläisillä on vaikeuksia ymmärtää toisiaan

tai antaa tilaa erilaisille mielipiteille. Sosiaalityöntekijät ja nuoret ovat omia ajatuksia

puolustavalla kannalla. Nuorten on sanottava ryhmässä mielipiteensä painokkaammin

voidakseen pitää puolensa, valta-asemassa olevia työntekijöiden keskellä. Työntekijät

puolestaan perustelevat ajatuksiaan vedoten lakeihin ja säännöksiin, mutta myös hyvin

perinteisiin arvoihin sekä toimintatapoihin. Hetkellisistä turhautumisista ja väärinym-

märryksistä huolimatta, tai ehkä juuri niiden takia, ryhmäläiset tuottavat monipuolista

ja värikästä tietoa Mirkan ja Leevin tilanteiden ratkaisemiseksi.
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Alkuperäisen tutkimussuunnitelmani mukaan olisin tehnyt tutkielmani vain näiden

kahden tarinan ratkaisujen varaan. Ymmärsin kuitenkin, että aineistoni olisi tutkimuk-

sen tekoon liian vaatimaton. Siksi pyysin ryhmältä, että saisin äänittää ryhmästä vielä

lisää materiaalia ja pyyntöni hyväksyttiin.

Toiseksi äänitin nuorten kuntouttavan työtoiminnan ryhmän lopuksi yhteisen arviointi-

keskustelun. Siinä kaksi nuorta, kaksi sosiaalityöntekijää ja minä, arvioimme mitä

kolme kuukautta kestäneen nuorten ryhmän aikana oli tapahtunut. Mitä tavoitteita

ryhmämme oli saavuttanut ja miten nuorisososiaalityötä pitää jatkaa eteenpäin. Tämän

aineiston nauhoituksesta voi kuulla, että viidestä henkilöstä on muodostunut yhtenäi-

nen ryhmä. He eivät ole enää eri asemassa olevia työntekijöitä ja nuoria, vaan henkilöi-

tä, jotka ovat jakaneet kolmen kuukauden ajan yhteisiä kokemuksia, ajatuksia ja toi-

mintoja. He eivät vieläkään ole samaa mieltä asioista, mutta he ovat valmiita neuvotte-

lemaan ja hakemaan yhteistä ymmärrystä. Valta-asetelmat ovat hävinneet ja tilalle on

syntynyt luottamuksellista ja avointa keskustelua.Kolmantena aineistona minulla on

sosiaalityöntekijöiden välinen arviointikeskustelu ryhmän toiminnasta ja saavutetuista

tuloksista. Kaikkiin keskusteluihin olen itse osallistunut niin tutkijana kuin yhtenä

ryhmäläisenä. Ryhmän ajan olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa omista havainnoistani ja

ajatuksistani, jotka ovat nousseet ryhmän toiminnan aikana esiin.

Kuntouttavan työtoiminnan nuorten ryhmään osallistuneet työntekijät ja nuoret ovat

ryhmäkeskustelujen avulla antaneet minulle uutta tietoa, jonka olen analysoinut. Olen

lähtenyt liikkeelle tiedosta, että kandidaatin tutkielmassani tekemäni nuorisososiaali-

työn elementtitalo tarvitsee osin remonttia. Olen käyttänyt analysoinnissa aineistoa

ryhmiin jaottelevina luokkina aikaisemmin kandidaatin työssä löytämiäni seitsemää

elementtiä:

– aika/ajoitus

– eettisyys

– rakenteet

– kokemus

– menetelmät

– vuorovaikutus

– motivaatio
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Olen koonnut kuvioon 2 yhteenvedon tutkimuksen kulusta ja siihen vaikuttaneista asi-

oista. Avaan tarkemmin ymmärrystäni tiedon rakentumisesta ja analysointiani luvussa

7. Olen vertaillut analysoinnin ryhmäkeskustelujen avulla saamaani tietoa vanhaan

nuorisososiaalityön elementtitaloon ja olemassa olevaan tieteelliseen tutkimukseen.

Analysoinnin ja vertailun sekä ajattelun tuloksena olen kehitellyt ja muotoillut näkö-

kulmia uudenlaisesta nuorisososiaalityöstä.

Kuvio 2: Tutkimuksen toteutus analysoimalla ja vertailemalla tutkimusaineistoa nuorisososiaa-

lityön elementtitaloon.

Kun viittaan tekstissäni analysoituun aineistooni, käytän siitä termejä aineisto tai ryh-

mäkeskustelu. Aineistolainaukseni olen tekstissä sisentänyt ja erotellut kursiivilla teks-

tillä. Olen käyttänyt hakasulkeita, jonka sisällä on pisteitä [..] jos olen poistanut laina-

uksesta tekstiä. Poistetut tekstit ovat olleet täytesanoja, toistoja tai ajatushapuilua. Olen

käyttänyt myös hakasulkeita täydentääkseni asiayhteyttä, josta puhutaan. Näin olen

pyrkinyt helpottamaan aineistokatkelmien luettavuutta.

Aineistolainauksissani käytän nuorten ryhmään osallistuvista henkilöistä lyhennystä

R1- R5. Näiden merkintöjen ei ole tarkoitus pitää salassa sitä, kuka puhujista on nuori

ja kuka puolestaan työntekijä. Yhteneväisen nimeämisen tarkoitus on osoittaa, että

ryhmässä jokainen osallistuja on tasa-arvoisessa asemassa tiedon tuottamiseen nähden.

Ryhmässä kaikkien osallistujien mielipiteillä ja ajatuksilla on erilaisesta yhteiskunnal-
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lisesta asemasta huolimatta paikkansa. Jokaisella tuotetulla tiedolla on merkitystä, ei

sillä, onko tiedon tuottaja nuori vai työntekijä. Eri ryhmäkeskustelut olen merkinnyt

sulkeisiin aineistokatkelman jälkeen seuraavasti: Leevin tarina (Leevi), Mirkan tarina

(Mirka), nuorten ja työntekijöiden yhteinen arviointipalaveri kolmen kuukauden ryh-

mästä (Yhteinen) ja työntekijöiden välinen arviointikeskustelu (Työntekijät). Omat

kenttämuistiinpanoni ilmoitan erikseen tekstin yhteydessä.
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3 Järjestelmä kusee niskaan

3.1 Järjestelmä kuin leegolinna nurinpäin

Olen koonnut kuvioon 3 esimerkin Kansaeläkelaitoksen (Kela), Työ- ja elinkeinotoi-

miston (TE-toimisto) ja sosiaalitoimen nuoria koskevasta palvelujärjestelmästä. Kuvio

ei ole kaikenkattava, vaan sen on tarkoitus luoda mielikuvaa järjestelmästä ja sen mo-

nikerroksisuudesta.

Kuvio 3: Esimerkki alle 25 -vuotiaita nuoria koskevasta palvelujärjestelmästä.

Taulukossa osaset näyttäytyvät hyvinkin selkeänä ja yksikertaisena. Se monimutkais-

tuu, kun ymmärtää, että kaikissa virastoissa noudatetaan omia säännöksiä ja ohjeita.

Jos esimerkiksi ammattikouluttamaton nuori on saanut kouluun hakemattomuutensa

takia työssäolovelvoitteen TE-toimistosta, niin silloin nuori ei ole oikeutettu Kelan

työmarkkinatukeen velvoitteen asettaman määräajan aikana. Työssäolovelvoitteen

nuori voi kumota yleensä joko koulutukseen osallistumalla tai hakeutumalla töihin vel-
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voitteen määrittelemäksi ajaksi. (Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290, 8 luku.) Nuori

voi hakea työssäolovelvoitteen aikana toimeentulotukea sosiaalitoimistossa, mutta so-

siaalityöntekijällä on oikeus alentaa toimeentulotuen määrää 20–40 %, koska nuori ei

ole toiminut yhteiskunnan asettamien normien mukaisesti (Laki toimeentulotuesta

30.12.1997/1412, § 10). Jos nuori tuona määräaikana osallistuu työvoimapoliittiseen

toimintaan, hän saa Kelalta työmarkkinatukea edellyttäen, ettei toimenpide ole sosiaa-

litoimen järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa.

Reijo Väärälä (2012) totesi puheessaan aikuissosiaalityön päivillä että, sosiaalityön

keskeiset työvälineet ovat muiden viranomaisten hallinnassa. Esimerkiksi koulutukses-

ta, asumisesta ja työttömyyden hoidosta vastaavat muut hallinnonalat. Samalla ne ovat

niitä teemoja, joiden ympärillä sosiaalityön asiakkaiden ongelmat eniten esiintyvät.

Sosiaalityöntekijän pitää osata ohjata asiakasta tilanteissa, jossa jokainen instituutio pi-

tää kiinni omien normiensa ja ohjeittensa oikeellisuudesta. Se tekee yhteistyön moni-

mutkaiseksi ja jopa mahdottomaksi.

R4: Toi järjestelmä ei niin ku ymmärrä omaa tarvettaan, eikä se ymmärrä
ton Leevin tarvetta. Että ihan päin vittua koko järjestelmä.
(Leevi)

____

R2:Mä oon vieläkin sitä mieltä, että järjestelmä kusee niskaan ja tää
homma on ihan perseestä, että se on vähän kiikun kaakun.
(Yhteinen)

Tutkimusaineistossani järjestelmä ei tarkoita pelkästään sosiaalityötä ja Te-toimiston

toimenpiteitä, vaan se kattaa mukaansa myös koulun ja laajasti koko yhteiskunnan ra-

kentaman koneiston. Nuorten kokemus vaikeaselkoisesta järjestelmästä ei ole uusi

asia, vaan sen on esimerkiksi havainnut jo Anneli Pohjola vuonna 1994 tekemässään

väitöskirjassaan. Hän (mt., 162) toteaa, että nuorilla on vaikeaa hahmottaa eri järjes-

telmien keskenään ristiriitaisia odotuksia ja toisaalta järjestelmien vaikeaselkoisuus ja

epäjohdonmukaisuus eivät todellisuudessa näyttäydy nuorille palveluna.

Vuoden 1994 jälkeen nuorten aktivoimiseksi työmarkkinoille on luotu toinen toistaan

parantavia lakeja, säännöksiä ja ohjeita. Viimeisimpinä niistä on vuonna 2010 tullut

paranneltu ohjeistus nuorten yhteiskuntatakuusta (Työ- ja elinkeinoministeriön ohje
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2010). Se lupaa kaikille alle 25 –vuotiaille nuorille työtä, koulutusta tai muuta nuoren

tarpeeseen soveltuvaa toimenpidettä kolmen kuukauden sisällä siitä, kun nuori on il-

moittautunut työttömäksi työnhakijaksi Te-toimistoon. Ohjeessa neuvotaan virkailijoi-

ta muun muassa tapaamaan nuoria tiiviimmin, mutta velvoitetaan myös nuoria itseään

toimimaan aktiivisesti oman tilanteensa parantamiseksi. Ohjeessa nuoret on jaoteltu

kolmeen eri segmenttiin eli suoraan työmarkkinoille meneviin, osaamisen kehittämisen

kautta työllistyviin ja viimeisenä ammattikouluttamattomien segmenttiin. (Mt., 9-11.)

Tämä pari vuotta sitten laadittu nuorten yhteiskuntatakuu on alistettu jo uuden työryh-

män arvioitavaksi ja paranneltavaksi (Nuorten yhteiskuntatakuu-työryhmän asettami-

nen 2011). Kun uusia ohjeita laaditaan, niillä usein paikataan aikaisempien ohjeistus-

ten, lakien ja sääntöjen aukkoja. Säädösten monikerroksisuus, jatkuvat muutokset ja

korjaukset jo tehtyihin ohjeisiin eivät pelkästään tuota ongelmia nuorille, vaan myös

viranomaisille (Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö 2009, 54). Järjestelmä voi näyt-

täytyä nuorille hölmöläisten tilkkutäkiltä, josta toisesta päästä leikataan ja toiseen pää-

hän liitetään.

R2: No siis tää ylipäätänsä kun me puhutaan järjestelmästä, niin se puhu-
taan, että oltais rakennettu leegolinna väärinpäin.
(Leevi)

Nuorten segmentoinnit, aktivoinnit ja niiden kautta tiukentuneet ohjeistukset ovat hy-

vää tarkoittavia ja saattavat auttaa useimpia nuoria eteenpäin. Aktiivinen, itsestään

huolehtiva nuori on tämän järjestelmän ihanne, koska hän tavoittaa yhteiskunnan aset-

tamat aktiivisuuden kriteerit työhön tai koulutukseen lähtemisen helposti ja vaivatta.

Jos tähän järjestelmään tulee nuori, joka on saanut siipiinsä kolhuja lapsesta asti kou-

lukiusaamisen, perheväkivallan tai muun nuoren sielua ja itsetuntoa vaurioittaneen ta-

pahtuman takia, niin silloin yhteiskunnan ihannenuorikriteerit saattavat olla tavoitta-

mattomissa.

R2: Se vähän hankaloittaa sitä juttua[palveluiden suunnittelua] siinä niin,
että siellä jotka tekee näitä palveluita kaikille ihmisille, niin siellä ei ole
nuoria. Niin, ihmiset on vähän miettinyt, että mimmosia palveluita ne nuo-
ret tarvii sitten, se on vissiin vähän hakusessa sitten.
(Yhteinen)
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Palveluja suunnitellaan ja määritellään ylhäältä käsin valtaapitävien toimesta, ilman et-

tä heillä on konkreettista tuntumaa nuorten todellisista elämänolosuhteista. Sellaisten

henkilöiden, joiden toimintamahdollisuudet ovat syystä tai toisesta rajoittuneet, on ää-

rimmäisen vaikeaa hahmottaa omaa oikeudellista asemaansa tai saada ajantasaista tieto

omaan tilanteeseensa vaikuttavista normeista ja ohjeista (Rakenteet, avuttomuus ja

lainsäädäntö 2009, 54). C. Wright Mills’n (1990, 163) mukaan monet yhteiskunnalliset

tapahtumat näyttävät yksilön näkökulmasta manipulaation, hallinnon tai sokean liik-

keen tulokselta, koska yhteiskunnallinen valta on näkymätöntä. Kun vallankäyttöä ei

tehdä näkyväksi, tavallinen ihminen ei pysty näkemään tai ratkaisemaan, mikä voima

on vaarantamassa hänelle tärkeitä, mutta hämärässä olevia arvoja. Tutkimissani ryh-

mäkeskusteluissa ja toisaalta koko kolme kuukautta kestäneessä ryhmätoiminnassa

päädyimme usein keskustelemaan koko järjestelmän räjäyttämisestä.

R4: Se on aika ilmiselvää, jos on silmät auki, että te ette sitä[koulutusta]
tarvitse, vaan te tarvitsette jonkun, joka tuhoaa tän koko paskan.
(Leevi)

____

R1:Vaikka onkin, nää[nuoret] on sanonu sitä koko ajan, että pitää räjäyt-
tää se koko vanha..
R3:..soosi
(Työntekijät)

Järjestelmän räjäyttäminen näyttäytyi minulle alkuun hyvinkin pelottavana ja totaalise-

na vaihtoehtona. Olen kirjoittanut nuorten ryhmästä pitämääni kenttäpäiväkirjaani seu-

raavan tekstin:

Puhuimme eri järjestelmästä, puhuimme eri kielillä. Minä ajattelin esi-
merkiksi aktivointipolitiikkaa, kun nuoret taas [puhuivat]jostain isommas-
ta: ”Jokaisessa ihmisessä on valo, jonka järjestelmä kahlitsee. Järjestelmä
pitää tuhota, että valo pääsee loistamaan.” Tuhoaminen oli minun mieles-
tä jotain peruuttamatonta, nuorten mielestä alku jollekin uudelle mahdol-
lisuudelle.[…] Minä kommentoin, että jos kaikki räjäytetään, niin kukaan
ei jää ihmettelemään muutosta. Nuoret huomattavat, että ei ihmisiä tuho-
ta.

Tuhoaminen ja räjäyttäminen palauttivat väistämättä mieleeni Suomessa tapahtuneet

joukkosurmat Vantaalla, Jokelassa ja Kauhajoella. Sitä nuoret eivät kuitenkaan tarkoit-

taneet, vaan nyt ymmärrettynä ja ryhmäkeskusteluista havaittuna ryhmäläiset halusivat
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rakentaa järjestelmän nuorten todellisista tarpeista käsin. Nykyisen järjestelmän kor-

jaaminen paikkaamalla paikan viereen, aiheuttaa vain uusia repeämiä. Tämän voi jo-

kainen todentaa paikkaamalla omia housujaan. Ilman tieteellistä tutkimustakin huo-

maa, että housut repeävät aina uudestaan paikatun kohdan vierestä. Päivi Nurmi-

Koikkalainen (2006, 174) toteaa, että mikään laki ei lopullisesti pysty varmistamaan

kenenkään oikeuksien toteutumista, vaan lainsäädäntö antaa ohjeistusta käytännölle.

Jokaisen yksittäisen toimijan ja yhteisön vastuulla on luoda eettistä ymmärrystä ja itse-

ohjautuvuutta. Eettisesti kestävä toiminta syntyy ihmisten omasta ymmärryksestä, ha-

lusta ja sitoutumisesta, ei rangaistuksista, valvonnasta tai palkkion toivosta.

Pohjolan (2002, 47) mielestä pelkkä lain noudattaminen viranomaiskäytännöissä ei

tarkoita samaa kuin asiakkaan kokemus hyvästä palvelusta. Lakia ja säännöksiä on

mahdollista toteuttaa nuoren asiassa joko mahdollistamisen tai rajaamisen näkökulmas-

ta. Otan käytännön esimerkin TE-hallinnon tarjoamasta palkkatuesta, jonka avulla on

tarkoitus madaltaa työnantajan kynnystä palkata nuori työsuhteeseen. Lain mukaan

palkkatukeen on oikeutettu esimerkiksi vailla ammatillista koulutusta oleva työtön

työnhakija (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 30.12.2002/1295, 7 luku 1a).

Tuon lain asettamisen jälkeen työministeriö on antanut uuden ohjeen nuorten palkka-

tukeen liittyen (Työ- ja elinkeinoministeriön ohje nuorten yhteiskuntatakuusta 2010)

Tässä ohjeessa sivu sivulta kehotetaan työntekijöitä ohjaamaan, tukemaan ja edistä-

mään nuorten yksilöllistä polkua kohti työllistymistä. TE-toimistoja kehotetaan ohjees-

sa ohjaamaan nuoria nuorten työpajalle työmarkkinatuen turvin työharjoitteluun, työ-

elämävalmennukseen ja työkokeiluun. Ohje suosittelee yhdellä lauseella, että ammatil-

lista koulutusta vailla olevan nuoren kohdalla nuorten työpajatoimintaa ei toteuteta

palkkatuetussa työssä. Ohjeistuksen mukaan palkkatukityöllä on koulutukseen kannus-

tavia vaikutuksia silloin kun, palkkatuetussa työssä ovat ainoastaan ammatillisen kou-

lutuksen suorittaneet ja ammatilliset valmiudet omaavat nuoret. (Mt., 16.) Tällä hetkel-

lä esimerkiksi Lapin TE-hallinto tulkitsee tämän ohjeen kirjaimellisesti, eikä myönnä

palkkatukea ammattikouluttamattomille nuorille laisinkaan. Laki antaa Te-toimiston

virkailijalle mahdollisuuden myöntää palkkatukea alle 25-vuotiaalle ammattikoulutta-

mattoman nuoren työllistäjälle. Moniko virkailija uhmaa työministeriön ohjeessa ole-

vaa yhtä lausetta ja TE-hallinnon tulkintaa siitä?
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Ryhmäkeskustelussa todetaan, että järjestelmästä vapaata yhteiskuntaa ei voi olla ole-

massa, koska tuhotun tilalle syntyy aina uusi. Kun olen seurannut tiedotusvälineistä

nykyistä euron kriisiin liittyvää keskustelua vakausrahastoista, velkajärjestelyistä ja eu-

ron pelastamisesta, olen ymmärtänyt ryhmäkeskusteluissa tuotettua järjestelmän tu-

hoamista toisesta näkökulmasta. Kaikki korjausliikkeet ovat silmänlumetta, niin kauan

kuin markkinatalouden perusajatus nojautuu tuottavuuden lisäämiseen ja rahan yk-

sisuuntaiseen virtaamiseen niille, joilla sitä jo entuudestaan on. Tilanteen todelliseen

korjaamiseen tarvitaan tapahtuma, joka osoittaa vanhojen rakenteiden järjettömyyden

ja sekavuuden. Aivan samalla tavalla nuoria koskevasta palvelujärjestelmästä pitää

puhdistaa tiedostot vanhoista monimutkaisista toimintatavoista. Pitää luopua paljosta

vanhasta, että uudelle voi syntyä tilaa. Nuorten kielellä puhdistautuminen konkretisoi-

tuu räjäyttämällä.

Uskon, että liian musta-valkoinen ajatteluni järjestelmän totaalisesta uudistamisesta ei

saa moneltakaan kannatusta. Siksi tuon esiin Anu Muurin (2009, 61) ajatuksen järjes-

telmän parantamisesta. Hänen mielestään julkisessa palvelutuotannossa on löydettävä

ratkaisuja muutoksen ja jatkuvuuden välillä. Järjestelmän vahvuudet ja toimivat osa-

alueet voidaan säilyttää. Uusien menetelmien kehittäminen pitää suunnata siihen aluee-

seen sosiaalipalveluja, jotka eivät toimi tai vastaa käyttäjien tarpeita. Muurin ajatus

toimii edellyttäen, että järjestelmä ja viranomaiset uskaltavat kohdata ja nähdä ongel-

makohdat. Näkemisen jälkeen viranomaisten on oltava halukkaita ja rohkeita tekemään

tarvittaessa radikaalejakin muutoksia sääntöihin ja lakeihin. Ongelmakohtien näkyväk-

si tekemiseen ja uusien rakennelmien suunnittelemiseen pitää ottaa mukaan nuoret.

Nuorten sitouttaminen sosiaalityön järjestelmän kehittämiseen edellyttää sitä, että nuo-

ret luottavat sosiaalityön tarkoitusperiin. Aineistostani havaitsin, että luottamukselli-

suuden rakentuminen nuorten ja sosiaalityön välillä, on vielä alkutekijöissään. Sosiaa-

lityön julkinen maine ja toisaalta epäluuloisuus sosiaalityöntekijöitä kohtaan, saavat

nuoret varautuneiksi.
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3.2 Sosiaalityö puistattaa

Nikel Partonin ja Patrick O’Byrnen (2000, 75) mukaan sosiaalityön asiakkaat ovat eni-

ten moittineet sosiaalityötä salassapidon ja luottamuksellisuuden puutteista. Ne ovat

eettisiä arvoja, jotka näkyvinä rakentavat tai murtavat sosiaalityön mainetta ja arvos-

tusta. Kandidaatin tutkielmassani en huomioinut sosiaalityön mainetta oleellisena teki-

jä nuorisososiaalityössä. Gradu -tutkielmani aineistossa sosiaalityön maine saa merkit-

tävän näkyvyyden.

R2:Yleinen käsitys on mulla ennen ollut semmonen, että sosiaalityöntekijä
on semmonen hemmetin tiukkapipo asioissa ja se vain rustaa ihmiselle
lappuja ja sanoo, että joo sitä rahaa tulee tai ei tuu ja that's it.
(Yhteinen)

Edellä oleva aineistoesimerkki on yksi mahdollinen ajattelumalli sosiaalityöstä. Laura

Tiitinen (2011) on todennut, että kun viranomainen ei täytä tiedottamisen tyhjiötä asi-

allisella tiedolla, se väistämättä täyttyy vääristyneillä tiedoilla ja epämääräisillä huhuil-

la. Tiitinen (2008) on tutkinut gradussaan sosiaalitoimen rakenteellista hiljaisuutta ja

toisaalta viestinnän vähäisyyttä tai puutteellisuutta. Hän toteaa johtopäätöksissään, että

parhaimmillaan hyvä viestintä tekee sosiaalitoimesta helposti lähestyttävän ja ymmär-

rettävän. Avoin viestintä, jos sitä toteutettaisiin, nostaisi puolestaan sosiaalityön arvos-

tusta kaikkien kansalaisten silmissä. (Mt., 128.)

Toinen mielikuva sosiaalityöstä on se, että sosiaalityö ottaa lapsia huostaan milloin

mistäkin syystä. Syksyllä 2011 tätä sosiaalityöhön liittyvää epäluuloa pääsi julkisuu-

dessa lisäämään Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen dosentti Ursula

Schwab. Hän mukaansa vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattaminen voi olla pe-

rustelu lapsen huostaanotolle (Ambrusin 2011). Oli dosentin kommentti tahaton tai ta-

hallinen, pohjalla on uskoakseni hyvin yleinen käsitys sosiaalityöstä ja etenkin lasten-

suojelutyöstä. Tiitisen (2008, 124) mukaan sosiaalityö itse vahvistaa viestinnällään tai

viestinnän puutteen takia lastensuojelun olevan pelkkää lapsien huostaanottoa.

Kun kehitimme nuorten ryhmässä Internetin Facebook-alustalle suljettua kehittämis- ja

keskustelufoorumia, sosiaalityötyöntekijät kirjautuivat palveluun selkeästi työntekijä-
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roolissa. Työroolin näkyminen nuorille suunnatussa palvelussa ei ryhmän mielestä ol-

lut vetovoimatekijä, vaan päinvastoin.

R2:Joo, alko vaan se mietityttää, että onko teijän aivan pakko lisätä [fa-
cebookissa] ne sostyö siihen oman nimen perään?
R3: Miksi?
R2: [..]Se vähän puistattaa vähän muita ihmisiä.
(Yhteinen)

Sosiaalityön liittäminen Facebookissa työntekijän nimen perään sai nuoret ottamaan

etäisyyttä tai kokemaan vastenmielisyyttä. Vastenmielisyys puolestaan estää ottamasta

yhteyttä sosiaalityöntekijään, vaikka tarve siihen olisikin. Jos sosiaalityö näyttäytyy

nuorille pelkästään rahanjakamisena, lasten ja nuorten huostaan ottamisena sekä byro-

kraattisena, vaikeaselkoisena ja valtaa käyttävänä toimintana, niin voiko se olla hou-

kuttelevaa ja mukaansa tempaavaa toimintaa nuoren näkökulmasta. Ryhmäkeskuste-

luissa todetaan, että tullakseen tutuksi ja luotettavaksi nuorten silmissä, sosiaalityön

täytyy näyttäytyä ja toimia jo varhain niissä paikoissa, joissa nuoret itsekin ovat. Kun

sosiaalityöntekijä näkyy ja osallistuu nuorisotaloilla, kouluissa ja muissa nuorten ta-

pahtumissa toimintaan, se luo nuorille tutumpaa ja helpommin lähestyttävämpää kuvaa

sosiaalityöstä.

Sosiaalityön pääasiallinen tehtävä on auttaa ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ovat tuen

tarpeessa. Autetuksi tulemisen tunteen sijasta nuori saattaa sosiaalitoimistosta apua ha-

kiessaan kokea, että hän menettääkin mahdollisuuden oman elämänsä ja valintojensa

tekemiseen.

R2: Se on aika usein silleen, että ihmiset ei halua, että tämmöset niin kun
viranomaiset puuttuu heidän asioihin. Ne pelkää, että ne menettää siinä
sitten kontrollinsa omasta elämästä, omista päätöksistä.
(Mirka)

Suvi Raitakarin (2006, 266) mielestä sosiaalityötä ei voida toteuttaa ilman näkemystä

hyvästä elämästä. Jokaisella työntekijällä on oma käsityksensä siitä, millaista hyvä

elämä on. Ammattilaiset kertovat asiakkaille, miten pitäisi elää ja toimia. Valmiit nä-

kemykset ja yhteiskunnan tuottamat arvolataukset mahdollistavat ammatillisen vallan-

käytön, joka perustuu jatkuvasti kiristyviin normikansalaisen kriteereihin. Nuoren elä-

mä järkiperäistetään viranomaisten taholta siten, että vain viranomaisten asettamat ta-
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voitteet ja toimet ovat suotavia. Järkiperäistäminen on Mills’n (1990, 164) mukaan si-

tä, että instituution rajoitettuihin osiin sidottu yksilö säätelee järjestelmällisesti mieliha-

lujaan, pyrkimyksiään, elämäntyyliään ja ajattelutapojaan organisaation määräysten

mukaisiksi. Tällainen järkiperäistynyt organisaatio vieraannuttaa yksilön mahdollisuu-

desta ajatella itse ja samalla hävittää hänen mahdollisuutensa vapauteen.

Kuinka monelta sosiaalityöntekijältä jää kyseenalaistamatta yhteiskunnan itsestään

selvänä tarjoamat mallit normaalista kansalaisesta ja hänen aktiivisesta toiminnastaan?

Mielikuva normaaliudesta, keskivertokansalaisesta pakottaa työntekijän helposti ver-

tailemaan asiakkaana olevia nuoria, niin sanottuihin yhteiskunnan ihannenuoriin. Nuo-

ren erilaisuus valtavirrasta saattaa antaa työntekijälle oikeutuksen käyttää työssään val-

taa työntekijäkeskeisesti. Sosiaalityöntekijän antaman ohjauksen motiivit herättivät

myös ryhmässä keskustelua.

R3: […]Se sun, kun sä laitoit siihen[facebookin viestipalstalle], että sitten
kun tuetaan nuoria, niin ne tuetaan hyväksymään tää muutenkin sairas yh-
teiskunta.[..] Täytyyhän olla sellaisiakin tukimuotoja, että jossa tuetaan
nuorta niin, että se oppii toimimaan itsenäisesti. [..] Kyllä mun mielestä,
nuoria voi tukea ilman, että heidän oma luovuus ja oma ajattelu tukehtuu.
R4: Mutta sitä ei tehdä.
(Yhteinen)

Viranomaisille on annettu valtaa siksi, että hän sen avulla voi toimia tilanteessa asiak-

kaan parhaaksi. Jos valta ja toimenpiteet muodostuvat esteeksi tai pelotteeksi nuoren

kohtaamisessa, niin vallasta on tullut tilannetta määrittelevä asia sen sijaan, että se olisi

tilanteen ratkaisemiseen liittyvä työkalu. Aineistoni keskusteluissa sosiaalityöntekijän

mahdollisuus käyttää valtaansa erilaisten toimenpiteitten muodossa, vähensi nuoren

luottamusta sosiaalityöhön ja siten rohkeutta kertoa omaa tarinaansa.

R2: Se olis niin kun vakuutettu, että jos sille[henkilölle, jolla ei ole oikeut-
ta toimenpiteisiin] menee kertomaan tätä, tätä ja tätä, niin ei tapahdu seu-
raavaa. Niin, se olis paljon varmempi vaihtoehto varmasti sitten siihen, et-
tä se menis juttelemaan jollekin.
R3: Eli tarkotatko sä sitä, että ei olis, niin kuin mahdollisuutta huos-
taanottoon tai sijaishuoltoon?
R2: Aivan.
R3: Eli, ei vois pakottaa, ei vois kiristää, vai?
R2: Niin, että ei olis niitä seuraamuksia sitten.
(Mirka)



24

Kun valta jaetaan työntekijän ja nuoren työskentelyssä, se antaa tilaa nuoren omalle

kokemukselle luoden samalla luottamuksen kudelmaa turvallisemmaksi. Pohjolan

(2009b, 83) mielestä valtaa voi käyttää asiakastyöskentelyssä myös positiivisesti, jol-

loin asiakas asettuu asiakastyöskentelyssä jakamaan asiantuntijuutta ammattilaisen

kanssa. Todellisuudessa jaettu valta voi olla vaikeaa käytännössä toteuttaa. Pohdin asi-

aa kenttäpäiväkirjassani erään ryhmän tapaamisen jälkeen:

Ohjaajan on vaikea asettua asemaan, jossa ei ota valtaa käsiinsä. Me
[työntekijät]ajattelemme etukäteen, että näin tämä homma etenee, emme-
kä uskalla irtaantua ajatuksesta. Jaettu valta vie meidät pettävälle jäälle.
Todellisessa jaetussa asiantuntijuudessa ei ole varmaa pintaa.

Tällainen vallan position muuttaminen asiakastyöskentelyssä on ideaali ajatus, mutta

se vaatii ammattilaiselta kykyä asettua kriittisesti arvioimaan omaa työtään, asenteitaan

ja arvojaan. Jokainen sosiaalityöntekijä voi kuitenkin omalla toiminnallaan ja työsken-

telyotteellaan vaikuttaa sosiaalityöhön kohdistuviin ennakkoluuloihin ja asenteisiin.

Negatiiviset mielikuvat sosiaalityöstä ja sosiaalityöntekijöistä paranevat vain tuotta-

malla ajan kanssa toisenlaisia kokemuksia nuorille. Kun aikaa ja tilaa on tarpeeksi, us-

kaltaa nuori myös avata luottamustaan sosiaalityöhön.

3.3 Kyllä se on ajankäytön opettelua

Tuija Nummela (2012) totesi aikuissosiaalityönpäivillä, että uusia työmenetelmiä kyllä

tarvitaan, mutta valitettavasti kenelläkään ei todellisuudessa ole aikaa ottaa niitä konk-

reettisesti käyttöönsä. Nummela totesi, että onkin ehkä parempi laittaa sosiaalitoimis-

toissa ovet lukkoon, niin asiakkaat eivät häiritse oikean sosiaalityön tekemistä. Lapissa

TE-toimistot ovat jo valinneet tämän työskentelytavan sulkemalla ovensa ja suositte-

lemalla asiakkaille sähköisien palvelujen hyödyntämistä. Kauanko aikaa kuluu, että so-

siaalityö siirtyy samankaltaiseen palvelutoimintaan?

Aika ei ole mikään helposti määriteltävissä oleva asia. Aika on resurssi, eli sitä joko on

tai ei ole. Tosin Tommy Hellsten (2001, 27) on kirjoittanut, että jos tukka palaa, niin
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aina on aikaa sammuttaa se. Hänen mielestään kiire ei tapahdu ihmiselle, vaan ihminen

luo kiireen omilla väärillä valinnoillaan. En tiedä millaisia vääriä valintoja sosiaali-

työntekijät Hellstenin teorian mukaan tekevät, kun en ole vielä toistaiseksi lukenut yh-

tään tutkimusta, jossa todettaisiin sosiaalityöntekijöillä olevan runsaasti aikaa käytettä-

vissään. Minun näkemyksen mukaan sosiaalityössä etupäässä käytetään aikaa Hellste-

nin mainitsemaan tukan sammuttamiseen. Loppu aika, jos sitä jää, lakaistaan tuhkaa

lattioilta.

R1: Kuinka sä olisit työskennellyt, jos he olisivat kumpikin sun asiakkaita,
niitten kanssa? Oisko ne vienyt sitten, jos sää et ois käyttänyt heidän kans-
sa tän verran aikaa, että mikä se tulos olisi heidän kanssa?
R5: niin, niin..
R1: Jos me tehtäiskin sitä sosiaalityötä niin, kun sitä pitäs tehdä, niin
meillä loppuis äkkiä aika kalenterista. Jos me lähettäis tekeen sillä tyylil-
lä[ryhmätyötä], miten näitten[nuorten] kanssa tehään. Mun mielestä me
päästiin aika pitkälle näitten kanssa. Oliko se kumminkaan sitten niin, kun
vaikka se olis siitä viikottaisesta almanakasta pois, niistä useammista
asiakastapauksista.
R5: Eihän niitä voi verrata.
R1: Ei niitä pysty vertaamaan.
R5: Tää on niin eri kokemus taas, tapa tehdä töitä, kokeilla mennä uuteen.
(Työntekijät)

Sosiaalityöntekijät ymmärtävät, että nuorelle aikaa antamalla tapahtuu muutosta. Sa-

manaikaisesti syntyy ymmärrys siitä, ettei aika riitä millään kaikille, jos työtä tehdään

niin kuin oppikirjoissa neuvotaan. Onko ajan riittämättömyys eri työmuotojen vertai-

lussa harha? Otan esimerkiksi ryhmämuotoisen työskentelytavan, joka vie työntekijän

kalenterista viikossa neljä tuntia ja siten kuukaudessa yhteensä 16 tuntia. Oletan, että

ryhmässä sosiaalityöntekijä työskentelee kuuden nuoren kanssa. Ryhmässä olevat nuo-

ret saavat työntekijältä ohjausta neljän tunnin ajan viikossa. Samalla nuoret saavat toi-

siltaa vertaistukea ja –ohjausta. Jos sosiaalityöntekijä käyttää ryhmien suunnitteluun

kaksi tuntia viikossa, niin yhteensä työntekijän kalenterista tarvitaan 24 tuntia kuukau-

dessa. Vertailen ajan kulumista yksilötyöskentelyyn. Jos sosiaalityöntekijä tapaa yksi-

löllisesti kuutta nuorta vähintään kerran viikossa yhden tunnin ajan, niin viikossa ka-

lenterista hänen tarvitsee varata aikaa kuusi tuntia ja kuukaudessa 24 tuntia nuorten ta-

paamiseen. Aikaa kuluu työntekijän kalenterista molemmissa ohjaustavoissa yhtä pal-

jon, mutta tapaamisten sisältö ja laatu saattavat olla erilaista.
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Erilaisten työmuotojen ajankäytön vertailu on ehkä turhaa. Tärkeämpää on kiinnittää

huomiota siihen, mahdollistaako ajankäyttö tavoitteiden ja inhimillisen asiakastyösken-

telyn toteutumisen. Aika voidaan myös mieltää jatkumona eilen – nyt – huomenna.

Sen, minkä minä jätän eilen tai nyt tekemättä, on minua vastassa huomenna. Jos aikaa

ei juuri nyt anneta nuorelle, niin hänelle pitää löytyä tilaa työntekijän kalenterista vielä

kolmenkymmenen vuoden päästäkin. Silloin tätä entistä nuorta, jota edelleen kuukau-

sittain tavataan, autetaan hakemaan eläkettä tai hoitopaikkaa päihde- tai mielenterve-

yspalveluja tarjoavasta laitoksesta. Lisäksi hänen mahdollisille lapsille pitää tarjota tu-

kea sosiaalitoimiston kautta, koska ulkopuolisuus ja huono-osaisuus ovat helposti peri-

tyviä ominaisuuksia (Myrskylä 2012, 7).

Erilaiset työmenetelmät, perinteiseen toimistotyöhön verrattuna saatetaan kokea vähä-

pätöisempänä kuin esimerkiksi kirjallisten päätösten tekemiset ja yksittäisten asiakkai-

den tapaamiset.

R5: Kyllähän se[ryhmä] tarpeellisia työtunteja se vei. Kyllähän se on, mut
että tällei on selvitty. Ja tavallaan se ittensä, kyllä se on ajankäytön opet-
telua, et sä ohjelmoit että..
(Työntekijät)

Toisenlainen ei-totuttu tapa toimia sosiaalityössä vei tämän lainauksen mukaan tarpeel-

lisia työtunteja, mutta se samalla mahdollisti työntekijälle tilaisuuden käsitellä ja kat-

soa ajanhallintaa toisesta näkökulmasta. Sama näkökulma saattaa antaa ratkaisun sii-

hen ryhmäkeskustelussa pohdittuun ongelmaan, että nuori odottaa sosiaalityöntekijältä

nopeaa reagointia nuoren yhteydenottoon.

R1: [..]Moni nuori kattoo sitä omaa tilannettaan tosi lyhyeltä. Et niin ku
se, mitä tapahtuu viikon päästä, on jo pitkä suunnitelma. Jos sen heittää-
kin tarpeeksi kauas et, en mä tiä, et kaikkeen näihin vois miettiä sitä aikaa,
sen ajan. Ensinnäkin vaatii aikaa vaatii kypsyttelyä, että voi lähteä johon-
kin, vaatii, tapaamiset vaatii aikaa, että niissä päästään eteenpäin ja sopi-
via ajankohtia. [..] Jos mennään jollain kaavalla, että otetaan nyt. Meidän
pitää saada tehtyä tää suunnitelma nyt, niin se voi jäädä aika tyhjäksi ja
se oma haasteensa sitten siihen, että sitä aikaa pitäs olla nyt ja heti 24
tunnin sisään
R3: [epäselvää]
R1: 12 tuntia okei. Et sitten kun sen yli mennään, niin ei ookkaan enää
valmis puhumaan jostain asiasta.
(Työntekijät)
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Nuorten määrittelemä nopeus yhteydenotossa tarkoittaa käytännössä 12 tuntia. Sen

ajan puitteissa nuoren tulee saada jonkinlainen signaali siitä, että työntekijä on kuullut

hänen hätänsä. Aikarajan lyhyys voi tuntua mahdottomalta sellaiselle työntekijälle,

jonka almanakka pursuaa asiakasvarauksia ja puhelin pirisee kiireisien avuntarvitsijoi-

den soitoista. Tähän ongelmaan aineistostani löytyy ratkaisu siten, että työntekijän ly-

hyt tekstiviesti tai puhelu saattaa ensitilanteessa riittää nuorelle. Sen jälkeen työnteki-

jältä on hyvä löytyä kiireetöntä ja nuorelle tilaa antavaa aikaa. Kuten yllä olevassa lai-

nauksessa todetaan, kiireessä tehdyt suunnitelmat ja pakot eivät tuota muuta, kuin tyh-

jäksi jääneitä suunnitelmia.

On vaikea kirjoittaa ajan tärkeydestä sosiaalityössä, kun samanaikaisesti tiedän ja olen

kokenut, että aika tahtoo aina olla vähissä sosiaalityötä tehdessä. Kirjoittaessani ja pai-

kantaessani ajan tärkeyttä tulen samalla ehkä syyllistäneeksi jo muutoinkin tiukoilla

olevia työntekijöitä. Syyllistymisen sijasta toivonkin, että syntyy ajatus tai kyseenalais-

tus siitä että, voiko aikaa käsittää toisin. Aikaa voi mitata laadulla määrän sijaan. Sil-

loin työntekijä voi, lyhyenkin nuoren kanssa jaetun läsnäolon hetken aikana, viestittää

kuullensa nuorta. Jokaisella on kokemusta siitä, kuinka valju tunne sisälle jää kun

huomaa, että keskustelukumppani tärkeällä tarinan kertomishetkellä vastaa puheli-

meen, kirjoittaa tietokoneella tai on selkeästi muissa maailmoissa. Viisi minuuttia to-

dellista kohtaamista auttaa enemmän, kuin monen tunnin läsnäoloton tapaaminen. Aika

ja oikea ajoitus ovat mielestäni keskeisellä sijalla nuorisososiaalityössä, koska ilman

aikaa ei synny luottamusta nuoren ja sosiaalityöntekijän välille (ks. Turtiainen 2009,

333). Luottamus ja kiireetön aika mahdollistavat kohtaamisen sekä mahdollisuuden yh-

teiseen kieleen ja vuorovaikutukseen.
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4 Vaikka välillä tulee paineet ulos, niin silti jatketaan

4.1 Sä puhut taas eri kieltä

Sosiaalityö on ammatti, joka perustuu puhumiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Työnteki-

jä vaikuttaa puheellaan, toiminnallaan ja asenteillaan asiakkaaseen. Ilman puhetta ja

vuorovaikutusta on vaikea luoda kontaktia, tehdä asioita näkyväksi, kannustaa tai saa-

da asiakas uskomaan itseensä. Aineistoni osoitti minulle, että olen nuorisososiaalityön

elementtitalossa sijoittanut nuoren ja työntekijän paikkaan, joka ei viestitä vuorovaiku-

tuksesta, vaan nimenomaan erillisyydestä ja kohtaamattomuudesta. Kohtaamisessa on

Maija-Riitta Ollilan (2008, 100) mielestä kysymys vain siitä, olemmeko samalla vai eri

puolella. Kohtaamisen laatu paranee hänen mukaansa itsetuntemuksen kautta. Se ei sil-

ti tarkoita, että toisen kokemus on ehdottomasti ylivertainen tai oikeutetumpi. Jos työn-

tekijä uskoo, että oma todellisuuskäsitys on parempi kuin nuoren, niin samalla hän suh-

tautuu nuoren tietoon ja kokemukseen alentavasti.

Puheen ja vuorovaikutuksen avulla sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea nuorta

sanoittamaan omaa tilannettaan. Nuoren ymmärtämisen ja tapahtuneiden asioiden kuu-

lemisen voi helpoiten osoittaa sanoin, vuorovaikutuksella ja läsnäololla. Vuorovaiku-

tustaitojen avulla luodaan mahdollisuus yhteyteen, kun taas puuttuvat vuorovaikutus-

taidot voivat saada aikaiseksi pahaakin jälkeä. Esimerkiksi nuoren näkökulman ja tul-

kinnan mitätöiminen saattavat särkeä enemmän kuin ongelmatilanteen vauriot yksi-

nään merkitsevät. (Pohjola 2002, 59.)

Vuorovaikutuksen onnistuminen vaatii tuekseen yhteistä kieltä ja yhteistä ymmärrystä

sanojen merkityksistä. Kolme kuukautta kestäneessä ryhmässä ja aineistoni ryhmäkes-

kusteluissa päädytään usein tilanteeseen, jossa osallistujat toteavat, että he eivät puhu

samaa kieltä. He eivät ymmärrä sanojen merkityksiä samalla tavalla, eivätkä puheessa

käytetyt termit tai käsitteet kohtaa yhteisessä ymmärryksessä.
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R2: Sä missaat mun pointin. Älä ajattele liian syvällisesti sitä asiaa, vaan
ajattele sitä pointtia, mihin minä ajan takaa.
R3: Sä ajat...siis mmm ee. Niin missaankin. Sano uudestaan. Sano se
pointti uudestaan, pelkästään pointti.
(Yhteinen)

_____

R3:Sä taas puhut eri kieltä kun minä tai ehkä [R4].
R3: Niin?
R2:Niin.
R3: Mut tätä mä tarkoitan.
R2: Mut tässä taas meidän tarkoitus on aivan erilainen.
(Yhteinen)

Kuinka vuorovaikutteisia ja merkityseroavaisuuksia huomioonottavaa keskustelusta

syntyy jos sosiaalityöntekijä tapaa nuorta harvoin ja se tapahtuu sosiaalitoimistossa?

Kieli on Nigelin ja O’Byrnen ( 2000, 55) mielestä yksi tapa luoda kontaktia. Kielen

avulla me joko yhdistämme tai erottelemme ihmisiä. Sanoja voidaan lähettää eri tarkoi-

tuksessa kuin, ne vastaanotetaan. Ymmärrys sanojen merkityksestä sijoittuu joko sano-

jen tai lähettäjän ja vastaanottajan väliin. Toisen henkilön puhetta ja sanoja ei ole mah-

dollista ymmärtää tarkasti. He (mt. 56) ehdottavatkin, että sosiaalityöntekijä sanoo

nuorelle ymmärtämisensä sijasta yrittävänsä vähemmän väärinymmärtää nuorta.

Inkeri Eskonen, Johanna Korpinen ja Suvi Raitakari (2006, 34) havaitsivat, että nuor-

ten verkostopalavereissa, aikuiset käyttävät runsaasti puhetilaa. Nuorelle jätetään lä-

hinnä mahdollisuus reagoida siihen, miten aikuiset häntä arvioivat ja millaisia muutos-

tarpeita he nimeävät. Aikuisten ohjaaminen ei ole suoraa, vaan he käyttävät yleistävää

puhetapaa, jolloin puhe saadaan etääntymään asiakkaana olevasta nuoresta yleisesti

nuoriin. Aikuiset olettavat, että palaverin kohteena oleva nuori oppii palaverissa viesti-

tettyjä normeja ja sääntöjä, vaikka hän ei aktiivisesti osallistu keskusteluun, eikä on-

gelmia yksilöidä hänen arkeensa liittyväksi. (Mt., 33–35.) Suvi Raitakari (2006, 276)

kumoaa väitöskirjassaan edellä mainittujen aikuisten oletuksen. Hän huomasi, että

nuoret eivät sitoudu ammattilaisten tarjoamiin minuuksiin, vaan päinvastoin yrittävät

puhua itsensä tarjotuista institutionaalisista ”hyvän nuoren” malleista irti. Hänen mie-

lestään, nuoret eivät saa helposti vakuuttavan ja moraalisesti hyväksytyn puhujan ase-

maa viranomaiskäytännöissä. Raitakari kysyykin, pitääkö nuoren ensin oppia puhu-

maan oikein, viranomaiskieltä, että hän tulee oikein kuulluksi.
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Nuorten ryhmässä, yhteistyö nuorten ja sosiaalityöntekijöiden välillä, ei poistanut yh-

teisen kielen ja merkityksenantojen aiheuttamaa ongelmaa. Runsas aika ja pitkät kes-

kustelut vaikuttivat siihen, että väärinymmärtäminen saatiin näkyväksi.

R5: Et se on teijän tässä käsitteistössä näin, sitten sitä on niin kun..
R3: Mun käsitteistössä se[asenteen muuttaminen] on taas jotain muuta.
R5: ..et se on näin. Et se pitää..
R3: Se ei tarkoita, että mä oon antanut periksi.
R5: ..että nähä se ero. Niin, että ei se ole yhtään ihme jos siinä jäi vähän
ittekin, että miten, mikä. Koska se ei mee taas omaan. Tuo ei oo itellekään.
Mut niinhän sanottiin että jollain on asennetta. Eli onks se just vähän sitä,
että se ainakin pullikoi vastaan. Et se ei nieleskele kaikkee valmiina.
R2: Se on just se pointti.
(Yhteinen)

Yhteinen ymmärrys löytyy, kun kolmas ryhmäläinen huomaa, että kaksi muuta ryhmän

jäsentä ymmärtää sanan asenne eri näkökulmasta. Toiselle asenne tarkoittaa uskallusta

vastustaa tilannetta ja toiselle puolestaan tapaa suhtautua asioihin. Kumpikaan ei ole

väärässä. Sanojen merkitykset eivät ole vielä kolmen kuukauden päästäkään ryhmäläi-

sille yhteisiä.

Huomattava ero ryhmän vuorovaikutussuhteissa on kuitenkin siinä, miten ryhmäläiset

keskustelevat toistensa kanssa heti ryhmän alussa tehdyissä äänityksissä, verrattuna

viimeiseen ryhmän arviointia käsittelevässä keskustelussa. Mirkan ja Leevin kertomus-

ten ratkaisemiseen liittyvissä nauhoituksissa on selvästi kuultavissa sosiaalityönteki-

jöiden ja nuorten puheiden välissä oleva vastakkainasettelu. Sen sijaan viimeisestä yh-

teisestä keskustelusta voi kuulla kuinka ryhmäläiset, eri asemastaan huolimatta, antavat

tilaa toisen puheelle ja pyrkivät löytämään yhdessä hämmästelemällä ja tinkaamallakin

yhteistä ymmärryksen tasoa. Se ei tarkoita, että he olisivat samaa mieltä. He uskaltavat

olla eri mieltä ilman, että toisen mielipide siltikään jäisi toisen varjoon.

Löysin aineistostani esimerkkejä, miten nuori toimii, jos hänellä ei ole sanoja kuvaa-

maan omaa tilannettaan tai hän muuten kokee, ettei puhuminen ole mahdollista tai edes

luvallista. Kun nuori ei tule kuulluksi puheen tasolla, hän viestii tilanteestaan toisin.

Sanattomuus voi ilmetä nuoren vetäytymisellä omiin oloihinsa. Nuori saattaa kokea,

ettei kukaan hänen ympärillään olevista ihmisistä ymmärrä hänen tilannettaan oikein ja
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kokonaan. Nuoren kapinallinen käyttäytyminen voi olla yksi merkki siitä, että sanoja ei

ole tai että nuori ei uskalla kertoa ajatuksiaan kenellekään. Kapina voi näyttäytyä pois-

saoloina koulusta, uhmakkuutena vanhempia kohtaan tai päihteitten käyttämisenä. Ka-

pinassa voi olla paljonkin sanoja ja syytöksiä esimerkiksi koulua tai opetusta vastaan,

mutta todellisuudessa rehvakkaan ja uhmakkaan käyttäytymisen tarkoitus on siirtää

muiden huomio pois nuoren omasta pahasta olosta. Puhumattomuus tai kyvyttömyys

sanoittaa omaa tilannettaan, ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö nuori sisällään ajattele

asioita.

R5: Tiäkkö, mun täytyy sanoo, että mua ei oo tullu vastaan yksikään tom-
monen ajattelutapa sun ikäsellä, että.
R4: No siis vaikka ne ajattelis, niin eihän ne sano sitä.
(Leevi)

Miten sosiaalityöntekijä voi toimia siten, että hän tavoittaa nuoren sisäisen ajattelun ja

tiedon, jota nuori ei osaa sanoittaa? John Pittsin (1990, 91) mielestä nuorten kanssa

keskusteleminen ja heidän ohjaamisensa ei välttämättä saavuta parasta tulosta toimis-

tossa tai nuoren kotona. Hänen mielestään on tärkeää luoda sellainen ilmapiiri, paikka

ja tila, jossa nuori voi sanoa mitä haluaa, sillä tavalla kun haluaa ja silloin kun haluaa.

Samoja elementtejä löysin myös omasta aineistostani. Turvallinen, rento ja häiriötön

tila antoi ryhmässä vuorovaikutukselle mahdollisuuden tapahtua.

R5: Niin jos aattelee näitä [nuoria], onks heillä mitään tämmösiä koke-
muksia[puhumisesta aikuisen kanssa]. Kyl mää luulen juuri tämä näille
[ryhmäläisille] oli, niin kokemus, et se uus erilainen kokemus. Niin kyllä-
hän sekin tuo elämänkokemusta taas ja jokin tuntuma, että voijaan asiois-
ta keskustella ja vaikka välillä tulee paineet ulos, niin silti jatketaan.
R3: Niin.
R5: [..] Eikä vaan et sit kaikki jää siihen eikä ikinä keskustella
R3: Hanskat tiskiin ja näkemiin
(Työntekijät)

Ryhmäläisten tutustuminen paremmin toisiinsa loi luottamusta siihen, että voi vapaasti

ilmaista mielipiteensä vaikeistakin asioista (ks. Pekkarinen 2006, 119). Ryhmässä us-

kallettiin ottaa kantaa ja olla eri mieltä, mutta erimielisyydet eivät johtaneet yhteisen

toiminnan ja tekemisen päättymiseen. Seuraavassa lainauksessa arvioidaan tilannetta,

jossa ryhmäläiset kouluttivat samettiruusun taimia ja samalla toiminta antoi tilaa kriit-

tisellekin puheelle.
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R1: [Nuorella] oli hyvä purkupaikka istua kahvia juomassa, kun te laitoit-
te kukkasia[kaikki saman pöydän ääressä]. Sillä ei varmaan ollu ketään
muutakaan, kelle se ois samanlailla tuonut sen[asiansa] esiin.
R3: Ja onneksi mulla oli kukkaset, että oli aikaa aina ottaa vähän taukoo.
(Työntekijät)

Pitts (mt., 91) muistuttaa, että nuoret ajattelevat ja puhuvat helpommin silloin, kun oh-

jauskeskustelu tapahtuu muun toiminnan ohessa. Tekeminen ja toiminta tarjoavat nuo-

rille mahdollisuuden olla myös puhumatta, jolloin he kokevat olevansa vähemmän an-

sassa. Nuoret ovat kokeneempia puhumaan konkreettisista asioista, kuin omista tun-

teistaan. Siksi heidän on helpompi vastata kysymyksiin, jotka alkavat sanalla mitä,

kuin miksi. Nuoren on helpompi keskustella tunteista ja toiveista kuvitteellisen kol-

mannen persoonan kautta, kuin omistaan. Ohjaustilanteessa sosiaalityöntekijän tär-

keimpänä tehtävänä onkin kyky analysoida ja selventää nuoren kertomusta. Suullinen

palaute auttaa nuorta hahmottamaan kokemaansa ratkaisematonta kaaosta pieniksi saa-

vutettaviksi tehtäviksi. (Pitts 1990, 91–92.)

Toimimalla joskus toisin kuin on tottunut, saattaa aukaista mahdollisuuksia nähdä asi-

oita uudessa valossa ja ymmärtämyksessä.

R5:[..] Ja välillä miettii, että no onkohan musta tän ikästen tai ymmärrär-
ränks mä niitä ollenkaan. Ei, mää oon aivan ulalla. Mutta se ei oo var-
maan se oleellinen juttu. Samanlaisia ei tarvitse olla. Vaan olennainen on
se, että miten siitä kohdataan. Ja löytyykö siitä joku yhteinen juttu. Onks
siinä joku yhteinen asia, mikä pitää hoitaa?
(Yhteinen)

Nuoren ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että aikuisen pitää olla niin kuin nuori. Se, että

ei ymmärrä nuorten maailmaa, ei ole este löytää yhteistä pintaa tai tavoitetta työskente-

lylle. Riittääkö sosiaalityöntekijälle se, että hän muistaa itsekin joskus olleensa nuori?

Se ei riitä, jos työntekijä mieltää nuoruutensa vain niiden arvojen ja ihanteiden kautta,

jotka joskus ammoin ovat olleet ajankohtaisia. Jos työntekijä kykenee muistamaan ja

aistimaan sen kivun ja mieliharmin, kun hän itse on joutunut kapinoimaan oman aikan-

sa vanhentuneita arvoja vastaan, niin se riittää.
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Aineistossani löytyy mainintoja siitä, kuinka ihmisten pitäisi kohdata ongelmia ja vai-

keita asioita viisaudesta käsin. Siellä ehdotetaan, että esimerkiksi koulukiusaamiseen

voisi puuttua viisas vanha mies, joka keskustelisi oppilaiden ja opettajien kanssa tilan-

teesta. Viisaalla miehellä olisi aikaa ja erilaista auktoriteettia, johon kaikki luottaisivat.

Minä ymmärrän tämän viestin niin, ettei ikä ole este ohjata nuoria. Ikä on voimavara ja

resurssi, josta voi halutessaan ammentaa ohjausta ja viisautta, joka ei ole kahliutunut

pinnallisiin ajatusmalleihin. Viisaus on ohjauksessa sitä, että on valmis omassa ymmär-

tämättömyydessään istumaan alas, kuuntelemaan ja avaamaan maailmaansa uudenlai-

sille käsityksille ja tavoille toimia. Viisaus ei jää kiinni vanhoihin aikoihin eikä tapoi-

hin, vaan katsoo tilannetta nyt, avoimesti ja mahdollisuuksista käsin. John Stuart

Mill’n (1982, 63) sanoin: ”Ei kukaan kiellä, että ihmisiä on nuoruudessaan opetettava

ja kasvatettava niin, että he tuntevat ja käyttävät hyödykseen ihmisen kokemuksen

varmoja tuloksia. Mutta kyvyiltään kypsyneen ihmisen etuoikeus ja tarkoitus on juuri

käyttää ja selittää kokemusta omalla tavallaan.”

Viisaus ymmärtää, että minun todellisuuteni, totuuteni, arvoni ja kokemukseni ovat tot-

ta vain minulle ja hyväksyy samalla toisenlaisten todellisuuksien ja kokemusten ole-

massaolon arvon. Tulla ymmärretyksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi kertoo siitä, että

vuorovaikutus on molemminpuolista, ei yksisuuntaista huolenpitämistä ja siihen liitty-

vää vallankäyttöä. Molemminpuolisuus kertoo luottamuksen läsnäolosta. Ilman luot-

tamusta  ei  ole  mahdollista  heittäytyä  toisen  avun  ja  tuen  varaan  tilanteessa,  jossa  on

haavoittuvimmillaan. (Juhila 2006,175.)

4.2 Mä valitsen oman todellisuuteni

Luottamus ei synny tyhjästä, vaan siihen tarvitaan henkilökohtainen kokemus siitä, että

joku tai jokin on luottamuksen arvoinen. Kati Turtiainen (2009, 333) kirjoittaa artikke-

lissaan maahanmuuttajien luottamuksen rakentumisesta viranomaisen kanssa. Hänen

mielestään tärkein luottamusta herättävä seikka on se, että asiakas sai purkaa sydämes-

tään pois sitä painavia asioita. Luottamuksen heräämiseen vaikuttavat asiakkaan taus-

tojen huomioonottaminen, kuunteleminen ja se, että asiakas nähdään omana itsenään.

Turtiainen mainitsee artikkelissaan myös tasa-arvoisen, yksilöllisen ja lakien mukaisen
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kohtelun korjaavana ja luottamusta ylläpitävänä kokemuksena. (Mt., 333.) Vaikka Tur-

tiainen on tutkinut luottamusta maahanmuuttajien kokemuksen kautta, hänen tutkimus-

tulokset pätevät kehen tahansa sosiaalityön asiakkaaseen.

Kun nuoren elämä koostuu sarjoista pettymyksiä ihmisiin tai haavoittavia elämäntilan-

teita, ei luottamus uuteen ihmiseen, varsinkaan viranomaiseen, synny hetkessä (Ka-

nanoja 2007, 109). Varaamalla nuorelle riittävästi aikaa kohtaamiseen ja uudenlaisten

kokemusten saamiseen sosiaalityöstä, on mahdollista herättää luottamuksen ääni nuo-

ren sisällä. Kati-Pupita Mattilan (2008, 25) mielestä luottamus perustuu kunnioituk-

seen ja ymmärretyksi tulemisen kokemukseen. Mattila muistuttaa, että nuoren luotta-

mattomuus ja epäluulo eivät ole mielenosoittamista työntekijää kohtaan, vaan se voi

kertoa elämäntarinasta, jossa luottamus on petetty useampaan kertaan. Nuoren huonot

kokemukset ja petetyksi tulemisen tunteet ovat johtaneet päätökseen, että on parempi

olla luottamatta enää keneenkään. (Mt., 25.)

Kolmen kuukauden ryhmätyöskentely, tiiviit keskustelut ja viranomaisleiman hälve-

neminen yhteistyön avulla, vaikuttivat ryhmäläisen kokemukseen sosiaalityöstä ja so-

siaalityöntekijöistä.

R3: [..] Sä oot ollut meidän aktiivisin jäsen. Mikä sut sai jäämään
R4: Jaa’a. Kai mää aattelin, että se on hyvä yrittää oppia jotakin ja jakaa
omia tietoja.
R3: No ooksää oppinu jotain?
R4: Enpä juuri.
R3: Et juuri? Ei tuu mitään mieleenkö?
R4: Tai siis olen, vähän.
R3: Mistä?
R4: Ihmisistä, en niinkään tästä järjestelmästä.
R3: Mut sehän on aika iso juttu, jos ihmisistä.
R4: Nii’in
R3: Mitä ihmisistä, kerro vähän enemmän.
R4: No teijän ajatusmaailmasta.
R2: Lähinnä?
R3: Minkä näkönen ajatusmaailma sulle on auennut sitten?
R4: No ihan normaali.

___

R3: Minkäslainen se[käsitys sosiaalityöntekijöistä] nyt on?
R2: Näköjään te ootte ihmisiä muitten joukossa.
(Yhteinen)
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Luottamus syntyy kokemuksesta ja tiedosta, mutta tarvitsee myös aikaa kehittyäkseen

(ks. Pekkarinen 2006, 117). Esimerkiksi asuinalueellani kaamoksen valottomuuden

kestäminen ei sujuisi minulta niin jouhevasti, ellen tietäisi sen kestävän vain tietyn

ajan. Minulla on kokemus ja tieto siitä, että saan nähdä auringon ja valoa taas tammi-

kuussa, koska niin on aikaisemminkin tapahtunut. Jos luottamuksen sijaan uskon sii-

hen, että maailmanloppu tulee ja aurinko ei ehkä enää palaa valaisemaan elämääni, niin

maailmastani tulee pelon ja ahdistuksen ympäröimä. Elämässään kovia kokemuksia ja

luottamusta rikkovia tapahtumia elänyt nuori saattaa joutua loppumattoman henkisen

kaamoksen olettamukseen. Nuorella ei ole välttämättä kokemusta siitä, että kaamos voi

päättyä ja yksi ainoa hetki tai asia voi tuoda valon elämän mustuuteen.

Antti Eskola (1996, 216–217) kirjoittaa, että yksilön toimintatodellisuuden muuttuessa

esimerkiksi siirryttäessä nuoruudesta aikuisuuteen, yksilö voi jäädä tilaan, jossa hän

hahmottaa itseään ympäröivän todellisuuden virheellisesti tai puutteellisesti. Tuolloin

henkilö jää Eskolan mielestä objektiivisen maailmansa vangiksi ajelehtimaan ilman,

että hän kykenisi rakentamaan elämästään tarkoituksenmukaista, siedettävän sijasta.

Elina Pekkarinen (2006, 109) kuvaa tätä samaa asiaa nuoren sisäisen dialogin vaimen-

tumiseksi, jolloin elämältä katoaa mielekkyys ja nuorelta tahto pyrkiä mihinkään.

Ymmärrän asian niin, että joko yksilöllä ei tässä tapauksessa ole riittävästi voimavaroja

tai tietoisuutta nousta häntä rajoittavien esteiden yli tai sitten hänet on lamaannuttanut

vääränlainen tai liiallinen tieto.

R3: [..]Mikä ajatus mulle syntyi, on se että netti tuottaa niin paljon tietoa.
Ja sieltä pystyy saamaan hyvin paljon tietoa kaikista maailman asioista.
[..]Ja sit siinä tulee semmonen ongelma, että kun[nuorella] ei ole muuta
elämänkokemusta, kun se netistä saatu tieto, niin ei oo mitään minkä kaut-
ta suodattaa sitä tietoa jotenkin. Että mikä on totta ja mikä mahdollisesti
ei ole totta. Että olisi jonkinlainen realistinen käsitys jostakin, niin se
puuttuu, niin mä aattelin, että se tekee tästä maailmasta aika hurjan.
R2: Eiköhän ihmiset valitse oman todellisuutensa?
R3: Valitsee, valitsee. Mutta toisaalta, jos ei oo mahollisuutta. Et jos sä
lapsesta asti.. [..]Että se voi se tiedon määrä olla liiallinen siihen koke-
mukseen nähden, mitä ihmisellä on.
R2: Eli?
R3: Et se voi olla tuskallista. Sitä mä oon aatellut, että se voi olla tuskal-
lista, koska silloin sä et saa. Et joku pohja puuttuu sieltä. Et sä rupeet
vaan saamaan. Et sä olet niin ku astia, johon tulee hirvee määrä tietoa,
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mut sulla ei jotenkin ole semmosta pohjaa, mihin se asettuu, se tieto. Et
sen pystyis laittaa jotenkin järjestykseen. Siitä tulee kaaos.
R2: Ehkä se voi olla noin joillekin ihmisille. Mut ei se kaikille ole.
(Yhteinen)

Tekstikatkelmassa toinen ryhmäläinen olettaa, että nuorilla ei ole tarpeeksi kokemus-

pohjaa voidakseen asettaa nykyisestä tietovirrasta saamansa tiedot oikeisiin mittasuh-

teisiin. Toinen ryhmäläinen kuitenkin muistuttaa, että nuoren kokemattomuutta ja toi-

saalta tiedon käsittelemiskykyä ei voi noin yksiselitteisesti tulkita, vaan asiassa on

huomioitava nuori yksilöllisesti. Sosiaalityöntekijä voi tehdä nuoren ohjauksessa pal-

jon hallaa, jos hän aliarvioi tai väheksyy nuoren omaa kokemusmaailmaa. Nuoren ja

sosiaalityöntekijän elämäkokemukset ovat erilaisia. Se ei tarkoita sitä, ettei yhteistä

kohtaamisen aluetta olisi mahdollista löytää. Antti Särkelän (2001, 29) mukaan asiak-

kaan ja työntekijän kohtaamisessa on aina kyse kahden erilaisen todellisuuskuvan koh-

taamisesta. Molemmat tutkailevat omaa todellisuuttaan hyvin rajallisesta näkökulmas-

ta. Nämä maailmankuvat saadaan kohtaamaan, vain asettumalla tutkiskelemaan ja ver-

tailemaan erilaisia maailmoja samalle tasolle. Sosiaalityön tavoittelema muutos mah-

dollistuu vain, jos kosketuspinta erilaisten maailmojen välille löytyy.

Malcolm Payne (1997, 7) kannustaa sosiaalityöntekijöitä osallistumaan asiakkaan

muutosprosessiin keskustelemalla yhdessä kaikista mahdollisuuksista ja vaihtoehdois-

ta, joita muutos mahdollisesti tuo tullessaan. Sosiaalityöntekijä voi nostaa asiakaskes-

kusteluissa esiin uusia näkökulmia, jotka auttavat nuorta näkemään tilanteita ja asioita

toisin. Kun näkökulmat esitetään omina ajatuksina, eikä ehdottomina totuuksina, niin

ne voivat toimia asiakkaalle uusia polkuja avaavina oivalluksina. (Särkelä 2001, 76.)

Muutoksessa työntekijän tulee huomata myös kaikki ne pienet liikkeet, joita asiakas

pyrkii tekemään omien voimavarojensa palauttamiseksi, vaikka ne eivät olisikaan sa-

mansuuntaisia, kuin työntekijä toivoo niiden olevan. Ammattirooli edellyttää Martti

Lindqvistin (1985, 45) mielestä väljyyttä, vapauden sallimista sekä autettavan omiin

lähtökohtiin ja tarpeisiin paneutumista. Väljyys sallii nuoren tehdä valintoja, joita aut-

tava taho ei omassa elämässään pidä oikeina. Särkelä (mt., 87) muistuttaa, että asiak-

kaan tavoite ei välttämättä ole se, joka työntekijän mielestä on paras tavoite. Paras ta-

voite on kuitenkin se, joka saa nuoren toimimaan, koska vain toiminnan kautta muutos

on mahdollista. Toiminnan lähtökohtana tulee nuorisososiaalityössä olla monipuolinen

valikoima vaihtoehtoja, joista nuori saa itse päättää ja löytää itselleen sopivimman.
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5 Mulla ois näitä vaihtoehtoja

5.1 Haluaks sä apua ollenkaan, vai miten mennään?

Aila-Leena Matthieksen (2012) mielestä näennäinen sosiaalityö tulee yhteiskunnalle

kalliiksi, koska se on tehotonta, eikä todellisuudessa tavoita asiakasta millään tasolla.

Matthieksen mukaan tehokkainta sosiaalityötä on kysyä asiakkaalta itseltään, mitä hän

haluaa. Sen lisäksi pitää pystyä kehittämään sosiaalityöstä sellaista, joka kokonaisval-

taisesti huomioi asiakkaan elämismaailman ja samalla myös jalkautuu tekemään työtä

asiakkaan elämismaailman keskelle. Vasta ymmärtämällä ja näkemällä nuoren elä-

mismaailmaa kokonaisvaltaisesti voi sosiaalityöntekijä arvioida nuoren tilanteen vaa-

timia toimenpiteitä. Arviointi kattaa nuoren oman tilanteen arvioinnin lisäksi myös so-

siaalityöntekijän taidon arvioida omaa työtään ja ammattitaitoaan.

R3: [..]Mitä tässä tän sosiaalityöntekijän ja te- toimiston virkailijan pitäs
tehdä?) Mistä niitten pitäs lähtee liikkeelle?. [..]
R4: Eiks se on vähän niin, että jos ne ei tiedä, mitä niiden pitäs tehä, niin
sitten niitten pitäs erota.
R3: Erota mistä?
R4: Työstä
R3: Ai, näitten virkailijoitten?
R4: Niin.
R3: Joo.
naurua
(Leevi)

Kommentti naurattaa ryhmäläisiä, mutta sisältää silti oleellista tietoa sosiaalityönteki-

jän vastuusta tietää, mitä on tekemässä ja vastuusta oman työnteon arvioinnista. Tämä

ei tarkoita sitä, että työntekijän pitää olla aina oikeassa tai, että hänellä olisi valmis rat-

kaisu kaikkiin tilanteisiin. Lindqvist (2002,180) toteaa, että voisi olla hyvin hedelmäl-

listä, jos auttaja voisi sanoa asiakkaalleen tähän tapaan: ” En ymmärrä, mistä puhut.

Olen tietämätön tässä tilanteessa. Haluan kuitenkin pysyä sinun kanssasi ja odottaa,

mitä meidän kohtaamisesta voi syntyä.” Työntekijän oman tietämättömyyden aukai-

seminen nuorelle voi syventää yhteisen tilannearvioinnin laatua ja mahdollistaa oike-

anlaisen palvelukokonaisuuden syntymistä.
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Asiakkaan tilanteen arviointi käsittää taidon arvioida palvelujen laatua ja toimivuutta

nuoren tilanteeseen sopivaksi. Raitakari (2006, 277) ehdottaa, että ammattilainen toi-

misi enemmän nuoren ja instituution välisenä tulkkina. Silloin arviointi pelkästään

nuoresta ja hänen tilanteestaan, siirtyisi arviointiin ammattilaisen tapaan toimia. Täl-

löin tietolähteeksi ammatillisten laitosten käsitysten sijasta, muodostuisikin nuoren

omat tavat ymmärtää tilannettaan.

Ryhmähaastatteluissa ryhmäläiset myöntävät alkuun hyvin tarkkaakin tehtyjen ryhmän

toimintasuunnitelmien olleen ohjaajien näkökulmasta tehtyjä, jolloin niiden mahdolli-

suus palvella nuorten tarkoitusta olivat hyvin pienet.

R1: [..]Me kun lähdettiin tätä suunnitteleen, niin mehän luotiin hirveen
pitkälle ne suunnitelmat. Mutta se oli sen ensimmäisen kerran jälkeen oli
tosi mielenkiintoista huomata, että hetkinen oli niin kuin kädet tyhjinä, et
oli pudotettu vähän niin kun niistä omista suunnitelmista maan tasalle. Et,
miksi me lähettäisiin tekeen jotkut suunnitelmat valmiiksi jos ideana on,
että te[nuoret] teette sen ja te tuotte sitä kokemusta. Meillä oli niin kun
päässämme jo jos jonkun näkösiä suunnitelmia, et niin kun omalta osalta
se oli ainakin semmonen..
R5:…oli se kaikille.
R1:..hyvä huomata.
R5: Se oli käänteentekevä. Mä en muista oliko se toinen vai, mikä kerta se
oli, että piti ihan selvästi todeta, että tää meidän homma, meidän luomus,
ei toimi ja nyt pitää lähteä ihan puhtaalta pöydältä kattoon. Mikä taas
osoittaa sen teidän [..]ikäisten semmosen, voiman tai volyymin. Se oli hy-
vä, että oli se vastustus. [..] Nyt kun kattoo, niin noin sen oli hyvä mennä,
että se oli hyvä, hyvä kokemus. Se on aika useinkin, että mä aattelen sen
näin, mut miksi se ei niin ku. Mulla on näin hyvä idea, että miksi sä et sitä
ota.
(Yhteinen)

Kolmen kuukauden ryhmän suunnitelmat menivät harhaan, mutta ne korjattiin oikealle

tolalle yhteisen uudelleenarvioinnin, keskustelun ja vastarinnan avulla. Ryhmän suun-

nittelussa nuorten tarpeiden ja toiveiden arviointi perustui vain sosiaalityöntekijöiden

omaan mielikuvaan siitä, mitä nuoret haluavat ja tarvitsevat. Ryhmässä nuoret olivat

tarpeeksi vahvoja ja uskalsivat vastustaa valmiiksi lukkoon lyötyä ohjelmaa. He saivat

toiminnan muuttumaan enemmän nuorten omia tarpeita vastaavaksi.
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Jos nuorten palvelujen suunnittelussa ei arvioida nuorten tarpeita oikein, niin osataan-

ko yksilökeskeisessä työotteessa arvioida nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti ja nuoren

omat näkemykset huomioonottaen. Anna-Liisa Lämsä (2009, 107) on tutkinut nuorten

toimeentulotukiasiakkuutta sosiaalihuollon asiakirjojen valossa ja huomannut, että

kasvutaustaan ja perheeseen liittyviä tietoja on nuorien asiakirjoissa varsin vähän.

Lämsä myös havaitsi, että nuoret hakivat toimeentulotukensa useimmiten kirjallisesti

ja hakemukset käsitteli pääsääntöisesti etuuskäsittelijä tai kanslisti. Näin nuoren mah-

dolliset muut ongelmat, jotka eivät liittyneet taloudelliseen tilanteeseen, eivät asioides-

sa tulleet esille. Nuori kertoi sosiaalityöntekijälle muista, kuin taloudellisista ongelmis-

taan vain, jos se palveli nuorta esimerkiksi maksusitoumuksen saamisena. Lämsä epäi-

li, että monen nuoren toimeentulotukiasiakkuuden takana piili muitakin elämänhallin-

taan liittyviä ongelmia, mutta ne jäivät ainakin asiakirjoissa näkymättömiksi. (Mt.,

112–114.) Vasta kun nuoren tilannetta määritteli hallitsemattomien ongelmien yhteen

kietoutuminen ja moniongelmallisuus, lisääntyi sosiaalityön kontrolli ja yhteistyö eri

viranomaisten kanssa. Tässä vaiheessa myös vastuu tilanteen ratkaisemiseksi siirtyikin

nuorelle itselleen.( Mt.,164.)

Lämsän tutkimus kertoo, kuinka nuoren tilannetta arvioidaan vasta, kun hänen ongel-

mansa ovat muuttuneet tarpeeksi pahaksi. Tätä näkökulmaa puoltaa myös Jukka Savo-

laisen, Ville Hinkkasen ja Elina Pekkarisen (2007, 22–24) tutkimustulos, jossa sosiaa-

litoimi puuttui 40 %:n todennäköisyydellä ensikertalaiseen rikoksen tekijään. Kun nuo-

ri neljännen kerran teki rikoksen, sosiaalitoimen yhteydenotto tapahtui 90 %:n toden-

näköisyydellä. Rikosten uusijoihin sosiaalitoimi reagoi noin kuukauden sisällä, mutta

ensikertaa rikoksen tehneisiin reaktioaika oli kaksi kertaa pidempi. Saman tutkimuksen

tulokset osoittivat, että mitä vakavampi on nuoren rikosura, sitä pitempikestoisimmiksi

ja raskaammiksi muuttuivat sosiaalitoimen interventiot. Puuttumista saattaa viivästyt-

tää sosiaalityöntekijöiden ajanpuute tai epävarmuus siitä, onko nuoren tilanne sellai-

nen, että siihen on syytä puuttua.

R2:Ei sinne voi mennä poliisit kattomaan, että no elääkö ne [perhe] oikein
vai ei. Mikäli ei sen jälkeen tule enempää. Se pitäis oikeestaan odottaa sil-
leen niin, että se tilanne menee koko ajan pahemmaksi ja pahemmaksi,
milloin siihen voi puuttua, mutta sekään ei oo nyt niin terveellinen ratkai-
su.
(Mirka)
__
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R2: [..]Mulla ei oo mitään hajua, miten tohon vois niinku puuttua. Siis, se
että kahdeksantoista vuotias ihminen, niin miten sää voit puuttua sen elä-
mään?
(Leevi)

Sosiaalityö kamppailee nuorten tilanteen arvioinnin vaikeuden, mutta myös puuttumis-

kynnyksen ylittämisen hahmottamisen kanssa. Sanna Väyrynen (2009, 120) muistutti

tutkimuksessaan, että nuoren puuttumistilanteeseen liittyy aina jännitteisiä elementtejä,

jotka rakentuvat toisaalta yksilön vapaudesta ja toisaalta yhteisön vastuusta. Puuttumis-

tilanne sisältää Väyrysen mukaan, nuoren identiteettiä ja toimintaa arvioivia elementte-

jä, mutta myös epäsymmetristä valtaa nuoren ja sosiaalityöntekijän välillä. Vastakkain

puuttumisen tarpeellisuutta arvioidessa, asettuvat nuoren oma näkemys tilanteen vaka-

vuudesta ja toisaalta työntekijän arvio nuoren tilanteesta. Näissä tilanteissa puuttumi-

nen voi aiheuttaa nuoressa uhmakkaampaa vastatoimintaa, kuin halua tehdä yhteistyötä

sosiaalityöntekijän kanssa.

R3: Mutta onko tilanteita jossa on pakko, välttämätöntä puuttua väkisin?
R2 On. Sekin on tosi. Mutta sitten se että, kovin paljon on sitten näitä ti-
lanteita, että milloin vaan niin ku, tönästään pois. [..]
R3: Aukase vähän lisää tota, eli tönästään pois?
R2: Siinä niin ku, on sitä apua, mutta se näyttää nyt niin kun siltä että, sii-
tä tulee enemmän haittaa ku hyötyä. Niin sillonka ei siihen, sitä ei oteta
sitten.
(Mirka)

Mielestäni Väyrynen (mt., 120) miettii aiheellisesti, että miten puuttumiseen liittyvää

vastakkainasettelua voisi purkaa. Aulikki Kananoja ja Anni Pentinmäki (1977, 183)

tarkastelevat asiakkaan halukkuutta osallistua auttamisprosessiin egopsykologian nä-

kökulmasta. Sen mukaan ihminen jatkaa tiettyä käyttäytymistä niin kauan, kuin se

tuottaa hänelle mielihyvää ja tyydytystä. Jos siis auttamistapahtuma vähentää mielipa-

haa ja lisää mielihyvää nuori sitoutuu toimintaan. Muussa tapauksessa hän katkaisee

suhteen. Esimerkiksi nuori, joka yhteiskunnallisesti katsoen elää epävakaata elämää,

voi omasta mielestään elää aivan tyydyttävää ja nautintoa tuottavaa elämää. Onko hä-

nen elämäänsä silloin mahdollista puuttua sosiaalityön keinoin?

Tärkeintä on kysyä nuorelta itseltään, miten hän tilannettaan tulkitsee ja millaista apua

tai tukea hän itse arvioi tarvitsevansa (Anis 2006, 95). Ongelmaksi tässä muodostuu se,
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jos sosiaalityöntekijä tapaa nuorta harvoin ja vain toimistotiloissa, niin nuori pystyy

helpostikin pitämään tilannettaan vaikeuttavat asiat salassa ja piilotettuina.

R2: Oikeestaan se ois niin ku oikeestaan ihanne tilanne se et[..] sitten nää
sosiaalityöntekijät tai nämä, kun ne näkee tilanteen, niin ne tulee siihen
vierelle sanomaan, että hei mulla olis ratkasu tähän tilanteeseen. Että
mulla olis tässä näitä vaihtoehtoja, että haluaks sä apua ollenkaan, vai
miten mennään? Niin se, todennäköisyys siihen, että sitä apua otetaan, on
paljon isompi kuin se, että se että siihen puututaan väkisin.
(Mirka)

Ryhmäläinen ehdottaa sosiaalityöntekijän toiminnaksi nuoren rinnalla seisomista ja

vaihtoehtojen tarjoamista. Ken Heapin (1979, 4) mukaan asiakkaat sitoutuvat vain sel-

laisiin ratkaisuihin, jotka he ovat itse selkeyttäneet, muokanneet ja todenneet itsenäi-

sesti parhaimmaksi itselleen. Henkilön ulkopuolelta tulevat ratkaisuyritykset, vaikka

kuinka hyvää tarkoittavat, tulevat harvoin hyväksytyksi niin, että ne todentuvat henki-

lön elämässä. Ulkopäin tulevat neuvot ja ohjeet voivat auttaa henkilöä hetkellisistä

kriiseistä yli, mutta eivät anna hänelle valmiuksia selvitä seuraavista ongelmista. Myös

Nigel ja O’Byrne (2000, 61) ovat sitä mieltä, että kun sosiaalityöntekijä työskentelee

yhteistyössä asiakkaan kanssa, niin vastustusta ei synny. Vastustus syntyy, kun työnte-

kijä ei kuule tai kuuntele nuorta, eikä neuvottele yhteisistä tavoitteista, vaan vaatii nuo-

relta muutoksia, joihin hän ei vielä ole valmis.(Mt.)

Puuttumista tärkeämpää on nuorisososiaalityön toimiminen nuoren peilipintana, johon

nuori voi heijastaa kulloistakin käyttäytymistään. Silloin hän voi itse pohtia ja arvioida

sitä, milloin hänen toimintansa ja roolinsa ovat toimivia ja milloin niitä on syytä muo-

kata. Tällaisessa vuorovaikutuksessa työntekijä toimii peilinä, josta nuori näkee millai-

nen henkilö kuvastimesta heijastuu takaisin. Näin nuori voi itse arvioida ja tarkastella

omaa tilannettaan ja tehdä sen pohjalta omia ratkaisuja elämässään. Ryhmäkeskuste-

luissa otetaan kantaa siihen, että nuoren tilanteen arvioimiseen pitää ottaa mukaan

myös perhe, koulu ja sukulaiset. Ilman kokonaiskuvaa tilanteesta ongelmat saatetaan

vyöryttää vain nuoren itsensä aiheuttamaksi. Toisaalta viranomaisen läsnäolo nuoren

tilanteen selvittämisessä saattaa aiheuttaa jopa sen, että muu lähiyhteisö vetäytyy vas-

tuusta auttaa nuorta.
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Ryhmäkeskusteluissa osallistujat toteavat, että nuoren tilanteen arvioiminen ja siihen

puuttuminen olisi pitänyt aloittaa jo paljon aikaisemmin. Ryhmässä ihmeteltiin avoi-

mesti sitä, miksi nykyaikana ei laajemmin käytetä erilaisten teknologisten apuvälinei-

den hyödyntämistä oppimishäiriöiden tai erilaisten ominaisuuksien kartoittamisessa.

R4: [..] Sen[Leevin] vahvuuksia ois voinu jo nykyisellä teknologialla ja
tiedolla mittailla ja etsiä paljon paremmin. Ja olis varmasti löytynykin, jos
joku ois yrittänyt. Niin ku muutenkin kun vaan jotenkin sanomalla, että
etipä nyt itte sitä, mikä kiinnostaa.
(Leevi)

Aineistolainauksen ihmettelystä aukeaa yksi nuorisososiaalityön haaste, joka on vaih-

toehdottomuus. Nuoret eivät ole samanlaisia, eivätkä heidän tarpeensa sosiaalityönsuh-

teen ole yhteneväisiä. Nuorisososiaalityö tarvitsee avukseen monipuolisia vaihtoehtoja

nuorelle tarjottavaksi.

5.2 Sä saat ite päättää, että mistä lähetään korjaamaan tilannetta

Vaihtoehtoiset tiet, polut ja mahdollisuudet antavat nuorelle valinnanvapautta ja oike-

utta päättää itse. Vapaus ei kuitenkaan ole pelkkien mielihalujen toteuttamista tai mah-

dollisuutta valita valmiista vaihtoehdoista. Vapaus on käytettävissä olevien valintojen

muotoilemista, niistä väittelemistä ja sen jälkeen vasta valinnan suorittamista (Mills

1990, 168.) Ymmärrän C. Wright Mills’n viestin siten, että valintoja ei voi tehdä val-

miiksi pureskelluista malleista. Vapaus antaa mahdollisuuden myös vastustaa ja muo-

kata olemassa olevia malleja yksilön itsensä tarpeisiin sopiviksi. Valinnanvapaus ei it-

sessään riitä takaamaan mahdollisuuksia aikeiden toteuttamiseksi tai toteutumiseen.

Päätösvapauden lisäksi yksilöllä on oltava käytössään riittävät voimavarat. (Bauman

1997, 33.)

Sosiaalityöntekijä arvioi väärin, jos olettaa kaikilla nuorilla olevan tarpeellinen määrä

itseohjautuvuutta ja taitoja selviytyä oman elämänsä haasteista. Sosiaalisen epätasa-

arvon ydin on siinä, että kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia valita ja päättää, mi-

hin ryhtyä. Jotkut ihmiset ovat vapaampia kuin toiset. Vapaimmilla ihmisillä on
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enemmän mahdollisuuksia valita ja heillä on enemmän voimavaroja ja laajempi arvo-

jen valikoima. Vapauden mittarina voidaan käsittää myös valta. Valta voidaan käsittää

toimintakyvyksi. Vallan tuoma toimintakyky lisää mahdollisuuksia valita, ja tehdä sel-

laisia päätöksiä, jotka ovat toteutettavissa. (Bauman 1997, 142–143.)

R3: Kenen ois pitänyt puuttua tohon tilanteeseen, oikeesti?
R2: Kenen?
R3: Niin, silloin jo ala-asteella.
R2: Tohon on kyllä niin hankala sanoa, että kenen? Oikeestaan [..]toi, et-
tä mistä mä oon puhunu, että jos ois ollu joku sellanen henkilö, joka olis
antanut enemmän vaihtoehtoja ja se ois antanut tilaa valita. [..]Jos ois
kerrankin tullut semmonen tilanne vastaan että[..] hei, nyt sun tilanne on
niin ku ymmärretty. Että nyt sä saat itte sen sitten päättää, että mistä, mis-
tä kohalta, niin ku lähetään korjaamaan tilannetta.
(Mirka)

Jos ottaa huomioon nuorten ohjaamisessa Zygmunt Baumanin havainnot voimavarojen

ja vallan merkityksestä valinnanvapauteen, se tarkoittaa sitä, että ei jätä nuorta yksin

vaihtoehtojen kanssa. Voimavaroja nuoren tilanteeseen voi tuoda yksikin henkilö, joka

ottaa nuoren tilanteen tosissaan ja antaa tilaa valita vaihtoehdoista (Garbarino 2000,

150).

R1: Pystyiskö noi ihmiset auttaan sitä pääseen siihen tavoitteeseen? Vai
onko se sitten sen Leevin omaa hommaa?
R2: Ei.
R1: Koko tää..?
R2: [..]et tää järjestelmä ittessään tarvis semmosta, että kysytään, et hei
mitä sä tykkäät tehä ja se sanos vaan, et mä oikeestaan osaan tätä tätä ja
tätä. Silleen niin sit kysyttäs, et no kiinnostasko sua tehä tämmöstä näin?
Et jos me [työntekijät]järjestettäs sulle duunipaikka ja sit soitellaan vaan
pari puhelua. Et kysytään et, joo täällä ois tällänen ja tällänen tyyppi, että
onko teillä työpaikkoja? Sit myöhemmin tää henkilö vois ottaa itte sii-
hen[työpaikkaan] yhteyttä ja keskustella niistä hommista, että onko sitä
ylipäätänsä. Tää on niin ku realistinen versio.
(Leevi)

Sosiaalityöntekijä voi mekaanisesti luetella nuorelle erilaisia vaihtoehtoja palveluista

tai mahdollisuuksista ja jättää hänet sitten yksin läpikäymään niitä. Nuorella ei välttä-

mättä ole taitoja tai voimavaroja etsiä erilaisten vaihtoehtojen kirjosta itselleen sopi-

vaa. Sosiaalityöntekijä ei saa olettaa, että nuoren voimavarat ja taidot olisivat aina

hyödynnettävissä heti. Päinvastoin asiakkaiden voimavarat voivat olla hyvinkin saa-

vuttamattomissa esimerkiksi monen vuoden passiivisuuden ja huonontuneen itsetun-
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non takia. (Heap 1979, 4-5.) Toinen ongelma on, että nuorella ei ole kokemusta vaih-

toehtojen tarjoamista maailmoista ja siksi ne saattavat näyttää liian utopistiselta tavoi-

tettavaksi.

Kun nuorta tavataan vain toimisto-olosuhteissa, saattaa olla houkutusta luetella hänelle

vain mahdolliset vaihtoehdot ja jättää työharjoittelupaikan tai työn etsiminen yksin

nuoren vastuulle. Käsitystäni vahvistaa Saija Kankaan (2011, 46) tilastollinen kartoi-

tustulos sosiaalityön asiakkaista ja heidän kanssaan tehtävästä sosiaalityöstä. Hänen

mukaansa 42 %:lle asiakkaista tehdään tilannearvio tai palvelutarpeen arviointi, mutta

varsinaista palvelusuunnitelmaa tehdään vain 10 %:lle asiakkaista. Konkreettista apua

työnhaussa ja siihen motivoimisessa tarjottiin vain 15 %:lle asiakasta. Kangas havaitsi

myös, että nuoria tulottomia asiakkaita ei sosiaalityössä huomioitu mitenkään erityises-

ti siitäkään huolimatta, että heidät oli nimetty tutkimusalueen erityisiksi painopis-

teasiakkaiksi.

Ryhmäkeskusteluissa todetaan, että nuorten on nykyisin vaikea saada kosketusta nor-

maaliin työelämään. Lyhyet työelämään tutustumisjaksot peruskoulussa ja päivän mit-

taiset taksvärkkipäivät eivät ole avanneet riittävästi mahdollisuutta saada todellista

ymmärrystä erilaisista ammateista. Miten nuori voi valita esimerkiksi tulevaisuuden

koulutusalan, jos hänellä ei ole todellista näkemystä valittavana olevista ammattivaih-

toehdoista. Kun nuori saa käsityksen jostain alasta esimerkiksi pelkästään televisiosar-

jan tai kevyesti tuotettujen mielikuvien perusteella, niin työn moniulotteisuus saattaa

jäädä nuorelta havaitsematta.

Vaihtoehtojen tarjoaminen nuorelle on vaikeaa jos työntekijä ei itsekään ole tutustunut

paikkakuntansa mahdollisuuksiin. Uusia ulottuvuuksia sosiaalityöhön voivat tuoda mu-

kanaan oman työn arviointi, verkostoituminen ja sosiaalitoimiston sisätiloista jalkautu-

minen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden pariin.
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5.3 On tässä joutunu itteensäkin ravisteleen

Sosiaalityössä kehittämistyötä tehdään jatkuvasti, mutta todellisuudessa perinteiset ar-

vot ja käytännöt muuttuvat hitaasti. Jalkautuneena katusosiaalityöntekijänä toimiessaan

Päivi Männistö (2012, 138) on oivaltanut ja nähnyt, että palvelujärjestelmän toiveet ja

odotukset eivät kohtaa asiakkaiden tarpeita. Kohtaamattomuuden hän perustelee sillä,

että järjestelmä perustuu keskiluokkaisiin arvoihin, joita ylläpitävät keskiluokkaiset

työntekijät. Aikuissosiaalityön päivillä Rovaniemellä Aila-Leena Matthies (2012) tote-

si, että esimerkiksi syrjäytymiskäsite on todettu jo kaksikymmentä vuotta sitten huo-

noksi ja käyttökelvottomaksi termiksi sosiaalityössä, mutta silti sitä käytetään edelleen.

Matthies sanoi, että sosiaalityöllä ei ole muuta menetettävää kuin omat kahleensa. Näi-

tä kahleita mielestäni ovat sosiaalityön perinteiset toimintatavat ja syvälle juurtuneet

valta-asetelmat asiakas- työntekijä suhteessa. Niiden takia uudet sosiaalityönmenetel-

mät juurtuvat hitaasti käytäntöön tai ne eivät toteudu sosiaalityön arjessa laisinkaan.

Analyysini yhteydessä erittelin aineistostani nuorille sopivia sosiaalityön menetelmiä,

joita ryhmäkeskusteluissa mainittiin. Alkuperäinen tarkoitukseni oli aukaista menetel-

miä syvemmin tässä luvussa. Halusin kirjoittaa ryhmämenetelmien suomista mahdolli-

suuksista ja eduista, koska olen ne itse työssäni kokenut ja nähnyt. Päädyin ratkaise-

maan asian toisin. Kirjastomme pursuavat tietoa erilaisten menetelmien hyödyllisyy-

destä ja tehokkuudesta. Esimerkiksi Jenni Kehus ja Sanna Lähteinen (2011) ovat kir-

joittaneet erinomaisen gradun ryhmämenetelmän käytöstä perhetyössä ja Salla Alila ja

Nina Koskenkangas (2011) verkkososiaalityön menetelmästä nuorisosiaalityössä. Kir-

joja ja tutkimuksia on paljon muitakin.

Tämän tutkielman sisällä minua on menetelmiä enemmän jäänyt mietityttämään se,

mikä estää työntekijää käyttämästä erilaisia menetelmiä työssään? Miksi pöydän takaa

tehtävä työ näyttäytyy houkuttelevammalta ja tehokkaammalta, vaikka kaikki lukema-

ni tutkimukset ja artikkelit puhuvat monipuolisten menetelmien käytön erinomaisuu-

desta ja paremmuudesta. Jenni Kehus ja Sanna Lähteinen (2009, 16) kartoittivat ryh-

mämuotoisen sosiaalityön käyttöä Rovaniemen alueella. He havaitsivat, että perinteiset

tavat toimia ja työskennellä rajaavat edelleenkin uusien menetelmien käyttöönottamista

sosiaalityössä.
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R5: [..] Kyl mie monet kerrat tuolla ryhmässä mietin, tiesin mitä kaikkee..
R1: ..siellä[toimistossa] odottaa.
R5: Mitä siellä on ja onks tää nyt sitä, ei nyt ihan näin, että onks tää oi-
keeta työtä, mutta kuitenkin. Että kuinka tehokas mie oisin voinut, mitä
mää oisin voinut saada muuten aikaan. Ei sitä oikeesti kyseenalaistanut
tietenkään, koska tää on nyt ollut juttuna kolmen kuukauden ajan ja sillä
siisti. Että se on ihan hyvä harjotella, että oot estynyt sitä ns tavallista työ-
tä tekemästä.
(Työntekijät)

Uudet menetelmät vaatisivat Kehuksen ja Lähteisen (mt.) mielestä sosiaalityöntekijältä

rohkeutta toisin toimimiseen ja uusien asioiden opettelua. Sen lisäksi, heidän haastatte-

lemansa sosiaalityöntekijät kertoivat, ryhmämuotoisen työskentelyn esteenä olevan

ajan puute ja ammatillisten taitojen vähyys ryhmien ohjaamisessa. Lisäksi sosiaalityön-

tekijät kokivat ryhmämuotoisen työskentelytavan kuuluvan paremmin sosiaaliohjaajien

ja perhetyöntekijöiden tehtäväkenttään. (Mt., 18.)

Päivi Männistön (2012, 136) mukaan sosiaalityöntekijöillä on mielenkiintoa ja halua

lähteä ratkomaan huono-osaisten asioita monellakin tapaa, mutta jäykät virastoraken-

teet, palvelujärjestelmien sektoroituneisuus sekä ajanpuute estävät aikeet. Minun ai-

neistossani ryhmäläiset toteavat, että pelkkä lupa työnantajalta esimerkiksi ryhmän to-

teuttamiseen ei riitä. Työnantajalla pitää olla ymmärrys siitä, että erilaisten menetelmi-

en hyödyntäminen työssä, vaatii aikaa ja sitoutumista.

R1: [..]Vaikka [työnantajalla] on tiedossa, että kerran viikossa vetää jo-
tain ryhmää, niin hirvee selittely siihen että en halua [..] tiistaille ottaa
yhtään mitään. En voi tulla. En halua lähteä, koska olen ollut pois [ryh-
mästä] ja mulla on nyt tää ryhmä, johon mää oon nyt sitoutunut. Et vaikka
se [lupa tehdä ryhmiä]sieltä tulee, niin ei [työnantaja]silti ymmärrä sitä,
et jos johonkin sitoutuu, niin sitä haluaa sitten olla siinä. Et se vaatii sitten
sen.
R3: Kyllähän tää sitoo, sitä tää tekee.
R1: Joo.
R5: Sitä se tekee.
R1: Sitoo. Et sitten myös jos tulee se siunaus, että nyt saa sitoutua, niin pi-
tää antaa se mahdollisuus sitoa itsensä.
R5: Kyllä tämmöseen pitää se aika kunnolla myös myöntää. Joo, se pitää
olla.
(Työntekijät)
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Sosiaalityöntekijät tarvitsevat työnantajalta toisin toimimisen toteuttamiseen tilaa ja

mahdollisuuden ajankäytön uudelleensuunnitteluun. Työntekijät, jotka eivät saa toisen-

laiseen toimintaansa esimiestasolta teknisen luvan lisäksi, todellista toiminnallista ai-

kaa ja tilaa, joutuvat todellisen paineen keskelle. Toimistotyössä sosiaalityöntekijää

odottavat päätöksenteot, joissa on lakien ja asetusten edellyttämät käsittelyajat. Ne tur-

vaavat asiakkaiden oikeudenmukaista kohtelua, mutta samalla vaativat työntekijän

toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Laki ei ehdottomuudessaan anna työntekijälle mah-

dollisuutta valita. Silloin on ymmärrettävää, että lakia kunnioittava työntekijä pitää

mieluummin kiinni tiukoista määräajoista ja kunnioittaa siten asiakkaidensa oikeutta

päätösten saamiseen. Jos esimiestaso ymmärtää tämän haasteen, he antavat tarvittavan

määrän tilaa ja aikaa toisin toimimiseen ja samalla keventävät työntekijän velvolli-

suuksia jostain toisesta tehtävästä.

Toimistotyöhön verrattuna esimerkiksi ryhmissä tehtävä sosiaalityö on arvaamatto-

mampaa ja luo tilanteita, joihin sosiaalityöntekijä ei aina pysty varautumaan ennalta.

Ken Heapin (1979, 58) mielestä sellaiset asiat, jotka ryhmää ohjaavalla sosiaalityönte-

kijällä ovat käsittelemättä omassa elämässään, saattavat olla esteenä avoimeen kanssa-

käymiseen ryhmän kanssa. Ryhmänohjaajalla ei ole uskallusta keskustella teemoista,

eikä viedä sellaisia asioita syvemmälle tasolle, jotka hänelle itselleenkin ovat vielä ar-

koja. (Mt.) Työntekijät joutuivat ryhmässä asettamaan itsensä ja ajatuksensa peliin,

niin ihmisenä kuin työntekijänäkin (Kehus & Lähteinen 2009, 16).

R3: Mut onhan tää aika hevi ryhmä ollu. Siis et kyllä tässä on joutunut it-
teensäkin ravisteleen aika paljon. Ettei voi sanoa, että nuoret on vaan
muuttunut. Mä luulen, että tässä on vähän joka ainoa joutunut..
R5: Kyllä on tunnelmat käyny siis sieltä, että ei musta taida olla tän ikäs-
ten kanssa töitä tekemään. Pistään arvot järjestykseen.
R3 ja R1: Niin
R5: Et kyllä on käyny siellä, että en mää, ei kyllä rahkeet riitä.
R3:Joo. Ja sit kuitenkin riitti.
(Työntekijät)

Toisenlainen työskentelytapa on aiheuttanut työntekijöissä epävarmuutta omien arvo-

jen oikeellisuudesta ja toisaalta oman ammattitaidon riittävyydestä nuorten kanssa

työskentelyyn. Ryhmätyöskentely vääjämättä pakottaa työntekijän mittailemaan ja ar-

vioimaan itseään ja omia toimintatapoja. Kyse on muutoksesta. Sosiaalityö edellyttää

asiakkaan muuttumista tai mukautumista. Eikö vastaavasti voida edellyttää työntekijäl-
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tä samaa? Muutos ei kuitenkaan ole aina positiivinen ja haluttu kokemus, vaan muutos

voidaan kokea stressaavana ja vaikeana. Useat ihmiset etsivät mieluummin pysyvyyttä,

kuin muutosta. Monissa kulttuureissa suositaan mieluummin riippuvuussuhteita, va-

kautta ja jatkuvuutta kuin itsenäisyyttä, muutosta ja kehittymistä. (Payne 1997, 4-6.)

Ehkä omien arvojen ja työskentelytapojen muuttaminen ja kyseenalaistaminen on

työntekijälle raskasta ja pelottavaakin. On helpompi kulkea turvalliseksi todettuja reit-

tejä kuin rohkaistua käyttämään uusia ja epävarmoilta tuntuvia teitä.

Sosiaalityöntekijän oman työn reflektointi, omien voimavarojen ja taitojen arviointi

sekä ehdottomasti omien arvojen näkyväksi tekeminen työntekijälle itselleen, on osa

ammatillista sosiaalityötä. Se ei kuitenkaan liity pelkästään nuorisososiaalityöhön,

vaan se tulee olla käytössä koko sosiaalityön laajalla toimintasektorilla. Vain omaa

työtään ja asenteitaan havainnoiva työntekijä pystyy luopumaan vanhoista sosiaalityön

toimintatavoista ja etsimään tilalle uusia. Reflektiivinen sosiaalityöntekijä pystyy sie-

tämään myös  hämmennystä  työssään  ja  sitä,  ettei  tiedä.  Oman työn  arviointi  voi  olla

työntekijälle vaativaa, mutta se voi tuoda tullessaan armollisuutta itseä ja asiakkaita

kohtaan. Muuttuneet suunnitelmat tai vaihtuneet tavoitteet eivät aina työssä tarkoita si-

tä, että on tapahtunut virhe. Ne voivat myös viestittää, että on aika ja aikaa katsoa asi-

oita toisin. Ihmiset eivät ole koneita eivätkä he toimi loogisuuden ja järjestelmällisyy-

den periaatteella. Asiakastyöskentelyssä ei aina voi toimia valmiiden suunnitelmien ja

puhtaaksikirjoitettujen käsikirjoitusten mukaan.

R1: Joo mut mä luulen, että se pamautti meidät niin kun sen alun suunni-
telmallisuuden jälkeen siihen, ettei ollut kauheesti vaihtoehtoja myöskään.
Kun se tuli pari kertaa se, että teillä on suunnitelmat, että pitäkää suunni-
telmanne[..]Pakko oli kattoo sitä että. Kaikki ei siihen pysty että lähtee
niin niin ku valmistautumatta. Valmistautunut, kyllähän tohon piti olla ko-
ko ajan valmistautunut menemään sinne ja näin mutta se, että sulla olis
joku semmonen..
R3: valmis käsikirjoitus
R1: valmis käsikirjoitus. Kaikki ei siedä sitä, että ei oo niin ku minuutil-
leen kirjoitettu sitä aikataulua
R3: Mullekin on outoa sillä tavalla, että mulla ei ole semmosta niin kun
runkoa, että mulla on aina ollu jonkinnäkönen. Olihan meilläkin runko, et-
tä joku täytyy aina olla, mutta [..] tossa joutu enemmän oleen henkisesti
valmistautunut kun teknisesti. Siis sillä tavalla, että piti vaan pystyä otta-
maan vastaan ihan mitä vaan.
(Työntekijät)
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Aineistonäytteessä todetaan, että kaikille ei sovi hetkessä muuttuvat suunnitelmat tai

tilanteittain rakentuvat asiakaskohtaamiset. Ne vaativat sosiaalityöntekijältä nopeaa ti-

lannetajua, joustavuutta, uskallusta heittäytymiseen ja tarpeellista kykyä nauraa itsel-

leen, mutta myös elämälle.

Markku Hassisen (2007, 37) mielestä nauru on yksi tapa kyseenalaistaa instituutioiden

valtaa ja rakenteiden mielekkyyttä. Hän kaipaa nykymaailman valmiiksi pureskellusta

naurun tuotepaketista pääsyä takaisin aitoon nauruun ja iloon perustuvaan vastarintaan.

Nauru antaa uusia perspektiivejä ja mahdollisuuksia kyseenalaistaa maailmaa ja sen

toimintaa. Nauru, hymyily tai kevyt kevennys oikeassa tilanteessa ja oikein ajoitettuna

eivät vie pohjaa sosiaalityöntekijän ammattitaidolta. Nauru voi keventää viranomais-

statuksen tuomaa valta-asemaa ja mahdollistaa sosiaalityön näyttäytymisen inhimilli-

senä ja puoleensa vetävältä. Uskallus nauruun vaatii työntekijältä hyvän tilannetajun

lisäksi itsensä tuntemista ja luovuutta. Iloinen, uskalias ja omana itsenään työskentele-

vä sosiaalityöntekijä pystyy rakentamaan erilaisista menetelmistä itselleen työkaluja,

joita hän pystyy joustavasti hyödyntämään tilanne- ja asiakaskohtaisesti oikeaan ai-

kaan.

Jos sosiaalityöntekijä kehittää omaa luovuuttaan työssään, hän luopuu totutuista tavois-

ta ja kykenee pysymään joustavana erilaisten asiakkaiden kanssa. Silloin pääpaino

työskentelyssä on vähemmän tekemisellä ja enemmän asiakkaan kuuntelemisella.

Työntekijä tietää onnistuneensa silloin, kun asiakas työskentelee itsensä puolesta ja

hän puhuu enemmän omista vahvuuksistaan, odotuksistaan ja tulevaisuudesta. (Nigel

& O’Byrne 2000, 146.) Sosiaalityössä ei ole olemassa valmiita ratkaisuja, vaan parhaat

käytännöt syntyvät kehittämisen ja toiminnan avulla. Tärkein työkalu on Mary Lanen

(1999, 140) mielestä sosiaalityöntekijän oman luovuuden hyödyntäminen. Yliopistossa

tai muualla opitut keinopaketit vaativat kriittistä uudelleenarviointia toimivuudestaan

käytännön tasolla. Hänen mielestään lukeminen ja kokeminen auttavat meitä näkemään

erilaisia mahdollisuuksia, mutta niitä ei saa siirtää suoraan ilman kriittistä tarkastelua

asiakastilanteista toiseen. Fook (1999, 200) puolestaan katsoo reflektiivisen sosiaali-

työntekijän tärkeimmiksi kyvyiksi uskalluksen kyseenalaistaa asioita, kykyä muuttua

ja sietää epävarmuutta.
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R5: Mut en mie tiä, jos miettii. tai En tiä et oliks sitten jotain, mikä meni
ihan hirveen pieleen tai mikä ois pitänyt tehä vallan erilailla tai jotain
tämmöstä.
R1: Tiedä sitten, kun se meni niin ku niin näitten ehdoilla. Kun se ei ollu,
vaikka olis vaikka mitä tavotellu, käyvänsä missä. Mut se ei vaan sopinut
siihen sen, siihen raamiin.
R5: Niin ja oikeestaan samalla tässä rupee miettimään, että sopiiks se
enää omaan ajatteluunkaan. Ja että jos aattelee, et nuorten kanssa työs-
kentelee. Ei siel voi tavallaan mennä vikaan, vaan se oikea-aikasuus ja se
oikea juttu, mikä sillä nuorelle on. Sen se on opettanut että ei tartteis iskeä
päätä seinään sillon, kun ei oo aika kypsä, vaan antas ihan rauhassa jon-
kun tilanteen kypsyä. Että joku tämmönen. Mehän, se tulee tuolta työvoi-
man puolelta, kun pitäs tietyllä lailla mennä ja edetä ja jos et tee, niin sit
sanktiot ja muuta. Et tota, ehkä siihen enemmän on itellensä armollisempi,
ettei tarvi niinku.

Luovuus, nauru, kyky kyseenalaistaa ja toimia toisin tuo tullessaan työntekijälle armol-

lisuutta. Armollisuus itseään kohtaan antaa tilaa hengittää ja nähdä työtään uudessa va-

lossa. Nuorten ryhmän aikana ja tutkimuksenteon jokaisessa vaiheessa olen löytänyt

itsestäni moni uusia puolia. Samalla olen löytänyt uusia näkökulmia nuorisososiaalityön

toteuttamiseen. Uusien näkökulmien löytäminen ja hahmottaminen ei tarkoita isojen

radikaalien muutosten tekemistä sosiaalityössä. Erilaiset näkökulmat antavat mahdolli-

suuden ajatella, nähdä ja tuntea toisin.
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6 Näkökulmia nuorisososiaalityöhön

6.1 Yhteenvetoa havainnoista

Olen analysoinut tutkimusaineistoni ja verrannut sitä kehittämääni nuorisososiaalityön

elementtitaloon ja olemassa oleviin teorioihin. Elementtitaloni kaipasi remonttia, koska

olin jättänyt siinä huomioimatta monia oleellisia asioita. Nuorisososiaalityön element-

tejä käsittelevässä kandidaatintutkielmassani sijoitin löytämäni nuorisososiaalityön

elementit talon sisälle. Ajattelin, että talo edustaa turvallisuutta ja tuttuutta, jollaisessa

ilmapiirissä nuorisososiaalityötä on helppo toteuttaa. Gradu-tutkielmaani varten ke-

räämäni aineisto nuorten ryhmästä viesti minulle monin eri tavoin, että nuorisososiaali-

työ ei voi perustua stabiiliin, paikallaan olevaan rakennelmaan. Nuorisososiaalityötä

pitää tehdä siellä, missä nuoretkin ovat. Petri Kinnunen (2011) sanoi luennossaan ai-

kuissosiaalityön päivillä Rovaniemellä, että sosiaalityöntekijöiden pitää mennä ympä-

ristöihin, joissa ihmisten palvelutarve on. Nuorten palvelutarve on kaduilla, verkossa,

paikallisessa kahvilassa ja elämässä yleensä.

Nuorisososiaalityön pitää pystyä liikkumaan, joustamaan ja etsimään vaihtoehtoisia

reittejä kuljettavaksi. Siksi haluan, että nuorisososiaalityössäni on moottori. Moottoria

edustaa nuorisososiaalityössä järjestelmä ja rakenteet. Tällä hetkellä nuoria koskevat

säännökset, ohjeet ja lait ovat nuorten näkökulmasta katsottuna vaikeaselkoisia ja epä-

johdonmukaisia. Ne aiheuttavat nuorissa turhautumista ja toisaalta mahdollistavat nuo-

ren jäämisen pitkäaikaisesti toimeentulotuen hakijaksi. Uudessa nuorisososiaalityössä

moottorin kaikki osat tulee olla tarkassa järjestyksessä, jotta se toimii oikein. Samoin

nuoria koskevan yhteiskunnan järjestelmän pitää olla järjestyksessä ja selkeä. Se ei voi

toimia oikein jos järjestelmä on sekaisin ja epäselvä, eivätkä lait, normit, asetukset se-

kä niitä noudattavat viranomaiset toimi yhteistyössä. Selkeys, läpinäkyvyys ja oikeu-

denmukaisuus järjestelmän ohjenuorina lisäävät nuoren luottamusta viranomaisen toi-

mintaan. Ne antavat nuorelle mahdollisuuden arvioida ja nähdä, onko hänen tilantees-

saan toimittu oikein.
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Pelkkä moottori ei eteenpäin menossa riitä, vaan tarvitsen järjestelmääni pyörät. Pyö-

riin sijoitan sosiaalityön maineen ja ajan. Kandidaatin tutkielman elementtitalossa

huomioin ajankäytön ja oikean ajoituksen merkityksen nuorten kanssa työskenneltäes-

sä. Sen sijaan sosiaalityön mainetta en nähnyt oleellisena tekijänä nuorisososiaalityös-

sä. Sosiaalityön kyseenalainen ja arveluttava maine, estää nuoria ottamasta yhteyttä so-

siaalityöntekijään. Pyörään sijoitettu maine, joko jarruttaa tai vie sosiaalityötä eteen-

päin. Sosiaalityön maine kohentuu avoimella tiedottamisella ja sillä, että jokainen sosi-

aalityöntekijä ymmärtää työllään edustavansa laajempaa kokonaisuutta. Nuorten epä-

luuloisuus ja haluttomuus pyytää sosiaalityöntekijältä tukea, saattavat johtua oman ti-

lanteen hallinnan menettämisen pelosta. Sosiaalityö näyttäytyy nuorille kontrolloivana

ja nuoren oman näkemyksen mitätöivänä toimintana. Epäluuloisuutta sosiaalityötä

kohtaan, voi jokainen sosiaalityöntekijä osaltaan vähentää, jakamalla valtaa asiakas-

työskentelyssä ja unohtamalla kiire kohtaamistilanteissa.

Ajan puute voi olla resurssipulasta johtuva, mutta se voi olla myös opittu tapa selittää

sosiaalityön toimimattomuutta. Itse valittu kiire, voi olla keino välttää kohtaamisia ja

vaikeita tilanteita. Jos sosiaalityöntekijä näkee ajan toisin, hän voi oppia hallitsemaan

aikaa sen sijaan, että antaa ajan hallita itseään. Pyörään sijoitettua aikaa, voi maineen

tavoin, joko hidastaa tai nopeuttaa. Muistan erään taukohuoneen seinältä kirjoituksen,

jonka mukaan koskaan ei ole aikaa tehdä asioita hyvin, mutta aina on aikaa tehdä ne

kahdesti. Nuorten kohdalla toista tilaisuutta ei välttämättä tule, koska he hakevat apua

vain kerran. Nuorisososiaalityössä aikaa pitää olla nuoren kohtaamiseen, koska kiirees-

sä tehdyt suunnitelmat ja tavoitteet eivät toimi nuorta ohjattaessa. Toteuttamiskelpoiset

suunnitelmat syntyvät vain työntekijän ja nuoren välisen luottamuksellisen suhteen

avulla.

Nuorisososiaalityön elementtitalostani puuttui luottamus kokonaan. Olin pitänyt luot-

tamusta itsestään selvänä asiana, joka syntyy kohtelemalla nuorta kunnioittavasti ja ar-

vostamalla hänen omia tietojaan. Tutkimusaineistoni avulla ymmärsin, että luottamus

ei synny itsestään, vaan sitä pitää rakentaa sosiaalityön maineen, ohjaustyöskentelyn

ajanannon ja kohtaamisien avulla. Luottamus on kuin ovi, jonka nuori uskaltaa aukais-

ta vain, jos hän uskoo tulevansa kohdelluksi oikein. Luottamus rakentuu siitä, että nuo-

ri kokee tulleensa kohdatuksi kokonaisena ja oman kokemuksensa omaavana ihmisenä.



53

Luottamusta ei synny, jos nuori ja työntekijä eivät puhu samaa kieltä, eivätkä ymmärrä

sanojen merkityksiä samalla tavalla.

Vuorovaikutus oli keskeisenä elementtinä myös tekemässäni kandidaatin tutkielmassa-

ni. Olin sijoittanut nuorisososiaalityön elementtitalossani sosiaalityöntekijän ja nuoren

talon vastakkaisille seinustoille ja nähnyt vuorovaikutuksen taloon sisään menevänä

ovena. En tiedä kuinka olin ajatellut vuorovaikutuksen tapahtuvan silloin, kun nuori ja

työntekijät ovat kaukana toisistaan. Ehkä alitajuisesti ymmärsin, että sosiaalityössä

nuori ja työntekijä ajautuvat helposti vastakkain, koska yhteiset arvot, normit ja merki-

tykset puuttuvat. Nuorilla on erilaiset merkitys- ja arvosisällöt käyttämilleen sanoille

kuin sosiaalityöntekijöillä.

En tiedostanut kandidaatin tutkielmassani, että yhteinen puhe vaatii yhteisesti sovitun

kielen ja yhteisesti sovitut merkitykset. Nuoren ja työntekijän ei tarvitse olla samaa

mieltä asioista tai edes allekirjoittaa samoja arvoja tai päämääriä. Oleellista työskente-

lyn onnistumiselle on erilaisten ymmärryksien ja näkökulmien näkyväksi tekeminen.

Uudessa nuorisososiaalityössä nuori ja työntekijä istuvat yhdessä suunnittelemassa, ar-

vioimassa ja toteuttamassa nuorelle itselleen soveltuvaa palvelukokonaisuutta. Vuoro-

vaikutuksessa jaettu kokemus rakentuu molemminpuolisen luottamuksen, kunnioituk-

sen, kuulluksi tulemisen ja arvostuksen yhteen kietoutumisen tuloksena. Samalla työs-

kentelyssä toteutuvat sosiaalityön eettiset periaatteet. Niitä ei sosiaalityöntekijä voi

koskaan ottaa itsestäänselvyyksinä, vaan hänen on arvioitava niitä tilanteittain ja asia-

kaskohtaisesti. Lukkoon lyödyt arvot ja eettiset periaatteet työskentelyssä, heikentävät

vaihtoehtojen näkemisen mahdollisuutta.

Kandidaatin tutkielman nuorisososiaalityön elementtitalossa en huomioinut vaihtoehto-

jen tarjoamisen tärkeyttä nuorten kanssa työskenneltäessä. Ryhmäkeskusteluissa vaih-

toehtojen tarjoaminen ja nuoren mahdollisuus itse päättää omista asioistaan, korostui

voimakkaasti. Siksi katson vaihtoehdot yhdeksi tärkeimmäksi elementiksi nuorisososi-

aalityössä. Yhteiskunnallisesti nuoria ohjataan tällä hetkellä opiskelemaan ja sitä kautta

saavuttamaan asemansa yhteisössään. Suurin osa nuorista kulkee yhteiskunnallisesti

suositeltavaa ja yleisesti hyväksyttyä reittiä koulutuksen kautta työelämään. Keskuu-

dessamme elää kuitenkin paljon sellaisia nuoria, jotka eivät koe onnistuvansa teoria-

painottuneissa koulutuksissa. Koulutuksen ja aktivoinnin sijasta, näille nuorille yhteis-
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kunnan ja sosiaalityön pitää pystyä tarjoamaan muita vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen tar-

joamisessa ja etsimessä on huomioitava nuoren omat taidot ja tiedot.

Nuoren oman osaamisen ja tilanteen arviointi on perustuttava neuvottelemiseen. Jos

työntekijä arvioinnin lähtökohtana huomaamattaan pitää yhteiskunnan asettamia kri-

teereitä normaali nuoresta, niin tavoitteet asettuvat nuoren näkökulmasta liian korkeal-

la. Siksi näen, että arviointi on kuin yhteisen kartan lukemista. Kartan avulla nuori voi-

si osoittaa, mihin suuntaan hän on menossa ja millaisia palveluja siinä suunnassa toi-

voisi olevan. Kartan avulla nuori ja sosiaalityöntekijä voisivat myös arvioida kuinka

etäällä nuoren ja työntekijän tilanteen arvioinnit ovat toisistaan. Jos työntekijän arvi-

ointi näyttää pohjoiseen ja nuoren itään, niin he voivat yhdessä neuvotellen miettiä, mi-

ten välimatka yhteisten suunnitelmien ja palveluiden avulla kurotaan umpeen. Kartan

voi mieltää myös tarjottimeksi, josta löytyy nuorelle runsaasti vaihtoehtoja, niin ohja-

ustavoista kuin palveluistakin.

Vaihtoehdot näen nuorisososiaalityön edessä oleviksi teiksi. Yksikään valittu tie ei ole

väärä tai oikea. Jokainen tie on valitsijalleen juuri nyt se oikea polku kuljettavaksi. Va-

litut reitit eivät ole pelkästään yhteen suuntaan kulkevia, vaan ne risteilevät, poikkeavat

ja kohtaavat. Aina voi myös palata hetken matkaa takaisin ja tehdä uusia valintoja. En

näe itse vaihtoehtoja suurina ja koko sosiaalityötä mullistavina tekoina. Yksinkertainen

muutos voi olla niinkin pieni, että sosiaalityöntekijä tapaa nuorta sosiaalitoimiston si-

jasta paikallisessa kahvilassa tai nuorisotiloissa. Erilaisuutta toiminnassa voi myös olla

se, että työntekijä lähtee yhdessä nuoren kanssa selvittämään asioita TE-toimistoon,

mahdollisiin harjoittelupaikkoihin tai työpaikkoihin. Yhtenä vaihtoehtona näen nuorille

perustettavat ryhmät, joiden toiminnalla voidaan alentaa nuorten epäluuloisuutta sosi-

aalityötä kohtaan.

Vaihtoehtojen tarjoaminen voi olla sosiaalityöntekijälle haasteellista, ellei hän itse ole

tietoinen oman alueensa tarjonnasta ja mahdollisuuksista. Toinen este oman työskente-

lyn muuttamiselle voi löytyä siitä, että perinteisistä ja tutuiksi tulleista toimintatavoista

on vaikea luopua. On työntekijälle turvallisempaa ja ehkä helpompaa toimia totutulla

tavalla, koska toisin toimiminen vaatii työntekijältä epävarmuuden sietokykyä ja uskal-

lusta tunnustaa, ettei aina tiedä miten pitäisi toimia.
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Siksi sijoitin nuorisososiaalityöhön vielä ison peilin. Peili auttaa sosiaalityöntekijää

näkemään ja arvioimaan omaa työtään. Itsetuntemus työkaluna antaa sosiaalityönteki-

jälle varmuutta työskennellä asiakkaiden kanssa avoimesti ja ilman virallisuuden lisä-

kilpeä. Omana itsenään olo keventää työntekijän taakkaa sekä antaa tilaa ja mahdolli-

suuksia katsella asioita toisin. Peilin viereen sijoitin kirjaston. Sen tarkoituksena on

muistuttaa, että mikään menetelmä tai työskentelytapa ei ole ainoa oikea tie nuorten

kanssa työskenneltäessä. Sosiaalityöntekijän ammattitaitoisuus näkyy siinä, että hän

osaa monipuolisista vaihtoehdoista valita juuri tilanteeseen sopivan tavan toimia.

Oman työn arviointi lisää työntekijän itseluottamusta ja samalla kykyä hakea tukea

moniammatillisuudesta tilanteissa, joissa työntekijä toteaa omien voimavarojensa ole-

van riittämättömiä. Näen moniammatillisuuden pystyyn nostettuna antennina, joka lä-

hettää ja vastaanottaa viestejä. Sosiaalityö nuorten kanssa ei saa muotoutua yksinäisek-

si linnoitukseksi sosiaalitoimiston sisätiloihin. Nuorisososiaalityö pitää toteutua yhteis-

työssä koulujen, nuorisotyön ja eri terveysviranomaisten kanssa. Liittoutumalla muiden

toimijoiden kanssa, sosiaalityö antaa vahvan viestin siitä, että se ei voi olla yksin vas-

tuussa kaikkein vaikeimmassa tilanteissa olevien nuorten tukemisessa ja auttamisessa.

Tutkimuksenteon alkupuolella ajattelin suureellisesti kehittäväni nuorisososiaalityöhön

uuden kaiken kattavan mallin, jota toteuttamalla kaikki työskentely sujuisi helposti ja

vaivatta. Tutkielmanteon aikana onneksi ymmärsin, ettei sellaista mallia voi olla ole-

massakaan. On vain mahdollisuuksia katsoa, ajatella ja toimia toisin. Siksi päädyin

mallin sijasta tuottamaan näkökulmia, joista jokainen voi poimia haluamiansa element-

tejä työhönsä. Analysointivaiheen loppupuolella sain itse silmieni eteen vision uudesta

nuorisososiaalityöstä. En osannut itse piirtää ajatuksissani ollut kuvaa itse. Pyysin apua

Jyri Lehtoselta, joka tutkimuksen yhteenvedon ja keskustelun avulla muotoili nuori-

sososiaalityöstä seuraavanlaisen kuvan (1). Kuvan ei ole tarkoitus olla kaikenkattava ja

yksiselitteistä toimintamuotoa tarjoava nuorisososiaalityön pelastaja. Enemmänkin toi-

von, että kuva antaa sosiaalityöntekijälle mahdollisuuksia katsoa ja ajatella toisin. Se ei

tarjoa yhtä tietä sosiaalityöntekijälle kuljettavaksi, vaan sen tarkoitus on osoittaa vaih-

toehtojen runsautta.
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Kuva 1: Visio nuorisososiaalityöstä (Piirtänyt Jyri Lehtonen)

En vielä tiedä, mihin tämä matkailuautolta näyttävä nuorisososiaalityö on menossa.

Toivottavasti sen selittämättömiin osiin, kuten ajovaloihin, kattoon ja mattoon, joku

muu kehittelee ja keksii omia näkökulmiaan ja ajatuksiaan. Ryhmän loppupuolella

olen kirjoittanut kenttäpäiväkirjaani seuraavanlaisen muistiinpanon:

Lapset ja nuoret joutuvat elämään hyvin kummallisessa maailmassa, jossa
ei ole mikään totta ja kaikki on. Ei ihme, että pää ei kestä. Aikuisilla ei
taida olla minkäänlaista käsitystä siitä, millaisessa sekasorrossa nuoret
elävät. [..]Meistä on individualistisen ajattelun takia tullut yksinäisiä saa-
rekkeita, jotka ponnistelevat päämääränsä yksin ja suruissaan. Ajatte-
lemme, että se on vapautta kun ei ole ketään lähellä tai määräämässä. Itse
asiassa olemme kahliutuneet itsemääräämiseen ja autonomisuuteen, eikä
elämässämme vapaudesta ole tietoakaan. Vapaa on se, joka uskaltaa myös
tunnustaa yhteisön merkityksen elämässään ja pystyy toimimaan sen sisäl-
lä ilman, että kokee menettäneensä oman identiteettinsä.

En ole enää varma, olenko tarkoittanut kirjoittamisellani pelkästään nuoria. Ehkä myös

sosiaalityöntekijän työtä vapauttaa tieto siitä, ettei hän ole tekemässä työtään yksin,

vaan työhön osallistuu koko yhteisö ja yhteiskunta.
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6.2 Entä sitten?

Kaisa Heinlahti (2009) kehotti tieteellisen tutkimuksen luennollaan testaamaan tutki-

musongelmaa entä sitten -kysymyksellä. Hänen mielestään näin kysymällä pystyy

hahmottamaan, mitä tutkimusongelman ratkaiseminen tuo tullessaan. Minulta on jää-

nyt tämä kysymys esittämättä sekä itselleni ja aineistolleni. Tutkielmani kirjoittamisen

aikana kysymys aktivoitui ajatuksissani. Mitä enemmän sain tuloksia kirjoitettua auki

ja mitä enemmän perehdyin olemassa olevaan tietoon, huomasin toistavani vanhaa, jo

moneen kertaa löydettyä tutkimustotuutta. En ole löytänyt aineistostani mitään uutta,

hätkähdyttävää tai erilaista, jota eivät jo monet muut tutkijat olisi havainneet ja julki-

suuteen kirjoittaneet. Ymmärrys tästä samalla ahdisti minua, mutta samalla se jätti mi-

nut hämmennyksen valtaan. Onko niin, että vaikka tietoa ja teorioita tuotetaan sosiaali-

työn menetelmistä, jotka olisivat tehokkaampia, asiakasystävällisempiä ja joustavam-

pia, niin siitä huolimatta toimintojen siirtäminen käytäntöön on harvinaista ja hidasta.

Vai tarkoittaako samojen tutkimustulosten saaminen sitä, että en ole tutkimusotteelli-

sesti osannut kerätä ja analysoida tutkimusaineistoani oikein?

Olin jo jäämässä nollatutkimuksen tekemisen todellisuuteen, kun huomasin saavut-

taneeni tutkimukseni avulla jotakin. Ryhmäkokemus nuorten kanssa työskentelystä, ai-

neiston perusteellinen läpikäynti ja tieteellisen tutkimuksen tekemisen opettelu kuljet-

tivat minut henkilökohtaisesti paikkoihin, joita ei uskonut olevan olemassakaan. Jou-

duin tutkielmanteon yhteydessä arvioimaan suhdettani niin sosiaalityöhön kuin tietee-

seenkin. Olin pitkään tilanteessa, jossa epäilin haluani työskennellä sosiaalialalla. Sa-

man epäilyn kanssa taisteli Minna Strömberg-Jakka (2012, 168), joka päättää aikuis-

sosiaalityön mahdottomuutta kuvaavan artikkelinsa lohduttomasti: ” Olen kyllästynyt

tekemään työtä, jolla ollaan auttavinaan asiakkaita, mutta jolla ei asiakkaiden kannalta

ole mitään merkitystä. Ei tämä mitään auta. Oman työni tekeminen on tehty mahdot-

tomaksi.” Strömberg-Jakka jättää kirjoituksellaan jäähyväiset sosiaalityölle. Hän on

päätöksensä tehnyt ja kunnioitan hänen valintaansa, koska se osoittaa itsensä kunnioit-

tamista ja rohkeutta tehdä ratkaisuja oman hyvinvoinnin puolesta.

Itsenikin teki mieli laittaa hanskat naulaan ja miettiä seuraavaa ammattia jostain puu-

tarhan ja rakentamisen välimaastosta. Niissä ainakin konkreettisesti voi nähdä omien
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käsiensä työn tuloksen. Luovuttamisen ja periksi antamisen sijaan päädyin katsomaan

asiaa toisin. Olen käyttänyt kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana ryhmätyötä asiakkai-

den ohjaamisessa erittäin positiivisin tuloksin. Ryhmät eivät ole voimaannuttaneet pel-

kästään asiakkaitani, vaan ovat antaneet minulle uudenlaisia taitoja ja ymmärrystä teh-

dä sosiaalityötä. Olen myös jalkautunut kylille ja kujille asiakkaiden keskuuteen. Mi-

nulla on tahtoa tulla ulos neljän seinän sisältä ja uskallusta pistää oma osaamiseni,

maailmani ja arvoni koetukselle.

Sosiaalityöntekijän nimikkeellä en ole vielä tehnyt päivääkään töitä. Se sarka minulla

on vielä kyntämättä. Minun ei ole vielä aika lopettaa, vaan minun on aika mennä konk-

reettisesti katsomaan, että pystynkö käytännössä toteuttamaan sen, minkä teoriassa ha-

vainnoin gradu-tutkielmassani. Näen, että tulevaisuudessa sosiaalityön rooli vaikeim-

missa elämäntilanteissa olevien nuorten tukemisen osalta suurenee. Sosiaalityönteki-

jöillä on ammattitaitoisesti kykyä vastata tähän haasteeseen, jos heille tarjotaan ajalli-

sesti ja teknisesti siihen mahdollisuus. Jatkotutkimuksen osalta olisikin mielenkiintois-

ta tietää millaista tukea, millaisia resursseja tai koulutusta sosiaalityöntekijät tarvitsisi-

vat siihen, että sosiaalityö kehittyisi perinteisestä toimistotyökeskeisyydestä ja rahan-

jaosta asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Gradun tekeminen sijoittui osittain kaamoksen aikaan. Ajoitin päivittäiset lenkkini koi-

rani kanssa metsään, sen vähäisen valon aikaan, jonka luonto minulle ja koiralleni soi.

Innostuin samaan aikaan myös pakurikäävästä, jonka lupaillaan parantavan lähes vai-

van kuin vaivan ihmisestä. Suuntasin päivittäiset lenkkini läheiseen metsään, jossa vä-

häinen lumimäärä edesauttoi, että saatoin risteillä sinne tänne pakurikääpiä koivun kyl-

jistä etsien. Vaikka risteilen ja eksyilen metsässä sinne tänne, niin joka päivä löysin

reittini takaisin omaan pihaan. Epämääräiseltä ja suuntaamattomalta näyttävä kävelyni

mahdollisti minua näkemään enemmän puita ja enemmän maisemia ja niistä kohoavia

tunnelmia.

Näin se on myös nuorisossosiaalityössä. Tiet, ratkaisut ja suunnitelmat eivät ole leveä-

tä autobaanaa kilometritolkulla, vaan risteileviä pieniä polkuja, jotka johdattavat kulki-

jansa kohti uutta, toisenlaista mahdollisuutta nähdä ja kokea asioita toisin. Nuori-

sososiaalityön elementit eivät myöskään yksistään tuo ratkaisua nuorten kanssa tehtä-

vään sosiaalityöhön. Ne ovat niin kuin kokemukseni pakurikääpäteen nauttimisesta. Se
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virkistää, antaa uskoa siihen, että olen tehnyt itseni eteen jotain, mutta se ei ratkaise

kaikkia asioita elämässäni. Nuorisossosiaalityön elementit virkistävät minua ja ehkä

asiasta kiinnostunutta sosiaalityöntekijää näkemään asioita toisesta kohdasta, toisin. Ne

eivät pelasta kuitenkaan ketään tai toimi kaiken kattavana ohjenuorana sosiaalityölle.

Ohjeista ja järjestyksestä on uskallettava päästää irti. Minäkin uskalsin kulkea harhai-

lemalla metsässä ja silti jalat toivat minut aina kotiin.

Mallien sekä ohjeitten luominen ja rakentaminen on siistiä sisätyötä. Kentälle mene-

minen kysyy toisenlaisia taitoja. Graduni ei ole nollatutkimus minun näkökulmastani

katsottuna. Olen sen avulla tutkinut omaa työtäni, suhdettani itseeni ja sitä kautta suh-

dettani asiakastyöskentelyyn. Olen joutunut ponnistelemaan myös tieteellisen tiedon ja

käytännön työn välisen ristiriidan aallokoissa. Sain paljon tietoa, toisenlaisia ajatuksia

ja tilaisuuden ajatella toisin. Se pakotti minut kriittisesti kyseenalaistamaan omia arvo-

jani ja työtapojani. Olen iloinen, että tutkielman tekeminen on ravistellut minua ja

maailmaani. Vielä iloisempi olen, jos sattumalta joku lukijoista löytää uusia ajatuksia

tai erilaisia ideoita omaan työhönsä tämän työn kautta.
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7 Tutkimuksen toteutus

7.1 Minun suhteeni tulkintaan ja tietoon

Tutkijat eivät yleensä kirjoita tutkimuksellisista harhapoluistaan tai epäonnistumisista

(Laitinen 2010, 53). Nyky-yhteiskunnassa on mielestäni vallalla ajatus, että kaikki asi-

at hoituvat joko napin painalluksella tai oikeanlaisia nappeja syömällä. Asiat, jotka

vaativat ponnistelua, tuottavat kipua tai tuskaa, halutaan mieluusti siirtää näkymättö-

miin. Minä en halua antaa sitä mielikuvaa lukijalle, että työni olisi valmistunut ilman

ahdistusta, ponnistelua ja epäluuloisuutta. Matkani varrella olen vakavasti epäillyt so-

siaalityön ja tieteellisen tutkimuksen järkevyyttä. Olen myös epäillyt omaa järkevyyt-

täni ja taitojani. Opiskelijana olen kokenut olevani toivottoman tehtävän edessä kun

olen rämpinyt erilaisten teorioiden, metodien ja paradigmojen mutkikkaassa maailmas-

sa. Olen kaikista epäluuloistani ja vaikeuksistani huolimatta saattanut tutkielmani val-

miiksi. Minä kirjoitan oman kompasteluni näkyväksi, koska haluan avata lukijalle

mahdollisuuden tarkastella, olenko toiminut ja työskennellyt tutkimuksessani luotetta-

vasti ja avoimesti.

Olen tutkinut nuorisossosiaalityötä keinotekoisesti luotujen keskustelujen perusteella.

En voi kattaa koko laajaa nuorisososiaalityön kenttää ja siihen liittyviä reunaehtoja tut-

kimusaineistolla, joka on syntynyt erityisessä tilanteessa ja erityisissä olosuhteissa. Ti-

lanteet vaihtuvat alati toisiksi ja kaikkiin tilanteisiin liittyy uuden mahdollisuuden ele-

mentti, toisin toimimisen mahdollisuus. Tilanne on muistin, havaintojen ja mielikuvien

jännittämä jatkumo, jossa ovat mukana kokemukset, olettamukset ja tavoitteet. (Karja-

lainen 2005, 320.) Toisessa tilanteessa ja toisenlaisissa olosuhteissa olisin saanut ai-

neistokseni toisenlaista tietoa ja toisenlaisia vastauksia. Tilanteittainen tieto ei ole kai-

ken kattavaa, vaan yhtä muuttuvaa ja vaihtelevaa kuin ilmiöiden tulkinta. Se on epä-

varmaa ja rajallista, mutta se on. (Pösö 2005, 133.) En voi siis väittää tietäväni kaiken-

kattavasti nuorisososiaalityöstä, mutta voin vakuuttaa, että tiedän jotain niistä hetkistä
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ja tilanteista, joista aineistoni olen kerännyt. Minun keräämäni tieto on rajallisuudes-

saan todellista. Se kuvaa hetkeä todellisuudesta, mutta se ei kuvaa koko totuutta. Tuo

hetki antaa minulle mahdollisuuden tulkita hetkellistä todellisuutta ja löytää sen kautta

uusia tulkintoja nuorisososiaalityöhön.

Toinen tutkija löytäisi minun aineistostani aivan toisenlaiset asiat ja totuudet. Tutkijal-

le kilpailevien totuusväitteiden hyväksymisestä seuraa tietämisestään tietämisen mah-

dollisuus. Tuolloin hän voi siirtyä nöyrään tietoon, joka sallii epävarmuuden ja sitä

kautta mahdollistaa muunlaisen tiedon tarjonnan kuuntelemisen ja toiselle tietäjille ti-

lan antamisen. (Ronkainen 1999, 109.) Kun tuotan yhden näkökulman nuorisososiaali-

työstä, annan toisille tietäjille mahdollisuuden jalostaa ja parannella ajatustani. Jos tut-

kija tekemissään tulkinnoissa ja tiedoissa luopuu puhtaiden kategorioiden olettamuk-

sesta ja subjektiudettoman tiedon kuvitelmasta, hän voi totuuden todistelusta siirtyä

tulkinnalliseen rajallisuutta ymmärtävään tietämiseen. Samalla tietäjän vastuu rajautuu

vastattavaksi. Hän ei vastaa totuudesta vaan siitä, että tietää, millä kriteereillä tietää

sen, mitä tiedoksi kutsuu. (mt., 115.)

Empiiristä aineistoa, haastateltavien vastauksia ei voi selittää koskaan lopullisesti eikä

tulkinta sulkeudu, jollei tutkija sulje subjektiuttaan ja tulosten tulkinnallisuutta tieteel-

lisyyden umpioon. Kyse onkin siitä, halutaanko ja osataanko asettua näihin välitiloihin,

altistua epävarmuudelle ja sille, ettei tiedä. (Ronkainen 1999, 216.) Pekka Sulkusen

(1997, 21) mukaan erilaiset tulkinnat voivat erottua kiinnostavuutensa takia, mutta mi-

kään tulkinta ei ole ainoa oikea ja että kaikki tulkinnat ovat jälleen uusien tulkintojen

kohteena. Tulkinnan mielivallalle ei Sulkusen (mt.) mielestä voi vetää rajoja, eikä pä-

tevien tulkintojen tekemiselle voi esittää sääntöjä. Minun tulkintani eivät ole objektii-

visia, mutta toivottavasti loogisesti perusteltuja ja jostain näkökulmasta myös luotetta-

via ja lojaaleja tutkimuskohteelle (ks. Pösö 2005, 132). Aineistokeruutapani ja lähei-

syyteni nuorten kanssa auttavat minua pysymään tutkimuksessani lojaalina nuorille.

Lojaalius sinällään edellyttää minulta kriittisyyttä ja taitoa reflektoida omaa ajatteluani,

eettisyyttäni sekä suhdettani tieteeseen.

Epävarmuus tiedosta antaa minulle mahdollisuuden opetella, kompuroida ja kokeilla.

Se antaa minulle tilaa ajatella toisin, mutta se ei anna minulle lupaa porskuttaa hartiat

leveänä, vaan vaatii katsomaan asioita monesta näkökulmasta. Se vaatii myös minua
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pohtimaan tietoni rajoja, omia eettisiä periaatteitani, niiden varjoja ja valoja. Ihastuin

Antti Heikkilän (2009, 11) ajatukseen siitä, että kaikki tieteellinen teksti on tekijänsä

mielen tuotetta ja siten fiktiota. Tosissaan ottaminen johtaa Heikkilän mielestä yk-

sisilmäisyyteen ja hän kannattaakin leikkimielisyyttä ja ajatuksen vapautta, joiden

avulla on helpompi nähdä ja ymmärtää asioita toisin. Tutkimusmenetelmien teoreetti-

nen ja käytännöllinen haltuunotto koetteli leikkimielisyyttäni varsin kovalla kädellä.

7.2 Tutkimusmenetelmäni

Olen mennyt kentällä nuorten pariin ja uskon, että olen oivaltanut heidän lähtökohdis-

taan, ajatuksistaan ja ymmärryksestään jotain oleellista. Tutkimusmateriaalini on nuor-

ten itsensä tuottamaa ja se mahdollistaa yksityiskohtaisen, tilanneherkän ja konteksti-

tietoisen pureutumisen heidän omaan käyttäytymiseensä, kokemukseensa ja kieleensä

(Törrönen 2005, 21). En ole vain käväissyt nuorten luona hetkellisesti, vaan olen ta-

vannut heidät kolmen kuukauden ajan viikoittain. Ryhmämme toiminta perustui vuo-

rovaikutukseen, jatkuvaan keskusteluun ja arviointiin, mitä olemme tekemässä ja millä

keinoin. Nuoret olivat ryhmässä kehittäjäasiakkaan asemassa. Heillä oli ryhmässä val-

taa ja valinnanvapautta. Sosiaalityöntekijät ja minä olimme ryhmässä kuunteluoppilai-

na, mutta myös heijastuspintana nuorten mielipiteille.

Kvalitatiiviset menetelmät ovat joustavia ja siksi on mahdollista tehdä erilaisia kokei-

luja, ennen kuin päättää varsinaisen tutkimusongelman. Monista kvalitatiivisista tutki-

muksista selviää, että ongelma on muuttanut muotoaan tai jopa kokonaan vaihtunut

toiseksi. (Grönfors, 2008,22.) Alustavassa tutkimussuunnitelmassa minä halusin tietää,

miten nuoria voidaan auttaa sosiaalityössä ilman, että se aiheuttaa vastareaktioita. Ai-

neistonkeruutapani ja aineistoni, mutta myös kiinnostukseni kohteen muuttumisen ta-

kia, jouduin muotoilemaan tutkimuskysymykseni uudestaan.

Martti Grönfors (2008, 21) kirjoittaa, että jokainen kvalitatiivinen tutkija tuottaa uusia

tutkimusulottuvuuksia ja näkökulmia tutkimuksen tekemiseen. Olen aloittanut tutki-

mukseni osittain osallistuvan havainnoinnin, mutta myös toiminnallisen tutkimuksen

menetelmin. Osallistuvalle havainnoijalle annetaan usein muita rooleja tutkimassaan
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yhteisössään (Vilkka 2006, 67). Minä olin ryhmässä mukana yhtenä ryhmään osallistu-

jista ja tutkijana. Olen saanut mahdollisuuden tutustua konkreettisesti nuorten maail-

maan ja sitä kautta toivottavasti olen oppinut ammatillisesti jotakin. En väitä, että oli-

sin ryhmän aikana omaksunut ja sisäistänyt nuorten tavat ja tunteet, niin kuin osallistu-

vassa tutkimusmetodissa oletetaan, mutta ryhmän aikana opin jotakin nuorena olemi-

sen roolin sisällöstä. Pystyin toimimaan nuorten kanssa melko sujuvasti ja ilman mer-

kittäviä kömmähdyksiä, mutta olin silti hyvin tietoinen omasta arvomaailmastani ja

eriarvoisuudestani nuoriin nähden. (Grönfors 2008, 54.)

Toimintatutkimuksen elementti tutkimukseeni syntyy, koska ryhmässä pyrimme kehit-

tämään nuorten sosiaalityötä ja ratkaisemaan siinä olevia puutteita ja ongelmia yhtei-

sen toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla. Kehittämispyrkimysten taustalla on ollut

nuorten omien voimavarojen ja taitojen tiedostaminen ja esiin nostaminen. Tällainen

tiedostaminen syntyy tutkimukseen osallistuvien henkilöiden ja tutkijan välisestä vuo-

rovaikutuksesta, johon kumpainenkin osapuoli tuo oman erityisosaamisensa mukaan.

(Grönfors 2008, 69.)

Olin ryhmässä oppivana tutkijana, jonka hyväksyminen yhtenä ryhmäläisenä tapahtui

vähitellen. Mitä pidemmälle aika kului, sen vähemmän nuorten ja minun välille syntyi

valta-asetelmaristiriitoja. Ryhmä, johon yksilö kuuluu mahdollistaa vapautta, mutta

piirtää myös rajoittavat vapauden rajat. Ryhmä opettaa yksilölle, mitkä halut ovat sekä

hyväksyttäviä että realistisia toteuttaa. Ryhmä myös opettaa, millaiset ovat hyväksyttä-

vät keinot ja tavat toteuttaa omia halujaan. (Bauman 1997, 33.) On mahdollista, että

ryhmän rajat vapaudelle ja hyväksyttäville toimille rajoittivat minua tutkijana. Jos oli-

sin toiminut ryhmän ulkopuolisena tarkkailijana, olisin oletettavasti saavuttanut toisen-

laista tutkimusaineistoa. Uskon kuitenkin, että osallistumalla itse koko kolmen kuu-

kauden jaksoon, oppimalla jokaisesta tapaamisesta jotain uutta ja toimimalla vuorovai-

kutuksessa tutkimukseen osallistuvien kanssa, pystyin myös syventämään laadullisesti

tutkimustani.

Halusin käyttää ryhmäkeskustelua aineistokeruutapana. Uskoin, että ryhmässä nuoret

tuottaisivat paremmin tietoa, kuin yksilöhaastattelujen kautta. Ryhmäkeskustelu eroaa

ryhmähaastattelusta siten, että ensin mainitussa keskustelun ohjaaja toimii enemmän-

kin osallistujien vuoropuhelun aktivoijana ja otollisen ilmapiiriin luojana. Ryhmähaas-
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tattelussa taas keskustelu painottuu ohjaajan ja kunkin osallistujan välille. (Valtonen

2005, 223.) Aktivoiva ja dialoginen haastattelumuoto, jota mielestäni ryhmäkeskustelu

on, tuottaa yksityiskohtaista, kokemuksellista ja paikallista tietoa tutkittavasta ilmiöstä.

Dialogisuus korostaa haastattelijan ja haastateltavan välistä yhteistyötä tiedon tuotta-

misessa. Haastattelut ovat vuorovaikutustapahtumia, joissa yhden yksityisen äänen si-

jasta kommunikoi lukuisia ääniä. (Törrönen 2005, 23–24.) Ryhmäkeskustelu mahdol-

listaa luonnollisen ryhmätilanteen, jossa nuoret voivat vuorovaikutteisesti keskustella

ja vaihtaa mielipiteitä valitusta teemasta (Krueger 1994, 34). Kun pari- tai ryhmähaas-

tatteluun osallistuu toisensa tuntevia ihmisiä, niin se vähentää haastattelijan valta-

asemaa ja vaikutusta haastateltaviin. Tämä puolestaan luo tilaa haastateltavien mahdol-

lisuudelle nostaa esiin todellisuuksia, jotka ovat haastattelijasta riippumattomia.

Ryhmäkeskusteluissa moderaattori, eli ryhmäkeskustelun ohjaaja ei ole ainoa, joka

johdattaa keskustelun kulkua, vaan keskustelua edistää jokainen osallistuja omalla ta-

vallaan. Teemat ryhmäkeskusteluissa eivät välttämättä toteudu siten kuin moderaattori

on suunnitellut etukäteen niiden toteutuvan. (Ks. Pietilä 2010, 219.) Itse en halunnut

toimia keskusteluissa erillisenä haastattelijana tai kontrolloijana, vaan yhtenä osallistu-

jana ja tarpeen vaatiessa keskustelun ylläpitäjänä. Äänittämieni keskustelujen tutki-

muksellinen anti piileekin juuri siinä, että esiin nousee teemoja ja asioita, joita tutkija-

na en ole osannut edes ajatella. Ohjaajana huolehdin siitä, että keskustelu ei ajautunut

liian kauas varsinaisesta aihealueesta. Tarvittaessa esitin tarkentavia ja joskus jopa vä-

hän provosoivia kysymyksiä, ylläpitääkseni keskustelua ja saadakseni aikaan erilaisia

ja eriäviä mielipiteitä.

Aikaisemmin ryhmähaastatteluja on käytetty yksilöiden mielipiteitten ja ajatusten ha-

vainnoinnin paikkana. Nykyisin painotetaan enemmän sitä, miten ryhmä yhdessä sisäi-

sen vuorovaikutuksen kautta muodostaa ryhmänä käsityksiä keskustelujen aiheesta.

(Pietilä 2010, 213.) Ryhmäkeskustelun olennainen ero yksilöhaastatteluun on se, että

puhe osoitetaan kaikille ryhmään osallistujille. Osallistujat voivat toimia kyselijöinä,

väittää vastaan, olla samaa mieltä, mutta myös vaieta joistakin asioista (mt., 217). Kun

ryhmähaastattelu rakentuu osallistujien väliselle vuorovaikutukselle, se vähentää yksi-

lön tarvetta esittää tutkijalle niin sanottuja ”oikeita” vastauksia, joita on todettu ilme-

nevän yksilöhaastatteluissa (mt., 227). Ryhmähaastattelun osallistujat voivat joko kont-

rolloida toisiaan tai sitten toimia muistin virkistäjinä tai tiedon tukehduttajanakin



65

(Grönfors, 2008,63). Asettamalla sosiaalityöntekijät ja nuoret keskustelemaan saman

pöydän äärelle, ei mielestäni aiheuttanut ryhmäkeskustelussa ongelmia. Aineistoni rik-

kaus ja värikkyys koostuu juuri siitä, että ryhmäläiset uskaltavat ilmaista mielipiteensä

asioista siitäkin huolimatta, että he ovat yhteiskunnallisesti eri asemassa.

Käytin ensimmäisissä ryhmähaastatteluissa valmiiksi rakennettuja kertomuksia (liite

1). Niillä halusin helpottaa osallistujien mahdollisuutta eläytyä jonkun muun henkilön

tarinaan ja sitä kautta kertoa myös jotain kertojasta itsestään. Tämä metodi helpotti

ryhmäläisten osallistumista ja vähensi sitä mahdollisuutta, että tutkimus aukaisee van-

hoja, syviä haavoja tutkimuksessa mukana olevien nuorten sisimmässä. Kerronnallis-

taminen on yksi keino ymmärtää, jäsentää ja tulkita omaa koettua todellisuutta. Kerto-

muksiin kietoutuu aina mukaan jotakin kertojan omasta minuudesta ja identiteetistä.

Kertoja välittää oman kertomistapansa ja keinojensa kautta tiedostaen tai tiedostamat-

taan, miten hän suhtautuu kerronnan kohteena oleviin tapahtumiin tai tarinoihin. (Aal-

tonen & Leimumäki 2010, 146.)

Tutkimukseni ryhmäkeskustelun paras anti olikin se, että keksittyjen tarinoiden ratkai-

semisen lisäksi, sain äänitettyä osallistujien omakohtaisten kertomuksien kautta toisen-

laisia näkökulmia ja ajatuksia. Haastateltavat kertoivat tarinoita omasta elämästään ja

siitä, kuinka he olivat ratkaisseet itse vastaavanlaisia tilanteita. Kerrottu minä on aina

tilanteisesti tuotettu minäasema. Toisenlaisessa tilanteessa, toiselle henkilölle tai eri-

laisten kuulijoiden läsnä ollessa minästä saatetaan nostaa täysin toisenlaisia puolia.

(Pöysä 2010, 170.) Ymmärrän sen, että minun nauhoittamani keskustelut ovat hetkelli-

siä, siinä hetkessä tuotettuja. Ainutlaatuisuudessaan ne kuitenkin kertovat jotain sosiaa-

lityöntekijöiden ja nuorten todellisuudesta.

7.3 Aineiston analysoinnin rakentuminen

Kaksi vuotta sitten litteroin kaikki neljä ryhmähaastattelua sanatarkasti. Ennen litte-

rointia kuuntelin nauhoitukset useampaan kertaan saadakseni tuntuman siihen, millai-

nen ilmapiiri nauhoituksista on havaittavissa. Kuuntelin nauhoituksista, mitä ryhmäläi-

set sanoivat rivien välissä ja mitä he eivät sanoneet ollenkaan. Litteroinnin jälkeen
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ryhdyin myös lähes välittömästi analysoimaan Mirkan ja Leevin tarinoita. Lähdin et-

simään niistä suoraan nuorisososiaalityön elementtejä. Käytin analyysiyksikkönä lau-

setta tai ajatuskokonaisuutta. Sain runsaan joukon nuorisososiaalityön elementtejä. Mi-

nusta kuitenkin tuntui, että olin ohittanut jotain tai suoristanut mutkia analyysissäni

niin, etten voinut pitää tuloksiani luotettavina. Opiskelun ja työn yhdistämisen takia,

jouduin jättämään analyysin sivuun pitkäksi aikaa.

Osallistuessani sosiaalityön opintoihin liittyvään integraatioseminaariin keväällä 2011

innostuin Jyrki Jyrkämän toimijuuden modaliteeteista. Jyrkämä (2008, 195) erottelee

kuusi toimijuuteen liittyvää ulottuvuutta, joita hän kutsuu modaliteeteiksi. Nämä kuusi

elementtiä ovat kyetä, osata, haluta, täytyä, voida ja tuntea. Kyetä-ulottuvuus sisältää

fyysisen ja psyykkisen kykenemisen eli ruumiillis-mielellisen toimintakyvyn. Osata

viittaa tietoihin ja taitoihin, joita ihminen on itselleen hankkinut tai tulee hankkimaan

tulevaisuudessa. Haluta taas liittyy motivaatioon, motivoitumiseen, tahtomiseen sekä

päämääriin ja tavoitteisiin. Täytyä -elementti sisältää fyysiset, sosiaaliset esteet, pakot

ja rajoitukset. Voida -ulottuvuus sisältää mahdollisuudet, joita käsillä oleva tilanne ja

siinä olevat rakenteet ja tekijät tuottavat ja avaavat. Tuntea viittaa ihmiseen kykyyn ar-

vioida, arvottaa, kokea ja liittää kohtaamiinsa asioihin ja tilanteisiin tunteitaan.

Toimijuus syntyy näiden kuuden ulottuvuuden yhteen kietoutumisen jatkuvana proses-

sina. (Jyrkämä 2008, 195.) Osaamisen, kykenemisen, haluamisen ja täytymisen vuoro-

vaikutukselliseen dynamiikkaan ihminen törmää jatkuvasti omassa elämässään (Jyr-

kämä 2003,100). Myös Jaana Lähteenmaa (2010,53) perusteli tutkimuksensa toimijuu-

den näkökulmaa sillä, että työttömien nuorten mahdollisuudet toteuttaa toimijuuttaan

ovat hyvin rajalliset, johtuen esimerkiksi rahattomuudesta sekä erilaisista yhteiskunnal-

lisista rajoituksista ja ohjeistuksista. Nuorten valinnanvapaus ja mahdollisuus toteuttaa

itseään voivat työttömyyden tai pitkäaikaisen sosiaalityön asiakkuuden myötä kaventua

ja jopa kadota kokonaan. Ajattelin, että toimijuuden tukeminen ja nuoren omien voi-

mavarojen lisääminen sosiaalityön avulla voi olla avain siihen, että nuoret eivät jää so-

siaalityön asiakkaiksi, vaan uskaltautuvat omille siivilleen.

Aloitin analyysini uudestaan käyttämällä edellä mainittuja modaliteetteja aineistoa

ryhmittelevinä elementteinä. Päädyin kuitenkin umpikujaan, koska modaliteetit ovat

todella yhteenkietoutuneita, enkä pystynyt erittelemään aineistostani, milloin lause tai
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ajatus viittasi osaamiseen, milloin tahtomiseen tai pakkoon. Oletin, että en ole tarpeek-

si perehtynyt toimijuuteen, joten keskeytin analysoinnin ja siirryin takaisin kirjallisuu-

teen. Tuula Gordon (2005, 128–129) eritteli toimijuuden havaittavaan toimijuuteen ja

toimijuuden tuntoon. Hän huomasi omissa tutkimuksissaan, että ne nuoret, jotka pu-

huivat mukaan ottavasti, saattoivat toimia poissulkevasti ja päinvastoin. Toimijuudesta

puhuminen ja käytännön toiminta kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Hänen mieles-

tään toimijuus oli jäljitettävissä ja ymmärrettävissä sosiaalisen järjestyksen kautta.

Paul Hogget (2001, 48) puolestaan oli kehitellyt toimijuudesta nelikentän. Se jakaantui

itsensä aktiivisena näkevään reflektoivaan toimijaan ja itsensä objektina näkevään ei-

reflektoivaan toimijaan ja näiden kahden välimaastoon jääviin toimijoihin. Ensin in-

nostuin Hoggetin ajatuksista, kunnes tajusin, että hänen malliaan käyttämällä saatan

päätyä itselleni kestämättömään tulokseen, jossa ryhmittelen nuoret yhteiskunnan mal-

litoimijoiksi tai henkilöiksi, joilla ei ole toimijuutta ollenkaan. Myös Jerohin(2012, 55)

pyrki aluksi käyttämään toimijuuden modaliteetteja gradu-tutkielmassaan. Hän joutui

hylkäämään menetelmän, koska hänen tutkimissaan nuorten tarinoissa korostuivat asi-

at, joiden suhteen nuorilla ei ollut toimijuutta.

Minä olin myös hylkäämässä koko toimijuus-käsitteen analyysistani, kunnes ymmär-

sin, että voin käyttää toimijuuden ideaa analyysissani toisin. Päätin käydä aineistoni

uudestaan läpi lause tai ajatuskokonaisuus kerrallaan kysymällä siltä, mikä tukee tai es-

tää nuoren tai sosiaalityön toimijuutta. Olin tallentanut kaikki ryhmäkeskustelut excel-

taulukko-ohjelmaan siten, että kunkin ryhmäläisen puhevuorot olivat yhdessä pys-

tysuorassa sarakkeessa omalla rivillään. Lisäsin taulukkoon neljä otsaketta: Nuorten

toimijuutta estävä, nuoren toimijuutta tukeva, sosiaalityöntekijän toimijuutta estävä ja

sosiaalityöntekijän toimijuutta tukeva. Kysymyksen esittämisen jälkeen pelkistin suo-

rista lainauksista vastauksen seuraavalle excel-taulukon sarakkeelle, sijoittamalla sen

joko nuoria tai sosiaalityötä estäviin tai tukeviin ryhmiin (kuvio 4).
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Alkuperäinen lause Nuori_estävät Nuori_tukevat Sos_estävät Sos_ tukevat
R3: Ja ollaan me sillai
kehitetty, että me ollaan
tajuttu että meillä on
eväät vähän vähissä.
[..]käydäänpä läpi näitä
nuorille suunnattuja pal-
veluja. Mulle tuli ihan
kauhee olo, että eihän
niitä oo. Siis jos ajattelee
ikähaarukkaa 17-25 tai
29, niin ei niitä oo siis.

Nuorille
suunnattuja
palveluja on
vähän
(pelkistetty
lause)

Kuvio 4: Esimerkki alkuperäisen aineiston pelkistämisestä toimijuutta estäviin tai tukeviin

ryhmiin.

Sain neljästä ryhmähaastattelusta runsaasti tietoa, mikä estää tai tukee nuorta tai sosi-

aalityöntekijää toimimasta tavalla, joka tukee nuoren toimijuutta. Kysymysten esittä-

misen jälkeen otin käyttööni kandidaatin tutkielmani nuorisososiaalityön elementit: ai-

ka/ajoitus, rakenteet, vuorovaikutus, kokemus, menetelmät, eettisyys ja motivaatio.

Niiden avulla jaottelin aineistoni pienempiin osa-alueisiin. Innostuin ryhmittelystä sen

verran runsaasti, että lajittelin vielä alaryhmään tulleet pelkistetyt lauseet uudelleen eri

elementtien alle. Siirsin pelkistetyt lauseet tekstinkäsittelyohjelmaan ja pelkistin vielä

lauseita uudestaan. Lähdin kirjoittamaan tutkimukseni tuloksia ja olin jo kirjoittamises-

sani pitkällä, kun aloin epäillä, että olen tehnyt jotakin väärin. Epäilykseni ei laantunut

ja onneksi sain mahdollisuuden keskustella tutkimuksestani työkollegan kanssa. Lu-

kematta tekstiäni, hän sai minut ymmärtämään kuinka oleellista on säilyttää alkuperäi-

set lainaukset asiayhteydessään.

Olin antanut pelkistämisen pelkistämisen irrottaa alkuperäiset tekstit asiayhteyteen, jo-

hon ne eivät enää kuuluneet. Toisaalta olin niin huumaantunut aineistostani, että unoh-

din jo itse omistavani aivot, joilla tarvittaessa voi ajatella. Jouduin aloittamaan alusta ja

palaamaan analyysin tarkastelemiseen uudestaan. Yritin löytää erilaisista menetelmä-

oppaista ohjetta siitä, että mitä minun pitäisi nyt tehdä. Menin kuitenkin lukemastani

vielä enemmän sekaisin.

Olin lukenut, litteroinut, kuunnellut ja lajitellut aineistoani niin useasti, että osasin sen

lähes ulkoa. Hylkäsin pelkistyksen pelkistykset ja palasin takaisin kohtaan, jossa olin

ryhmitellyt pelkistetyt lauseet kandidaatin tutkielman elementtien alle (kuvio 5). Esi-
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merkiksi vuorovaikutuksen elementin alle muodostui pelkistyksiä, jotka mielestäni

viittasivat puheen lisäksi puhumattomuuteen. Sen lisäksi samaan kategoriaan muodos-

tui myös ryhmä aineistoa, joka vahvasti viittasi siihen, etteivät nuoret ja sosiaalityönte-

kijät käytä merkitykseltään samaa kieltä.

Kuvio 5: Tutkimuksen analyysin rakentuminen kysymyksistä elementteihin.

Tuloksia auki kirjoittaessani palasin pelkistetystä lauseesta alkuperäiseen tekstiin. Pys-

tyin samalla tarkastamaan, että olen pysynyt alkuperäiselle aineistolleni uskollisena,

enkä vääristellyt tuloksia ottamalla tai laittamalla lainauksia asiayhteyksiin, jossa ne

eivät ole aineistossani olleet. Olen myös lähettänyt kirjoittamani käsikirjoituksen kai-

kille nuorten ryhmään osallistuneille henkilöille. Pyysin heitä tarkastamaan tulkintaani

ja sitä, etten ole vääristellyt tai muuttanut muuksi heidän sanomisiaan. Sain ryhmäläi-

siltä huomioita siitä, että olin heidän mielestään kiteyttänyt keskusteluista monia asioi-

ta, joita hekin pitivät tärkeänä. Sain myös viestin, jossa sanottiin: ”En ymmärtänyt mitä

ajoit takaa, mutta joo, et vääristellyt meidän sanomisia.”



70

Kuviossa 5 on paljon määritelmiä ja sanoja, joita en ole tutkimuksessani avannut tar-

kemmin. Se johtuu siitä, että olen joutunut tekemään valintoja tutkimuksen eettisyyden

vuoksi, mutta myös tutkimuksellisen rajaamisen näkökulmasta. Ryhmässä syntyi kes-

kusteluja, joiden julkistaminen tai auki kirjoittaminen olisi minun mielestäni ollut va-

hingollista ryhmäläisille. Toisaalta ryhmäläisten kertomukset olivat niin monipuolisia,

ainutlaatuisia ja värikkäitä, että olisin helposti saanut siitä jopa väitöskirjaan asti mate-

riaalia.

Olen luetuttanut työni myös usealla tutkimuksen ulkopuolisella henkilöllä, ennen sen

julkaisemista. Halusin varmistaa sillä sen, että olen tehnyt eettisesti kestäviä valintoja

ja tulkintoja. Yksi lukijoista kommentoi lukemaansa näin: ” Tämä on opinnäytetyö,

jossa pääpaino on sanalla opin.” Allekirjoitan hänen kommenttinsa. Olen kiteyttänyt

tähän työhön kaiken sen tiedon ja taidon, jonka olen tähän mennessä kyennyt omak-

sumaan työssäni tai opinnoissani. Tiedän, että en ole vielä tietämisen tai taitamisen al-

kumetreilläkään, mutta tästä on hyvä jatkaa mutkikkaita polkuja eteenpäin.
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Liite 1:

Mirkan tarina

Kahdeksannella luokalla yläasteen erityisopettaja ilmoitti sosiaalityöntekijälle, että

Mirkalla on paljon poissaoloja koulusta. Sosiaalityöntekijä keskusteli Mirkan kanssa

mutta Mirka vakuutti kaikkien asioittensa olevan hyvin. Sosiaaliyöntekijä oli yhden

keskustelun perusteella sitä mieltä, ettei mitään jatkotoimenpiteitä tarvita ja Mirkan

asiat selviävät omalla painollaan. Vuotta myöhemmin poliisi teki lastensuojeluilmoi-

tuksen sosiaalitoimistoon, koska Mirka oli löydetty sammuneena kerrostalon rappu-

käytävästä.

Leevin tarina

Leevi on keskeyttänyt kaksi kertaa toisen asteen koulutuksen. Peruskoulun jälkeen hän

aloitti sähköasentajalinjan kaukana omalta kotipaikkakunnaltaan. Leevin mukaan kou-

lussa oli huonoja opettajia ja oppitunnit olivat liian helppoja. Leevi palasi omalle paik-

kakunnalleen ja aloitti kolmen kuukauden toimettomuuden jälkeen oman paikkakun-

tansa ammattikoulussa merkonomi opinnot. Nämä opinnot keskeytyivät liiallisten

poissaolojen takia. Poissaolot Leevi selitti sillä, että ei jaksanut nousta sängystä aamul-

la koska nettiyhteisöt toimivat vilkkaimmillaan öisin. Nyt Leevi osallistuu aktivointi-

suunnitelman laatimiseen yhdessä sosiaalityöntekijän ja te-toimiston virkailijan kanssa.
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