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1 Johdanto 
 

 

Tässä tutkimuksessa selvitän, mitkä ovat sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin kir-

joittamien lastensuojelua käsittelevien mielipidekirjoitusten keskeisimmät subjektiase-

mat, miten eri toimijoiden väliset suhteet mielipidekirjoituksissa rakentuvat ja millaiseen 

asemaan toimijat niissä laitetaan. Tavoitteenani on tarkastella ensisijaisesti sosiaalityön 

subjektiasemaa, mutta tutkimuksessa piirtyy kuva myös muista mielipidekirjoituksissa 

esiintyvistä toimijoista, kuten asiakkaiden ja julkisen vallan asemasta suhteessa sosiaali-

työhön. 

 

Tutkimukseni perustuu ranskalaisen semiootikon Algirdas Julien Greimasin (1980) ja hä-

nen ympärilleen muotoutuneen Pariisin koulukunnan työlle. Jäsennän sosiaalityöntekijöi-

den mielipidekirjoituksissa olevia subjektiasemia soveltamalla aineiston analyysissa 

Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (1997a, 1997b; Törrönen 1999, 2000, 2005; myös 

Hakkarainen & Törrönen 2002) greimasilaisen semiotiikan pohjalta kehittämiä ajatuksia 

aktantiaalisista suhteista ja pragmaattisista modaliteeteista. Myös subjektiasemaan liit-

tyvä toimijuushahmotelmani perustuu semioottiseen sosiologiaan (Sulkunen & Törrönen 

1997b). 

 

Subjektiasemalla, tai toimija-asemalla, tarkoitan tässä tutkimuksessa viitekehystä, jonka 

mukaan ihmisen identiteetti muotoutuu, valikoituu ja neuvotellaan tilannekohtaisesti kus-

sakin vuorovaikutuksellisessa suhteessa ja/tai tilanteessa yhä uudelleen (Törrönen 2000, 

243). Subjektiasemien jäsentämiseksi hyödynnän aktantiaalisia suhteita ja pragmaattisia 

modaliteetteja. Tämän toteuttamiseksi olen soveltanut Törrösen (1999; 2000) kehittämää 

tapaa analysoida subjektiasemien rakentumista kategorioihin ja tarinalinjoihin asettumi-

sen keinoin. Tarkemmin sanoen lähestyn mielipidekirjoituksia kahdesta suunnasta käsin: 

Olen selvittänyt mielipidekirjoitusten juonirakenteen (tarinalinjat) käyttäen apunani Grei-

masin (1980) aktanttimallia. Tarinoiden juonta olen syventänyt pragmaattisilla modali-

teeteilla tarkastelemalla tekstin kohteena olevaa toimintaa modaalisuuden neljän pääryh-

män kautta: tahtomisen (haluamisen), täytymisen, kykenemisen ja osaamisen (Törrönen 

2000, 249). Toisin sanoen aktanttimallin kautta tuon esiin mielipidekirjoituksissa esiinty-

vät toimijat ja modaaliteettien tarkastelun avulla selvitän eri toimijoiden asemoitumista 

suhteessa toisiinsa sekä toimijoiden välisiä suhteita ja jännitteitä. Tarinalinjat kuvaavat 
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tapahtumia, joissa subjekteilla on tietynlainen subjektiasema ja joihin vuorovaikutuksen 

osapuolet (esimerkiksi tässä tutkimuksessa mielipidekirjoituksien lukijat) voivat samais-

tua tai joista he voivat ottaa etäisyyttä (Törrönen 1999, 57). 

 

Semioottinen, modaalisuuteen perustuva, tutkimus on sosiaalityössä harvinaista (Laine & 

Saurama 2009, 261). Suomessa Erja Saurama (2002) on väitöskirjassaan tutkinut lasten-

suojeluviraston vuosina 1953–1979 tekemiä vastentahtoisia huostaanottoja ajallisena ja 

temaattisena ilmiönä aihetta aktantti- ja modaliteettiteoreettisesti tarkastellen. Terhi Laine 

(2008) on tutkinut diakonissalaitosten sosiaaliohjaajien puhetta sosiaaliohjauksen sisäl-

löistä pragmaattisia modaliteetteja hyödyntämällä. Laine ja Saurama (2009) ovat yhdessä 

osoittaneet, että semioottista analyysia voidaan hyödyntää sosiaalityöntekijöiden työpro-

sessien (niin toiminnan kuin ajattelun) näkyväksi tekemisessä ja näin osana sosiaalityön 

käytäntötutkimusta ja sen kehittämistä. Jyrki Jyrkämä (2008; 2014) on sosiaaligerontolo-

giassa kehitellyt pragmaattisiin modaliteetteihin perustuvaa ikääntyvien toimijuutta 

(agency) ja toimijuuskäsitettä eteenpäin. Janne Autto (2012) on sosiologian väitöskirjas-

saan tutkinut julkisen vallan ja kansalaisten välisen suhteen rakentumista suomalaisessa 

päivähoitokeskustelussa soveltamalla tutkimuksessaan aktanttimallia ja pragmaattisten 

modaliteettien analyysia. 

 

Tutkimukseni on hyvin aineistolähtöinen (Eskola & Suoranta 2014, 18). Olen pitäytynyt 

tiukan aineistolähtöisessä analyysissa pysyttäytyen puhetapojen tulkinnassa mielipidekir-

joitusten sisäisissä viitekehyksissä. Tavoitteenani on ollut ensisijaisesti mielipidekirjoi-

tusten kuvaaman sosiaalisen todellisuuden yksityiskohtainen kuvaaminen ja tätä kautta 

aineiston rikkauden ja monimuotoisuuden tavoittaminen (Jokinen & Juhila 1999, 58, 86). 

Tässä tutkimuksessa analysoimani sosiaalityöntekijöiden lastensuojelusta kirjoittamat 

mielipidekirjoitukset (N=65) on julkaistu Helsingin Sanomissa vuosina 2008–2015. Olen 

tehnyt tämän aineistorajauksen, koska halusin tutkia kuinka lastensuojelusta on kirjoitettu 

1.1.2008 voimaan tulleen uuden lastensuojelulain (2007) jälkeen. 

 

Olen valinnut sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoitukset tutkimusaineistoksi, sillä julki-

nen viestintä kuuluu sosiaalityöhön ja siitä huolehtiminen on kaikkien sosiaalityönteki-

jöiden vastuulla (Tiitinen 2017, 438). Julkinen viestintä on osa rakenteellista sosiaalityötä 

(Tiitinen 2017, 438–440; myös Tiitinen & Lähteinen 2015, 191–192), jonka tehtävänä on 

välittää tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista sekä pyrkiä tuomaan 

esiin sosiaalityön omaa asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä 
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sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi (Sosiaalihuoltolaki 2014, 7 §). Mielestäni sosiaa-

lityöntekijöiden mielipidekirjoitukset täyttävät osaltaan tätä sosiaalityön yhteiskunnal-

lista tehtävää.  

 

Tutkimukseni etenee seuraavasti. Luku kaksi toimii johdatuksena tämän tutkimuksen nä-

kökulmiin ja käsitteisiin. Ensimmäisessä alaluvussa 2.1 tarkastelen mielipidekirjoituksia 

sosiaalisen todellisuuden rakentajina sekä muovaajina. Tämän jälkeen selvitän kuinka 

mielipidekirjoituksia voidaan ymmärtää semioottisina puhetapoina (alaluvussa 2.2) ja 

kuinka mielipidekirjoituksia voidaan analysoida Greimasin aktanttimallia (alaluvussa 

2.3) sekä subjektiaseman käsitettä ja modaalisuutta (alaluvussa 2.4) hyödyntäen. Luvussa 

3 kuvaan tämän tutkimuksen toteutuksen: tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymyk-

set, aineistonkeruun ja aineiston semioottisen analyysin tutkimusmenetelmänä. Tässä lu-

vussa pohdin myös tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston analyysiluku (luku 4) on laaja 

kuvaus aineiston analyysin tuloksista. Analyysiluku koostuu mielipidekirjoitusten aihei-

den teemoittaisesta esittelystä (alaluku 4.1) sekä kolmen vallitsevan tarinalinjan tarkaste-

lusta (alaluvut 4.2, 4.3, 4.4). Jokaisen tarinalinjan päätteeksi olen koonnut yhteenvedon 

tarinalinjojen ja analyysin luettavuuden edistämiseksi.  

 

Johtopäätösluku (luku 5) toimii yhteenvetolukuna, jossa käsittelen analyysiosion tuloksia 

ja pyrin tekemään päätelmiä analyysista. Ensimmäiseksi käsittelen subjektien asemoitu-

mista ja suhdetta toisiinsa (alaluvussa 5.1) ja tämän jälkeen erittelen toimijoiden subjek-

tiasemia ja toimijuutta tarkemmin (alaluvussa 5.2). Johtopäätösten esittämisessä hyödyn-

nän Pariisin koulukunnan semiotiikasta lähtöisin olevaa niin sanotun pysäytetyn kerto-

muksen rakennetta (Törrönen 1997, 221; 2001, 417–419; 2002, 526). Tämä tarkoittaa 

sitä, että johtopäätöksissä esittelemäni tarinalinjat esitetään moraalisen vastakkainasette-

lun tulkintakehyksen, utooppisen tulkintakehyksen ja totuus-tulkintakehyksen kautta. 

Tällä tavalla pyrin osoittamaan, millaisia jännitteitä toimijoiden välillä esiintyy (moraa-

lista vastakkainasettelua), millaisia päämääriä mielipidekirjoituksissa pyritään oikeutta-

maan (utooppinen tulkintakehys) ja miten tai mihin perustuen asiat esitetään (totuus-tul-

kintakehys). (Alaluvussa 2.1 kuvaan tarkemmin tulkintakehyksen käsitettä ja pysäytettyä 

kertomusta sekä niiden yhdistymistä mielipidekirjoituksiin.)  
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Viimeinen luku (luku 6) on pohdintaluku, jossa pyrin sitomaan koko tutkimusprosessiani 

yhteen ja tuomaan esiin mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Tässä luvussa pohdin se-

mioottisen analyysin ja subjektiaseman käsitteen mahdollisuuksia ja soveltumista niin 

tässä tutkimuksessa kuin jatkotutkimuksen kannalta. Pyrin myös liittämään tutkimukseni 

laajempaan teoreettiseen yhteyteen pohtimalla sosiaalityön subjektiaseman kehittämistä 

ja syventämistä toimintakykyviitekehyksen suuntaan (Jyrkämä 2008; Alhanen 2014). 
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2 Tutkimusaineiston luonne ja semioottinen näkökulma aineis-

toon 
 

 

2.1 Mielipidekirjoitukset tutkimusaineistona 
 

Mediateksteillä on tärkeä paikka julkisuudessa (Väliverronen 1998, 31; Nieminen & 

Pantti, 2012, 11). Mediateksteinä mielipidekirjoitukset tuottavat ja rakentavat omalta 

osaltaan sosiaalista todellisuutta vaikuttamalla tietoon, uskomuksiin, arvoihin, sosiaali-

siin suhteisiin ja sosiaalisiin identiteetteihin (Fairclough 2002, 10, 14; myös Karvonen 

1999, 7). Mielipidekirjoituksissaan sosiaalityöntekijät osallistuvat sosiaalisen todellisuu-

den määrittelemiseen, järjestämiseen ja oikeuttamiseen. He käyttävät mielipidekirjoituk-

sissaan erilaisia retorisia keinoja, kuten suostuttelua, arvottamista ja vakuuttelua, oman 

päämääränsä oikeuttamiseksi ja perustelemiseksi (Karvonen 1999; Törrönen 1997) sekä 

todellisuuden luonnehtimiseksi ja arvioimiseksi (Juhila 1993, 152–153). Asioita merki-

tyksellistetään sen kautta, miten ne mielipidekirjoituksissa esitetään (Fairclough 2002, 

10). Mielipidekirjoituksia voidaankin pitää yhdenlaisina sosiaalityön tietämisen väli-

neinä, joissa sosiaalityöntekijät tekevät kirjoittajina valintoja, joilla he kuvaavat sosiaali-

työtä ja sen asiakkaita (Kääriäinen 2007, 264). 

 

Törröstä (1999, 9–10; myös Väliverronen 1998, 21–22) mukaillen ajattelen, että mielipi-

dekirjoitukset välittävät lukijoille tietynlaisia tulkintakehyksiä, jotka ohjaavat tunnista-

maan, havainnoimaan ja nimeämään asioita ja ilmiöitä tietystä näkökulmasta käsin, an-

taen yksittäisille tapahtumille ja ilmiöille viitekehyksen, rakentaen todellisuudelle tietyn-

laisia näköaloja ja tilanteita ja näissä näköaloissa ja tilanteissa toimiville toimijoille eri-

laisia subjektiasemia. Näiden tulkintakehysten, tässä tutkimuksessa mielipidekirjoitusten, 

voima perustuu siihen, kuinka hyvin ne pystyvät puhuttelemaan ilmiöön tai tilanteeseen 

liittyviä keskeisiä toimijoita (tiettyjä lukijoita) ja näiden toimija-asemia sekä suostuttele-

maan näitä toimijoita tavoittelemansa päämäärän puolelle. Näin mielipidekirjoitukset 

osallistuvat omalta osaltaan subjektiaseman määrittelyyn, sen kertomiseen kuka kukin on, 

erottaen ja yhdistäen ihmisiä ja ryhmiä toisistaan (Nieminen & Pantti 2012, 16–17). Sa-

malla mielipidekirjoitukset osallistuvat kamppailuun vallasta: neuvotteluun tietyn puhe-

tavan ja/tai käsitteiden hallitsevasta asemasta suhteessa toisiin, kilpaileviin, näkemyksiin 



6 
 

 
 

ja/tai käsitteisiin (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 41–45; Väliverronen 1998, 23–26; 

Törrönen 2001, 415; 2005, 154). 

 

Sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoituksia voidaan pitää institutionaalisena puheena: 

sosiaalityöntekijät ovat tuottaneet mielipidekirjoitukset tietystä yhteiskunnallisesta ja or-

ganisatorisesta asemasta ja tehtävästä käsin, jolloin heidän kirjoituksensa sisältö on tie-

tynlainen ja jolloin heillä on oikeus ja velvollisuus kertoa sosiaalityöstä suhteessa sosiaa-

lityön instituutioon, sen kontekstiin ja tehtävään. Näin tutkimukseni kohteena eivät ole 

mitkä tahansa tekstit vaan nimenomaan tekstit, joilla on omat institutionaaliset tavoit-

teensa. (Juhila 1993, 155; myös Eskonen, Korpinen & Raitakari 2006, 22.) 

 

Tämä institutionaalinen paikka ja tehtävä nivoutuvat mielipidekirjoituksiin mielestäni 

kolmella tavalla: Ensimmäiseksi mielipidekirjoituksissa tuotetaan erilaisia tulkintoja tie-

tynlaisista sosiaalisista ongelmista sekä perustellaan tietynlaista asiakkuutta. Mielipide-

kirjoitukset toimivat siis areenana, jossa lastensuojelun sosiaalityöstä ja sen tehtävästä 

neuvotellaan. Toiseksi mielipidekirjoituksissa sosiaalisiksi ongelmiksi määritellyt asiat 

suodattuvat sosiaalityön tulkintoihin ja käytäntöihin. Mielipidekirjoitukset toimivat 

eräänlaisena kenttänä, jonka kautta lastensuojelun sosiaalityölle muodostuu oikeutus 

puuttua yhteiskunnassa ongelmallisina pidettyihin asioihin. Kolmanneksi sosiaalityö on 

professio, jolla on asiantuntijastatuksensa kautta valtaa tulkita ja määritellä sosiaalisia 

ongelmia. Tätä kautta lastensuojelun sosiaalityö osallistuu sosiaalisten ongelmien muok-

kaamiseen, vahvistamiseen ja purkamiseen. (Jokinen, Juhila & Pösö 1995, 13–14, 20.) 

Mielipidekirjoitusten voikin ajatella todentavan ja uusintavan sosiaalityön käytäntöjä: yh-

täältä sen toimintaa ja tekemistä ja samanaikaisesti sen vakiintuneita toiminnan ja teke-

misen tapoja. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen edellä kuvattuja tulkintakehyksiä (ja myös valtaa/valta-

suhteita) Törrösen (1997; 2001, 419; 2002, 526) käyttämän pysäytetyn kertomuksen kä-

sitteen kautta. Pysäytetyt kertomukset, tulkintakehyksen tapaan, toimivat tietynlaisina 

suuntaviivoina asettaen lukijoille toimintaohjelmia, joiden mukaan toimia. Kysymyk-

sessä on niin sanottu semioottinen kokonaisrakenne, joka konstruoi sosiaalista todelli-

suutta usealla eri tasolla: kuvailemalla maailmaa, määrittelemällä sen sosiaalisia ilmiöitä 

ja ongelmia sekä luomalla valmiuksia muuttaa maailmaa tavoitellun toimintapäämäärän 

edellyttämällä tavalla tavoitetilan saavuttamiseksi. Pysäytetyn kertomuksen logiikka il-
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menee kolmella tasolla: Ensimmäiseksi mielipidekirjoituksissa tuodaan esiin vaara, epä-

kohta tai uhka. Tämä tuodaan esiin vastakohtia ja jännitteitä esittelemällä, suotavan ja 

kielletyn muotoilemisella. Tätä voidaan nimittää moraalisen vastakkainasettelun tulkin-

takehykseksi. Toiseksi mielipidekirjoituksissa lähdetään viitoittamaan tietä paremman 

maailman puolesta osoittamalla mikä on (hyväksyttävä) tavoiteltava päämäärä ja suunta, 

jota kohti tulee edetä ja erityisesti millaisin toimintakeinoin tavoiteltavaan päämäärään 

päästään. Tätä voidaan kutsua utooppiseksi tulkintakehykseksi. Kolmanneksi tavoiteltu 

toiminta tai päämäärä perustellaan erilaisiin totuuksiin vetoamalla, kuten asiantuntijatie-

toon, kokemuksiin tai mielipiteisiin viittaamalla. Tätä voidaan sanoa totuus-tulkintake-

hykseksi. Kertomukset saavat voimansa siitä, että kun lukija valjastetaan toimimaan, pää-

määrä ja sitä tukevat keinot ovat siis nimetty ja osoitettu, kertomus keskeytetään ja luki-

jalle siirtyy velvollisuus kulkea kohti asetettua päämäärää. (Törrönen 1997, 221; 2001, 

419; 2002, 525–526.) Mielipidekirjoitukset toimivat juuri tällä tavalla. Semiootikko Eero 

Tarastia (1996, 175–176) mukaillen: mielipidekirjoituksissa keinotellaan tekstillä, jonka 

tavoitteena on herättää määrätynlaisia tunteita ja tekstillä, jossa tavoitellaan tietynlaisia 

asioita. Mielipidekirjoitukset pyrkivät vakuuttamaan lukijan ja asettamaan heidät asetet-

tujen päämäärien taakse ja puolestapuhujiksi. Näin mielipidekirjoitusten päämääränä voi 

ajatella olevan ideologisten seurausten aikaansaaminen: tekstissä pyritään vahvistamaan 

ja muuntamaan vuorovaikutuksen osapuolien arvoja ja niihin kiinnittyviä subjektiasemia 

(Jokinen ym. 1993, 43). 

 

Julkisuudessa käsitellään runsaasti sosiaalialaa niin radiossa, televisiossa, lehdissä kuin 

sosiaalisessa mediassa (Tiitinen & Lähteinen 2015, 192). Lastensuojelutyön julkisuus on 

usein kielteistä, osin jopa vihamielistä. Erityisesti iltapäivälehdet uutisoivat tapauksia 

näyttävästi (Harrikari 2008, 164–187; Smolej 2011). Useimmiten julkisuutta saavat sosi-

aalityön kannalta kielteiset asiat, kuten sosiaalityössä tehdyt virheet, kiire tai byrokraatti-

suus. Mediaa kiinnostavat perhetragediat, henkirikokset, nuorten huono käytös ja lain-

vastaiset teot, ylipäänsä kohua herättävät uutiset. Tällä tavalla media osallistuu sosiaalis-

ten ongelmien muodostamiseen (Jallinoja 2006, 21) ja sosiaalisten ongelmien muokkaa-

miseen (Harrikari 2008, 164). Annamaija Puontin (2004, 336) mukaan lastensuojelulla 

on ongelmia niin julkisen kuvan kuin mediajulkisuuden kanssa. Puonti (2004, 335, 337) 

toteaa, että lastensuojelun tulisi pystyä terävöittämään julkista kuvaansa, tekemään työs-

tään läpinäkyvämpää ja tuomaan esiin työn moninaisuus lasten edun ja hyvinvoinnin puo-

lesta.  
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Vaikka sosiaalityö on monella tavalla julkisuudessa esillä, media-aineistojen hyödyntä-

minen sosiaalityön tutkimuksessa on kohtalaisen vähäistä. Viime vuosina sosiaalityön pro 

gradu -tutkimuksissa mielenkiinnon kohteena on ollut sosiaalityön julkisuuskuva ja tut-

kimusaineistoina erilaiset media-aineistot, kuten sanomalehtien mielipidekirjoitukset, 

lehtiartikkelit, uutissivustot ja sosiaalisen median sivustot (Laulaja 2011; Arponen 2012; 

Hirvelä 2013; Liikanen 2013; Degerlund 2015; Porkka 2015; Heinonen 2016; Pätiälä 

2016). Selvää kiinnostusta asiaa kohtaan siis on. Suomessa tehtyjä väitöskirjatasoisia tut-

kimuksia, joissa media-aineistot olisivat olleet tutkimusaineistona, ei ainakaan vielä tällä 

hetkellä ole. Ylipäänsä sosiaalityön mediajulkisuutta koskevaa tiedon tuotantoa on Suo-

messa vähän. Sen sijaan esimerkiksi mediatutkimuksessa, sosiologiassa ja yhteiskunta-

politiikassa media-aineistoja on käytetty ja erilaiset yhteiskunnalliset asiat ja keskustelut 

ovat olleet tutkimuskohteena. Mediassa tuotetuista ja/tai käytetyistä teksteistä on tullut 

tärkeitä media-analyysin kohteita (Väliverronen 1998, 14; Fairclough 2002). Muun mu-

assa Riitta Jallinoja (2006) kuvaa vuosina 1999–2003 käytyä Helsingin Sanomien ylei-

sönosastokirjoittelua huostaanotosta ja avaa sitä, miten perhekeskustelua julkisuudessa 

käytiin, ketkä siihen osallistuivat ja millaisia näkökulmia asian puolesta tai vastaan esi-

tettiin. Jukka Törrönen (2004) on tutkinut Tampereella vuosina 1999–2000 toteutetusta 

nollatoleranssiprojektista ”Viideltä saunaan kuudelta putkaan” käytyä moraalista keskus-

telua Aamulehdessä. Timo Harrikari (2008; myös Harrikari 2011) on selvittänyt lapsiin, 

nuoriin ja perheisiin liittyvän yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta ja tähän liittyvän uu-

denlaisen riskipoliittisen hallinnan esiin nousua käyttämällä tutkimusaineistona muun 

muassa eduskuntakeskusteluja, iltapäivä- ja päivälehtien kirjoituksia ja rikoksentorjunta- 

ja turvallisuusohjelmia. Mirka Smolej (2011) on tutkinut rikosuutisointia, uutisoinnoin 

lisääntymiseen vaikuttaneita ilmiöitä, uutisoinnin aiheita ja kohteita sekä uutisointiin liit-

tyvää julkista keskustelua ja siihen kytkeytyvää rikollisuuden ja väkivallan pelkoa.  

 

 

2.2 Semiotiikka ja puhetapojen analyysi 
 

Semiotiikka tarkoittaa yleistä merkkitiedettä. Siinä tutkitaan merkkejä, merkkijärjestel-

miä ja merkityksiä sekä niiden tuottamista ja käyttöä. Semiotiikka ei tutki vain kaikkein 

ilmeisimpiä ja konkreettisimpia merkkejä ja niiden luokittelua, vaan myös sitä miten mer-

kit vaikuttavat ihmisten tajuntaan ja sitä miten ihmiset merkkien avulla toimivat, viestivät 

ja ajattelevat. Semiotiikan lähtöoletus on, että kieli on täynnä erontekoja ja näiden välisiä 

artikulaatioita. (Veivo & Huttunen 1999, 7, 13; Tarasti 2009, 5, 8.) Semiotiikassa kielen 
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ei katsota viittaavan läpinäkyvästi siitä riippumattomaan todellisuuteen vaan kieltä pide-

tään sosiaalista todellisuutta ja yksilöllistä kokemusta jäsentävänä, luokittelevana ja 

muuntavana aineksena (Törrönen 1999, 9). 

 

Tässä tutkimuksessa hyödyntämäni greimasilainen semiotiikka sijoittuu lingvistiseen eli 

kielitieteelliseen perinteeseen, jossa kieltä tarkastellaan semiotiikan strukturalistisen tra-

dition mukaisesti, Ferdinand de Saussuren yleiseen kielitieteeseen perustuen, suljettuna 

ja staattisena systeeminä, jossa sanojen semanttiset sisällöt perustuvat kielijärjestelmän 

oppositiorakenteeseen (Veivo & Huttunen 1999, 26–33; Tarasti 2009, 8, 11–12). Tämä 

tarkoittaa yhtäältä sitä, että kielessä ilmenevät merkit ovat osa puheen tai tekstin (sisäistä) 

merkitystä ja ilmenevät sen omissa sisäisissä rakenteissa ja toisaalta sitä, että merkki pe-

rustuu tietynlaiseen rakenteeseen, merkkien ja merkitysten välisiin suhteisiin ja eroihin 

(Veivo & Huttunen 1999, 33). 

 

Törrönen (2005, 139) on teoretisoinut sitä, kuinka sosiaalinen todellisuus tehdään ym-

märrettäväksi käyttäen puhetavan käsitettä. Käsite viittaa siihen, kuinka (tietty) puhetapa 

tarjoaa jonkin ilmiön tai asian ymmärtämiseen tietynlaisen kokoavan tulkinnan. Puheta-

vat muodostuvat käyttöyhteyksissään ihmisten välisessä kielellisessä vuorovaikutuk-

sessa, ja niitä käytetään resursseina toimintaan suuntautumisessa, toiminnan sosiaalisen 

järjestyksen tuottamisessa sekä tunnistettavien identiteettien muodostamisessa. Nämä pu-

hetavat ovat jatkuvassa liikkeessä ja yhä uudelleen neuvoteltavia, ne eivät ole etukäteen 

tiedettyjä tai aina samoja. Puhetavoilla tuotetaan siis todellisuuden ymmärrettävyyttä. 

Yhtäältä kysymys on merkitysten antamisen ja tulkintojen vuorovaikutuksesta, jossa tuo-

tetaan sekä sosiaalisen todellisuuden kuvauksia että arvotetaan sosiaalista todellisuutta. 

Toisaalta kysymys on siitä, millaisesta näkökulmasta ja asemasta todellisuutta tarkastel-

laan, ja miten tämä todellisuus rakentaa vuorovaikutuksen osapuolille identiteettiä mää-

rittäen heidän suhdettaan todellisuuteen. (Sulkunen 1997, 17–18.) Näin puhetavan käsite 

on lähellä sosiaalista konstruktionismia, jonka mukaan sosiaalinen todellisuus rakentuu 

ja sitä tuotetaan puheessa (esim. Parton & O’Byrne 2000, 13–18). Diskurssianalyyttinen 

tutkimus on lähellä semiotiikkaa, sillä myös siinä ollaan kiinnostuneita merkitysten ra-

kentumisesta aktiivisessa kielenkäytössä. Diskurssianalyysissa kuitenkin operoidaan eri-

tyisesti kielenkäytön kanssa, joka jäsentyy ihmisten tilannekohtaisen keskinäisen ja sym-

bolisen vuorovaikutuksen sekä laajemmin kulttuurisuuden ulottuvuuksille. (Jokinen 

2006, 48–49.) 
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Semiotiikkaa ja diskurssianalyysia yhdistävä näkemys on juuri käsitys sosiaalisen todel-

lisuuden tulkinnallisuudesta. Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (1993, 17–18) 

ovat tiivistäneet diskurssianalyyttisia suuntauksia yhdistävät teoreettiset näkökulmat vii-

teen kohtaan. Ne havainnollistavat sitä, miten sosiaalisen todellisuuden nähdään rakentu-

van ja sitä, millaisia erilaisia tutkimuksellisia painopisteitä tutkimuksessa voidaan ottaa. 

Semiotiikka jakaa nämä näkökulmat diskurssianalyysin kanssa. Näkökulmat ovat:  

(1) kielenkäyttö on sosiaalista todellisuutta luovaa ja rakentavaa, (2) kielenkäytöllä voi-

daan luoda erilaisia versioita todellisuudesta; sama ilmiö voidaan kuvata, tunnistaa, ke-

hystää tai nimetä useilla eri tavoilla, (3) todellisuuden merkityksellistäminen tapahtuu ti-

lannekohtaisesti, kielenkäytön keinoin, (4) kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta ja sub-

jektiasemia siinä toimimiselle ja (5) kielenkäyttöön sisältyy vallankäyttöä. Tässä tutki-

muksessa olen kiinnostunut kohdasta neljä, subjektiasemista ja niiden rakentumisesta so-

siaalityöntekijöiden mielipidekirjoituksissa. Subjektiasemaa käsittelen tarkemmin alalu-

vussa 2.4. 

 

Kieli on moniulotteinen järjestelmä, jossa on monia toisiinsa kietoutuneita elementtejä. 

Semioottisessa analyysissa keskitytään puheen tai tekstin sisäisten merkitysten rakentu-

misen ja merkitysten välisten suhteiden ymmärtämiseen (Jokinen 2006, 49). Törrösen 

(1999, 9; 2005, 149) mukaan puhetapoja on hedelmällistä analysoida kahdesta eri, ja sa-

malla toisiaan täydentävästä, perspektiivistä käsin: lausuman ja enonsiaation. Lausuman 

ulottuvuudeksi kutsutaan sitä, kun tekstit puhuvat jostakin tietystä maailmasta jäsentäen 

toimintaa ja olemista tässä tekstin konstruoimassa todellisuudessa. Enonsiatiiviseksi ulot-

tuvuudeksi kutsutaan sitä, kun teksti on yhteydessä tekstin kertojaan ja yleisöön sekä nii-

den väliseen vuorovaikutukseen. Kysymys on siitä, että tekstillä on aina tuottajansa ja 

lukijansa, joista piirtyy ja jää tietynlainen jälki. Aineiston analyysin ja tulkinnan kannalta 

tällä on merkitystä. Lausuman ja enonsiaation ulottuvuudella tuotetaan erilaisia arvoja ja 

niiden kautta tekstiin syntyy pintarakenteita tai syviä ja monimutkaisia rakenteita. Lau-

suman taso kuvaa puheen ja tekstin näkökulmaa, sitä mistä puhutaan. Enonsiaation taso 

tarkoittaa puhujaa, sitä ”kuka puhuu”. Tekstissä tämä kuvastuu esimerkiksi siten, että ker-

tojan korostaessa (tekstissä) tiettyä asiaa, myös yleisön rooli korostuu. Puhuja siis irrote-

taan puhutusta. (Sulkunen & Törrönen 1997a, 81–82; Törrönen 1999, 7–9, myös Törrö-

nen 2005, 149.) Näin tekstissä lausuman tasolla voidaan puhua siitä, miten tai mistä tiet-

tyyn tilanteeseen on jouduttu, missä tällä hetkellä ollaan ja mihin tulevaisuudessa tulisi 

suuntautua. Enonsiaation tasolla teksti puolestaan puhuttelee puhujaa tai yleisöä, heidän 

omia tulkintojaan ja näkemyksiään menneisyydestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. 
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Törrönen (1999, 9) toteaa tämän kaltaisen jaottelun olevan hyödyllinen subjektiaseman 

rakentumisen analyysissa. Tässä tutkimuksessa olen rajannut tarkasteluni lausumaan. 

Tarkastelen lausuman tasolla sitä, millaisia subjektiasemia mielipidekirjoituksissa esiin-

tyy ja millaisia suhteita toimijoiden välille rakentuu. Toteutan tämän analysoimalla sitä, 

millaisia luokituksia, tarinalinjoja ja pragmaattisia modaliteetteja mielipidekirjoituksissa 

luodaan. Näitä asioita käsittelen tarkemmin seuraavissa alaluvuissa 2.3 ja 2.4. Tässä tut-

kimuksessa en tarkastele tekstin tuottajan, tekstin ja tekstin vastaanottajan välisiä suhteita 

(enonsiaatio). 

 

 

2.3 A. J. Greimasin aktanttimalli 
 

Olen valinnut Greimasin (1980, 196–204) kehittämän aktanttimallin aineiston analyysin 

metodiseksi apuvälineeksi. Hyödynnän Greimasin (1980) aktanttimallia systemaattisen 

tekstianalyysin välineenä tavoitteenani tekstin rakenteen ja merkitysten erottelu (Korho-

nen & Oksanen 1997, 58; Jokinen 2006, 50). Aktanttimalli toimii mielipidekirjoitusten 

sisällöllisen ymmärtämisen välineenä välittäen lukijalle sosiaalityöntekijöiden tulkinnat 

kerrottavastaan (Apo 1990, 62). Aktanttimalli edustaa narratiivisen kieliopin peruskaavaa 

ja mahdollistaa mielipidekirjoitusten tarina-analyysin (Korhonen & Oksanen 1997, 55, 

57; myös Alasuutari 2011, 135–138). Mediatekstejä on hedelmällistä tarkastella tari-

noina, koska ihmiset pyrkivät jäsentämään tietoaan ja kokemuksiaan tarinoina (Kantola 

1998, 123–124; myös Jokinen 2000). Näen sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoitukset 

juuri tarinoina: aktanttimallin avulla tuon esiin sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin 

kirjoittamissa mielipidekirjoituksissa esiintyvien toimijoiden päämääriä ja keskinäisiä 

suhteita sekä sitä miten tekstissä esiintyvät arvot ja merkitykset kytkeytyvät toisiinsa.  

 

Tarina-analyysissa pyritään pääsemään kerronnan pintatasoa syvemmälle. Siihen, että ta-

rinan yksinkertaiselta näyttävää päämäärää ja tarinassa olevien eri asioiden kaikkia yh-

teyksiä tutkitaan yksityiskohtaisesti (Tarasti 1996, 177–179). Aktantit ovat yleisiä, kai-

kissa tarinoissa toistuvia suhdekategorioita (Korhonen & Oksanen 1997, 57) ja tarinoissa 

toimijoille annettuja käsitteellisiä rooleja (Veivo & Huttunen 1999, 74). Analyysissa tar-

kastelen jokaisessa mielipidekirjoituksessa esiintyviä tarinan toimijoita, aktantteja, joilla 

kullakin on tietty rooli kertomuksen kuluessa ja jotka vievät omalta osaltaan tarinaa eteen-

päin (Korhonen & Oksanen 1997, 57, 61). Aktanttimalliin perustuva jäsennys on läsnä 
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jokaisessa mielipidekirjoituksessa, eri tavoin ilmaistuna ja jäsennettynä. Kyse on tutkit-

tavana olevien mielipidekirjoitusten yhteisten rakennepiirteiden hahmottamisesta (Veivo 

& Huttunen 1999, 75). 

 

Peruslähtökohtana aktanttimallissa on ajatus siitä, että tekstiä ja sen merkityksiä ylläpitä-

vät rakenteet ovat jaettavissa osiin ja tätä kautta erilaisiin merkitysmekanismeihin (Grei-

mas 1980, 198–201). Kokonaisuudessaan aktanttimalli perustuu aktanttien välisille risti-

riitaisuuksille ja jännitteille, jotka luovat tarinan ytimen (Korhonen & Oksanen 1997, 57). 

Hahmottelenkin aktanttimallilla mielipidekirjoituksista toimijoita ja toimijoiden päämää-

riä ja keinoja. Näitä heijastelevat tarinan eri toimijat/heidän roolinsa. Aktanttimallissa on 

kuusi roolia eli aktanttia: subjekti, objekti, lähettäjä ja vastaanottaja sekä niin sanotut si-

vuaktantit eli auttaja ja vastustaja (Greimas 1980, 206). Greimasin aktanttimalli on ku-

vattu kuviossa 1.  

 

 

Kuvio 1. A. J. Greimasin aktanttimalli. 

 

Aktanttimallin tarinassa jokaisen tarinan lähtötilanteena on subjektin etäisyys sen tavoit-

telemasta objektista. Aktanttitarinan ydin muodostuu subjektin pyrkimyksestä ottaa hal-

tuun objekti. Subjekti on tarinassa siis tehtävän suorittaja ja objekti toiminnan tavoiteltava 

kohde tai päämäärä. Lähettäjä kuvaa tehtävänantajaa tai tahoa, joka asettaa subjektin teh-

tävän äärelle. Lähettäjä myös määrittää toiminnan arvopäämäärät ja toimii subjektin toi-

minnan oikeuttajana ja motivoijana. Vastaanottaja on taho, joka hyötyy tehtävän suorit-

tamisesta. Auttaja tukee subjektia ja edistää subjektin kykyä suorittaa tehtävänsä. Vastus-

tajan rooli ilmentää tarinassa vastavoimaa, joka subjektin on voitettava saavuttaakseen 

tavoittelemansa päämäärä. (Greimas 1980, 201–206; Tarasti 1996, 177–179; 2009, 73–

74; Korhonen & Oksanen 1997, 57.) 

 

Lähettäjä 

Auttaja 

Apuobjekti 

Objekti Vastaanottaja 

Vastustaja  

Subjekti 
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Tarasti (1996, 178) on kehittänyt tekstin luennan ja analyysityön avuksi uuden aktantin, 

apuobjektin. Apuobjektin avulla tai välityksellä subjekti voi saavuttaa objektin. Tarasti 

(1996, 178) on perustellut apuobjektin ottamista mukaan sillä, että monissa tarinoissa 

apuobjekti on tärkeämpi kuin varsinainen objekti. Olen ottanut apuobjektin mukaan tut-

kimukseeni, koska huomasin mielipidekirjoituksia lukiessani, että tämän kaltaisen apu-

objektin tunnistaminen teksteistä on tarpeen. Apuobjekti esiintyi joissakin teksteissä, ei 

kuitenkaan kaikissa. Apuobjekti on kuvattu kuviossa 1 (sivu 12) keskellä. 

 

Greimasin aktanttimalli on luonteeltaan melko yleinen ja sitä voi soveltaa hyvinkin eri-

laisten merkkijärjestelmien ja diskurssien tutkimiseen (Tarasti 2009, 75). Käytän Grei-

masin aktanttimallia sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoitusten analyysissa seuraavista 

syistä. Ensimmäiseksi aktanttimalli tarjoaa hyvän välineen analysoida kaikki kirjoitukset 

systemaattisesti käyttäen niiden lukemisessa samoja ennalta määrättyjä kriteerejä. Näin 

malli yhdenmukaistaa analyysia. Toiseksi aktanttimalli on hyvä väline päästä käsiksi 

tekstien subjektiasemaa koskeviin merkityksenantoihin ja tekstissä aktoreille kytkeyty-

vään toiminnan suuntaan (lausuman tasolla) (Törrönen 1997, 226). 

 

 

2.4 Subjektiasema ja modaalisuus 
 

Subjektiasema (toimija-asema) tarjoaa näkökulman ja käsitteen, jonka kautta toiminta saa 

mielipidekirjoituksissa mielen ja merkityksen. Tässä tutkimuksessa subjektiasema tar-

koittaa kokoelmaa erilaisia identiteettejä, jotka muotoutuvat ja valikoituvat tilannekoh-

taisesti erilaisissa sosiokulttuurisissa käytänteissä kunkin vuorovaikutustilanteen edellyt-

tämällä tavalla. Subjektiaseman käsite auttaa tässä tutkimuksessa jäsentämään, millaisia 

asemia eri toimijoille mielipidekirjoituksissa rakentuu ja toimijoiden asemoiduttua tietty-

jen toimintojen kohteeksi aseman käsite erittelee, miten näitä asemia muuttamalla eri toi-

mijoiden välille tuotetaan tai muodostuu eroja. (Törrönen 2000, 243, 245; Hakkarainen 

& Törrönen 2002, 541; myös Autto 2012, 47; 2015, 26.)  

 

Törrönen (2000) on kehittänyt subjektiaseman käsitettä. Hän on soveltanut subjektiase-

man käsitteessä Stuart Hallin (1999) identiteetin käsitettä ja Rom Harrén ja Luk van Lan-

genhoven (1999) asemoitumisen (positioning) käsitettä. Näitä käsitteitä soveltamalla Tör-

rönen (2000) on tunnistanut subjektiasemaan kolme näkökulmaa. Ensimmäinen on spati-
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aalinen näkökulma, jossa asiat saavat merkityksensä vastakkainasettelun kautta, niin sa-

nottuna peilaussuhteena muihin. Spatiaalisessa näkökulmassa asemoituminen tapahtuu 

tilaan/paikkaan/alueeseen/merkitysmaailmaan nähden erilaisia kategorisointeja ja luokit-

teluja tekemällä. Subjektiaseman näkökulmasta puhuja tai kertoja symbolisesti tai meta-

forisesti kuvittaa tai rajaa omien arvojensa alueen muita vasten (me vs. muut). Kysymys 

on vastinpareista ja/tai vastakohdista, jossa spatiaalinen erottautuminen voi tapahtua eri 

tasoilla, kuten sosiaalisten motiivien, sosiaaliset suhteiden tai sosiaalisten instituutioiden 

tasolla. Puhuja tai kertoja siis liittää erilaisissa tilanteissa, konteksteissa ja kulttuureissa 

vastinpareihin erilaisia sisältöjä. (Törrönen 2000, 249.)  

 

Toinen näkökulma on temporaalinen, jossa asemoituminen tehdään ajan/historian kul-

kuun nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että spatiaalisesti muodostetun luokittelun tai katego-

risoinnin pohjalta muodostetut arvot asettuvat ajan/historian kulkuun niin sanottuja tari-

nalinjoja muodostamalla (Törrönen 2000, 249). Nämä tarinalinjat tarkoittavat luokitusten 

ketjuuntumista, jossa subjektiaseman kiinnittymistä arvoihin voidaan selvittää analysoi-

malla, miten puhuja jäsentää puheen kohteena olevaa toimintaa (Törrönen 2005, 150). 

Tarinalinja tarkoittaa aktanttien ja modaliteettien ketjuuntumista (Törrönen 2002, 526), 

joiden toiminnan logiikka on seuraava: Päämäärän tavoitteluun osallistuvat aktantit. Ky-

symyksessä on subjektiasemaan liittyvä intersubjektiivinen asetelma, kahden tai useam-

man arvon välinen jännite, jossa toiminnan käynnistää subjektia uhkaava epäkohta, risti-

riita tai puute (ks. edellinen alaluku 2.3 koskien aktanttimallia). Tätä toimijoiden välisten 

jännitteiden analyysia voidaan syventää pragmaattisten modaliteettien keinoin. Modaali-

teetit kuvaavat sekä aktantin suhtautumista tilanteeseen että aktanttien välisten suhteiden 

motivoitumista (Veivo & Huttunen 1999, 75). Pragmaattiseen modaalisuuteen on luetta-

vissa neljä pääryhmää: tahtominen (haluaminen), osaaminen, kykeneminen ja täytymi-

nen, sekä näiden johdannaisia ja niihin viittaavia ilmauksia (Törrönen 2000, 249; myös 

Tarasti 1996, 181–182; 2009, 74–75; Sulkunen 1997, 41; Sulkunen & Törrönen 1997a, 

83–86;). Tarinoiden todellisuuskuvat, arvot ja merkitykset, rakentuvat näiden modaliteet-

tien kautta (Sulkunen 1997, 41).  

 

Kuvaan seuraavaksi pragmaattisen modaalisuuden neljä pääryhmää. (1) Tahtominen liit-

tyy motivaatioon, motivoituneisuuteen, tavoitteisiin ja päämääriin. Tahtominen on ero-

tettava haluamisesta. Tahtominen suuntautuu toimintaan kun taas haluaminen kohdistuu 

tiettyyn kohteeseen. Tahtomisessa pyritään muuttamaan asiantiloja, haluaminen on arvo-

kasta sinänsä. (2) Osaaminen viittaa sisäistettyihin tietoihin ja taitoihin, kompetenssiin. 
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Osaaminen on pysyvää, hankittua tietoa ja/tai taitoa. (3) Kykeneminen tarkoittaa jonkin 

asian toteuttamistapaa tai tietynlaista toimintatapaa, kuten vaikkapa fyysistä ja psyykki-

sistä kykyä, joka mahdollistaa tietyn toiminnan tai teon. Ero osaamisen ja kykenemisen 

välillä liittyy tilannekohtaiseen, olosuhteisiin ja tavoitteisiin liittyvään, osaamiseen ja täy-

tymiseen. Osaamisessa kysymys on vapaaehtoisesta halusta, kykenemisessä kysymys on 

toiminnasta olosuhteiden ja tilanteen pakottamalla tavalla. (4) Täytyminen tarkoittaa nor-

matiivisia pakkoja, esteitä, velvoitteita ja rajoituksia, toisin sanoen alistumista. (Sulkunen 

& Törrönen 1997a, 83–90; Törrönen 1999, 49; 2000, 249; Jyrkämä 2008, 195; myös Ta-

rasti 1996, 181–182.) 

 

Törrönen (1999, 47) on johtanut edellä kuvatut pragmaattisen modaalisuuden ryhmät 

Greimasin aktanttitarinan aktantiaalisten positioiden kautta. Törrösen (1999, 47) mukaan 

nämä neljä pragmaattisen modaalisuuden ryhmää antavat hyvän lähtökohdan puheen tai 

tekstin analyysille. Juuri modaliteettien avulla on mahdollista analysoida tekstien merki-

tys- ja arvomaailmaa ja tapaa jolla aktantit siihen suhtautuvat (Veivo & Huttunen 1999, 

75). Ne ovat myös tekstin tulkittavuuden kannalta hyvin oleellisia, sillä ne kuvaavat millä 

tavalla toiminta saa puheessa tai tekstissä merkityksiä ja arvoja (Korhonen & Oksanen 

1997, 65; Sulkunen 1997, 41). 

  

Greimasin aktanttimallin aktantit ja pragmaattiset modaliteetit jäsentyvät suhteessa toi-

siinsa seuraavasti: Täytymisen modaalisuus rakentuu lähettäjän ja subjektin välisessä 

suhteessa, jossa lähettäjän asettama velvoite (täytyminen) on tärkein toimintaa ohjaava 

tekijä ja jonka varassa tai ohjaamana subjektia velvoitetaan tavoittelemaan objektia. Tah-

tominen ja haluaminen tulevat esille subjektin ja objektin välisessä suhteessa kertoen, 

millainen sisäinen motivaatio ajaa subjektia tavoittelemaan objektia. Kykenemisessä ja 

osaamisessa näyttäytyy subjektin ja auttajien ja vastustajien vastakkainasettelu. Auttajat 

osoittavat, millaiset keinot (kykeneminen ja osaaminen) ovat oikeita, tavoiteltavia ja ha-

luttavia. Vastustajat puolestaan osoittavat, millaiset keinot objektin tavoittelussa ovat 

kiellettyjä tai vähintäänkin kyseenalaisia. (Törrönen 1999, 47–48; myös Törrönen 1997, 

225.) Samoin kuin aktanttimalli muodostaa tarinan, myös modaliteetit muodostavat ket-

juja, yhdenlaisia tarinoita (Törrönen 1999, 47; 2001, 526). Kysymys on siitä, että subjekti 

motivoituu tehtäväänsä saadessaan velvoitteen, tahdon, kyvyn ja/tai osaamisen, jonka an-

siosta hän myös tahtoo, pystyy ja/tai osaa tehdä vastustajan kilpailukyvyttömäksi ja näin 

saavuttamaan asetetun päämäärän (Törrönen 1997, 225).  
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Kolmas Törrösen (2000, 250) subjektiasemaan liittyvä näkökulma on positionaalinen, 

tietynlaiseen ”asentoon” liittyvä, näkökulma. Tässä näkökulmassa asemoituminen tuote-

taan omaan ja toisten näkökulmaan/näkökulmiin nähden: näkökulmat joihin puhuja tai 

kertoja asemoituu, tapahtuu yhtäältä suhteessa muihin asentoihin, ääniin ja näkökulmiin 

ja toisaalta suhteessa vuorovaikutuksessa esiintyviin kategorioihin ja tarinalinjoihin. Sub-

jektiaseman positionaalinen näkökulma paljastaa kenen näkökulmasta asioita tarkastel-

laan, mistä identiteetin osa-alueesta on kyse ja kenen identiteettiä tai identiteetin osa-alu-

etta vuorovaikutuksessa vahvistetaan ja kenen heikennetään. (Törrönen 2000, 250.) Ky-

symys on siis tekstin kertojaäänestä, intertekstuaalisuudesta ja näkökulman käytöstä. Po-

siotionaalisessa näkökulmassa yhtäältä osoitetaan kuinka kertojaäänen toiminta luo mie-

likuvaa tekstin puhujasta ja toisaalta kuinka yleisökuvaan (lukijaan) liittyviä seikkoja tuo-

daan tekstissä esiin puhuttelemalla ja asemoimalla yleisö (lukija) tietyllä tavalla tekstin 

sisäiseen maailmaan (Törrönen 1999, 49). 

 

Tutkimukseni perustuu Törrösen (2000) kahteen ensimmäiseen jäsennykseen subjekti-

asemasta: Olen selvittänyt kuinka mielipidekirjoituksissa sosiaalinen todellisuus muodos-

tuu erilaisten luokitusten kautta, jotka tulevat esiin toimijoiden välisinä jännitteinä, kont-

rasteina ja/tai vastakkainasetteluina (spatiaalinen näkökulma). Tässä olen käyttänyt apu-

nani erityisesti Greimasin (1980) aktanttimallia. Greimasin (1980) aktanttimalli havain-

nollistaa kertomuksen eri toimijat ja asemoi nämä toimijat erilaisiin aktantiaalisiin posi-

tioihin. Mielipidekirjoituksissa ilmeneviä toimijoiden välisiä suhteita ja siteitä ja niihin 

liittyviä merkityksiä olen analysoinut pragmaattisten modaliteettien näkökulmasta (tem-

poraalinen ulottuvuus). Sekä aktanttimalli että modaaliteetit toimivat analyyttisenä työ-

kaluna tuoden esille mielipidekirjoituksissa tuotetut subjektiasemat ja niihin kiinnittyvän 

toimijuuden. 
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3 Tutkimuksen toteutus  
 

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa tutkin sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin kirjoittamissa las-

tensuojelua käsittelevissä mielipidekirjoituksissa esiintyviä subjektiasemia ja subjekti-

asemien välisiä suhteita. 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä ovat mielipidekirjoitusten keskeisimmät subjektiasemat? 

2. Miten eri toimijoiden välinen suhde mielipidekirjoituksissa rakentuu? 

3. Millaiseen asemaan toimijat mielipidekirjoituksissa asetetaan? 

 

 

3.2 Tutkimusaineiston valinta ja rajaus 
 

Tutkimusaineistonani ovat sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoitukset (N=65) Helsingin 

Sanomissa ajalla 1.1.2008–31.12.2015. Taulukko 1 (sivu 18) havainnollistaa tämän tut-

kimuksen tutkimusaineiston vuosittain ja lukumäärittäin tarkasteluajanjaksolla. Seuraa-

vissa kappaleissa kuvaan ja perustelen tutkimusaineiston valinnan. 

 

Käytin aikarajausta 1.1.2008–31.12.2015, koska uusi lastensuojelulaki (2007) astui voi-

maan 1.1.2008. Lastensuojelulaki (2007) määrittelee uudella tavalla lastensuojelutyötä, 

kuten puuttumisen ja päätöksenteon kriteerejä. Näin laki vaikuttaa suoraan sosiaalityön-

tekijän työntekoon, kuten käyttäytymiseen, ennakointeihin ja odotuksiin. 
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Taulukko 1. Tutkimusaineisto.  
Vuosi Hakusana ”las-

tensuo*” (N) 

Sosiaalityönteki-

jän mielipidekir-

joitus hakusanalla 

”lastensuo*” (n) 

Ulkopuolelle jä-

tetty sosiaalityön-

tekijän mielipide-

kirjoitus 

Yhteensä (N) 

Vuosi 2015 44 10 3 8 

Vuosi 2014 88 14 0 14 

Vuosi 2013 44 3 0 3 

Vuosi 2012 92 18 3 17 

Vuosi 2011 41 8 3 5 

Vuosi 2010 61 11 1 10 

Vuosi 2009 40 1 0 1 

Vuosi 2008 69 9 3 7  

Yhteensä (N) 479 74 13 65 

 

Olen kerännyt tutkimusaineiston sosiaalityöntekijöiden Helsingin Sanomiin kirjoitta-

mista mielipidekirjoituksista. Käytin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksia, koska 

lehti on tunnettu, luettu ja arvostettu sanomalehti sekä siksi, että se on levikiltään Suomen 

suurin seitsemänpäiväinen sanomalehti. Levikintarkastus Oy:n vuoden 2015 tilaston mu-

kaan Helsingin Sanomien painetun lehden levikki oli vuonna 2015 yhteensä 267 094 kap-

paletta, digilehden levikki yhteensä 57 357 kappaletta ja kokonaislevikki (painettu lehti 

ja digilehti yhteensä) yhteensä 324 451 kappaletta (Levikkitilasto 2015). Kansallisen Me-

diatutkimuksen (2016) tilasto puolestaan kertoo, että lukijoita Helsingin Sanomilla oli 

syksyn 2015 ja kevään 2016 aikavälillä keskimäärin 654 000 henkilöä ja että lehden ko-

konaistavoitettavuus (painettu lehti ja digilehti yhteensä) oli yhteensä 1 852 000 henkilöä. 

 

Aineiston kerääminen oli mahdollista tehdä internetissä. Kokosin aineiston Helsingin Sa-

nomien Digilehden arkistosta elo-syyskuussa 2016. Helsingin Sanomien Digilehden ar-

kisto sisältää kaikki vuodesta 1990 alkaen julkaistut mielipidekirjoitukset. Käytin aineis-

tonkeruuseen Helsingin Sanomien Digiarkiston tarkennettua hakua. Helsingin Sanomien 

Digilehden tarkennettu haku tarjoaa mahdollisuuden vapaaseen sanahakuun, aikavälin 

valintaan päivän, kuukauden ja vuoden tarkkuudella sekä lehden osion valintaan. Halusin 

löytää mielipidekirjoitukset, joiden sisällöllisenä aiheena oli lastensuojelu ja kirjoittajana 

sosiaalityöntekijä. Tutkimusaineiston haku tapahtui seuraavasti: Hyödynsin hakusanaa 

”lastensuo*” ja rajasin hakusanan koskemaan mielipidekirjoituksia tietyllä aikavälillä 

(esimerkiksi 1.1.–31.12.2008). Tein haut vuosittain aloittaen haun vuodesta 2015 ja ede-
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ten vuosissa taaksepäin aina vuoteen 2008 saakka. Hakusanalla ”lastensuo*” löytyi yh-

teensä 479 mielipidekirjoitusta. Mielipidekirjoituksissa käsiteltiin siis varsin paljon las-

tensuojelua aihesisältönä ja asiana. Aluksi käytin myös hakusanaa ”sosiaalityönte*”. Tein 

haut tällä hakusanalla alkaen vuodesta 2015 vuoteen 2013 saakka. En kuitenkaan löytänyt 

uusia kirjoituksia, joita en olisi löytänyt jo hakusanalla ”lastensuo*”. Näin totesin, että 

hakusana ”lastensuo*” on riittävän kattava aineiston keruun kannalta. 

 

Kaikista löytämistäni lastensuojelua koskevista mielipidekirjoituksista sosiaalityönteki-

jöiden kirjoituksia oli yhteensä 65 kappaletta. Rajasin tutkimusaineiston nimenomaan so-

siaalityöntekijöiden mielipidekirjoituksiin. Käytin tätä aineistorajausta, koska halusin sel-

vittää yksinomaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lastensuojelusta. Halusin selvittää 

sosiaalityön ”ääntä”, koska sosiaalityö on professio ja tieteenala. Tätä professionaali-

suutta osoittavat muun muassa sosiaalityön kansainvälinen määritelmä, sosiaalityön kan-

sallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta sekä sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä, 

tietoperusta ja ammattikäytännöt (Gambrill 2013, 11–12; Kananoja 2017, 27–32).  

 

Mielipidekirjoitusten pituudet vaihtelivat jonkin verran. Keskimääräinen mielipidekirjoi-

tus oli pituudeltaan noin yhden sivun mittainen (paperikoko A4, kirjasintyyppi Times 

New Roman, riviväli 1, tasaamattomat reunukset). Lyhyitä kommentin tyyppisiä kirjoi-

tuksia oli vain muutama. Tekstiaineistoa oli yhteensä 63 sivua (paperikoko A4, kirjasin-

tyyppi Times New Roman, riviväli 1, tasaamattomat reunukset) mielipidekirjoitusten si-

joittuessa perätysten. 

 

Olen jättänyt aineistosta pois 13 mielipidekirjoitusta. Aineistoon tutustuessani huomasin, 

että nämä mielipidekirjoitukset eivät käsitelleet sisällöllisesti lastensuojelutyötä. Rajasin 

yksiselitteisesti pois seitsemän mielipidekirjoitusta, joista yhdessä käsiteltiin puoluepoli-

tiikkaa, kahdessa maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä, yhdessä kuntien hankerahoi-

tusta, yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusprosessia ja yh-

dessä sosiaaliturvajärjestelmää ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Lisäksi yksi teksteistä 

ei ollut sosiaalityöntekijän kirjoittama. Huomasin tämän vasta lukiessani tekstiä, sillä 

mielipidekirjoitus oli julkaistu nimimerkillä. Kuuden mielipidekirjoituksen kohdalla har-

kitsin kirjoitusten sisällyttämistä aineistoon. Näistä yhdessä käsiteltiin sosiaalityön pal-

velukulttuuria ja viidessä sosiaalityöntekijöiden yliopistokoulutuksen ja ammattikorkea-

koulujen sosiaalialan välistä koulutustasoa ja pätevyysvaatimuksia. Hylkäsin kuitenkin 
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nämä kirjoitukset aineistosta, koska kirjoitusten pääasia/kohde oli toinen ja lastensuojelu 

mainittiin kirjoituksissa vain esimerkkinä. 

 

Aineiston rajaaminen ei ollut helppoa. Otin aineistoon mukaan kirjoittajat, jotka olivat 

kirjoittaneet omalla nimellään ja käyttäneet lastensuojelun työntekijän, lastensuojelun so-

siaalityöntekijän tai sosiaalityöntekijän ammattinimikettä. Laskin sosiaalityöntekijäksi 

sosiaalityön tutkijat, opettajat ja professorit, koska heillä on sosiaalityöntekijän yliopisto-

koulutus ja työssään he osallistuvat ja vaikuttavat sosiaalityön kehittämiseen. Sisällytin 

mukaan myös sosiaalityön opiskelijat, koska he ovat valmistumassa sosiaalityöntekijän 

ammattiin. Otin mukaan kolme kirjoitusta, jotka olivat nimimerkillä ja nämä nimimerkit 

osoittivat selkeästi kirjoittajan lastensuojelun ja/tai sosiaalityön asiantuntemuksen, kuten 

nimimerkit ”Kaksi lastensuojelun työntekijää” tai ”Lastensuojelun työntekijä”. Osa mie-

lipidekirjoituksista oli kirjoitettu yksin, osa yhdessä jonkun toisen kanssa. Silloin, kun 

sosiaalityöntekijä oli kirjoittanut mielipidekirjoituksen yhdessä toisen alan ammattilaisen 

kanssa, kuten poliisin, opettajan tai psykologin kanssa, olen ottanut kirjoituksen aineis-

toon mukaan. Kuviossa 2 on eritelty tarkemmin, millaisella statuksella kirjoittajat ovat 

käyttäneet julkista puheenvuoroa. Lisäksi tutkimusaineisto on luetteloitu tarkemmin otsi-

koittain ja viitetietoineen (julkaisupäivämäärän ja kirjoittajan mukaan) liitteessä 1. 

 
Status Yhteensä 
Yksin kirjoitettu mielipidekirjoitus  
Sosiaalityöntekijä  23 
Sosiaalityön johtavassa asemassa työskentelevä henkilö (kuten johtaja, päällikkö 
tai palveluesimies) 

11 

Sosiaalityön professori, tohtori tai tutkija 4 
Sosiaalityön opiskelija  2 
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä, erityissosiaalityöntekijä  2 
Nimimerkki, yksin  1 
Yhdessä kirjoitettu mielipidekirjoitus  
Sosiaalityön professorit, tutkijat, opettajat ja/tai erityisasiantuntijat yhdessä 8 
Sosiaalityön johtavassa asemassa olevat henkilöt yhdessä tai sosiaalityön johta-
vassa asemassa oleva henkilö yhdessä sosiaalityöntekijän, kehittäjä-sosiaalityönte-
kijän tai muun sosiaali- ja terveysalan asiantuntijan kanssa 

7 

Sosiaalityöntekijät yhdessä 3 
Sosiaalityöntekijä(t) yhdessä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijan kanssa 2 
Nimimerkki, yhdessä 2 
Yhteensä  65 

Kuvio 2. Tutkimusaineistoon valittujen mielipidekirjoitusten kirjoittajien status. 

 

Olen rajannut tietoisesti ulkopuolelle monien muiden ammattialojen asiantuntijoiden kir-

joitukset, joissa viitataan lastensuojeluun. Heitä ovat esimerkiksi eri ammattialojen asi-

antuntijat, kuten lakimiehet, lääkärit, psykologit, lastentarhanopettajat ja opettajat. En ole 

ottanut mukaan myöskään lastensuojelun asiakkaiden tai heidän läheistensä kirjoituksia.  
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Tekemälläni rajauksella olen voinut mahdollisesti jättää jonkun sosiaalityöntekijän kir-

joituksen aineiston ulkopuolelle. Tämä on mahdollisesti voinut tapahtua tilanteessa, jossa 

selvää viittausta sosiaalityön ammattilaisuuteen tai asiantuntijuuteen ei ole nimimerkistä 

havaittavissa. Näin on voinut tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa kirjoittajan ammatti-

nimikkeenä on erityisasiantuntija, asiantuntija, puheenjohtaja tai jonkin päättävän elimen 

(kuten lautakunnan) jäsen tai tilanteessa, jossa kirjoittaja edustaa jotain liittoa tai yhdis-

tystä, kuten Ensi- ja turvekotien liittoa, Pelastakaa Lapsia tai Perhehoitoliittoa. Olen pyr-

kinyt aineiston keruussa yksiselitteisesti ottamaan mukaan vain kirjoittajat, joiden sosi-

aalityön professio on selvästi havaittavissa. Olen tietoinen siitä, että aineistoni ei edusta 

kokonaisuudessaan lastensuojelualaa, sen instituutiota, organisaatiota tai hierarkiaa tiet-

tyjen sosiaalialan asiantuntijoiden ja lastensuojelun asiakkaiden jäädessä pois aineistos-

tani. 

 

 

3.3 Semiotiikka tutkimusmenetelmänä 
 

Lähdin aineiston analyysissa liikkeelle varsin käytännönläheisesti. Aivan ensimmäiseksi 

testasin Greimasin (1980) aktanttimallin soveltuvuutta käsillä olevaan tutkimusaineistoon 

lukemalla ja kursorisesti sovittamalla aktanttirooleja muutamaan mielipidekirjoitukseen. 

Tällä tavalla pyrin saamaan selville voinko lukea mielipidekirjoituksia aktanttitarinoina. 

Kun huomasin analyysikehikon toimivan, päätin analysoida koko aineiston aktanttimal-

lilla. 

 

Seuraavaksi, toiseksi, pyrin selvittämään mikä oli mielipidekirjoitusten keskeinen sisältö. 

Koin tässä vaiheessa, että kirjoitukset käsittelivät lastensuojelua varsin laajasti ja hajanai-

sestikin. Ajatuksenani oli ymmärtää, mistä sosiaalityöntekijät puhuvat ja mihin asioihin 

he mielipidekirjoituksissaan viittaavat. Määrittelykriteerinäni oli karkeasti kirjoituksen 

aihe, jonka pohjalta luokittelin kaikki kirjoitukset. Menettelin näin, koska yhtäältä halusin 

tutustua aineistoon ja helpottaa tulevaa aineiston analyysia ja toisaalta halusin saada sel-

ville mielipidekirjoitusten laajemmat aihekokonaisuudet ja niiden määrällisen esiintymi-

sen. Ajatuksenani oli myös, että aiheiden yksilöiminen antaa aineistosta yksityiskohtai-

semman kuvan ja tuo esiin kirjoitusten aiheiden kirjon. 
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Luokittelu oli kohtalaisen helppoa, koska mielipidekirjoituksissa on usein helposti ha-

vaittavissa sanomalehtiuutisten tapaan niin sanottu kärki eli kysymyksenasettelu, joka ku-

vaa selvästi jutun ydintä ja ideaa (Reunanen 2003, 169). Mielipidekirjoituksissa esitettiin 

kärjen ohella muitakin asiaa sivuavia aiheita, mutta tarkastelin kärkeä ja muita aiheita 

vasta myöhemmin analyysin edetessä. Tässä vaiheessa luokittelin kirjoitukset aiheittain, 

jotka muodostuivat tietynlaisiksi aiheryppäiksi. Aiheryppäissä asiaa käsiteltiin niin sano-

tusti samassa hengessä, eli kirjoittajien ajattelun kehykset olivat samat: he käyttivät sa-

moja käsitteitä ja ilmaisuja (Jallinoja 2006, 23–24).  

 

Tämän jälkeen (kolmanneksi) siirryin niin sanottuun aktantiaaliseen lukemiseen ja ak-

tanttimallin käyttämiseen tekstianalyysin tukena. Luin mielipidekirjoitukset aiheryppäit-

täin. Tämä helpotti lukemista, sillä kirjoituksissa käsiteltiin samaa asiaa. Analyysiyksik-

könä oli yksi kokonainen mielipidekirjoitus. Voidaan siis ajatella, että aiherypäs muodosti 

yhdenlaisen analyysikokonaisuuden, jonka yksikköjä kukin mielipidekirjoituksen teksti 

oli. 

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa muodostin kaikista mielipidekirjoituksista aktantti-

malliin perustuvan juonitiivistelmän, jossa kirjoitus muodostaa aktanttimallia noudattaen 

loogisen kokonaisuuden. Tässä vaiheessa pyrkimyksenäni oli kirjoittaa kaikkien mielipi-

dekirjoitusten juonitiivistelmät samalla tarkkuudella (Apo 1990, 65). Pitäydyin tiukasti 

kirjoituksissa ja sosiaalityöntekijöiden itse tuottamien jäsennysten etsimisessä. Muodos-

tin juonitiivistelmän käyttäen mielipidekirjoituksissa olevia sana- ja lausemuotoja. Apu-

nani käytin systemaattisesti aktanttimallia. Tekemieni juonitiivistelmien pohjalta ai-

heryppäät selkeytyivät ja aktanttimallin toimijat alkoivat hahmottua ja tätä kautta mieli-

pidekirjoitusten pääteemat tarkentuivat ja ylä- ja alateemat alkoivat vähitellen paljastua.  

 

Jokaisen tarinan hahmon, aktantin, tunnistaminen vaati minulta useita lukukertoja. Grei-

masin (1980) aktanttimalli ei ole mikään kehikko, johon tarinahahmot olisi noin vain hel-

posti sijoitettavissa. Vaikka aktanttimalli tarjoaa kehikon, sen mekaaninen soveltaminen 

on mahdotonta, koska tutkijan tehtävänä on löytää tekstistä aktantit. Näiden aktanttien 

löytäminen tuntui välillä hyvinkin haastavalta. Tähän liittyy se, että pelkän aktorien tun-

nistamisen ja nimeämisen sijaan pyrin ymmärtämään millaisia aktorit ovat luonteeltaan 

ja miten ne kertomuksessa toimivat. Aktantiaalinen lukeminen edellyttääkin tekstin tul-

kintaa sekä tekstin kokonaisvaltaista ymmärrystä ja haltuunottoa tapahtumien ja tapahtu-

makulkujen haltuun ottamiseksi.  
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Seuraavaksi etsin juonitiivistelmistä yhteisiä nimittäjiä, joiden avulla pystyin nimeämään 

kertomusten yksittäisiä tapahtumia ja tapahtumakulkuja (Apo 1990, 67). Kertomusten si-

sältöä kuvaavat sanat ovat tulleet juonitiivistelmistä ja olen pelkistänyt sisällöt tekstien 

juonitiivistelmien pohjalta. Olen pyrkinyt siihen, että käyttämissäni käsitteissä näkyy kä-

site ja käsitteiden väliset suhteet (Apo 1990, 67–68), jotta aktanttien tavoitteet selviävät 

lukijalle. Tämän tulisi kuvastua niin aktanttimalleista tekemistäni kuvioista (kuviot 4–10) 

kuin kirjoittamistani tuloksista. Tässä vaiheessa käytin omana apunani taulukointia (Ala-

suutari 2011, 192) ja aktanttimallista tekemiäni kuvioita aktanttien yhtäläisyyksien ja ero-

jen selventämiseksi. Tällä tavalla pyrin myös siihen, että en tekisi satunnaisia tulkintoja 

aineistosta.  

 

Oleellista on huomauttaa, että tässä analyysin vaiheessa aktantteja rakentaessani keskityin 

tietyn aiheryppään sisällä olevien mielipidekirjoitusten tekstikohtien välisiin yhtäläisyyk-

siin. Toisaalta oletin, ettei jokainen tekstikohta itsessään olisi täysin erityinen ja toisaalta 

oletin, etteivät tekstikohdat palautuisi täysin yhdenlaiseen muotoon. Näin yksikään ak-

tantti ei ole täysin ainutkertainen siten, että se palautuisi suoraan johonkin tiettyyn mieli-

pidekirjoitukseen tai mielipidekirjoituksen tekstikohtaan. Pyrin löytämään kaikkia tari-

noita yhdistävän linjan/punaisen langan, jonka vuoksi esimerkiksi jätin jonkin vain yh-

dessä mielipidekirjoituksessa mainitun asian lopullisesta kaikki tarinat yhdistävästä tari-

nasta ulkopuolelle. 

 

Alussa analyysi ja aineiston lukeminen oli kokonaisvaltaisempaa, mutta analyysin ede-

tessä analyysi keskittyi tiettyjen teemojen ymmärtämiseen ja testaamiseen. Nimenomaan 

tarkemman lukemisen seurauksena muokkasin aineistoa kokonaisvaltaisesti. Tässä vai-

heessa yksi aiemmin muodostamani aktanttimalli sulautui kahteen muuhun aktanttimal-

liin. Itselleni tekemäni taulukoinnin (Alasuutari 2011, 192) ja aktanttimallien (kuvioiden) 

pohjalta aineisto alkoi jakautua luokkiin: tietyt asiat ja toimijat näyttäytyivät vain osassa 

tekstejä. Huomasin esimerkiksi, että lasten hyvinvointia käsittelevissä aktanttitarinoissa 

subjektina toimivat vanhemmat, kun taas sosiaalityön toimintaympäristöä käsittelevissä 

aktanttitarinoissa subjektina ovat julkinen valta ja julkinen mielipide. Taulukoinnin pe-

rusteella myös pää-, ylä- ja alateemat selkeytyivät ja muokkasin niitä edelleen aktantti-

mallin toimijoiden pohjalta. Erityisesti pääteemaa tarkensin monta kertaa, sillä ensimmäi-

sillä lukukerroilla koostamani aiheryppäät osoittautuivat toisenlaisiksi. Edelleen tarkistin 

juonitiivistelmien ja teemojen yhteenpitävyyttä testaamalla tekemiäni kuvauksia useaan 
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kertaan konkreettisten tekstiaineistojen avulla (Apo 1990, 67). Tällä tavalla tarkastelin 

mielipidekirjoitusten toimivuutta ja soveltuvuutta tekemääni aktanttimalliin. Tätä tarkis-

tusta tein aivan aineiston analyysin loppuun saakka.  

 

Kun olin tehnyt aktanttimallit ja juonitiivistelmät, pysähdyin pohtimaan, miten edetä. Ak-

tanttimallin hyödyntäminen mahdollisti tarinoiden toimijoiden ja toimijoiden välisten so-

siaalisten suhteiden systemaattisen analyysin. En kuitenkaan kokenut aktanttimallin avaa-

van tai selittävän aineistoa tarpeeksi. Koin, että aktanttimalli havainnollisti erinomaisesti 

mielipidekirjoitusten todellisuuskonstruktiot (lausuman tasolla) ja eri toimijoiden subjek-

tiasemat, mutta toimijoiden keskinäiset suhteet eivät valottuneet tarpeeksi minulle. Mie-

tin, miten mielipidekirjoituksissa kuvatun maailman toimijoiden väliset suhteet muodos-

tuvat, mistä ne saavat voimansa, miksi aktantit toimivat kuten toimivat tai miksi niiden 

pitää toimia tietyllä tavalla? Päätin selvittää aineistosta toimijoiden toiminnan mieltä 

pragmaattisten modaliteettien neljän pääkategorian kautta, joita ovat täytyminen, kyke-

neminen, osaaminen ja tahtominen (haluaminen) (Törrönen 1999, 49; 2000, 249). Tavoit-

teenani oli pragmaattisten modalideettien tarkastelulla tuoda esiin toimijoiden subjek-

tiasemiin liitettyjä arvoja, ominaisuuksia ja kykyjä, joihin kirjoitukset perustavat eri toi-

mijoiden asemoitumisen suhteessa toisiinsa.  

 

Näin lähdin lukemaan mielipidekirjoituksia ja niistä koostamiani aktanttimalleja uudel-

leen. Lukukertoja kertyi analyysini eri vaiheissa siis lukuisia. Yhdistin aktanttimallin mu-

kaiseen aineiston analyysiin modaalianalyysin. Aineistoa lukiessa kiinnitin huomiota 

etenkin siihen, millaisena eri toimijoiden välinen suhde esitetään suhteessa esitettyyn pää-

määrään (objektiin). Onko päämäärä tahtomisen (haluamisen) kohde vain näyttäytyykö 

päämäärä pakkona (täytyminen) ja edelleen millaista osaamista ja kykyjä (kykeneminen) 

toimijoilta suhteessa päämäärään edellytetään. Tätä kautta aktanttien toiminta sai niin sa-

notusti mielen: modaalisuhteet asemoivat aktanttimallin toimijat erilaisiin asemiin, suh-

teisiin ja tehtäviin. Toisin sanoen tarinalinjat alkoivat hahmottua: aktanttien (subjekti, 

vastaanottaja, vastustaja jne.) väliset jännitteet ja uhkat ilmenivät selvemmin ja aktanttien 

erilaiset velvoitteet, kyvyt ja osaaminen piirtyivät esiin. 

 

Analyysini viimeisessä vaiheessa hyödynsin pysäytetyn kertomuksen rakennetta (Törrö-

nen 1999, 221; 2001, 417–419; 2002, 526; myös Hakkarainen & Törrönen 2002, 541) 

yhdistäen analyysini eri vaiheet ja palaset seuraavasti: (1) Tunnistamalla tarinalinjat, eli 

tarinan kertojan osoittaman toiminnan suunnan. Tarinalinjan tunnistamisen jälkeen (2) 
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määrittelemällä mielipidekirjoituksissa esitettävät sosiaalityön ongelmat/haasteet, toisin 

sanoen löytämällä tarinalinjoista niiden vastakkainasettelut. (3) Erottamalla tavoitellun 

päämäärän oikeutuksen, eli sen mihin tietolähteisiin tarinassa vedotaan, mikä antaa toi-

minnalle oikeutuksen. Pysäytetyn kertomuksen rakenteen hahmottaminen auttoi minua 

ymmärtämään mielipidekirjoitusten osien ja kokonaisuuden välisiä suhteita sekä niiden 

rakentumista kokonaiseksi tekstiksi.  

 

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Klaus Mäkelän (1990, 47–55) mukaan kvalitatiivista analyysia voidaan arvioida kolmen 

seikan perusteella: (1) aineiston merkittävyyden ja yhteiskunnallisen paikan, (2) aineiston 

riittävyyden ja analyysin kattavuuden sekä (3) analyysin arvioitavuuden ja toistettavuu-

den näkökulmasta. Tarkastelen seuraavissa kappaleissa tutkimukseni luotettavuutta näi-

den Mäkelän (1990) esittämien arviointikriteerien valossa. 

 

Aineiston merkittävyydellä ja yhteiskunnallisella paikalla Mäkelä (1990, 48–51) tarkoit-

taa sitä, että tutkittavan aineiston on oltava analyysin ja tutkimuksen arvoinen ja sitä, että 

käytetty metodologia on tarkoitukseen sopiva. Anu Kantola, Inka Moring ja Esa Väliver-

ronen (1998, 5) ovat jo lähes 20 vuotta sitten todenneet, että joukkoviestinnästä on tullut 

merkittävä ja kiinteä osa arkea ja sen vaikutusvalta sekä rooli elämän muovaajana on vain 

kasvanut. Lastensuojelusta käytävä julkinen keskustelu on ajoittain hyvinkin kiivasta.  

Lasta koskettaviin lehtijuttuihin suhtaudutaan hyvin tunnepitoisesti (Puonti 2004, 339). 

Mediamaailma velloo ja reagoi kiihkeästi lastensuojelussa esille tulleisiin virheisiin ja 

haasteisiin. Erityisesti keskustelua on käyty silloin, kun esiin on tullut lastensuojelun epä-

kohtia, kuten laajaa huomiota herättänyt 8-vuotiaan Vilja Eerika Tarkin tapaus vuonna 

2012 tai insestioikeudenkäynti Oulussa vuonna 2016 koskien isän tyttärensä törkeää sek-

suaalista hyväksikäyttöä vuosina 1999–2008 tyttären ollessa tekojen alkaessa vain 9-vuo-

tias.  

 

Media luo mielikuvia ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen mielipiteiseen, toisin sanoen tuottaa 

omalta osaltaan yhteiskunnallista todellisuutta. Vaikka media pyrkisi olemaan kuinka ob-

jektiivinen tahansa, sen tuottama todellisuus saattaa vahingoittaa ja satuttaa niin yksittäi-

siä toimijoita kuin koko yhteiskuntaa. Mediajulkisuudella saattaa olla hyvinkin suunnit-

telemattomia ja arvaamattomia yhteisvaikutuksia. (Karvonen 1999, 7–8.) Media ei vain 
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tuota kuvaa sosiaalityötä vaan myös kansalaiset ja sosiaalityöntekijät itse omalta osaltaan 

osallistuvat julkiseen keskusteluun tuoden esiin oman tietonsa lastensuojelusta (Tiitinen 

& Lähteinen 2015, 191). Voidaankin sanoa, että mielipidekirjoituksissa osallistutaan mer-

kittävällä tavalla sosiaalisen todellisuuden muovaamiseen. Mielestäni semiotiikka teo-

reettisena viitekehyksenä sopii hyvin mielipidekirjoitusten tutkimiseen (Fairclough 2002, 

38–39). Semiotiikan kielellä sanottuna: mielipidekirjoituksissa luodaan ja välitetään mer-

kityksiä, jotka ovat subjektiivisesti ja kollektiivisesti sosiaalisesti merkitseviä tulkintoja 

ja tässä tutkimuksessa olen keskittynyt mielipidekirjoituksien hahmottamisen ja päättelyn 

sääntöjen tutkimiseen, joilla merkityksiä luodaan (Veivo 2009, 10). 

 

Mäkelä (1990, 49; myös Eskola & Suoranta 2014, 216) toteaa, että aineiston tulisi olla 

autenttista ja totuudellista. Näen aineistoni autenttisena ja totuudellisena, vaikka onkin 

huomioitava se seikka, että Helsingin Sanomien toimitus on lukenut ja valinnut julkais-

tavat mielipidekirjoitukset, jolloin aineistoa ei voi pitää täysin autenttisena. On siis huo-

mattava, että mielipidekirjoitukset eivät ole välttämättä sanasta sanaan sosiaalityönteki-

jöiden itsensä tuottamia vaan mahdollisesti toimittajien jollakin tavalla muokkaamia teks-

tejä. Tästä huolimatta aineistoni on kulttuurisesti merkittävä. 

 

Aineiston riittävyys tarkoittaa Mäkelän (1990, 52–53) mukaan aineiston kyllääntymistä 

ja analyysin kattavuus syntyy hänen mukaansa siitä, että tutkija ei perusta tulkintojaan 

satunnaisiin poimintoihin vaan huolelliseen aineiston keruuseen ja analyysiin. Laadulli-

sen tutkimuksen kriteerinä ei ole määrä vaan laatu (Eskola & Suoranta 2014, 18). Jari 

Eskola ja Juha Suoranta (2014, 64–65) toteavat, että kielenkäyttöä tutkivassa laadullisessa 

tutkimuksessa keskeistä on aineiston tarkka ja perusteltu rajaus. Tässä tutkimuksessa olen 

käyttänyt aineiston kokoamisessa tarkoituksenmukaisen poiminnan (Eskola & Suoranta 

2014, 61) periaatteita: Olen valinnut Helsingin Sanomien mielipidekirjoituspalstan ja ni-

menomaan sosiaalityöntekijöiden kirjoittamat mielipidekirjoitukset aineistokseni. Olen 

myös rajannut aineistonkeruun kahdeksan vuoden aikavälille 1.1.2008–31.12.2015 pe-

rusteena uusi lastensuojelulaki, joka tuli voimaan 1.1.2008. Näin voidaan sanoa, että tut-

kimusaineistoni on hyvinkin kattava: se on usean vuoden ajalta ja valtakunnallisesta mer-

kittävästä sanomalehdestä. Vaikka kyse on poiminnasta, olen systemaattisesti kerännyt 

aineiston näiden edellä kuvattujen kriteerien perusteella ja kuvannut tämän prosessiin yk-

sityiskohtaisesti alaluvussa 3.2. Mäkelä (1990, 52) toteaa, että on parempi analysoida 

huolellisesti pieni aineisto ja tämän jälkeen pohtia lisäaineiston tarvetta. Mielestäni ai-

neistoni vastaa hyvin asettamaani tutkimusongelmaan. Katson, että keräämäni aineisto 
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kuvaa sosiaalityön todellisuutta. Mielestäni tutkimusaineistoani voi pitää näytteenä, joka 

kertoo oman jäsennyksensä todellisuudesta ja maailmasta (Alasuutari 2011, 114–115). 

Näen analyysini kattavana, sillä olen pyrkinyt yksityiskohtaisesti kuvaamaan, miten mie-

lipidekirjoituksissa kerrotaan lastensuojelun sosiaalityöstä erontekojen ja luokitusten 

kautta (Alasuutari 2011, 117). 

 

Mäkelä (1990, 53) toteaa, että aineiston analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden vaa-

timuksella pyritään intersubjektiivisuuden lisäämiseen: lukijan/toisen tutkijan on pystyt-

tävä seuraamaan ja arvioimaan tutkijan päättelyä sekä esitettyjen tutkimusmenetelmien 

perusteella toistamaan tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen arvioitavuus 

tarkoittaa erityisesti tutkimusprosessin luotettavuutta (Eskola & Suoranta 2014, 211). Ky-

symyksessä on se, että lukijalle annetaan mahdollisimman tarkka kuva siitä, kuinka tut-

kimuksen tuloksiin on päästy niin analyysin kuin tutkijan ajattelun ja päättelyn kautta 

(Mäkelä 1990, 59). Olen pyrkinyt tekstin läpinäkyvyyteen, siihen, että tutkimusprosessin 

aikaiset ajatukseni ja päätelmäni valkenevat lukijalle. Olen pyrkinyt siihen, että lukija 

pystyy seuraamaan päättelyäni ja valintojani sekä siihen, että analyysissa käyttämäni tul-

kinnat ja luokittelut ovat yksityiskohtaisia (Mäkelä 1990, 53). Olen myös yrittänyt perus-

tella yksiselitteisesti käyttämäni käsitteet, miten käytän näitä käsitteitä mielipidekirjoitus-

ten tarkastelussa ja millaiset seikat niitä aineistossa ilmentävät (Törrönen 2005, 154). 

Olen pitäytynyt semiotiikan käsitteissä ja teoriassa: Greimasin (1980) aktanttimallissa ja 

pragmaattisissa modaliteeteissa (Törrönen 1999; 2000). Mielestäni aiemmissa tutkimuk-

sissa erilaisten sanomalehtikirjoitusten, kuten mielipidekirjoitusten ja pääkirjoitusten, 

analyysissa on hyödynnetty osuvasti aktanttimallia ja modaalinäkökulmaa (Törrönen 

1997; Autto 2012, 2015; myös Korhonen & Oksanen 1997). Lisäksi olen pyrkinyt tutki-

muksen tuloksia esitellessäni säilyttämään aineiston monimuotoisuuden tuomalla esiin 

autenttisia tekstikatkelmia.  

 

Tosi asia on, että kukaan toinen tutkija ei voi toistaa täsmälleen samaa tutkimusprossia ja 

kertoa täysin samanlaisia tutkimustuloksia. Eikä tämä ole tarkoituskaan. Olen kuitenkin 

käyttänyt systemaattisesti tiettyjä semioottisia analyysivälineitä, jonka vuoksi uskon tut-

kimukseni toistettavuuteen. Siihen, että toisen tutkijan toteuttaessa samalla tutkimusai-

neistolla ja samoilla analyysivälineillä semioottisen tekstilähtöisen analyysin, keskeiset 

tutkimustulokset olisivat tutkimukseni tulosten kanssa samansuuntaiset.  
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Semioottinen analyysitapa ei ole yksiselitteinen metodi eivätkä semioottisen analyysin 

kautta esiin nostamani tulokset kuvaa tekstiä tyhjentävästi, yksiselitteisesti tai kokonais-

valtaisesti. Enemmin tämä tutkimus edustaa näkökulmaani aineistoon: valintaani ja ta-

paani muodostaa tutkimuskysymykset, tehdä analyysia erontekojen ja luokittelun kautta 

sekä tapaani kertoa tuloksista. (Alasuutari 2011, 118.) Näkökulman ja analyysivälineiden 

valinta väistämättä suuntaavat tutkimuksen katsetta johonkin, rajaten toiset katseen suun-

nat pois (Törrönen 2005, 153). Tämä ei kuitenkaan poista tai vähennä tutkimukseni luo-

tettavuutta (Kantola 1998, 146).  

 

Laadullinen sisällönanalyysi on tulkintaa ja semiotiikan metodina on nimenomaan tul-

kinta todellisuudesta (Sulkunen 1997, 17). Mielipidekirjoitusten lukeminen edellytti sen 

sisällöllistä ymmärtämistä, tekstin ulottuvuuksien erojen ymmärtämistä ja löytämistä. 

Greimasin (1980, 13) mukaan todellisuus määrittyy inhimilliseksi merkitysten maail-

maksi ja maailma on ”inhimillinen” silloin, kun se merkitsee jotakin. Merkitysten käsit-

täminen syntyy havaintoprosessissa, merkityksenanto on subjektiivinen kokemus ja sub-

jektiivinen pyrkimys kuvata maailmaa sellaisena kuin se on. Semioottisen analyysin ta-

voitteena on nimenomaan kuvata havaittua maailmaa sellaisena kuin se on. (Greimas 

1980, 16–17.)  

 

Mielipidekirjoitukset edustavat itsessään tarinoita, mutta myös oma analyysini edustaa 

tarinaa: olen analyysissani muodostanut mielipidekirjoituksista juonellisia tarinoita. 

Tämä on tapahtunut mielipidekirjoituksissa esiintyvien asioiden merkityksellistämisen ja 

merkitysten ketjuuntumisen (tarinalinjojen) kautta, jonka olen toteuttanut yksityiskohtai-

sen ja tarkan lähiluvun avulla (Kain 1998; Johnson 2004). Tässä olen käyttänyt apunani 

aktanttimallia ja pragmaattisia modaliteetteja. Olen analyysissa tukeutunut systemaatti-

sesti aineistossa olevien merkitysten esiintymiseen ja puuttumiseen sekä eroihin ja yhtä-

läisyyksiin merkitysten välillä (Greimas 1980, 17). Tämän kautta olen paitsi pystynyt 

merkityksellistämään mielipidekirjoitukset myös osannut erottaa analyysin kohteena ole-

vat asiat tutkimusaineistosta. Kysymys on kiinnostavien merkitysten erilleen ottamisesta 

koko aineistosta, niiden poimimisesta analyysia ja tulkintaa varten (Alasuutari 2011, 40). 

Näin käyttämäni semioottiset analyysivälineet ovat osaltaan suunnanneet lukemistani tie-

tyllä tavalla, jonka johdosta olen kiinnittänyt joihinkin asioihin huomiota, ja toiset ovat 

jääneet kirjaamatta.  
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En väitä, että käyttämäni analyysityökalut olisivat olleet helppoja tai yksiselitteisiä, 

enemminkin päinvastoin. Sulkunen (1997, 46) toteaa Greimasin aktanttimallin olevan 

vaikeaselkoinen ja abstrakti. Tämän vuoksi hyödynsin pragmaattisia modaaliteetteja ana-

lyysini tukena. Modaliteetit edustavat nimenomanaan sitä kohtaa, jossa toiminnasta tulee 

puheessa tai tekstissä merkityksellinen (Sulkunen 1997, 50) ja näin koin pragmaattisten 

modaliteettien selkeyttävän aktanttimallia. Pertti Alasuutari (2011, 138) esittää Greima-

sin aktanttimallia kohtaan kritiikkiä todeten, että aktanttimalli ei tavoita sitä, että yhtäältä 

kirjoittaja kertoo jostain tilanteesta ja toisaalta hän esittää lukijalle ehdotuksia siitä, 

kuinka ongelmaan tulisi suhtautua tai kuinka ongelma tulisi ratkaista. Alasuutari siis ku-

vaa tekstin lausuman ja enonsiaation tasolla tapahtuvaa erontekoa ja sitä kuinka aktantti-

malli jättää nämä tasot huomioimatta. Olen hyvin tietoinen tästä lähtökohdasta ja kuvan-

nut tätä asiaa niin teoreettisessa alaluvussa 2.2 koskien semiotiikkaa ja puhetapojen ana-

lyysia että tutkimuksen pohdinnassa ja jatkotutkimusaiheissa luvussa 6. Tässä tutkimuk-

sessa olen pyrkinyt syventämään ja monipuolistamaan tutkimustani nimenomaan prag-

maattisten modaliteettien avulla. 
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4 Aineiston analyysi 
 

 

4.1 Mielipidekirjoitusten aktanttitarinat ja aiheet  
 

Kuviosta 3 (sivu 31) käy ilmi sosiaalityöntekijöiden lastensuojelusta Helsingin Sanomiin 

kirjoittamien mielipidekirjoitusten aiheet teemoittain ja lukumäärittäin. Olen koostanut 

kuvion 3 seuraavasti. Kuviossa 3 vasemmalla olevan pääteeman olen johtanut aktanttita-

rinoiden tarinalinjojen objekteista, pääteema koostuu siis tarinalinjaa yhdistävistä pää-

määristä. Pääteemoja, tai tarinalinjoja, on yhteensä kolme: (1) Sosiaalipalvelujen toimin-

taympäristö ja toimintakäytännöt, jonka tarinalinja havainnollistaa sitä kuinka sosiaali-

palvelujen toimintaympäristö ja toimintakäytännöt heikentävät, rajoittavat ja/tai ovat ris-

tiriidassa sosiaalityön kanssa. (2) Asiakas- ja lapsikeskeisyys, jonka tarinalinja luonnehtii 

tavoitetta asiakas- ja lapsikeskeisyydestä sosiaalipalvelujen keskeisenä periaatteena. (3) 

Lasten hyvinvointi, jonka tarinalinja käsittelee lasten etua ja vanhempien kasvatusvas-

tuuta lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden mahdollistajana, mutta myös yhteiskunnallista 

yhteisvastuuta lapsista. 

 
Yläteemat kuvaavat aineistosta muodostuneita tarinoita, joita on yhteensä seitsemän. 

Nämä tarinat ovat: (1) toimintakäytäntöjen on tuettava lastensuojelutyötä, (2) lastensuo-

jelupalvelut on järjestettävä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, (3) lastensuojelu toimii 

suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti, (4) lastensuojelun sosiaalityötä on kehitettävä 

asiakas- ja lapsikeskeiseksi, (5) lasten edun on ohjattava viranomaisten toimintaa, (6) las-

ten hyvinvointi on turvattava ja (7) lapsilla on oikeus hyvinvointiin. 

 

Alateemasta käy ilmi, mitä aiheita sosiaalityöntekijöiden mielipidekirjoitukset käsitteli-

vät. Äärimmäisenä oikealla on kunkin alateeman aiheen määrällinen esiintyminen, joka 

osoittaa kunkin aiheen lukumäärän kaikista mielipidekirjoituksista. Lukumäärät antavat 

kuvan siitä, millaisia aiheita sosiaalityöntekijät ovat mielipidekirjoituksissaan käsitelleet. 

Alateemat kuvaavat myös sitä, millaisia aiheita kunkin tarinalinjan (pää- ja yläteeman) 

sisällä on. 
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Kuvio 3. Sosiaalityöntekijöiden lastensuojelusta Helsingin Sanomiin kirjoittamien mieli-
pidekirjoitusten aiheet teemoittain ja lukumäärittäin. 

 

 

 

Pääteema (tarina-
linja) 

Yläteema (objekti) Alateema (mielipidekirjoituksen aihe) N 

1 Sosiaalipalvelu-
jen toimintaympä-
ristö ja toiminta-
käytännöt 

Tarina 1: Toimintakäytäntö-
jen on tuettava lastensuoje-
lutyötä 

Työntekijöiden määrä, vaihtuvuus, pä-
tevyys, palkkaus ja työn kuormittavuus  

7 

 Työn vaativuuden ja arvostuksen väli-
nen ristiriita  

2 

 Tiedonkulun ja johtamisen ongelmat  2 

 Tarina 2: Lastensuojelupal-
velut on järjestettävä asiak-
kaiden tarpeita vastaaviksi 
 

Ehkäisevät lastensuojelupalvelut  6 

  Lastensuojelututkimus  3 
  Lastensuojelulaki ja sosiaalityön toi-

mintatavat 
4 

  Lastensuojelutyön resurssit 3 
 Tarina 3: Lastensuojelu toi-

mii suunnitellusti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti 

Lastensuojelun toimintatavat ja -peri-
aatteet lastensuojeluprosessin eri vai-
heissa 

5 

Yhteensä   32 
2 Sosiaalityön 
asiakas- ja lapsi-
keskeisyys 

Tarina 4: Lastensuojelun so-
siaalityötä on kehitettävä 
asiakas- ja lapsikeskeiseksi 

Perus- ja täydennyskoulutusta asiakas- 
ja lapsikeskeiseen työotteeseen 

4 

 Asiakas- ja lapsikeskeinen työote sosi-
aalipalvelujen läpäiseväksi periaat-
teeksi  

2 

 Kulttuurien välinen osaaminen  2 
Tarina 5: Lasten edun on oh-
jattava viranomaisten toi-
mintaa 

Lasten oikeus edunvalvontaan 2 
 Lastensuojelulain mukainen viran-

omaisten ilmoitusvelvollisuus poliisille 
2 

 Lasten tilanteen arviointi ja lasten edun 
toteutuminen ei ole yksiselitteistä 

4 

Yhteensä   16 
3 Lasten hyvin-
vointi 

Tarina 6: Lasten hyvinvointi 
on turvattava 

Lasten hyvinvointia edistävän arjen jär-
jestäminen/takaaminen (aikuisten läs-
näololla ja rajoja asettamalla) 

4 

 Lasten rikollisuuden ja päihteiden käy-
tön ehkäisy 

2 

Tarina 7: Lapsilla on oikeus 
hyvinvointiin 

Subjektiivinen päivähoito-oikeus 2 
 Perheiden riita- ja erotilanteet 5 
  Aikuisten päihde- ja mielenterveyson-

gelmien sekä elämänhallinnan ongel-
mien tunnistaminen/tunnustaminen ja 
hoito 

4 

Yhteensä   17 
Yhteensä   65 
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4.2 Tarinalinja 1. Sosiaalipalvelujen toimintaympäristö ja toiminta-

käytännöt rajoittavat sosiaalityötä  
 

 

4.2.1 Toimintakäytäntöjen on tuettava lastensuojelutyötä 

 

Aktanttitarina koskien toimintakäytäntöjä lastensuojelutyön tukena etenee seuraavasti: 

Sosiaalityöntekijät (lähettäjä 1.) ovat huolestuneita lastensuojelun tilasta, lastensuojelu-

työn arvostuksen ja vaatimusten välisestä epäsuhdasta sekä lastensuojelun mahdollisuuk-

sista auttaa. He kokevat lastensuojelun tilanteen olevan kohtuuton niin työntekijöiden 

kuin asiakkaiden näkökulmasta. Herättelijänä toimii myös julkinen keskustelu aiheen ym-

pärillä (lähettäjä 2.). Toimintaan velvoittavat kriisissä olevat lastensuojelupalvelut ja las-

tensuojelun sosiaalityöntekijät, jotka kokevat erityisen musertuvana sen, että lastensuo-

jelu ei pysty (kykeneminen) toteuttamaan omaa perustehtäväänsä: suojelemaan lasta. Las-

tensuojelun tila on huolestuttava. Syyttävä sormi osoittaa julkista valtaa, poliittisia päät-

täjiä, kuten ministereitä ja kansanedustajia, ja johtavassa/päättävässä asemassa olevia vi-

ranhaltijoita. 

 

Vaalien alla puhutaan taas vilkkaasti lapsiperheiden hyvinvoinnista. Päät-
täjien kauniilla sanoilla ja toiveilla ei vain ole ollut tapana muuttua  
käytännön toimiksi. Lastensuojelutyössä tämä koetaan lähinnä rakenteelli-
sena välinpitämättämyytenä heikompiosaisia kohtaan. (Mielipidekirjoitus 
4.4.2011) 

 

Lastensuojelupalvelut ja sosiaalityöntekijät (lähettäjänä) velvoittavatkin (täytyminen) 

julkista valtaa takaamaan ja turvaamaan (täytyminen) laadukkaan ja korkeatasoisen las-

tensuojelutyön (objekti). Tätä päämäärää kohti sosiaalityöntekijöitä (subjektina) ajaa ni-

menomaan lastensuojelun tila: tilanteelle täytyy (velvoite) tehdä jotain, sillä muuten ajau-

dutaan ei-toivottaviin tilanteisiin. Asia kilpistyy lastensuojelupalvelujen toimintaedelly-

tysten (täytyminen, rajoitteet, pakot) ja sosiaalityön tavoitteiden ja arvojen (haluaminen) 

väliseen ristiriitaan. 

  

Vaikeimmin kestettävä ristiriita on työn vaatimusten ja sille osoitettavan 
arvostuksen epäsuhta. (Mielipidekirjoitus 17.1.2008) 
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Lääkäreiden kohdalla ymmärretään, että he ottavat vastaan potilaita niin 
paljon kuin ehtivät ja käyttävät parhaan taitonsa mukaan kaikkia niitä vä-
lineitä, joita heille on annettu. Tätä samaa työrauhaa ja arvostusta toivoisin 
lastensuojelun työntekijöille. (Mielipidekirjoitus 27.11.2014) 

 

Syyllinen tilanteeseen ovat lastensuojelun resurssit (vastustaja) ja resursseista juontuvat 

moninaiset ongelmat: määrälliset ja laadulliset puutteet henkilöstössä (liian vähän työn-

tekijöitä asiakkaisiin nähden, pätevien sosiaalityöntekijöiden vähyys, työntekijöiden rek-

rytointiongelmat), henkilöstön vaihtuvuus, kehno palkka työn vaativuuteen ja kuormitta-

vuuteen nähden, sosiaalityöntekijöiden suuret asiakasmäärät sekä työtä leimaava kiire, 

jonka vuoksi pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhön ei ole aikaa ja lasten ja perhei-

den tilanteisiin ei ehditä paneutua. Sosiaalityön toimintakyky on siis heikentynyt ja uhat-

tuna ja tämä kuvastuu suoraan sosiaalityön arkeen. Sosiaalityötä ei voi toteuttaa (kykene-

minen) parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka sosiaalityöntekijöillä on asiantuntemusta 

(osaaminen), he eivät pysty (kykeneminen) asiakkaan kanssa tehtävään muutosta tuke-

vaan asiantuntijantyöhön, koska sosiaalipalvelujen toimintakäytännöt estävät heitä toimi-

masta parhaaksi katsomallaan tavalla, tai siten kuin he haluaisivat toimia (toimintakäy-

tännöt, niiden pakot ja rajoitteet, ovat vieneet sosiaalityöltä kyvyn ja osaamisen). Tästä 

kaikesta vastuussa ovat ennen kaikkea poliittiset päättäjät ja johtavat viranhaltijat. Koko 

ongelmavyyhti tiivistyy seuraavassa mielipidekirjoituksessa: 

 

Vaikka lastensuojeluasiakkuuksien määrä on kasvanut, resurssit hoitaa asi-
akkaiden asioita ovat pysyneet ennallaan. Sosiaalityöntekijöillä saattaa 
olla 120 asiakasta hoidettavanaan. […] Tilannetta pahentaa pätevien työn-
tekijöiden puute ja työntekijöiden vaihtuvuus. Asiakasprosessien pirstaloi-
tuminen, tiedon katkokset, avun tarpeen ohittuminen, jonot ja viiveet ovat 
arkipäivää. […] Lastensuojelun sosiaalityö kärsii resurssipulasta, joka on 
seurausta kuntien ja valtion poliittisesta päätöksenteosta. Kunnassa saattaa 
olla yksi pätevä työntekijä, jonka lisäksi sosiaalityöntekijöiden tehtäviä hoi-
tavat epäpätevät sosionomit (amk) ja sosiaalityön opiskelijat. (Mielipide-
kirjoitus 16.9.2012) 

 

Tilanteen korjaamiseksi julkisen vallan, poliittisten päättäjien ja johtavien viranhaltijoi-

den, ratkaisut ovat avainasemassa (auttaja 1.). Subjekti siis pystyy itse omalla toiminnal-

laan vaikuttamaan päämäärän saavuttamiseen. Päättäjiä ja johtavia viranhaltijoita, velvoi-

tetaan (täytyminen) toimimaan päämäärän saavuttamiseksi, tai muuten lastensuojelun so-

siaalityön kohde, lapsen suojelu, vaarantuu. Kysymys on nimenomaan tahdosta, sillä tällä 

hetkellä päättäjät ja viranomaiset eivät tahdo toimia sosiaalityön tilanteen parantamiseksi, 

vaikka asia on ollut (yleisessä) tiedossa pitkään. Huomion keskipisteeksi tulisi myös nos-

taa vaativan ja haastavan lastensuojelutyön yhteiskunnallinen arvostus (haluaminen), sillä 
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kysehän on yhteiskunnallisesta moraalista (haluaminen) ja tämän toteutumisesta/toteut-

tamisesta (tahtominen). 

 

Odotetaanko taas uutta kauhu-uutista, jonka jälkeen kyllä asetetaan komi-
teoita ja työryhmiä pohtimaan lastensuojelun tilaa ja etsimään syyllisiä ta-
pahtumiin? […] Valtion ja kuntien johdon sekä erilaisten lastensuojelua tu-
kevien tahojen tulisi auttaa kaikin tavoin lastensuojelutyöntekijöiden työtä. 
[…] Tuntuu siltä, etteivät valtion tai kuntien päättäjät vieläkään ymmärrä 
tilanteen vakavuutta. Lasten turvattomuus ja avuttomuus on hyvin ahdis-
tava asia. (Mielipidekirjoitus 5.11.2014) 

 

Lisäksi korostetaan, että lastensuojelun työntekijät ovat ammatillisesti sitoutuneita työ-

hönsä ja halukkaita oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen (tahtominen ja haluaminen) 

(auttaja 2.). Sosiaalityöntekijöillä on asiantuntemusta (osaamista) auttaa asiakkaita, mi-

käli työn reunaehdot ovat kunnossa. 

 

Kaksi perusasiaa on kunnossa. Ensinnäkin lastensuojelutyö koetaan jo nyt 
ammatillisesti erittäin haastavaksi ja taitoja mittaavaksi työalaksi, joka tar-
joaa hyvät erikoistumismahdollisuudet. Toisekseen lastensuojelutehtävissä 
toimivat sosiaalityöntekijät ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita 
alaansa. He eivät karta lastensuojelutyötä. (Mielipidekirjoitus 17.1.2008) 

 

Sosiaalityöntekijät kertovat lähtökohtaisesti pitävänsä erittäin mielenkiin-
toisesta ja haastavasta asiakastyöstä, mutta kokevat usein keinottomuutta, 
kun systemaattiseen muutossosiaalityöhön ei ole mahdollisuuksia liian suu-
ren asiakasmäärän ja vähäisten resurssien vuoksi. (Mielipidekirjoitus 
4.4.2011) 

 

Ensisijaiseksi keinoksi (apuobjekti) laadukkaan ja korkeatasoisen lastensuojelutyön tur-

vaamiseksi esitetään erilaisia toimia julkiselle vallalle. Nämä toimet liittyvät resursseihin 

ja niiden kohdentamiseen. Päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden tulee (täytyminen) 

tehdä päätöksiä, jotka tukevat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tehtävää, kuten pitää 

kiinni kelpoisuusvaatimuksista (sosiaalityötä tekevän henkilön on täytettävä sosiaalityön-

tekijän kelpoisuusvaatimukset) ja henkilöstömitoituksesta, tarkistaa palkkausta ja tehdä 

palkankorotuksia sekä turvata ja vaalia lastensuojelun asiantuntemusta kiinnittämällä 

huomiota esimerkiksi asiakastyölle varattavaan aikaan. 

 

Valelääkärikohun aikana olen miettinyt, miksi kukaan ei puhu epäpätevistä 
sosiaalityöntekijöistä, jotka ovat mielestäni verrattavissa valelääkäreihin. 
[…] Lain mukaan vain ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityö pääaineena 
pätevöittää sosiaalityöntekijän tehtävään. […] Korkealaatuiseen lasten-
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suojelutyöhön kuuluu suunniteltu, oikein resurssoitu ja ammatillisesti päte-
vien työntekijöiden rauhassa tekemä työ. […] Oman näkemykseni mukaan 
sosiaalityön, lastensuojelun ja huostaan otettujen lasten asemaa helpotet-
taisiin parhaiten lisäämällä sosiaalityöntekijöiden virkoja ja maksamalla 
työstä myös parempaa palkkaa, jotta töihin saataisiin päteviä ja pysyviä 
työntekijöitä. (Mielipidekirjoitus 8.12.2011) 

 

Kun riittävät toimintaedellytykset turvataan, pätevät (sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaa-

timukset täyttävät), oikein palkatut ja hyvinvoivat sosiaalityöntekijät sitoutuvat työhönsä 

(vastaanottaja). Toimintaympäristön ja toimintakäytäntöjen tukiessa sosiaalityönteki-

jöitä, he pystyvät (kykeneminen) käyttämään asiantuntemustaan (osaaminen) parhaalla 

mahdollisella tavalla: tekemään vaativaa asiantuntijatyötä asiakaslähtöisesti, pitkäjäntei-

sesti ja tuloksellisesti, sekä auttamaan ja tukemaan asiakkaita oikea-aikaisesti. Näin toi-

mintakäytäntöjen turvaaminen on sekä työntekijöiden että asiakkaiden edun mukaista. 

Argumentin logiikka esitetään kuitenkin kielteisessä muodossa, käänteisesti työntekemi-

sen haasteisiin (vastustajiin) verhoutuneena: 

 

Nopeasti miettien tiedän ainakin 20 pätevää sosiaalityöntekijää, jotka ovat 
vaihtaneet muihin töihin. Kohtuuton työmäärä ja työn kuormittavuus ovat 
johtaneet pätevien sosiaalityöntekijöiden joukkopakoon. Tämä taas on joh-
tanut siihen, että lastensuojelutyötä tekevät usein vaihtuvat ja epäpätevät 
työntekijät. […] Kokemukseni mukaan lastensuojelun työntekijöillä on vas-
tuullinen työote. Lisäksi monen aitona pyrkimyksenä on tehdä työnsä mah-
dollisimman hyvin. Tämä ei ole mahdollista, kun yhdellä työntekijällä on 
asiakkaana kymmeniä perheitä. (Mielipidekirjoitus 30.10.2014) 

 

Edellä kuvattu tarina voidaan tiivistää kuvion 4 (sivu 36) aktanttimalliksi. 
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Kuvio 4. Aktanttimalli 1.  

 

 

4.2.2 Lastensuojelupalvelut on järjestettävä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 

 

Aktanttitarinan juoni koskien lastensuojelupalvelujen järjestämistä asiakkaiden tarpeita 

vastaaviksi rakentuu seuraavasti: Julkinen keskustelu (lähettäjä 1.) on kohdistunut laajasti 

lastensuojelun huonoon tilanteeseen, palvelujen vastaamattomuuteen ja riittämättömyy-

teen, ja lastensuojelun heikkoihin mahdollisuuksiin vastata asiakkaiden ongelmiin ja tar-

peisiin. Tämän myötävaikutuksella myös sosiaalityöntekijät (lähettäjä 2.) ovat kertoneet 

osaltaan lastensuojelupalvelujen järkyttävästä tilanteesta. 

 

HS:n uutisessa (17.3.) syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria arvioi-
tiin olevan Suomessa noin 65000. […] Kouluikäsille nuorille on kriisitilan-
teessa tarjolla heikosti resurssoituja ylikuormittuneita sosiaali- ja terveys-
palveluja. (Mielipidekirjoitus 19.3.2008)  

 

Lastensuojelun karu todellisuus edellyttää lastensuojelupalvelujen järjestämistä sisällöl-

tään ja laajuudeltaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi (objekti).  

 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuuden tulisi määrittyä lap-
sen ja perheen tilanteesta käsin. (Mielipidekirjoitus 4.9.2010) 
 

Lähettäjä 
Lastensuojelupalvelujen tilan-
teesta huolestuneet sosiaali-
työntekijät 
Julkinen mielipide  

Auttaja                                  
Julkinen valta (poliittinen 
päätöksenteko, johtavat viran-
haltijat)                 
Sosiaalipalvelujen asiantunte-
mus 

Apuobjekti  
Resurssien kohdentaminen 
(julkisen vallan keinoin) 

Objekti                                   
Toimintakäytäntöjen on tuet-
tava lastensuojelutyötä 

Vastaanottaja                        
Pätevät, oikein palkatut ja hy-
vinvoivat sosiaalityöntekijät 
sitoutuvat työhönsä tehden 
työtä asiakaslähtöisesti, pitkä-
jänteisesti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti 

Vastustaja  
Resurssit  
Julkinen valta (poliittinen 
päätöksenteko, johtavat viran-
haltijat) 

Subjekti                                   
Julkinen valta, jonka tulee ot-
taa vastuuta lastensuojelusta 
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Korjaavalla työllä onnistutaan harvoin lasten ja nuorten kohdalla saavut-
tamaan sellaista vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuin ennaltaehkäisevällä 
työllä. (Mielipidekirjoitus 7.9.2010) 

 

Koko kysymys kulminoituu julkiseen valtaan ja julkisen vallan toimintaan päämäärän 

puolesta tai sitä vastaan, sillä subjekti itse on sekä itsensä auttaja että vastustaja. Lasten-

suojelun kurjistunut tilanne johtuu ennen kaikkea valtion kunnille/kaupungeille osoitta-

mista säästö- ja tehostamisvaatimuksista (täytyminen, rajoitteet, velvoitteet), jonka joh-

dosta sosiaalityö on heikosti resurssoitu, eikä pysty (kykeneminen) vastaamaan lasten ja 

vanhempien tarpeisiin, tai ehkäisemään ongelmia. Sosiaalipalvelujen resurssit ovat kerta 

kaikkiaan riittämättömiä tarpeeseen nähden (vastustaja 1.). Palvelujen karsimista ja vä-

hentämistä verrataan 1990-luvun lamavuosiin ja näinä vuosina erityisesti avohuollon tu-

kitoimien alasajosta johtuviin virheisiin – lasten ja vanhempien ongelmien kasvaessa pal-

veluita leikataan. Taloudelliset edellytykset pitkäjänteiselle, systemaattiselle, asiakkaan 

tarpeita vastaavalle työlle puuttuvat (sosiaalityön kykeneminen heikkenee). Kysymys on 

erityisesti rakenteista ja palveluista, mutta myös henkilöstömäärästä ja henkilöstön osaa-

misen vajeista, esimerkiksi täydennyskoulutuksen puutteen vuoksi.  

 

Olemme erittäin huolissamme siitä, että aina lastensuojelun sosiaalityönte-
kijä ei pysty järjestämään niitä avohuollon tukitoimenpiteitä, jotka hän kat-
soisi tarpeellisiksi. Tämä seikka korostuu etenkin näinä aikoina, kun kun-
tien taloudellinen tilanne on tiukentunut. Todella huolestuttavaa on muun 
muassa se, että tukiperheitä ja tukihenkilöitä ei riitä kaikille tarvitsijoille. 
(Mielipidekirjoitus 6.2.2010) 

 

Julkisen sektorin säästämispakko ja tehostamisvaatimus ajavat lastensuo-
jelun työntekijät ahtaalle. Lastensuojelu on kunnissa käytännössä painottu-
nut korjaavaan työhön, eikä lastensuojelulain painottamaan ennaltaehkäi-
sevään työotteeseen. Kunnissa ei pystytä vastaamaan perheiden tarpeisiin 
saada ennaltaehkäisevää apua, jolloin perheiden tilanteet monimutkaistu-
vat ja auttaminen on yhä vaikeampaa. (Mielipidekirjoitus 7.9.2010) 

 

Lastensuojelua varjostaa myös päättäjien haluttomuus korjata, tai ratkaista tilanne (vas-

tustaja 2.). Ongelmat ja kehittämiskohteet ovat varsin hyvin kaikkien tiedossa, mutta jul-

kinen valta kohdistaa tietoisesti mielenkiintonsa (haluaminen) muualle, tuottavampiin ja 

tuloksellisempiin asioihin. Toisin sanoen raha puhuu. 

 

Sosiaalitoimiston arkeen ei lisärahoitusta löydy. (Mielipidekirjoitus 
21.1.2008) 
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Muitakin vastustajia nimetään. Nämä vastustajat nivoutuvat julkisen vallan päätöksente-

koon ja resursseihin kuvaten näiden seurauksena tapahtuneita ei-toivottuja ilmiöitä/asi-

oita. Ongelmat juontuvat osaltaan sosiaalityön yhteistyötahojen, muiden sosiaali- ja ter-

veysalan toimijoiden, käytännöistä (vastustaja 3.). Kysymys on asiasta, jossa lastensuo-

jeluun siirretään toisilta sektoreilta asiakkaita ja lastensuojelu pyrkii korjaamaan toisten 

ammattialojen peruspalvelujen riittämättömyyttä. Kun asiakkaille ei ole löydettävissä tar-

peenmukaista ja asianmukaista palvelua, asiakkaat siirretään palvelusta toiseen ja näin 

lastensuojelu paikkaa toisten palvelujen puutteita. Palvelua ja tukea ei voida toteuttaa ta-

valla, josta asiakkaat parhaiten hyötyvät. Tilanne sisältää sosiaalityön näkökulmasta vaih-

toehdottomuutta (täytyminen), jossa pakko ja velvollisuus kuvaavat sosiaalityön suhdetta 

muihin viranomaisiin ja palvelujärjestelmiin. Kysymykseksi nousee, voiko sosiaalityö 

auttaa (kykeneminen), jos ja kun työn päämäärä sanellaan ulkopuolelta. 

 

Hyvin tuttuja meille ovat tilanteet, joissa lastensuojelu toivoo psykiatrisia 
palveluita lapselle, mutta psykiatrian puolella arvioidaan, etteivät kodin 
olosuhteet ole riittävän vakaat psykiatristen palveluiden tarjoamiseen. Ää-
ritapauksessa psykiatri esittää, ettei lasta tutkita, ellei hänen kasvuolosuh-
teitaan vakauteta ja keinona ehdotetaan huostaanottoa. (Mielipidekirjoitus 
6.2.2010) 

 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuuden tulisi määrittyä lap-
sen ja perheen tilanteesta eikä siitä käsin, että sieltä joudutaan anomaan 
sellaista tukea ja apua, joka tosiasiallisesti kuuluisi saada muualta. (Mieli-
pidekirjoitus 4.9.2010) 

 

Riittämättömät resurssit kuvastuvat sosiaalipalvelujen arkeen siten, että lastensuojelutyö 

osittain todellisuudessa on ja erityisesti näyttäytyy asiakkaille pirstalaisena, monimutkai-

sena, robottimaisena ja kaavamaisena selvitystyönä (vastustaja 4.). Julkisuuskuva ja to-

dellisuus ovat kielteisiä. Kysymys on tilanteesta, jossa sosiaalityön on toimittava (täyty-

minen) ulkoisten reunaehtojen raamittamana: toimintakäytännöt pakottavat (täytyminen) 

sosiaalityöntekijät työskentelemään tietyllä tavalla, vastoin omaa asiantuntemustaan 

(osaaminen) ja sosiaalityön perusarvoja (haluaminen). Asiakkaat eivät saa riittävää tukea 

ja apua silloin, kun he sitä tarvitsevat (heidän kykeneminen heikkenee). Asiakkaat eivät 

edes välttämättä halua hakeutua (tahtominen) sosiaalipalvelujen piiriin sen huonon julki-

suuskuvan vuoksi. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa jonkinlaista vaihtoehdotto-

muutta (täytyminen), jossa heidän omille valinnoilleen (haluaminen) tai toiminnalleen 

(tahtominen) ei ole sijaa. Tämän seurauksena lasten ja perheiden ongelmat kasvavat tur-

han suuriksi ennen kuin sosiaalipalvelujen puoleen käännytään tai sen piiriin joudutaan.  



39 
 

 
 

Monimutkaiset ja vaikeasti ymmärrettävät palveluprosessit, joissa asiakas 
päätyy väliinputoajaksi, ovat kaukana asiakaslähtöisyydestä. Laatua mita-
taan usein määrällisinä tavoitteina, kuten käsiteltävinä asioiden määränä 
jollakin tietyllä ajanjaksolla. (Mielipidekirjoitus 7.9.2010) 

 

Asiakkaan näkökulmasta nykyisen lastensuojelulain ongelmana on avo-
huollon ja raskaampien toimenpiteiden määrittelemisen vaikeus ja siitä joh-
tuva epävarmuus. Tästä kertoo myös asiakkailta tullut kritiikki. Lastensuo-
jelua on voitu aktiivisesti karttaa huostaanoton pelossa. Asiakkaan mielessä 
kontrolli ajaa monesti auttamisen ohi. (Mielipidekirjoitus 4.7.2014) 

 

Edelleen lastensuojelu on näennäisesti selkeä kenttä, mutta todellisuudessa se on laaja ja 

moninainen, eikä sitä koskevaa tietoa (osaaminen) ole tarpeeksi. Esimerkiksi tietämys 

lastensuojelun asiakkaista ja asiakkuuksista on heikko. Lastensuojelun asiantuntemus 

(osaaminen) on siis vajaata, epätäydellistä, joka vaikuttaa sosiaalityön mahdollisuuksiin 

(kykeneminen) auttaa. Julkisen vallan linjausten seurauksena sosiaalityön kompetenssi 

(osaaminen) on jäänyt heikoksi. 

 

Päämäärän saavuttamista perustellaan ja oikeutetaan tiedolla (osaaminen): julkisella val-

lalla (poliittisella päätöksenteolla, johtavilla viranhaltijoilla, lainsäädännöllä) ja asiantun-

tijatiedolla (auttaja). Poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon keinoin tulee kansallisesti lin-

jata lastensuojelun peruspalvelujen periaatteet ja kehittämisen suuntaviivat. Näillä poliit-

tisilla ratkaisuilla taataan lasten ja vanhempien tarvitsemat palvelut. Lisäksi lainsäädäntö 

ohjaa lastensuojelun järjestämistä. Julkinen valta siis pystyy (kykeneminen) ohjaamaan 

suunnitellusti lastensuojelupalvelujen sisältöä ja laajuutta luoden sosiaalityöntekijöille 

kehyksen/raamit (kykeneminen), joiden mukaan toimia.  

 

Tilanteen muuttaminen vaatii […] yhteistyön tiivistämisen tärkeyden koros-
tamista ministeriön ja kuntajohdon tasolla. (Mielipidekirjoitus 6.2.2010) 

 

Suuret linjaukset ja suunnanmuutokset vallitsevaan tilanteeseen tulisi tulla 
korkeammalta taholta. […] Päättäjien tulisi kantaa moraalinen vastuunsa 
ja varmistaa kattavat palvelut ja tukimuodot yhdelle yhteiskunnan heikoim-
massa asemassa olevalla ryhmälle [huostaanotetuille lapsille]. (Mielipide 
8.12.2011) 

 

Erityisesti lastensuojelulaki tukee lastensuojelupalvelujen järjestämistä vastuuttaen (täy-

tyminen) kunnat huolehtimaan palveluista, eritellen asiakkaan ja viranomaisen oikeuksia 

ja velvollisuuksia sekä ohjaten sosiaalipalveluja asiakaslähtöisempään suuntaan. Viran-

omaisten toimintaa ohjaamassa mainitaan lisäksi hallintomenettelylaki ja sosiaalihuollon 
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asiakaslaki. Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus mainitaan puoles-

taan linjaamassa lapsen perusoikeuksia ja niiden takaamista kaikille lapsille.  

 

Lasten suojelu ei ole lain mukaan vain lapsi- ja perhekohtaista lastensuo-
jelua, vaan se on myös osa kunnan peruspalveluja. Lain mukaan kunnan on 
järjestettävä ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole 
lastensuojelun asiakkaana. (Mielipidekirjoitus 4.9.2010) 

 

Laki [vuonna 2010 voimaan tullut lastensuojelulaki] on ansiokas. Se takaa 
entistä lastensuojelua selkeämmin lapsen oikeudet ja viranomaisen aseman 
lastensuojelutyössä. (Mielipidekirjoitus 19.12.2012) 

 

Erilaiset tutkimukset ja tilastot tekevät näkyväksi lasten ja perheiden haasteita ja tilan-

teita, kuten lisäävät tietoa ja ymmärrystä huostaanotoista, syrjäytymisestä sekä lasten ja 

perheiden hyvinvoinnin ongelmista. Tutkimukset osoittavat lastensuojelututkimuksen 

tarpeen ja tutkimuksessa olevat aukot. Seuranta kertoo myös sen, että suinkaan kaikki 

asiakkaat eivät ole lastensuojelun asiakkaita vastentahtoisesti vaan ihan omasta vapaasta 

tahdostaan. Asiantuntijatiedon (osaaminen) turvin siis pystytään argumentoimaan lasten-

suojelun tilanteesta, sisällöistä ja tarpeista. Nämä toimivat sosiaalityön tietolähteenä, joi-

hin vedotaan. 

 

Asiakkaista noin 20 prosenttia hakeutuu itse lastensuojelun asiakkaiksi ti-
lanteissa, joissa omat voimavarat eivät riitä monimutkaisen vyyhdin selvit-
tämiseksi. (Mielipidekirjoitus 7.9.2010) 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä 
toimeksiannon vahvistaa lastensuojelututkimusta. […] Sosiaali- ja terveys-
ministeriön toimeksianto Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle on vuosille 
2013–2015. […] Nyt käynnistynyt hanke on jo toinen 2000-luvulla toteu-
tettu valtakunnallisen tason yritys luoda lastensuojelun tutkimusperustaa 
vahvistava kansallinen, pysyvä rakenne. Edellinen oli Itsenäisyyden juhla-
vuoden lastenrahaston säätiön rahoittama Lastensuojelun tieto ja tutkimus 
-hanke. (Mielipidekirjoitus 2.12.2014) 

 

Jotta lastensuojelupalvelut olisivat sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaiden tarpeita vas-

taavia tarvitaan (1) oikea-aikaisia, asiakkaan tarvetta vastaavia ja kattavia peruspalveluja 

sekä (2) taloudellisia resursseja (apuobjekti). Nämä kaksi linkittyvät yhteen: jotta työ on-

nistuu, siihen tarvitaan rahaa. Kysymys on yhtäältä lastensuojelupalvelujen turvaamisesta 

ja vahvistamisesta ja toisaalta peruspalvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, jotta 

asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata. Tämä toteutuu esimerkiksi avohuollon tu-

kitoimien määrän, valikoiman ja laadun vahvistamisella. Yhtenä näkökulmana esitetään 
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myös, että systemaattisella tutkimus- ja kehittämistyöllä (osaaminen, asiantuntemus) saa-

daan vahvistettua niin lastensuojelututkimusta, sen koordinointia kuin tutkimustiedon le-

vittämistä. Tämän kaltainen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ mahdollistuu nimen-

omaan rahoituksella: resursseja tulee (täytyminen) kohdentaa peruspalveluihin ja ennal-

taehkäisevään työhön. 

 

Näkemyksemme mukaan moni asiakkaistamme ei koskaan päätyisi lasten-
suojelun piiriin, mikäli kunnallisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa 
ja budjetoinnissa otettaisiin riittävästi huomioon ennaltaehkäisevän lasten-
suojelutyön järjestämisvelvollisuus erityisesti peruspalveluissa. Tämä tar-
koittaisi muun muassa päivähoidon, koulutoimen ja nuorisotyön toiminta-
muotojen kehittämistä siten, että ne vastaisivat paremmin myös erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja perheiden tarpeita. (Mielipidekirjoitus 6.2.2010) 

 

Lastensuojelulain hengessä ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan ja tarjo-
taan peruspalveluissa, kuten neuvoloissa ja muussa terveydenhuollossa 
sekä päivähoidossa ja kouluissa. Kaikilla mainituilla toimijoilla tulisikin 
olla riittävästi resursseja ja mahdollisuuksia tarjota eritysitä tukea sitä tar-
vitseville lapsille ja perheille. (Mielipidekirjoitus 8.12.2011) 

 

Päämäärän toteutumisesta hyötyvät kaikki (vastaanottaja): Lapset ja vanhemmat saavat 

ennaltaehkäisevää, oikea-aikaista, helposti saavutettavaa, hyvinvoinnin turvaavaa ja tar-

vetta vastaavaa tukea ja palvelua. Kun lastensuojelun resurssit (kykeneminen) ovat kun-

nossa, se pystyy (osaaminen) saavuttamaan lapset ja perheet ajoissa ja näin vältytään las-

tensuojelun korjaavilta toimenpiteiltä ja lasten mahdolliselta syvenevältä yhteiskunnalli-

selta huono-osaisuudelta ja syrjäytymiseltä. 

 

Jokaisella lapsella, joka tarvitsee huostaanottoa ja sijoitusta, on oikeus 
saada huolenpitoa, joka pystyy vastaamaan hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. 
(Mielipidekirjoitus 24.6.2009) 

 

Lyhyet ja oikea-aikaiset avohuollon sijoitukset ja muut oikein kohdennetut 
avohuollon tukitoimet voivat parhaimmillaan estää tilanteen ajautumisen 
varsinaiseen huostaanottoon. (Mielipidekirjoitus 8.12.2011) 

 

Edellä esitettyjä tulkintoja voidaan havainnollistaa kuvion 5 (sivu 42) aktanttimallilla. 
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Kuvio 5. Aktanttimalli 2. 

 

 

4.2.3 Lastensuojelu toimii suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti  

 

Aktanttitarina koskien lastensuojelun suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista toimintaa 

on seuraava: Lastensuojelun esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt (lähettäjä) halua-

vat (täytyminen, velvollisuus) korjata aiemmin Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen 

kirjoittaneiden henkilöiden, lasten ja vanhempien tai lapsille läheisten henkilöiden (sub-

jekti 1.), virheellistä näkemystä sekä yleistä julkista (subjekti 2.) virheellistä näkemystä 

lastensuojelusta ja sen työprosesseista. Tarinassa lähettäjät ovat ammattilaisia, asiantun-

tijoita, hyviä sosiaalityöntekijöitä, jotka oikaisevat subjektin lastensuojelun toimintaan 

liittyvää tietämättömyyttä ja pulmallisia ennakkoasenteita.  

 

Äidin [nimimerkki] mukaan ensimmäinen hänen saamansa avuntarjous las-
tensuojelusta oli huostaanotto. […] On syytä todeta, että huostaanotto en-
simmäisenä tarjottavana tukimuotona ei ole Espoossa lastensuojelun toi-
mintatapa. (Mielipidekirjoitus 4.11.2010) 

 

Nimimerkki Miksi kukaan ei auta […] kysyi, onko Helsingin kaupungin las-
tensuojelu niin kuormittunut, ettei uusia lapsia enää oteta jonoon. Ei ole, 

Lähettäjä 
Julkinen mielipide  
Lastensuojelupalvelujen tilan-
teesta huolestuneet sosiaali-
työntekijät 

Auttaja                                  
Julkinen valta (lainsäädäntö, 
poliittinen päätöksenteko, joh-
tavat viranhaltijat)  
Asiantuntijatieto (tutkimukset, 
tilastot, hankkeet)  

Apuobjekti                              
Palveluiden ja tukitoimien ke-
hittäminen ja varmistaminen 
Resurssien kohdentaminen 

Objekti                                   
Lastensuojelupalvelut järjes-
tettävä asiakkaiden tarpeita 
vastaaviksi  

Vastaanottaja                        
Oikea-aikaiset, asiakkaan tar-
vetta vastaavat ja kattavat so-
siaalipalvelut 

Vastustaja  
Julkinen valta (poliittinen 
päätöksenteko) 
Resurssit 
Viranomaisten toimintakäy-
tännöt 
Lastensuojelun arki, asiakkai-
den kokemukset, kielteinen 
julkisuuskuva  
Hajanainen tietämys lasten-
suojelusta 

Subjekti                                   
Julkinen valta (poliittinen 
päätöksenteko, johtavat viran-
haltijat), joka on vastuussa 
lastensuojelupalvelujen järjes-
tämisestä ja toimintakäytän-
nöistä 
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kaikkia apua tarvitsevia lapsia autetaan. […] Meillä on velvollisuus käsi-
tellä kaikki lastensuojeluilmoitukset. Asiakasmäärät ja työpaineet eivät saa 
vaikuttaa palvelumme laatuun. (Mielipidekirjoitus 24.5.2014) 

 

Lähettäjän nimenomaisena tavoitteena on osoittaa, että lastensuojelun palvelujärjestelmä 

toimii suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti (objekti) perustuen työntekijöiden ammat-

titaidolle, lastensuojelun keskeisille periaatteille ja yhteisesti sovituille säännöksille (aut-

taja). Näin lapset ja perheet saavat aina parhaan mahdollisen tarvitsemansa avun. Toisin 

sanoen, lastensuojelu toimii kuten pitää ja lastensuojeluprosessin eri vaiheet alusta lop-

puun saakka ovat kunnossa. Tämä osoitetaan selostamalla yksityiskohtaisesti lastensuo-

jelun työprosessien toteutumista. 

 

Helsingin lastensuojelussa on selkeästi sovittu, miten lastensuojeluilmoi-
tukset käsitellään. Lastensuojelulain mukaan lastensuojeluilmoituksen voi 
tehdä lapsen perheenjäsen, viranomainen tai muu taho, kuten esimerkiksi 
sukulainen tai naapuri, jolla on huoli lapsen huolenpidosta, turvallisesta 
kasvuympäristöstä tai lapsen käyttäytymisestä. Kaikki lastensuojeluun saa-
puneet ilmoitukset kirjataan ja käsitellään viipymättä. Jos lapsen henkilöl-
lisyys ei ole ilmoituksen tekijän tiedossa, asia selvitetään. Tarvittaessa las-
tensuojelu on yhteydessä muihin viranomaisiin. Jos lastensuojeluilmoitus 
koskee jo asiakkaana olevaa lasta, ilmoitus toimitetaan heti lapsen omalle 
sosiaalityöntekijälle. Kun lastensuojelun työntekijä vastaanottaa ilmoituk-
sen, hän arvioi aina tilanteen kiireellisyyden. Kiireellisissä tilanteissa lap-
sen olosuhteet selvitetään heti ja ryhdytään tarvittaessa kiireellisiin toimen-
piteisiin. Jos kiireellisiin toimenpiteisiin ei ole tarvetta, lastensuojelulain 
mukaisesti seitsemän arkipäivän kuluessa ratkaistaan, tehdäänkö lasten-
suojeluilmoituksen perusteella lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitystä teh-
täessä ollaan perheen lisäksi usein yhteydessä lapsen ja perheen tilanteen 
tunteviin tahoihin, esimerkiksi läheisverkostoon, päiväkotiin tai kouluun. 
(Mielipidekirjoitus 24.5.2014) 

 

Palvelujen järjestämistä ja toteuttamista auttaa kunta/kaupunki huolehtimalla lastensuo-

jelun resursseista, eli siitä, että lastensuojelussa pystytään (kykeneminen) tukemaan lap-

sia ja vanhempia ja heidän hyvinvointiaan asianmukaisesti. Työssä myös haetaan sopivia 

keinoja (osaaminen) lasten ja vanhempien auttamiseksi. 

 

Rahaa ja resursseja on viime vuosina Espoossa suunnattu tiiviiseen työs-
kentelyyn lasten ja perheiden kanssa heidän omassa ympäristössään. […] 
[Nimimerkin kuvaamat] auttamisyritykset kertovat osaltaan, että monen-
laista apua on koetettu tarjota jo ennen huostaanottoa. […] Kalliolan päi-
väosasto on eräs vaihtoehto tiiviin tuen järjestämiseksi nuorelle ja per-
heelle. […] Myös vanhemmille tarjotaan tiiviin perhetyön keinoin tukea 
kasvatukseen. Tämänkaltaista intensiivistä tukea nuorille ja perheille ol-
laan Espoon lastensuojelussa parhaillaan laajentamassa. (Mielipidekirjoi-
tus 4.11.2010) 



44 
 

 
 

Sosiaalityöntekijöillä on monipuolista osaamista ja he kykenevät hyödyntämään ja toimi-

maan lastensuojelupalvelujärjestelmän edellyttämällä ja sallivalla tavalla. Myös lasten-

suojelujärjestelmä kokonaisuudessaan pystyy (kykeneminen) auttamaan. Niin yksittäi-

sillä sosiaalityöntekijöillä kuin sosiaalipalveluilla kokonaisuudessaan on halua ja tahtoa 

toteuttaa lastensuojelua tavoilla, joista lapset ja vanhemmat eniten hyötyvät. Ja edelleen 

työn päämääränä (tahtomisen kohteena) on tukea lapsia ja vanhempia. 

 

Toimivaa lastensuojelupalvelua tukisi kuitenkin entisestään, mikäli sosiaalipalvelujen 

asiakkaiden asemaa ja oikeuksia selvennetään ja täydennetään lakisääteisesti (apuob-

jekti). Tällöin lähettäjän ei tarvitsisi (täytyminen) niin kovasti ponnistella tavoitteen saa-

vuttamiseksi.  

 

Tulevaisuudessa olisi hyvä keskustella siitä, miten laki määrittää vanhem-
man ja lapsen oikeuksia. (Mielipidekirjoitus 12.9.2012) 

 

Perhehoitajien sosiaaliturva kaipaa selventämistä ja täydentämistä. (Mie-
lipidekirjoitus 18.4.2013) 

 

Toimivaa lastensuojelun palvelujärjestelmää (objektia) uhkaa (vastustaja) nimenomaan 

lastensuojelun kielteinen julkisuuskuva, jota juuri Helsingin Sanomiin mielipidekirjoi-

tuksen kirjoittaneet henkilöt (subjekti) luovat ja ylläpitävät. Tämä rikkoo ymmärrystä las-

tensuojelun palvelujärjestelmästä ja toimintakäytännöistä. Kielteinen julkisuus on syn-

nyttänyt lastensuojelun ympärille väheksyvän ilmapiirin ja luonut ihmisille halun ymmär-

tää tai hahmottaa lastensuojelun toimintakäytännöt väärin. Asiaa voi tulkita myös toisella 

tavalla: toimivan palvelujärjestelmän ja palvelutarjonnan haasteena (vastustaja) ovat re-

surssit. Resurssit verhoutuvat nimimerkin (lähettäjän) lastensuojelua kohtaan esittämiin 

syytöksiin: vääränlaisen tai riittämättömän tuen tarjoamiseen sekä sosiaalipalvelujen kii-

reeseen ja kuormittumiseen (ks. tämän alaluvun 4.2.3 ensimmäiset aineistoesimerkit). 

 

Kun ymmärrys lastensuojelun palvelujärjestelmästä ja toimintaperiaatteista on selvää 

(lastensuojelu toimii suunnitelmallisesti, sovittujen toimintaohjeiden ja ohjaavan lainsää-

dännön mukaan, lasta ja perhettä hyödyttävällä tavalla) se pystyy (kykeneminen) toimi-

maan sille asetettujen raamien ja kriteerien puitteissa (vastaanottaja).  
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Pyrimme auttamaan perheitä ”lievimmän tehokkaan puuttumisen” periaat-
teella. Lapselle ja perheelle annetaan tukea omassa, luonnollisessa elinym-
päristössä niin hienovaraisesti kuin mahdollista. (Mielipidekirjoitus 
4.11.2010) 

 

Kirjoituksen aktanttiroolit voidaan esittää kuvion 6 aktanttimallilla. 

 

 

Kuvio 6. Aktanttimalli 3. 

 

 

4.2.4 Vallitseva tarinalinja 

 

Aineistoa dominoi tarinalinja, jossa päämääräksi jäsentyy tasokkaiden lastensuojelupal-

velujen järjestäminen sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaiden tarpeiden edellyttämällä 

tavalla (objekti). Tarinalinjassa sosiaalityön ja julkisen vallan välisten etunäkökohtien 

vastakkaisuutta pidetään perustavimpana jännitteenä. Julkisen vallan ja kuntien/kaupun-

kien päättäjille ja viranomaisille (subjekti) rakennetaan motivaatiota (tahtominen ja ha-

luaminen) toteuttaa tämä tavoite. Tähän velvoittavat julkinen keskustelu lastensuojelusta 

ja lastensuojelun asiakkaista sekä lastensuojelun tilanteesta huolestuneet sosiaalityönte-

kijät (lähettäjä).  

 

Lähettäjä 
Lastensuojelun esimiestehtä-
vissä työskentelevät henkilöt, 
jotka vakuuttavat lastensuoje-
lun palvelujärjestelmän toimi-
van asianmukaisesti 

Auttaja                                  
Julkinen valta (lainsäädäntö) 
Sosiaalipalvelujen toiminta-
käytännöt ja asiantuntemus 
Resurssit 

Apuobjekti                              
Julkinen valta (lainsäädäntö) 

Objekti                                   
Lastensuojelun palvelujärjes-
telmä toimii suunnitellusti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

Vastaanottaja  
Lastensuojelun arvokas, laa-
dukas, toimiva ja tulokselli-
nen työ tunnistaan ja tunnus-
tetaan 

Vastustaja                     
Lastensuojelun kielteinen jul-
kisuuskuva 
Resurssit  

Subjekti                                   
Mielipidekirjoituksen kirjoit-
taneet henkilöt ja  
julkinen mielipide, joiden tu-
lee ymmärtää lastensuojelun 
palvelujärjestelmän toiminta-
käytännöt 
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Tasokkaat lastensuojelupalvelut toteutuvat laajan osaamisen keinoin: julkisen vallan toi-

mien, asiantuntijatiedon sekä sosiaalipalvelujen asiantuntemuksen kautta (auttaja). Julki-

nen valta pystyy (kykeneminen) ja sen tehtävänä (täytyminen) on linjata ja ohjata lasten-

suojelupalvelujen toimintaa. Tällä tavalla julkinen valta voi ja sen pitää luoda raamit so-

siaalityölle (kykenemisen mahdollistaminen). Asiantuntijatieto puolestaan vahvistaa niin 

julkisen vallan kuin sosiaalityön ymmärrystä (osaaminen) lastensuojelupalveluista koko-

naisuudessaan, sen tilanteesta, sisällöstä ja tarpeista. Asiantuntijatieto toimii tarinalin-

jassa päämäärään liittyvien vaatimusten oikeutuksena. Sosiaalityöntekijät ovat ammatti-

laisia, jotka osaavat auttaa asiakkaita. He siis omalla toiminnallaan voivat tukea julkista 

valtaa (julkisen vallan osaamista ja kykenemistä). Nämä antavat sosiaalityölle toiminta-

valmiuksia (kykeneminen) ja kompetenssia (osaaminen). Sosiaalityön toimintakykyä tu-

lee kuitenkin vahvistaa: sosiaalityö tarvitsee ympäröiviä rakenteita tullakseen kompeten-

tiksi (osaaminen). Keinoksi esitetään resurssien kohdentamista lastensuojelutyöhön pal-

velujen ja tukitoimien kehittämiseksi ja varmistamiseksi (apuobjekti).  

 

Päämäärän edessä olevat vastukset (vastustaja) ovat julkinen valta ja sosiaalipalvelut itse 

rapauttaen itse lastensuojelupalveluja. Julkiseen valtaan liittyen esteenä on eritoten raha 

ja sosiaalityöltä edellytettävät uusliberalismiin nojaavat toimintatavat sekä siitä juontuvat 

seurannaisvaikutukset. Kysymys on julkisen vallan haluttomuudesta kanavoida resurs-

seja lastensuojeluun sekä halusta tehostaa sosiaalityön tehokkuutta ja tuloksellisuutta. 

Jännite muodostuu resurssipulan ja vaatimusten (rajoitteiden, sosiaalityön kannalta täy-

tyminen) sekä sosiaalityön toimintamahdollisuuksien (kykeneminen), asiantuntemuksen 

(osaaminen) ja ammatin mukaisten perusarvojen mukaisen toiminnan (haluaminen) väli-

seen epäsuhtaan. Julkiseen valtaan suhtaudutaan siis kaksijakoisesti: toisaalta vedotaan 

sen päätäntä- ja ohjausvaltaan (auttaja) ja toisaalta julkisen vallan toimia pidetään vahin-

gollisina (vastustaja). Itse sosiaalipalveluihin liittyen haasteena ovat eri viranomaisten 

toimintakäytännöt ja viranomaisten välinen yhteistyö. Jännite tässä muodostuu sosiaali-

työn velvollisuuteen (täytyminen) ja mahdollisuuteen (kykeneminen) auttaa toisilta sek-

toreilta siirtyviä asiakkaita. Kuitenkin jos/kun päättäjät ja viranomaiset toimivat esitetyn 

päämäärän puolesta, kattavat, tasokkaat, oikea-aikaiset ja lastensuojelulain edellyttämät 

lastensuojelupalvelut toteutuvat ja niissä työskentelee työhönsä sitoutuneita ja hyvinvoi-

via lastensuojelutyönasiantuntijoita (vastaanottaja). 

 

Vaikka edellä kuvattu tarina esiintyy aineistossa vahvimpana tarinalinjana, on aineistosta 

löydettävissä myös tarinalinja, joka puolustaa vahvasti lastensuojelupalvelujärjestelmää 
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ja sen toimintakäytäntöjä (tarina alaluvussa 4.2.3.). Tässä tarinalinjassa vastakkainaset-

telu asemoituu sosiaalityön (todellisten) toimintakäytäntöjen ja sosiaalityön toimintakäy-

täntöjä koskevan julkisen mielipiteen väliseen jännitteeseen. Tässä tarinalinjassa yhteis-

kunnalle (julkiselle mielipiteelle) (subjekti) luodaan halua ymmärtää lastensuojelutyön 

palvelujärjestelmän toimintakäytäntöjen asianmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus (ob-

jekti). Tähän velvoittavat sosiaalityöntekijät (lähettäjä), jotka haluavat korjata väärinkä-

sitykset. Tämä toteutuu, kun kaikille on ilmiselvää, että lastensuojelutyö perustuu sosiaa-

lityöntekijöiden ammattitaidolle, lastensuojelulain keskeisille periaatteille ja yhteisesti 

sovituille säännöksille ja että kunnan/kaupunki on sitoutunut huolehtimaan lastensuoje-

lun järjestämisestä (auttaja). Sosiaalityöntekijöillä on siis kompetenssia (osaaminen) ja 

heidän toimintaansa ohjaavat ja mahdollistavat (kykeneminen) kunta/kaupunki sekä lait 

ja säännökset. Myös lastensuojelujärjestämä kokonaisuudessaan pystyy (kykeneminen), 

osaa ja myös haluaa auttaa. Lastensuojelun kielteinen julkisuuskuva istuu silti erityisen 

sitkeässä kansan mielessä (vastustaja) (haluaminen ymmärtää väärin), jonka seurauksena 

sosiaalityön mahdollisuudet auttaa kapenevat (kykeneminen). Jotta kuitenkin yleinen 

mielipide muuttuisi, lastensuojelun asiakkaiden asemaa ja oikeuksia tulee lakisääteisesti 

selventää ja täydentää (apuobjekti). Päämäärän saavuttamisen ”hedelmänä” on, että las-

tensuojelu (vastaanottaja) pystyy (kykeneminen) auttamaan paremmin. 

 

 

4.3 Tarinalinja 2. Asiakas- ja lapsikeskeisyys on välttämätöntä 
 

 

4.3.1 Lastensuojelun sosiaalityötä on kehitettävä asiakas- ja lapsikeskeiseksi  

 

Aktanttitarina lastensuojelun kehittämisestä asiakas- ja lapsikeskeiseksi etenee seuraa-

vasti: Lastensuojelun asiakkaat, lapset ja vanhemmat, sekä lastensuojelun sosiaalityönte-

kijät (lähettäjä) velvoittavat sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalipalveluita kokonaisuudessaan 

(subjekti) muuttamaan toimintatapojaan asiakas- ja lapsikeskeiseksi (täytyminen) ja ko-

konaisvaltaiseen asiakkaan kohtaamiseen perustuvaksi (objekti). Erityisesti lapsikeskeis-

ten työskentelymenetelmien käyttäminen ja käyttöönotto esitetään tärkeäksi onnistu-

neessa asiakastyössä. 
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Kuulemisen ohella olisi välttämätöntä kiinnittää huomiota kieleen, jolla 
lapselle tai nuorelle kuulemis- tai tapaamistilanteessa puhutaan. Itse ha-
vahduin tähän eräällä kotikäynnillä jälkihuollossa olleen nuoren kotona. 
[…] Hän [nuori] puuskahti tuohtuneena: ”Sillä [psykiatrisella sairaanhoi-
tajalla] täytyy olla ihan oma kieli, kun mä en ymmärtänyt siitä yhtään mi-
tään.” Sen jälkeen aloin huomioida, miten me viranomaiset puhumme omaa 
viranomaiskieltämme myös asiakkaillemme. (Mielipidekirjoitus 11.9.2012) 

 

Sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalipalveluja (subjektia) suostutellaan kohti tavoitetta kah-

desta suunnasta: Toisaalta asiakas- ja lapsikeskeisyys on tahdon asia, sillä tietoa ja ym-

märrystä (osaaminen) asian tärkeydestä on. Toisaalta päämäärä on arvokas (haluaminen) 

sinänsä, jota tulee kaikissa tilanteissa tavoitella (tahtominen) ja kunnioittaa – asiakas- ja 

lapsilähtöisyyden tulee olla työskentelyn ytimenä. Päämäärä nivoutuu sosiaalityöntekijän 

ja sosiaalipalvelujen ulkoisiin ja sisäisiin asioihin. Ensimmäisessä näkökulmassa toimin-

nan motiivi tulee subjektin ulkopuolelta asiakkaalta, erityisesti lapselta, jonka puolesta 

subjektin on välttämätöntä toimia (täytyminen). Toisessa näkökulmassa toiminnan mo-

tiivi on sisäsyntyinen: asiakas- ja lapsikeskeisyys tulee asettaa sosiaalityön ja sosiaalipal-

velujen päämääräksi, eettiseksi ja moraaliseksi lähtökohdaksi (haluaminen).  

 

Mutta kuinka tämä toteutuu? Perusjännite tarinassa kietoutuu subjektin, vastustajan ja 

auttajan väliseen jännitteeseen: tarinassa subjekti, vastustaja ja auttaja ovat sosiaalityön-

tekijät ja sosiaalipalvelut itse. Koska sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalvelut ovat sekä aut-

tajia että vastustajia, subjekti on sidoksissa omaan toimintaansa. 

 

Vastustajassa subjektiasema rakentuu vasta-argumenttina vallitseville sosiaalipalvelujen 

toimintakäytännöille ja sosiaalityön ammattikäytännöille. Sosiaalityöntekijät ovat itsensä 

vastustaja, kun heidän omat ammattikäytäntönsä ja työprosessinsa eivät ole asiakas- ja 

lapsikeskeisiä (vastustaja 1.). Tämä kuvastuu vuorovaikutustilanteissa ja toimintavoissa 

asiakkaiden kanssa: lapsikeskeistä työotetta haastaa yhteiskunnan ja sosiaalityön van-

hempi- ja aikuiskeskeisyys ja se, että lapsikeskeisyys ei ole viranomaistyöskentelyn lä-

päisevä periaate (haluaminen ja tahtominen). Monikulttuurisessa työskentelyssä esteeksi 

nousee yhteinen kieli (osaamattomuus). Myös sosiaalipalvelujen toimintakäytännöt aset-

tuvat itsensä vastustajaksi (vastustaja 2.). Tämä kuvastuu esimerkiksi lastensuojelun eri 

yksiköiden erillisinä vastuina lastensuojeluasiakkuusprosessin eri vaiheissa (kykenemi-

nen) ja organisaation sitoutumattomuutena (tahtominen). Tämän kaltaiset asiat vaikeut-

tavat asiakas- ja lapsikeskeisen työotteen omaksumista ja leviämistä kokonaisvaltaiseksi 
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viitekehykseksi. Kysymys on yhtäältä siitä, että subjekti voi itse vaikuttaa oman osaami-

sen ja tahtomisen kautta asiakastyön onnistumiseen, mutta sosiaalipalvelujen toiminta-

käytännöt voivat vaikuttaa subjektin kykyyn toimia näin. Toisaalta asia voi olla toisin-

päin: toimintakäytännöt voivat tukea subjektia (kykeneminen), mutta subjektilta voi puut-

tua tahto, kyky, halu ja/tai osaaminen.  

 

Olemme käänteessä, jossa kaikkien asianosaisten on kysyttävä: miksi lap-
sikeskeinen työote ja osaaminen välittyy vain joihin, mutta ei kaikkiin las-
tensuojelun yksiköihin?(Mielipidekirjoitus 8.9.2012) 

 

Vaikka lapsen etua pidetään yhä useammin ensisijaisena, on yhteiskun-
tamme silti hyvin aikuiskeskeinen. […] Nyt muutosvaatimusten keskellä 
olisi varjeltava vuosien työllä luotua osaamista ja ymmärrystä. Tärkeintä 
on taata todelliset mahdollisuudet korkealaatuiselle [lastensuojelu]työlle. 
(Mielipidekirjoitus 10.9.2012) 

 

Hyvin alkanut paikallinen ja valtakunnallinen tuki [lapsen kohtaamisessa] 
johtamisen, kehittämisen ja koulutuksen keinoin kuitenkin hiipui 2000-lu-
vun lopulla. Rakenteellisten tekijöiden lisäksi kyse on myös aikuisten ja las-
ten tiedon luonteen eroista. Viranomaistyö ei helposti mukaudu pienen lap-
sen tiedon luonteeseen. (Mielipidekirjoitus 29.10.2014) 

 

Päämäärän puolestapuhujiksi (auttaja) nimetään julkinen valta, sosiaalipalvelujen toimin-

takäytännöt, asiantuntijatieto sekä sosiaalityöntekijöiden perus- ja täydennyskoulutus. 

Nämä kaikki vahvistavat sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalipalvelujen kyvykkyyttä ja 

kompetenssia (osaaminen) toimia asiakas- ja lapsikeskeisesti. Toisin sanoen oikean tie-

don ja oikeanlaisten toimintakäytäntöjen kautta sosiaalityöstä tulee asiakas- ja lapsikes-

keistä. Pelkästään subjektin oma toiminta (tahtominen) ei ratkaise ongelmaa vaan tarvi-

taan nimenomaan myös ulkopuolista tietoa (osaaminen). Julkinen valta kykenee ohjaa-

maan yhteiskunnallisia arvopäämääriä: lastensuojelulaki ja lastensuojelupolitiikka ovat 

linjanneet lapsen edun arvopäämääräksi ja lasta koskevan työskentelyn lähtökohdaksi 

(haluamisen ja tahtomisen kohteeksi) (auttaja 1.). Myös sosiaalipalvelujen toimintaym-

päristö kokonaisuudessaan, kuten paikallisesti eri kunnissa/kaupungeissa ja johtavien vi-

ranhaltijoiden toimesta, voi tukea ja sitouttaa (tahtominen) asiakas- lapsikeskeisen työot-

teen kehittämiseen ja käyttöönottamiseen (auttaja 2.). Tiede, opetus ja koulutus tarjoavat 

sosiaalityölle ja sosiaalipalveluille osaamisen: erilaisissa projekteissa, hankkeissa ja tut-

kimuksissa on kerätty ja tuotettu tietoa, kehitetty työmenetelmiä sekä esitetty suosituksia 
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koskien asiakas- ja lapsikeskeisyyttä (auttaja 3.) ja sosiaalityöntekijöiden täydennyskou-

lutus sekä sosiaalityön yliopistokoulutus sisältävät asiakas- ja lapsikeskeistä opetusta 

(auttaja 4.).  

 

Lapsen oikeuksien sopimus oli vaikuttamassa siihen, että yhteiskuntatie-
teissä alettiin korostaa lapsen toimijuutta. Suuntaus käynnisti 2000-luvun 
taitteessa lastensuojelussa voimakkaan lapsikeskeisen työn kehittämisen. 
Yhdessä käytännön työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa tapahtunut kehit-
täminen vei merkittävästi eteenpäin suoraa lapsen kanssa työskentelyä. Ke-
hittämisen aikana luotiin käytäntöjä ja välineitä kaikenikäisten lasten koh-
taamiseen. Lasten osallisuuteen saatiin muutosta myös sosiaalityön opetuk-
sessa. Kokemustemme mukaan kehittäminen onnistui, koska johto oli sitou-
tunut lapsikeskeisen työn vankistamineen. Huolehdittiin siitä, että työnteki-
jät saivat koulutusta lapsen kohtaamiseen. (Mielipidekirjoitus 29.10.2014) 

 

Subjekti tarvitsee kuitenkin apua (apuobjekti) päämäärän saavuttamiseksi. Onnistumisen 

takaamiseksi sosiaalipalvelujen ja sosiaalityöntekijöiden kompetenssia (osaaminen) on 

vahvistettava ja tuettava perus- ja täydennyskoulutuksella sekä erilaisten työmenetelmien 

kehittämisellä ja käyttöönotolla. Myös avoin yhteistyö ja keskustelu asiakkaiden, sosiaa-

lityöntekijöiden, eri viranomaisten ja kouluttajien välillä tukee päämäärän saavuttamista. 

Kysymys on nimenomaan asiantuntemuksesta ja sen vahvistamisesta: kun sosiaalityön-

tekijöillä ja sosiaalipalveluilla on monipuolinen osaaminen, he/ne pystyvät kaikissa tilan-

teissa toimimaan asiakas- ja lapsilähtöisesti. Näin sosiaalityö ja asiakas- ja lapsikeskei-

syys rinnastetaan toisiinsa: kokonaisvaltainen asiakas- ja lapsikeskeisyys tarkoittaa sosi-

aalityötä ja sosiaalityö tarkoittaa kokonaisvaltaista asiakas- ja lapsikeskeisyyttä. 

 

Lastensuojelussa tarvitaan vahvaa asiantuntemusta lapsen kasvusta ja ke-
hityksestä. […] Lastensuojeluun pitäisi tarjota erikoistumiskoulutusta, 
koska se on hyvin haastava sosiaalityön erityisala. […] Tarvitsemme tukea 
paremmalle kokonaisnäkemykselle lapsen edun toteutumisesta lastensuoje-
lun prosessin eri vaiheissa. (Mielipidekirjoitus 10.6.2015) 

 

Sosiaalityössä pitäisikin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota sellaisten 
toimintatapojen kehittämiseen, jotka edesauttavat maahanmuuttajataus-
taisten asiakkaiden vastavuoroista kohtaamista. Esimerkiksi puhelintulk-
kaus… […] Toinen mainitsemisen arvoinen työmuoto on hankkeessa mal-
linnettu kulttuuritulkkitoiminta. (Mielipidekirjoitus 19.10.2012) 

 

Asiakas- ja lapsilähtöisen työskentelyn periaatteen toteutumisesta hyötyvät sosiaalityön-

tekijät (vastaanottaja 1.). Päämäärän toteutuessa sosiaalityöntekijöillä on kokonaisnäke-

mystä (osaaminen) asiakas- ja lapsikeskeisen työskentelyn periaatteista ja toteutumisesta 

lastensuojeluprosessin kaikissa vaiheissa. He osaavat olla asiakkaalle ominaisella tavalla 
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vuorovaikutuksessa, heillä on vastavuoroisia kuuntelemisen ja keskustelun taitoja sekä 

monikulttuurisen kohtaamisen taitoja. Edelleen sosiaalityöntekijöillä on asiantuntemusta 

(osaamista) arvioida lasten etua sekä ymmärrystä lasten kehityspsykologisista ja psyko-

sosiaalisista lähtökohdista. 

 

Lapsen mielipiteen selvittäminen vaatii erityistä sensitiivisyyttä sekä aikui-
sen valmiutta olla lapsen kanssa vuorovaikutuksessa lapselle ominaisella 
tavalla. (Mielipidekirjoitus 29.10.2014) 

 

Asiakas- ja lapsikeskeisyydestä hyötyvät myös asiakkaat (vastaanottaja 2.): asiakkaat tu-

levat kuulluiksi ja ymmärretyiksi, he ymmärtävät mitä heille sanotaan ja tietävät, mistä 

lastensuojelussa, sen palveluissa ja prosesseissa on kysymys sekä minkä vuoksi ja mistä 

lähtökohdista heidän kanssaan työskennellään. Kysymys on siitä, että sosiaalityöntekijöi-

den ollessa kyvykkäitä ja taitavia (osaaminen) toimimaan asiakas- ja lapsikeskeisesti, 

myös asiakkaat pystyvät (kykeneminen) ja motivoituvat (tahtominen) toimimaan tilan-

teen edellyttämällä tavalla. 

 

On tärkeää, että asiakkaana oleva lapsi voi itse määritellä osallistumansa 
ajan, paikan ja tavan. […] Lapsen ja nuoren on oltava mukana lastensuo-
jeluprosessin jokaisessa vaiheessa. (Mielipidekirjoitus 8.9.2012) 

 

Se, miten asiakkaille perustellaan tehdyt päätökset, on merkittävää sen suh-
teen, miten asiakkaat suhtautuvat lastensuojelun toimintaan. […] Avoimen 
keskustelun merkitys korostuu jo asiakkuuden alkuvaiheessa ja se antaa 
edellytykset mahdollisimman hyvään asiakassuhteeseen. (Mielipidekirjoi-
tus 3.2.2014) 

 

Yllä kuvattu tarina voidaan esittää kuvion 7 (sivu 52) aktanttimallilla. 
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Kuvio 7. Aktanttimalli 4.  

 

 

4.3.2 Lapsen edun on ohjattava viranomaisten toimintaa  

 

Aktanttitarina lapsen edun ohjaavuudesta viranomaisten toiminnassa on seuraava: Lap-

sien järkyttävistä kohtaloista sekä heidän asemastaan ja edustaan huolestuneet sosiaali-

työntekijät (lähettäjä 1.) ovat huolissaan viranomaisten (subjekti) mahdollisuuksista ja 

keinoista toimia lasten edun mukaisesti sekä puuttua ja ehkäistä lasten (lähettäjä 2.) kal-

toinkohtelua. Lasten etu velvoittaa (täytyminen) lasten kanssa työskenteleviä viranomai-

sia (subjekteja) tavoittelemaan (täytyminen) lasten edun toteuttamista kaikissa lapsia kos-

kevissa asioissa ja toimissa (objekti). Päämäärä on tahdon kohde: lasten etu on tunnustettu 

ja tunnistettu (haluaminen), pyrkimyksenä on nimenomaan muuttaa siihen liittyviä käy-

täntöjä. 

 

Kahdeksanvuotiaan tytön järkyttävä kohtalo […] on herättänyt minussa ja 
muissa lastensuojelun sosiaalityöntekijöissä valtavasti pohdintaa siitä, mi-
ten estää samanlaisen tapahtuman toistuminen omassa työssämme. […] 
Lastensuojelun toiminnan arvioiminen kahdeksanvuotiaan tytön kuolemaan 
johtaneessa tilanteessa on erittäin tärkeää, mutta samalla myös koko viran-
omaisverkoston toiminnan arviointi ja tarvittaessa uudelleen järjestäminen 
väkivaltaepäilyissä lienee paikallaan. (Mielipidekirjoitus 5.9.2012) 

Lähettäjä 
Lastensuojelun asiakkaat, lap-
set ja vanhemmat 
Lastensuojelun sosiaalityönte-
kijät 

Auttaja 
Julkinen valta (lainsäädäntö, 
poliittinen päätöksenteko, joh-
tavat viranhaltijat) 
Asiantuntijatieto (hankkeet, 
projektit, tutkimukset) 
Perus- ja täydennyskoulutus 
Sosiaalipalvelujen toiminta-
käytännöt 

Apuobjekti                              
Perus- ja täydennyskoulutus 
Työmenetelmien kehittämi-
nen ja käyttöönotto 
Yhteistyö ja keskustelu eri 
toimijoiden välillä 

Objekti                                   
Sosiaalityötä kehitettävä asia-
kas- ja lapsikeskeiseksi 

Vastaanottaja                        
Sosiaalityöntekijät, joilla ko-
konaisnäkemystä asiakas- ja 
lapsikeskeisen työskentelyn 
periaatteista ja toteutumisesta 
Asiakkaat, joilla mahdollisuus 
osallisuuteen 

Vastustaja                     
Sosiaalityön ammattikäytän-
nöt ja työprosessit 
Sosiaalipalvelujen toiminta-
käytännöt 

Subjekti 
Sosiaalityöntekijät ja sosiaali-
palvelut, joiden työotteen tu-
lee olla kokonaisuudessaan 
asiakas- ja lapsikeskeistä 
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Tarinan perusjännite muodostuu moninaisesti sosiaalityöntekijöiden ja muiden viran-

omaisten toimintakäytäntöjä ohjaavien pakkojen (rajoitteiden, täytyminen) sekä viran-

omaisten osaamisen, arvojen (haluaminen) ja mahdollisuuksien (kykeneminen) väliseen 

epäsuhtaan. Lasten etu ja oikeudet hautautuvat moninaisten viranomaisprosessien alle. 

Eri viranomaisten ammattikäytännöt ja viranomaisyhteistyö haittaavat (vastustavat) las-

ten edun toteutumista muun muassa seuraavilla tavoilla: tieto ei kulje viranomaisten vä-

lillä, toisten viranomaisten työtä ja työn sisältöjä ei tunneta, eri viranomaisten dokumen-

tointi- ja kirjaamiskäytännöt ovat vaihtelevia ja epätarkkoja, lasten sijaan kuunnellaan 

aikuisia ja työskennellään aikuisten kanssa.  

 

Ensisijaiseksi ja erityiseksi vastustajaksi nimetään (1) lainsäädäntö, joka vaikuttaa myös 

toisiin vastustajiin eli (2) eri viranomaisten toimintakäytäntöihin, (3) vanhemmuuden 

puutteisiin ja ongelmiin sekä (4) lasten edun monitulkintaisuuteen ja haastavuuteen. Lain-

säädännössä on aukkoja ja puutteita ja laki myös edellyttää tai mahdollistaa asioita, jotka 

eivät ole linjassa lasten edun kanssa. Erityisenä ongelmana pidetään lastensuojelulain mu-

kaista ilmoitusvelvollisuutta poliisille. Tämän koetaan ruuhkauttavan poliisin, asiakas-

määrien paisuvan ylisuuriksi ja tätä kautta tutkinnan ja viranomaisyhteistyön viivästyvän 

ja edelleen lasten ja/tai perheiden avunsaannin lykkäytyvän. Epäillään myös poliisin mah-

dollisuutta arvioida heille tehtyjen ilmoitusten vakavuusastetta, lapsiin kohdistuvan ri-

koksen erityispiirteitä ja tunnusmerkkejä. Tässä poliisin osaaminen ja kyvykkyys asete-

taan kyseenalaiseksi/vastakkain sosiaalityön ammattitaitoon (osaaminen) ja toiminta-

mahdollisuuksiin (kykeneminen) nähden: sosiaalityöllä on mahdollisesti enemmän kom-

petenssia ja mahdollisuuksia poliisiin verrattuna. Näin korostetaan sosiaalityön omaa pro-

fessionaalisuutta (osaaminen) ja pyritään pönkittämään sosiaalityön professionaalista 

asemaa. Kysymykseksi tulee myös se, mikä olisi oikea viranomainen tai oikea paikka 

ratkaista ja hoitaa lastensuojeluasioita (kykeneminen) ja millaista osaamista näiltä viran-

omaisilta vaaditaan.  

 

Useimmiten lääkärin arvio on jäänyt vamman toteamiseen, ja yleensä lää-
kärilausuntoon on vielä kirjattu vanhempien kertoma vamman syntysyy. Po-
liisitutkinta tapahtumissa saattaa taas venyä kuukausien päähän, joskus 
lasta saatetaan kuulla vasta puoli vuotta tapahtumien jälkeen. Kuriositeet-
tina todettakoon, että lastensuojeluun tulee tietoa tutkinnan tuloksista tai 
mahdollisesta tuomiosta kokemukseni mukaan hyvin harvoin, pahimmassa 
tapauksessa tuomiosta kuulee asiakkaalta itseltään. (Mielipidekirjoitus 
5.9.2012) 
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Lastensuojelulaki muuttuu tavalla, joka entisestään lisää poliisin vastuuta 
lasten kaltoinkohteluepäilyissä. […] Tutkinnan viivästyminen tarkoittaa pa-
himmillaan sitä, etteivät epäilyt ole enää selvitettävissä. Tämä voi johtua 
muun muassa siitä, että lasten mahdollisuudet kertoa kokemastaan luotet-
tavasti heikkenevät ajan kuluessa. […] Perheiden auttaminen voi viivästyä 
ja vaikeutua, sillä lastensuojelu ja muut auttajatahot joutuvat usein odotta-
maan poliisitutkinnan valmistumista ennen kuin tukitoimet voidaan aloit-
taa. […] Vaarana on, että poliisin pitkät tutkinta-ajat venyvät entisestään 
ja lasten etu ja oikeusturva vaarantuvat. (Mielipidekirjoitus 11.11.2014) 

 

Lainsäädännön toteutumisen/toteuttamisen toiseksi haasteeksi esitetään lastensuojelulain 

edunvalvojan määräämisen edellytykset. Ongelmana on se, että huolto- ja tapaamisrii-

doissa lapsille ei saa nimetä edunvalvojaa ennen kuin vanhempien keskinäinen riita edel-

lyttää lastensuojeluasiakkuutta. Myös edunvalvojan mahdollistavan säännöksen valta-

kunnallisen käytön vaihtelevuutta pidetään haasteena. Ulkoisten tekijöiden rinnalla sosi-

aalipalvelujen omat toimintakäytännöt ja sosiaalityöntekijöiden oma aktiivisuus (tahto-

minen) asettuvat lasten edun tielle. 

 

Miksi pitää odottaa, että lapsesta tulee lastensuojelun asiakas? Lastensuo-
jelulaki on edunvalvoja-asiassa muutenkin niin ympäripyöreä, että silloin-
kin, kun huolto- ja tapaamisriita on kehittynyt lastensuojeluasiaksi, on so-
siaalityöntekijän aktiivisuuden varassa, hankitaanko edunvalvojaa vai ei. 
Joissakin kunnissa edunvalvojaa käytetään, toisissa lastensuojelun edun-
valvoja on täysin tuntematon käsite. (Mielipidekirjoitus 18.6.2011) 

 

Lainsäädäntö yhdistyy vastuuttomaan vanhemmuuteen, haluttomuuteen ja tahtomatto-

muuteen toimia vanhempana. Vastuuttomuus ilmenee huolto- ja tapaamisasioissa, huos-

taanotoissa sekä vanhempien oikeudessa ottaa sijoitettu lapset takaisiin omaan hoitoon. 

Kysymys on nimenomaan siitä, että lainsäädäntö mahdollistaa vanhemmille oikeuksia 

(lasten ohi) ja näissä tilanteissa vanhemmat eivät usein halua ajatella lasten parasta. Tämä 

puolestaan sanelee päämäärän, jonka kanssa sosiaalityön tulee (kykeneminen) toimia. So-

siaalityöntekijöiden kyky on rajallista, koska lasten etu toteutuu suhteessa lasten vanhem-

piin: lasten etuun voidaan vaikuttaa vain rajallisesti vanhempien rinnalla. 

 

Jos nämä asiat [huolto- ja tapaamisriidat] kuitenkin täytyy ratkaista oikeu-
dessa, on tilanne kehittynyt sellaiseksi, että vanhemmat mustamaalaavat 
kilpaa toisiaan ja etsivät syitä (todellisia ja keksittyjä) toisen kyvyttömyy-
teen toimia vanhempana. (Mielipidekirjoitus 18.6.2011) 

 

Vanhemmalla on oikeus hakea huostaanoton purkamista rajattomasti. 
Tämä horjuttaa lapsen turvallisuuden tunnetta sijaishuoltopaikassa. […] 
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Harvat sijoitettujen lasten vanhemmat kykenevät asettamaan lapsensa tar-
peet omiensa edelle. (Mielipidekirjoitus 5.6.2015) 

 

Edelleen lasten etua uhkaa lasten tilanteen arvioinnin monitulkintaisuus ja haastavuus. 

Esimerkiksi lapsiin kohdistuvan rikosepäilyn kohdalla ei ole mitenkään selvää, mitkä teot 

täyttävät rikoksen tunnusmerkit ja mitkä eivät. Tällä tavoin toiminta kietoutuu lainsää-

däntöön: viranomaisten kompetenssi (osaaminen) ei välttämättä riitä vaan tarvitaan tar-

kempia säädöksiä asioiden ja tilanteiden ratkaisemiseksi. Ei ole myöskään yksiselitteistä, 

milloin lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat riittäviä ja milloin lapsi tulee sijoittaa 

kodin ulkopuolelle. Sosiaalityöntekijöillä ei siis välttämättä ole tietoa ja taitoa (osaami-

nen) tilanteen ratkaisemiseksi. Lasten arviointi tapahtuu myös tilannekohtaisesti, jolloin 

tilannekohtaiset päätökset ja päämäärät suuntaavat sitä, minkä kanssa tai mitä kohti sosi-

aalityöntekijät työskentelevät (kykeneminen). 

 

Lasten suojeleminen väkivallalta ei ole helppoa, eivätkä tapaukset pääosin 
ole yksinkertaisia. […] Olen työurani aikana käsitellyt useita lastensuoje-
luilmoituksia, joissa huolena on ollut epäily pahoinpitelystä, mutta vain 
kourallisessa niistä on pahoinpitelyn todennäköisyys pystytty varmista-
maan siinä määrin, että päätöksenteko on ollut helppoa. (Mielipidekirjoitus 
5.9.2012) 

 

Lapsen tilanteen arvioiminen on haastavaa, koska tukistaminen, luunapit ja 
nyrkillä lyöminen voidaan rinnastaa saman rikosnimikkeen alle. Täytyykö 
kaikissa väkivaltatilanteissa lapsi sijoittaa kodin ulkopuolelle? Missä on ve-
teen piirretty raja? (Mielipidekirjoitus 6.9.2012) 

 

Edellä kuvatut vastustajat osoittavat ensimmäiseksi, että vallitsevat sosiaalipalvelujen ja 

eri viranomaisten toimintakäytännöt ja niitä ohjaavat rakenteet sekä säännökset ovat mo-

nimutkaisia. Tämä monimutkaisuus on ajanut eri viranomaiset tilanteisiin, jossa heidän 

kykynsä ja kompetenssinsa (osaaminen) eivät toteudu lasten edun edellyttämällä tavalla.  

Toiseksi sosiaalityöntekijöiden kyky määrittyy ulkoisesti muiden viranomaisten, tilantei-

den ja julkisen vallan säännösten puitteissa ja näin sosiaalityöntekijöiden mahdollisuudet 

(kykeneminen) toimia lasten edun mukaisesti ovat rajallisia. Sosiaalityöllä on myös vel-

vollisuus (täytyminen) toimia siten kuin ulkopuoliset tekijät edellyttävät. Nämä ulkopuo-

liset tekijät voivat jopa olla kyseenalaisia (sosiaalityön kykenemisen ja osaamisen es-

teenä) romuttaen sosiaalityön mahdollisuuden lasten edun mukaiseen työhön. Kolman-

neksi sosiaalityöntekijät eivät välttämättä tunnista tai osaa tehdä lasten edun kannalta pa-

rasta ratkaisua, vaikka haluaisivatkin. 
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Lasten etu on siis monin tavoin ristiriidassa vallitsevien yhteiskunnallisten linjausten ja 

käytäntöjen sekä viranomaisten toimintakäytäntöjen (vastustajien) kentässä. Näihin epä-

kohtiin tulee puuttua ja niitä tulee korjata/kehittää. Tarinassa auttaja kietoutuu subjektiin 

ja subjektin toimintaan, sillä auttaja on osittain subjekti itse. Tilanne korjaantuu ja lasten 

etu saavutetaan (1) viranomaisyhteistyön ja asiantuntijatiedon ja (2) yhteiskunnallisen 

velvoitteen kautta. Viranomaisyhteistyö ja asiantuntijatieto edustavat osaamista, taitoa ja 

tietoa, työskennellä lasten edun edellyttämällä tavalla. Viranomaisyhteistyössä pystytään 

yhdistämään eri virkamiesten ja ammattilaisten tiedot ja taidot (osaaminen) sekä tarkas-

telemaan ja arvioimaan lasten etua eri ammattilaisen näkökulmasta parhaan mahdollisen 

ymmärryksen ja tiedon saavuttamiseksi. 

 

Sosiaalityöntekijöitä on sijoitettu poliisilaitoksille. Heidän yhtenä tehtävä-
nään on toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa. […] Sosiaalityöntekijä 
toimii tilannetta koordinoivavana viranomaisena, joka pystyy keskustele-
maan ja punnitsemaan tapahtumia poliisin kanssa […] selvittämään taus-
toja terveydenhuollosta ja turvaamaan lapsen tilannetta. […] Lapseen koh-
distuneen väkivallan tutkiminen […] vaatii paljon ja usean viranomaisen 
yhteistyötä. (Mielipidekirjoitus 6.9.2012) 

 

Tutkimusten ja hankkeiden tietoa (osaaminen) käytetään perusteluna päämäärän toteutu-

misen välttämättömyydelle. Tutkimukset tarjoavat esimerkiksi tietoa lasten sijoituksista 

ja huostaanotoista sekä huolto- ja riitakäytännöistä ja toimivat näin perusteluna (tahtomi-

nen ja haluaminen) lasten edun mukaisen toiminnan välttämättömyydelle. Hankkeet puo-

lestaan tuottavat tietoa tarkoituksenmukaisista ja toimivista työmenetelmistä ja tuottavat 

näin tietoa palvelujärjestelmän kehittämiseksi (osaaminen, kykeneminen).  

 

Lastensuojelun edunvalvonnalle on luotu perustaa Pelastakaa Lapset ry:n 
Lastensuojelun edunvalvoja -hankkeessa vuosina 2005–2011. Hankkeessa 
koulutettiin lapsen kohtaamisen ja lastensuojelun asiantuntijoita lastensuo-
jelun edunvalvojiksi. Lastensuojeluasioiden edunvalvontaa on kehitetty 
Tampereella vuodesta 2009 alkaen. […] Tampereella on kehittämistyöllä 
pystytty määrittelemään, milloin lastensuojelulain mukainen lapsen henki-
löön kohdistuva edunvalvonta on kohdallaan ja milloin lapselle tulee hakea 
lastensuojelulain tarkoittama edunvalvojan sijainen. (Mielipidekirjoitus 
18.9.2012) 

 

Koko yhteiskunnan velvollisuutena (täytyminen) on lasten edun turvaaminen. Tämä kos-

kee viranomaisia, poliittisia päättäjiä ja johtavia viranhaltijoita, mutta auttajaksi on luet-

tavissa myös kaikki ”me”. Argumentin logiikka etenee seuraavasti. Lähtöoletuksena on, 
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että lasten asema, etu ja oikeudet ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun, tietoisuu-

den ja päätöksenteon keskiöön (haluaminen). Koska lasten etu on niin sanotusti yhteis-

kunnallinen tahtotila (haluamisen kohde), ja näin ollen koskee meitä kaikkia (tahtomisen 

kohde), on loogista, että vastuu (täytyminen) on kaikilla kansalaisilla. 

 

Helsinkiläisen kahdeksanvuotiaan tytön kohtalo on herättänyt keskustelua 
lasten asemasta. […] Nyt nostetaan esiin se tosiasia, että suomalaisissa ko-
deissa lapsille tapahtuu edelleen paljon pahaa. Tähän pahuuteen puuttumi-
nen edellyttää kaikilta lapsen edun huomioimista. (Mielipidekirjoitus 
6.9.2012) 

 

Lasten etu on mahdollista toteuttaa seuraavien neljän asian välityksellä (apuobjekti):  

(1) Lainsäädäntöä muuttamalla ja tarkentamalla, sillä valtio kykenee ohjaamaan lasten 

edun toteutumista. Lasten edun toteutumista ei kannata jättää pelkästään viranomaisten 

harteille. (2) Viranomaisten resursseja vahvistamalla, kuten henkilöstömäärää lisäämällä, 

osaamista/asiantuntemusta tukemalla ja asiakasmäärää kohtuullistamalla. Resurssit var-

mistavat viranomaisten mahdollisuudet (kykeneminen) työskennellä lasten edun mukai-

sesti. (3) Olemassa olevilla palveluilla ja tukitoimilla, ehkäisevällä lastensuojelulla ja 

lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla. (4) Uusien palvelujen ja tukitoimien kehittä-

misellä, joilla varmistetaan ja vahvistetaan sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöi-

den kanssa yhteistyössä työskentelevien viranomaisten lapsiin liittyvää tietotaitoa (osaa-

minen). 

 

Jotta suomalaisessa yhteiskunnassa lapsen oikeus lastensuojelun edunval-
vontaan toteutuu yhdenverstaisesti, asiassa tarvitaan selvä valtakunnalli-
nen ohjeistus siitä, milloin ja missä tilanteissa lapselle tulee lastensuojelu-
asiassa määrätä edunvalvojan sijainen. Lapsilähtöisen edunvalvonnan tur-
vaamiseksi asiassa tarvitaan myös pysyvät valtakunnalliset rakenteet. Lap-
sen oikeuksien toteutumiseksi tarvitaan myös lainsäädännöllistä tarken-
nusta. […] Jotta ylipäätään edunvalvonnan tarve lastensuojeluasiassa tu-
lisi arvioitua puolueettomasti, valtion tulisi vastata sen kustannuksista, ei 
kunnan. (Mielipidekirjoitus 18.9.2012) 

 

Uusien tapausten sysääminen poliisin vastuulle resursseja lisäämättä saat-
taa pikemmin heikentää kuin parantaa haavoittuvien lasten ja perheiden 
tilannetta. Koska tämä tuskin on ollut lainsäätäjän aikomus, tilanne vaatii 
tarkennuksia lain tulkintaan ja toimintatapoihin. Mikäli epäiltyjä kaltoin-
kohtelutapauksia tulee yhä enemmän polisiin tutkittavaksi, polisiin henki-
löstömäärää ja koulutusta on ehdottomasti lisättävä. (Mielipidekirjoitus 
8.9.2015) 
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Kun lasten etu ja oikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa ja toimissa, siitä hyötyvät ensi-

sijassa lapset (vastaanottaja 1.). Asia esitetään myös niin, että lasten ja vanhempien saa-

dessa riittävää, oikea-aikaista, ammattimaista ja tarvetta vastaavaa palvelua ja tukitoimia, 

lasten etu turvataan ja se toteutuu. Näin myös vanhemmat hyötyvät tästä (vastaanottaja 

2.). Argumentti etenee siten, että mikäli tavoiteltu päämäärä (objekti) ei toteudu, lasten 

etukaan ei toteudu ja lasten ja perheiden auttaminen monimutkaistuu. Sosiaalityönteki-

jöiden (ja muiden viranomaisten) (vastaanottaja 3.) mahdollisuudet (kykeneminen), kom-

petenssi (osaaminen) ja tahto turvata lasten etu kaikissa tilanteissa on yhteydessä siihen, 

että lapset ja vanhemmat pystyvät (kykenevät) toimimaan näiden ulkoisten reunaehtojen 

(kuten sosiaalityön) mahdollistamana. 

 

Edellä kuvatun tarinan aktanttiroolit on kuvattu kuvion 8 aktanttimallissa. 

 

 

Kuvio 8. Aktanttimalli 5. 

 

 

 

 

Lähettäjä 
Kaltoinkohdellut lapset 
Lapsien kohtaloista, asemasta 
ja edusta huolestuneet sosiaa-
lityöntekijät 

Auttaja                                  
Viranomaisyhteistyö 
Asiantuntijatieto (tutkimukset, 
hankkeet)  
Yhteiskunnallinen yhteisvas-
tuu   

Apuobjekti                              
Julkinen valta (lainsäädännön 
muuttaminen ja tarkentami-
nen) 
Resurssien kohdentaminen 
Olemassa olevat palvelut ja 
tukitoimet 
Palveluiden ja tukitoimien ke-
hittäminen 

Objekti                                   
Lastensuojelupalvelujen ja vi-
ranomaisverkoston toimittava 
lapsen edun mukaisesti 

Vastaanottaja                        
Viranomaiset, joiden toiminta 
perustuu asiakas- ja lapsiläh-
töisyydelle 
Lapset, joiden etu toteutuu 
kaikissa tilanteissa 
Vanhemmat, jotka saavat tu-
kea ja apua kasvatustehtä-
väänsä 

Vastustaja                     
Julkinen valta (lainsäädäntö) 
Viranomaisten toimintakäy-
tännöt 
Vanhemmuuden puutteet ja 
ongelmat 
Lasten tilanteen arvioinnin 
monitulkintaisuus ja haasta-
vuus 

Subjekti                                   
Sosiaalityöntekijät, jotka huo-
lestuneita viranomaisten mah-
dollisuuksista ja keinoista 
puuttua sekä ehkäistä lasten 
kaltoinkohtelua 



59 
 

 
 

4.3.3 Vallitseva tarinalinja 

 

Vastakkainasettelu jännittyy sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön kanssa yhteistyössä 

toimivien viranomaisten toimintakäytäntöjen ja sosiaalityön toimintaympäristön välille 

ja tätä kautta sosiaalityön ja muiden viranomaisten asiakkaille, lapsille ja vanhemmille, 

tarjoaman palvelun välille. Mielipidekirjoituksissa tarjoillaan vahvaa visiota lastensuoje-

lusta: lastensuojelun on aina ja kaikissa tilanteissa toimittava asiakas- ja lapsikeskeisesti, 

erityisesti lasten edun tulee olla työn ytimenä (haluaminen, tahtominen) – tähän suuntaan 

sosiaalityössä on pyrittävä (objekti). Velvoitteen (täytyminen) toiminnalle antavat lapset 

ja heidän vanhempansa sekä lasten edun toteutumisesta huolestuneet sosiaalityöntekijät 

(lähettäjä). Suostuttelu tapahtuu kahdesta suunnasta: yhtäältä sosiaalityöntekijät (sub-

jekti) ovat jo nyt muutokseen pyrkiviä, suunnannäyttäjiä, ja toisaalta kaikkia sosiaalityön-

tekijöitä velvoitetaan toimimaan lasten edun suunnassa. Toisin sanoen sosiaalityöllä on 

jo tahtoa ja halua toimia asiakas- ja lapsikeskeisesti, mutta asiakas- ja lapsikeskeisyys ei 

aina ohjaa työskentelyä. Tahtotilaa on vahvistettava. Sitä edellyttävät (täytyminen) las-

tensuojelun asiakkaat (lähettäjänä) ja sosiaalityön arvot (haluaminen), jotka korostavat 

asiakas- ja lapsikeskeisyyttä (tahtominen). 

 

Keinot (apuobjekti) tavoitteen saavuttamiseksi kulminoituvat eritoten sosiaalityön osaa-

miseen ja osaamisen vahvistamiseen: olemassa olevat palvelut, tukitoimet ja työmenetel-

mät sekä niiden kehittäminen ja käyttöönotto ja edelleen sosiaalityöntekijöiden koulutus 

takaavat sosiaalityölle tietotaidon. Myös monitahoinen yhteistyö tukee päämäärän saa-

vuttamista. Mielipidekirjoituksissa nojataan vahvasti sosiaalityön omiin mahdollisuuk-

siin (kykeneminen) ja osaamiseen toimia asiakas- ja lapsikeskeisesti. Lisäksi esitetään, 

että lainsäädäntöä tulisi tarkistaa (kykeneminen ohjata) ja sosiaalityön mahdollisuuksia 

(kykeneminen) tulisi vahvistaa lasten edun toteutumisen varmistamiseksi. 

 

Mielipidekirjoituksissa asiakas- ja lapsikeskeisyyden tavoittamista edesauttavat (auttaja) 

oikea tieto (osaaminen) ja oikeanlainen toiminta (kykeneminen). Oikeaa tietoa (osaami-

nen) tarjoavat lainsäädäntö, sosiaalityön perus- ja täydennyskoulutus, tiede/tieto (tutki-

mus, hankkeet, projektit) ja viranomaisyhteistyö. Ne laajentavat sosiaalityön kompetens-

sia ja toimivat asiakas- ja lapsikeskeisten toimintakäytäntöjen perusteena. Oikeanlaista 

toimintaa edustaa sosiaalipalvelujen toimintaympäristö, jota pidetään hyvänä (kykenemi-

nen) toiminta-alustana asiakas- ja lapsikeskeiselle työlle. Tämän lisäksi vedotaan yhteis-

kunnalliseen tahtotilaan, ”meihin kaikkiin”, (auttajana) toimia lasten edun mukaisesti.  
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Päämäärän tavoittelua estää (vastustaja) moninainen vyyhti asioita, joka punoutuu yhteen 

niin sosiaalipalvelujen omiin kuin eri viranomaisten toimintakäytäntöihin sekä niitä oh-

jaaviin rakenteisiin ja lainsäädäntöön. Asiakas- ja lapsikeskeisyys ei läpäise kaikkea vi-

ranomaistyötä (haluaminen), siihen liittyviä käytäntöjä tai sisältöjä ei aina ja kaikkialla 

hallita (osaaminen) ja edelleen asiakas- ja lapsikeskeisyyttä on mahdollista lainsäädännön 

puitteissa toteuttaa eri tavoin. Ensimmäiseksi sosiaalityö asettuu törmäyskurssille toisten 

viranomaisten asiantuntemuksen, toimintakäytäntöjen, lainsäädännön ja asiakkaiden 

kanssa, jolloin sosiaalityön mahdollisuudet (kykeneminen) ja osaaminen eivät toteudu. 

On myös tilanteita, joissa sosiaalityön tulee toimia (täytyminen) ulkoisten tekijöiden edel-

lyttämällä tavalla. Toiseksi sosiaalityö itsessään ei ole kokonaisuudessaan ymmärtänyt tai 

sisäistänyt asiakas- ja lapsikeskeisyyttä, sen omat toimintakäytännöt ja ammattikäytännöt 

ovat asiakas- ja lapsilähtöisyyden tiellä. Toisin sanoen sosiaalityön oman tahtomisen ja 

osaamisen välillä on siis ristiriitaa. Sosiaalityöntekijöillä voi olla ymmärrystä työtä oh-

jaavista periaatteista, mutta päätöksentekotilanteessa koskien asiakasprosessin etenemistä 

toimintakehys ei olekaan selvää. Sosiaalityön osaaminen ei riitä asian ratkaisemiseksi. 

Tämä kaikki edellä kuvattu johtaa siihen, että sosiaalityön mahdollisuudet toimia asiakas- 

ja lapsilähtöisesti ovat rajallisia ja puutteellisia.  

 

 

4.4 Tarinalinja 3. Vanhemmilla on vastuu lasten hyvinvoinnista 
 

  

4.4.1 Lasten hyvinvointi on turvattava 

 

Lasten hyvinvoinnin turvaamisesta kertovan aktanttitarinan juoni rakentuu seuraavasti: 

Ongelmaiset, turvattomat ja vaarassa olevat lapset sekä lasten hyvinvoinnista huolestu-

neet sosiaalityöntekijät (lähettäjä) velvoittavat vanhempia ja koko yhteiskuntaa (subjekti) 

tavoittelemaan lasten hyvinvoinnin turvaamista ja suojelua ongelmien ennaltaehkäise-

miseksi (objekti). Lähettäjinä lapset ovat hoivan ja huolenpidon tarpeessa.  Vanhempien 

ja yhteiskunnan on huolehdittava (täytyminen) lasten hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin tur-

vaaminen on erityisesti haluamisen kohde, sillä tämän hetkiset toimintatavat ja käytännöt 

ovat lapsille vahingoksi ja tavoitteena tulee nimenomaan olla muutos, jonka kautta lasten 

tasapainoinen kasvu ja kehitys turvataan. 
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Lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi […] estämään nuorten jengiytymisen 
taustalla olevaa turhuuden tunnetta. […] Jotta lapset ja nuoret eivät kokisi 
itseään turhiksi, tarvitaan aikuisia kertomaan heille että he ovat tarpeellisia 
yhteisön jäseniä. (Mielipidekirjoitus 11.10.2014) 

 

Vanhemmat asettavat lapsen mielihalut turvallisuuden edelle. […]Vanhem-
pien on nykyisin vaikea asettaa lapselle rajoja. […] Monet lapset kärsivät 
siitä, ettei heille aseteta rajoja. […] Lasten liiallista itsenäistymistä ei tule 
ihailla. […] Siitä seuraa turvattomuutta. (Mielipidekirjoitus 1.5.2015)  

 

Tavoitteen edessä on vastustajia. Vastustaja on subjekti itse: vanhemmat ja yhteiskunta. 

Vanhempien kohdalla heidän heikot kasvatuskäytäntönsä hankaloittavat päämäärän saa-

vuttamista. Vanhempia pidetään sekä vastuuttomina, heidän motivaationsa (tahtominen 

ja haluaminen) on hukassa, että kykenemättöminä vanhemmuuteen. (Oikea) vanhem-

muus on kadonnut. Yhteiskunnan tasolla ongelmana pidetään yhteisöllisyyden puutetta, 

kuten yleistä välinpitämättömyyttä ja yksilöllisyyttä korostavaa ajan henkeä. Yhteiskun-

nan kuvataan jopa tarkoituksellisesti toimivan välinpitämättömästi (haluaminen), väis-

täen vastuun lapsen hyvinvoinnista. Kysymys on nimenomaan siitä, että vanhemmat tai 

yhteiskunta, yhteisö tai yhteiskunnan aikuiset, eivät osaa tai halua kasvattaa lapsia vaan 

lapset ovat heitteillä, oman onnensa nojassa. Vastustaja on riippuvainen subjektin toimin-

nasta, sillä subjektin on haluttava toimia lasten hyvinvoinnin puolesta. Juuri tätä päämää-

rää tavoitellaan. 

 

Muutama viikko sitten pikku-Eerikan kuoleman julkistamisen jälkeen toi-
vottiin yhteisvastuullisuutta, mutta nyt se on muuttunut ”keskiluokan puu-
hasteluksi”. […] Suomessa vallitsee itse pärjäämisen kulttuuri, jossa toisen 
asioihin ei tohdita puuttua. (Mielipidekirjoitus 19.9.2012) 

 

Lastensuojelutyössä kohtaamme näitä vanhempia, jotka saattavat kyllä fyy-
sisesti olla kotona mutta eivät henkisesti läsnä eivätkä siten lasten ja nuor-
ten käytettävissä. Syy voi olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelma, 
pakolaisvanhempien sotatraumat tai vanhemman työura. […] Vanhemmuu-
den ongelmat eivät tietenkään enää yllätä ketään, mutta yllättävää on, mi-
ten ympäröivän yhteisön menestyvät aikuiset nykyään välttelevät ongelmiin 
tarttumista ajattelematta seurauksia. (Mielipidekirjoitus 11.10.2014) 

 

Myös auttaja kietoutuu itse subjektiin, vanhempiin ja yhteiskuntaan. Kuten vastustajan 

kohdalla, auttaja on omasta toiminnastaan riippuvainen: lasten hyvinvointi taataan van-

hempien ja yhteiskunnan omalla toiminnalla. Yleistä yhteiskunnallista yhteisvastuuta pe-

räänkuulutetaan, kaikkien ”meidän” mahdollisuutta (haluaminen ja tahtominen) ja vel-
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vollisuutta (täytyminen) toimia päämäärän saavuttamiseksi. Onnistuminen riippuu sub-

jektista/auttajasta itsestä: kysymys on ennen kaikkea siitä, mitä kukin voi ja haluaa (tah-

tominen) tehdä lasten hyväksi ja millaiset asiat koetaan arvokkaiksi (haluamisen koh-

teeksi). 

 

Jokaisen aikuisen vastuulla on kuulla lapsen hätä ja puuttua siihen. (Mieli-
pidekirjoitus 17.5.2012) 

 

Kehotan meitä kaikkia aikuisia miettimään, kuinka voisimme omalta osal-
tamme pienin sanoin ja teoin osoittaa hyväksyntää myös niitä lapsia ja nuo-
ria kohtaan, joiden vanhemmat eivät siihen pysyt ja toimia mallina lapsille 
ja nuorille hyväksyvämmän yhteiskunnan puolesta. (Mielipidekirjoitus 
11.10.2014) 

 

Vanhempien ja yhteiskunnan lisäksi auttaja tarkoittaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön 

asiantuntemusta (osaaminen). Vanhemmat tarvitsevat sosiaalityön apua (osaaminen) löy-

tääkseen vanhemmuutensa. Sosiaalityöntekijöiden kompetenssi takaa onnistuneesti las-

ten huonovointisuuden ehkäisemisen.  

 

Alaikäiset lainrikkojat tulisi ohjata sosiaalihuollon asiakkaiksi, jossa työ 
perustuu aina lapsen edun periaatteelle. […] Erityistä huolenpitoa antavien 
laitosten toiminta on tarkoin lailla säädeltyä. (Mielipidekirjoitus 
6.11.2010) 

 

Lasten hyvinvointi saavutetaan erilaisilla työmenetelmillä ja -välineillä (apuobjekti). 

Nämä lisäävät vanhempien kompetenssia (osaaminen) eli ymmärrystä siitä, mitä vanhem-

muus edellyttää. Apuobjekti ei kuitenkaan voi suoraan vaikuttaa subjektin (vanhemman) 

toimintaan vaan vain toivoa, että kehitettyjen työmenetelmien ja -välineiden kautta sub-

jekti oppisi (osaaminen) enemmän vanhemmuudesta, lasten elämismaailmasta ja lasten 

tarpeista. 

 

Monet vanhemmat olisi syytä laittaa realiteettien eteen esittämällä heille 
filmejä yliannostustapauksista ja psykoosiin joutuneista lapsista. (Mielipi-
dekirjoitus 18.7.2010) 

 

Tavallisia.fi pureutuu jokaisen lapsen ja nuoren perustarpeisiin. (Mielipi-
dekirjoitus 19.9.2012) 
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Lapset hyötyvät ensisijassa heidän hyvinvointinsa turvaamisesta, koska suotuisat kas-

vuolot, erityisesti rajat, ihmissuhteet ja välittäminen, turvaavat heidän tasapainoisen ke-

hityksensä (vastaanottaja 1.). 

 

He [lastensuojeluun sijoitetut nuoret] haluavat elää tavallista arkea ja tun-
tea itsensä hyväksytyiksi. […] He eivät vaadi rahaa, eivät osakkeita eivätkä 
öljykaivoksia. He vaativat ihmisiä. Turvallisia, luotettavia ihmisiä, jotka 
katsovat lapsensa perään, kestävät murrosiän kuohuissa ja jaksavat tukea 
aikuistumisen läpi. (Mielipidekirjoitus 19.9.2012) 

 

Mikäli vanhemmat tunnistavat, tunnustavat ja kantavat (kasvatus)vastuunsa (tahtominen 

ja haluaminen), myös he hyötyvät lasten hyvinvoinnin turvaamisesta (vastaanottaja 2.). 

 

Ehkäpä he [vanhemmat] silloin vihdoinkin uskoisivat, että poliisipidätyk-
sessä lapselta löytynyt laukku, jossa on puhtaita ja likaisia neuloja sekä 
amfetamiinia, on heidän lapsensa eikä hänen kaverinsa laukku. (Mielipide-
kirjoitus 18.7.2010) 

 

Edellä esitettyjä tulkintoja voidaan havainnollistaa kuvion 9 aktanttimallilla. 

 

 

Kuvio 9. Aktanttimalli 6. 

 

 

Auttaja 
Sosiaalipalvelujen asiantunte-
mus ja olemassa olevat palve-
lut ja tukitoimet  
Yhteiskunnallinen yhteisvas-
tuu 

Apuobjekti 
Olemassa olevat työmenetel-
mät ja -välineet 

Objekti 
Lasten hyvinvoinnin turvaa-
minen 

Vastaanottaja 
Lapset, joiden hyvinvointi on 
turvattu 
Kasvatusvastuunsa tunnista-
vat ja tunnustavat vanhemmat 

Vastustaja                       
Yhteiskunnallinen ilmapiiri        
Vanhemmuuden puutteet ja 
ongelmat 

Subjekti 
Vanhemmat, jotka tunnistavat 
ja tunnustavat kasvatusvas-
tuunsa 
Yhteiskunta (”me”),  joka 
kantaa vastuun lasten hyvin-
voinnista 

Lähettäjä 
Ongelmaiset, turvattomat, 
vaarassa olevat lapset  
Lasten hyvinvoinnista huoles-
tuneet sosiaalityöntekijät 
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4.4.2 Lapsilla on oikeus hyvinvointiin 

 

Aktanttitarina koskien lasten oikeutta hyvinvointiin on seuraava: Vanhemmat (subjekti) 

velvoitetaan toimimaan lasten (lähettäjä) parhaaksi, lasten edun toteutumiseksi ja toteut-

tamiseksi. Lähettäjinä lapsilla on oikeus tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. Vanhem-

pien velvoite (täytyminen) tulee esiin näkemyksinä lapsista, heidän laiminlyönnistään, 

näkymättömyydestään ja osattomuudestaan (lasten kykenemättömyys).  

 

Lapsi vaihtaa kotia pienissä, likaisissa vaatteissa, ilman säänmukaisia va-
rusteita, tai pahimmassa tapauksessa lapsi ei näe toista vanhempaansa 
lainkaan. Lapset ovat kuin heittopusseja vailla ääntä ja mielipidettä. […] 
Lapsi on vallankäytön välineenä ja koston välikappaleena vanhempien 
erossa. Surullisinta on, että vanhemmat eivät kykene näkemään lastensa 
etua ja parasta. (Mielipidekirjoitus 17.7.2010) 

 

Perusjännite kytkeytyy vanhempien mahdollisuuksiin (kykeneminen) ja velvoitteisiin 

(täytyminen) lasten kasvatusvastuussa. Vanhempia pidetään osaamattomina ja taitamat-

tomina vanhempina, joilta syystä tai toisesta, kuten päihde- ja mielenterveysongelmien 

tai elämänhallinnan ongelmien vuoksi, puuttuu kyky täyttää kasvatusvastuunsa.  

 

Teoriassa lähivanhemman tulisi edistää läheisiä ja lämpimiä suhteita etä-
vanhempaan, mutta käytäntö on usein toinen. Lapsen kehityksen kannalta 
yhteydet kumpaankin vanhempaan ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä. 
(Mielipidekirjoitus 22.7.2010) 

 

Vanhempia velvoitetaan (täytyminen) ja motivoidaan (haluaminen) toimimaan siten, että 

lasten etu, lasten oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja hyvinvointiin, 

toteutuu (objekti). Sosiaalityön motivaation (haluaminen) kohteena näyttäytyy juuri van-

hempien velvollisuus kasvatusvastuuseen ja kyvykkyys vanhempana toimimiseen. Sosi-

aalityön tehtävänä on velvoittaa (täytyminen) vanhemmat toimimaan kasvatusvastuunsa 

mukaisesti. Sosiaalityön päämääränä on vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtäväs-

sään järjestämällä heille tarpeellisia tukitoimia ja palveluita. Vanhempien subjektiase-

maan kytketään halu ja kyvykkyys, jota sosiaalityön menetelmin (osaaminen) voidaan 

tukea ja mahdollistaa.  

 

Jos äiti voi pahoin eikä voi taata lapselle turvallista kasvua ja kehitystä 
tukevaa kasvuympäristöä, on lapsen edun mukaista miettiä muita vaihtoeh-
toja. Äitiä tulisi vastuuttaa hoitamaan itsensä kuntoon. Äitiä on tuettava, 
mutta lasta on suojeltava. (Mielipidekirjoitus 19.4.2008) 
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Apua tarvitaan ennen kaikkea hyvän vanhemmuuden säilyttämiseen ja pari- 
ja perhesuhteen päättämiseen liittyvien ristiriitojen käsittelyyn. Erityisesti 
tarvitaan tukea lasten asioiden järjestämistä koskeviin neuvotteluihin, jotta 
lasten paras voisi toteutua. (Mielipidekirjoitus 21.5.2010) 

 

Vanhemmuus ei onnistu ilman (sosiaalityön) apua. Vanhempien kykyä ja halua tulee tu-

kea ulkoapäin ja tilannekohtaisesti. Asian ratkaisemiseksi esitetäänkin (1) olemassa ole-

via palveluja ja tukitoimia, (2) julkista valtaa sekä (3) asiantuntijatietoa (auttaja). Näiden 

turvin perustellaan sitä, minkä vuoksi lasten hyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää ja sitä, 

minkä vuoksi ei ole suotavaa jättää vanhempia yksin kantamaan vastuuta lasten hyvin-

voinnista – he tarvitsevat tuekseen asiantuntijoita ja asiantuntemusta. Olemassa olevilla 

palveluilla ja tukitoimilla tarkoitetaan niin yksityisiä yrityksiä, julkisia palveluita kuin 

kolmannen sektorin palveluita. Palvelut ja tukitoimet perustuvat sosiaalialan ammattilais-

ten asiantuntemukselle (osaaminen) sekä moniammatilliselle yhteistyölle. 

 

Maassamme on lukuisia perhe- ja lapsityön järjestöjä, joista löytyy run-
saasti arvokasta vanhemmuuden tukemisen asiantuntijuutta ja moniamma-
tillista osaamista. Suomessa myös kirkon perhe- ja diakoniatyöllä on mer-
kittävä osuus perhetyön toimijana. […] Äimä ry – Äidit Irti Synnytysmasen-
nuksesta – on Ensi- ja turvakotien liittoon kuuluva yhdistys, jonka toimin-
nan ydin on vertaistuen hyödyntäminen synnytyksen jälkeisen masennuksen 
hoidossa. […] Tähän synergiaan perustuvat erilaiset yhteistyön muodot, 
kuten koulutustilaisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon sekä seurakuntien 
työntekijöille sekä yhteiset vertaistukiryhmät synnytyksen jälkeisestä ma-
sennuksesta kärsiville. (Mielipidekirjoitus 11.5.2008) 

 

Ensikoti ry:n työnmuodot ja yksiköt tarjoavat kokonaisvaltaisesti kuntout-
tavia palveluita ja psykososiaalista tukea, myös vertaistukea. Mukana on 
aina laaja ammattilaisten verkosto: äitiysneuvola, raskauden tihennetty 
seuranta Halupoliklinikalla, päihdehoito- ja psykiatrian poliklinikat sekä 
lastensuojelun viranomaiset. (Mielipidekirjoitus 5.10.2010) 

 

Julkinen valta konkretisoituu poliittisissa päätöksissä: Poliittisilla ratkaisuilla voidaan 

taata lasten ja vanhempien tarvitsema tuki ja peruspalvelut. Politiikan päämääränä tulisi-

kin olla asioiden muuttaminen (tahtominen), joka konkretisoituu ylipäänsä yhteiskunnan 

yhteisvastuuna kaikkien hyvinvoinnista (haluaminen).  

 

Keskiöön tulisi nostaa yhteiskuntamme kollektiivinen vastuu sen heikoim-
mista jäsenistä. Yhteiskunnallisella tasolla se tarkoittaa päättäjiemme asi-
antuntemuksella tehtyjä perhepoliittisia linjauksia. Yksilö- ja yhteisötasolla 
se tarkoittaa myötäelävää ja auttamiseen valmista asennetta jokaista lähim-
mäistämme kohtaan. (Mielipidekirjoitus 11.5.2008) 
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Edelleen erilaiset asiantuntijalausunnot, tutkimukset, tilastot ja projektit, tarjoavat tietoa 

(osaaminen) esimerkiksi lähisuhde- ja perheväkivallasta tai sosiaalitoimen vahvistamista 

perheoikeudellisista sopimuksista. 

 

Stakesin Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojektin (1998–2002) jul-
kaisussa ”Tavoitteena uhrin turvallisuus - näkökulmia naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisyyn” esipuheessa todetaan […] Tutkija Heikki Sariola nä-
kee muuttuneelle tilanteelle kaksi syytä […] Perheväkivaltamekanismeja on 
tutkinut muun muassa Aune Flinck vuonna 2006. Tutkimuksessaan Flinck 
kuvasi miehen ja naisen kokemuksia perheväkivallasta. (Mielipidekirjoitus 
1.12.2008) 

 

Auttaja edustaa siis asiantuntijuutta: sosiaalipalvelut perustuvat ammattilaisten vahvalle 

asiantuntijuudelle (osaaminen), valtion kyvylle ohjata suunnitellusti ja oikealla tavalla 

lasten ja vanhempien huonovointisuuden ehkäisemistä sekä asiantuntijatiedolle, joka tar-

joaa osaamista niin päätöksenteolle kuin ammattilaisille. Sosiaalipalvelut, julkinen valta 

ja asiantuntijatieto pystyvät tukemaan vanhempien kasvatusvastuuta (kykeneminen), on-

nistuen ehkäisemään lasten pahoinvointia ja vanhempien keinottomuutta.  

 

(Sosiaalityön) asiantuntijuutta ja tiedollista osaamista pyritään edelleen vahvistamaan eh-

dottamalla (1) palvelujen ja tukitoimien kehittämistä (tahtominen) sekä (2) eri alojen am-

mattilaisten kompetenssin (osaaminen) vahvistamista ja yhteistyön lisäämistä (apuob-

jekti). Tämän kautta vanhempia voidaan auttaa ja tukea vielä paremmin (vanhempien ky-

keneminen). Palveluita ja tukitoimia tulee kehittää siten, että ne ovat riittäviä, tarkoituk-

senmukaisia ja helposti saavutettavia. Tuen hakemisen kynnyksen on hyvä olla asiak-

kaille matala turvaten oikea-aikaisen tuen saamisen. Sosiaali- ja terveysalan ja muiden 

lasten ja vanhempien kanssa työskentelevien ammattilaisten, kuten lakimiesten tai tuo-

marien, asiantuntemusta erilaisista työmenetelmistä ja -välineistä on lisättävä. Heidän tie-

toja, taitoja ja osaamista on vahvistettava siinä, kuinka asiakkaiden kanssa toimitaan ja 

miten asiakkaiden oikeudet toteutuvat. Edelleen moniammatillisen yhteistyön ja ammat-

tilaisten verkostoitumisen kautta asiakkaita voidaan auttaa mahdollisimman hyvin. 

 

Perhesovittelua pitäisi olla tarjolla myös varhaisemmassa vaiheessa […] 
Tällainen vaihe on esimerkiksi se, kun eropäätös on tehty ja lasta koskevat 
erimielisyydet ovat tulleet esiin. […] Esimerkiksi lastenvalvojat sekä perhe-
neuvoloiden, lastensuojelu ja neuvoloiden työntekijät voisivat olla mahdol-
lisia toimijoita, jotka voisivat joko sovitella tai ohjata sovittelun pariin. […] 
Tämä edellyttää sovitteluosaamisen lisäämistä ja sovittelumenetelmien ke-
hittämistä. (Mielipidekirjoitus 21.5.2010) 
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Viranomaisilla, jotka työskentelevät erovanhempien kanssa tulisi olla 
enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja puuttua tilanteisiin, joissa toinen 
vanhempi pyrkii rajoittamaan etävanhemman ja lapsen tapaamista. Lisäksi 
viranomaisilla tulisi olla rohkeutta kertoa vanhemmille näiden tekojen seu-
rauksista lapselle. (Mielipidekirjoitus 17.7.2010) 

 

Päämäärän saavuttamisessa on kuitenkin kolme estettä (vastustaja). Ensimmäisenä vas-

tustajana ovat lapsuuteen, vanhemmuuteen ja perheisiin liittyvät yhteiskunnalliset normit 

(vastustaja 1.). Nämä normit liittyvät kahteen asiaan: Yhtäältä ne yhdistyvät vanhemmuu-

den puutteisiin ja ongelmiin (kykeneminen), kuten vanhempien päihde- ja mielenterveys-

ongelmiin sekä elämänhallinnan ongelmiin, jolloin lasten tasapanoisesta kehityksestä ja 

arjen perusasioita ei pystytä huolehtimaan. Normi siis ulotetaan vanhempiin, jotka eivät 

pysty täyttämään yhteiskunnallisia normeja ja heille pyritään tarjoamaan palveluita ja tu-

kitoimia. Tällöin sosiaalityöllä on oikeus (täytyminen) puuttua perheen yksityisyyteen. 

 

Perheissä, joissa yhdistyy useita riskitekijöitä, kuten köyhyyttä, sairautta, 
mielenterveys- ja päihdeongelmia, väkivaltaisuutta ja ihmissuhteiden epä-
vakautta, arki voi olla sellaista, ettei lapsen tarpeisiin jakseta vastata. […] 
Valitettavasti tällaisista perusasioista ei aina kaikissa perheissä pystytä 
huolehtimaan, jolloin kodin ulkopuolella annettava huolenpito voi olla lap-
sen kannalta paras ratkaisu. (Mielipidekirjoitus 22.3.2013) 

 

Toisaalta vanhemmuuden normit nivoutuvat vanhemmuudesta vaiettuihin asioihin, jotka 

pitävät yllä esimerkiksi ajatusta hyvästä isyydestä tai äitiydestä. Nämä asiat ovat tabuja, 

epäkohtia, joista ei uskalleta tai haluta puhua. Tämän kaltaisen hiljaisuuden nähdään yk-

sipuolistavan näkemyksiä ja keskustelua, ja jopa estävän erilaisten näkökulmien esittämi-

sen ja tätä kautta peittävän alleen yksilöiden ja perheiden muut avuntarpeet. 

 

Äitiys on vahva myytti, johon ei haluta edes lapsen edun sitä vaatiessa ka-
jota. Toinen myytti on se, että äidin etu olisi myös lapsen etu. (Mielipidekir-
joitus 19.4.2008) 

 

Avun hakemista [synnytyksen jälkeiseen masennukseen] vaikeuttavat 
psyykkiseen pahoinvointiin liittyvä vaikenemiskulttuuri, kaksinaismoralisti-
set perhenormit ja täydellisyyshakuiset äitimyytit, joiden paineessa monet 
äidit eivät rohkene kertoa psyykkisestä huonovointisuudesta kenellekään. 
(Mielipidekirjoitus 11.5.2008) 

 

Nämä lapsuuteen, vanhemmuuteen ja perheisiin liittyvät yhteiskulliset normit yhdistyvät 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muiden lasten ja vanhempien kanssa työskente-
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levien ammattilaisten ammattitaidon ja ammattikäytännön puutteisiin (vastustaja 2.). Ky-

symys on nimenomaan puutteista (osaaminen) työskentelymenetelmissä sekä suhteessa 

etiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Haasteena on, että ammattilaiset eivät turvaa asiakkaiden 

perus- ja ihmisoikeuksia, esimerkiksi koskien vanhempia lasten samanarvoisina huolta-

jina tai lasten perusoikeuksia. Asiakkaita ei välttämättä kohdella yhdenvertaisesti, eivätkä 

he saa samanarvoisia palveluja. Myös edellä kuvatut myytit elävät ammattilaisten työot-

teessa. 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista valtaosa on naisia ja iso osa heistä 
on myös äitejä. Naiseus ja äitiys luovat yhteenkuuluvuutta. Tämä on arvo-
kas asia, mutta vaarana on, että hoito- ja kasvatusalalla toimivat ammatti-
laiset tulevat sairaan tai ongelmaisen ihmisen edessä harhaan johdetuiksi. 
[…] Huomion pyöriessä äidin tukemisen ympärillä isä jää usein täysin il-
man tukea ja ymmärrystä. Isä leimataan helposti pelkästään sairaan äidin 
kertoman perusteella yhteistyökyvyttömäksi ja osasyylliseksi äidin tilantee-
seen. (Mielipidekirjoitus 19.4.2008) 

 

Vanhempien tekemästä väkivallasta kerrotaan huostaanottoasiakirjoissa 
sivulauseessa, eikä sen vaarallisuutta useinkaan arvioida. […] Pitkä ja va-
kavakin väkivaltahistoria saatettiin sivuuttaa mainitsemalla lyhyesti, että 
perheessä on väkivaltaa. Usein kerrottiin vanhempien välisestä väkival-
lasta, vaikka iskuja oli saanut lapsi. Erovanhempien huoltoriidoissa on ta-
vallista, että tuomarit eivät ota kantaa mahdolliseen väkivaltaan. Sosiaali-
toimen olosuhdeselvityksissä väkivaltakuvaukset saattoivat puuttua koko-
naan tai väkivallasta kirjoitetaan täsmentymättömästi perheväkivaltana. 
(Mielipidekirjoitus 7.9.2012) 

 

Nämä kaksi edellä kuvattua estettä osoittavat, että niin koko yhteiskunta kuin sosiaalipal-

velujen ammattilaiset ovat syyllisiä (haluttomia) siihen, että lasten suotuisa kehitys ja hy-

vinvointi eivät toteudu toivotulla tavalla. Molemmat ylläpitävät (kyseenalaisesti) lasten 

ja vanhempien ongelmia (kyvyttömyyttä) ollessaan haluttomia korjaamaan tilannetta.  

 

Kolmantena esteenä (vastustaja 3.) ovat valtion ja kuntien päättäjien ja viranhaltijoiden 

päätöksenteko, joka kuvastuu sosiaalihuollon tehtävien ja palvelujen laatuun ja järjestä-

miseen (kykeneminen). Poliittinen päätöksenteko kulminoituu erityisesti resurssien kar-

simiseen tai niukkuuteen. Tämä kuvastuu esimerkiksi työntekijäpulana tai palvelujen, ku-

ten tarjottavien hoitopaikkojen, riittämättömyytenä. Päättäjät ovat haluttomia panosta-

maan palvelujen laatuun, kehittämiseen tai laajentamiseen. Kysymys on siitä, että päättä-

jien toimintaa (haluaminen) motivoi raha eikä lasten hyvinvoinnilla ole arvoa itsessään. 

Tämä johtaa siihen, että lapset ja perheet eivät saa tarvitsemiaan palveluja, tai he joutuvat 

odottamaan pääsyä palvelujen piiriin. 
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Uuden lastensuojelulain jälkimainingeissa on monissa kunnissa jouduttu ti-
lanteeseen, jossa lain edellyttämä korjaava työ nielaisee viimeisetkin re-
surssit ennaltaehkäisevältä perhetyöltä. Kuntien budjeteissa ei ole suoraan 
ennaltaehkäisevään perhetyöhön, kuten lapsiperheiden kotipalveluun, koh-
dennettuja varoja. Ennaltaehkäisevän perhetyön tekijöitä ei ole riittävästi, 
tai heitä joudutaan käyttämään korjaavan lastensuojelutyön työvoimapulan 
paikkaamiseksi. Valitettavan usein apu ei tavoita synnytyksen jälkeisestä 
masennuksesta kärsivää äitiä ajoissa. Sitä mukaa kuin suomalaisten lapsi-
perheiden taloudellinen, fyysinen ja psyykkinen huonovointisuus kasvaa ja 
monimuotoistuu, käytössä olevat resurssit yhä vain pienenevät yksittäistä 
perhettä kohden. Monen äidin ja perheen kohdalla umpikujaan on jouduttu 
jo liian syvälle, ennen kuin apua on tarjolla. (Mielipidekirjoitus 11.5.2008) 

 

Käytäntö [perheasioiden sovittelu] on muotoutunut sopimusneuvotteluksi 
kuntien lastenvalvojien luona. […] Lainsäätäjää, kuntapalveluiden  
järjestäjää tai ay-liikettä (Talentia, johon lastenvalvojat kuuluvat) ei näytä 
kiinnostavan eropalveluiden tila, laatu eikä tarve. (Mielipidekirjoitus 
30.1.2013) 

 

Vastaanottajina toimivat lapset ja vanhemmat. Lapset hyötyvät objektin toteutumisesta 

siten, että heidän etunsa ja oikeutensa toteutuvat: heidän kasvunsa ja kehityksensä turva-

taan. Vanhemmat hyötyvät päämäärän saavuttamisesta saadessaan asianmukaista apua 

heidän oman hyvinvointinsa sekä kasvatustehtävänsä varmistamiseksi (kykeneminen). 

Näin vanhempien tehtävänä ei ole vain lasten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen 

vaan heidän tulisi toimia myös oman hyvinvointinsa (varmistamisen) vuoksi. 

 

Sovittelun avulla eroriidan osapuolet pääsevät elämässään askeleen eteen-
päin, lapsen etu saadaan konkretisoitua sujuviksi arjen käytännöiksi ja rat-
kaisuiksi. Tämä olisi myönteisessä merkityksessä niin sanottua varhaista 
puuttumista, joka vahvistaa arjessa selviytymistä lasten ja aikuisten pahoin-
vointia ehkäisevällä tavalla. (Mielipidekirjoitus 21.5.2010) 

 

Mielipidekirjoitusten aktanttiroolit on esitetty kuvion 10 (sivu 70) aktanttimallissa. 
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Kuvio 10. Aktanttimalli 7. 

 

 

4.4.3 Vallitseva tarinalinja 

 

Lasten hyvinvointi ja turvallisuus ovat tämän tarinalinjan punainen lanka, tarinoiden pää-

määrä ja toiminnan kohde. Päämäärän oikeuttajina ovat huonovointiset ja apua tarvitsevat 

lapset sekä lasten hyvinvoinnista huolestuneet sosiaalityöntekijät (lähettäjä) antaen oi-

keutuksen vanhempien ja yhteiskunnan (subjekti) tahdon ja halun kanavoimiseen (täyty-

minen) kohti lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamista (objekti). Keinona esite-

tään vanhempien ja ”kaikkien meidän”, yhteiskunnan aikuisten, kompetenssin (osaami-

nen) vahvistamista koskien lasten hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tähän liittyvän vas-

tuun ja vastuullisuuden sisäistämistä (haluaminen ja tahtominen). 

 

Tarinalinjassa ristiriita, vastakkainasettelu, rakentuu lasten hyvinvoinnin (tai huonovoin-

tisuuden) ja turvallisuuden (tai turvattomuuden) sekä vanhempien sekä yhteiskunnan vä-

liseen jännitteeseen. Ongelmana on ensisijaisesti vanhempien ja yhteiskunnan vastuutto-

muus (vastustaja): vanhemmat elävät aikuiskeskeisesti ja yhteiskunta on välinpitämätön 

ja yksilökeskeinen. Haasteeksi (vastustaja) esitetään myös yhteiskunnassa vallitsevia nor-

meja, jotka toisaalta leimaavat vanhempia (kyvyttömyys) ja näin vaikeuttavat lasten ja 

vanhempien avunsaantia ja toisaalta oikeuttavat (täytyminen) sosiaalityön puuttumaan 

Lähettäjä 
Apua ja suojelua tarvitsevat 
lapset 

Auttaja                                  
Sosiaalipalvelujen asiantunte-
mus ja olemassa olevat palve-
lut ja tukitoimet           
Julkinen valta (lainsäädäntö, 
poliittinen päätöksenteko) 
Asiantuntijatieto (tutkimukset, 
tilastot, projektit)  

Apuobjekti                              
Olemassa olevien palveluiden 
ja tukitoimien kehittäminen                                  
Ammattilaisten osaamisen 
vahvistaminen ja yhteistyön 
lisääminen 

Objekti                                   
Lasten oikeus hyvinvointiin 

Vastaanottaja                        
Lapset, joiden edut ja oikeu-
det toteutuvat                                         
Vanhemmat, jotka saavat tu-
kea ja apua kasvatustehtä-
väänsä 

Vastustaja                     
Yhteiskunnalliset normit 
Ammattilaisten puutteet am-
mattitaidossa ja käytännöissä 
Julkinen valta (lainsäädäntö, 
poliittinen päätöksenteko) 
Resurssit 

Subjekti                                   
Vanhemmat, joiden turvattava 
lasten hyvinvointi 
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perheiden yksityisyyteen. Vallitsevat normit ovat soluttautuneet myös sosiaalityöhön ja 

rapauttavat sosiaalityön ammattitaitoa (osaaminen). Myös julkisen vallan tekemät resurs-

sien leikkaukset (haluaminen säästää) hankaloittavat sosiaalityön (kykeneminen) mah-

dollisuuksia auttaa. 

 

Päämäärä saavutetaan ensisijassa sosiaalityön asiantuntemuksella (osaaminen): sosiaali-

palvelujen rakenteet ja ammattilaisten toimintakäytännöt sekä eri viranomaisten yhteistyö 

vastaavat sisällöltään ja laadultaan juuri vanhempien ja yhteiskunnan tarvetta (auttaja ja 

apuobjekti). Vanhempien toimijuus (kykeneminen) on siis vahvasti sosiaalityöstä riippu-

vainen, he eivät pysty täyttämään kasvatusvastuutaan itse. Julkinen valta ja asiantuntija-

tieto (auttaja) ovat sosiaalityön tukena: valtio pystyy (kykeneminen) ohjaamaan päätök-

sillään lasten hyvinvointiin ja etuun liittyviä asioita ja asiantuntijatieto toimii päätöksen-

teon ja sosiaalityön perusteena (osaaminen). Myös ”meidän kaikkien” yhteinen tahtotila 

auttaa. Sosiaalipalveluja ja ammattilaisten asiantuntemusta on syytä edelleen tehostaa 

(apuobjekti).  

 

Kokonaisuudessaan motivointi tapahtuu lasten ja vanhempien (vastaanottaja) puolesta: 

kun päämäärä saavutetaan lasten hyvinvointi, etu ja oikeudet toteutuvat ja vanhemmat 

kantavat kasvatusvastuunsa (kykeneminen, haluaminen ja tahtominen). 
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5 Johtopäätökset 
 

 

5.1 Subjektien asemoituminen ja suhde toisiinsa 
 

Mielipidekirjoitukset jakautuivat yhteensä kolmeen tarinalinjaan ja yhteensä seitsemään 

eri tarinaan. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että mielipidekirjoitus-

ten tavoitteena on osoittaa sosiaalipalvelujen toimintaympäristön ja toimintakäytäntöjen 

huonontavan korkeatasoisten ja asiakkaiden tarpeita vastaavien lastensuojelupalvelujen 

järjestämistä (tarinalinja 1.), ohjata lastensuojelupalveluja kokonaisuudessaan asiakas- ja 

lapsikeskeisemmäksi (tarinalinja 2.) ja korostaa lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin to-

teuttamisen ja toteutumisen ensisijaisuutta sekä vanhempien vastuuta lasten hyvinvoin-

nista (tarinalinja 3.). Seuraavissa kappaleissa käyn läpi kolme tarinalinjaa pysäytetyn ker-

tomuksen logiikan mukaisesti tuoden esiin toimijoiden välisen (1) vastakkainasettelun, 

(2) toiminnan ohjaamisen haluttua päämäärää kohti ja tähän liittyvän (3) päämäärän ja/tai 

toiminnan oikeuttamisen (Törrönen 1997, 239; 2001, 419; 2002, 526). 

 

Ensimmäisessä tarinalinjassa toimijoiden välinen vastakkainasettelu kytkeytyy sosiaali-

palvelujen toimintaympäristön ja toimintakäytäntöjen sekä sosiaalityön arvojen ja pää-

määrien väliseen ristiriitaan. Sosiaalityön mahdollisuuksia toteuttaa sen yhteiskunnallista 

perustehtävää uhkaavat sen toimintaympäristössä ja toimintakäytännöissä ilmenevät epä-

kohdat. Nämä epäkohdat ovat julkisessa tiedossa, mutta julkinen valta, poliittiset päättäjät 

ja kuntien/kaupunkien johtavat viranhaltijat, eivät ole tehneet asialle mitään, heikentäen 

näin tieten tahtoen sosiaalipalveluja. Päättäjät, kaikilla tasoilla, ovat tuijottaneet vain ra-

haa ja edellyttäneet tuloksellisuutta ja tehokkuutta karsien sosiaalityöltä resurssit toimia. 

Tätä kautta sosiaalityöntekijöiden mahdollisuudet auttaa (kykeneminen) ovat vaarantu-

neet. (<- Jännite: huoli vs. välinpitämättömyys, tunnistaminen vs. vähättely.) Sosiaali-

työlle osoitetaan myös vääränlaisia päämääriä (sosiaalityön täytyy toimia tietyllä tavalla).  

 

Utooppisesta tulkintakehyksestä käsin moraalisesti hyväksyttävää olisi tasokkaiden las-

tensuojelupalvelujen järjestäminen sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaiden tarpeiden 

mukaisesti. Sosiaalityöntekijät nähdään ammattilaisina (kykeneminen ja osaaminen), 

jonka vuoksi olisi oikeutettua saada rakenteet ja toimintakäytännöt kuntoon. Päättäjiin 

vedotaan usealla eri tavalla: luoden heille tahtoa korjata sosiaalityön tilanne myöntämällä 
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sosiaalityölle rahaa (vahvistamalla sosiaalityön kykenemistä) sekä vedoten julkisen val-

lan päätäntä- ja ohjausvaltaan (kykeneminen) linjata ja ohjata lainsäädännöllisesti sosiaa-

lityön tehtävää (tukemalla sosiaalityön kykenemistä). Julkista valtaa käytetään myös to-

tuutta palvelevana tietolähteenä: vain valtio ja erityisesti lainsäädäntö kykenee ohjaamaan 

sosiaalityötä. Lisäksi päämäärä oikeutetaan asiantuntijatiedolla: erilaiset tutkimukset ja 

tilastot kertovat totuuden lastensuojelun tilanteesta, sisällöistä ja tarpeista, tehden ja/tai 

näyttäen julkisen vallan ja päättäjien vastuuttomat toimet kyseenalaisiksi.  

 

Ensimmäiseen tarinalinjaan yhdistyy myös toinen tarinalinja, jonka keskiössä on sosiaa-

lityön palvelujärjestelmän ja sen toimintakäytäntöjen puolustaminen. Tässä tarinalinjassa 

moraalinen jännite virittyy sosiaalityön todellisten toimintakäytäntöjen ja sosiaalityön 

toimintakäytäntöjä koskevan julkisen mielipiteen välille. Ongelmallista on lastensuojelu-

palvelujen ja toimintakäytäntöjen jatkuva julkinen/yleinen mustamaalaaminen ja leimaa-

minen. Julkisuudessa annetaan ja halutaan ymmärtää, että lastensuojelupalvelujen toi-

mintakäytännöt perustuvat sosiaalityöntekijöiden mielivallalle tai, että toimintakäytännöt 

ovat jollakin tapaa epämääräisiä tai vaihtelevia. Tämä vääränlainen yleinen julkinen mie-

lipide uhkaa sosiaalityön perustehtävän toteuttamista ja toteutumista, sosiaalityön kyke-

neminen auttaa heikentyy. (<- Jännite: yleinen mielipide vs. viranomaiskäytännöt.) Nä-

kemys on ehdottomasti väärä ja se on korjattava, sillä toisin kuin julkisuudessa esitetään 

lastensuojelupalvelut ja sen toimintakäytännöt ovat asianmukaisia, tarkoituksenmukaisia 

ja perusteltuja (<- Utooppinen tulkintakehys). Palvelujärjestelmä perustuu kokonaisuu-

dessaan yhteisesti sovittuihin säännöksiin ja lainsäädäntöön, jotka ohjaavat ja mahdollis-

tavat sosiaalityön toimintakäytännöt (kykeneminen). Kunta/kaupunki omalta osaltaan 

varmistaa, että lastensuojelu vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaiden tarpeita. 

Myös lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät ovat ammattilaisia (osaaminen). Las-

tensuojelujärjestelmä on siis kokonaisuudessaan sellainen, joka pystyy (kykeneminen), 

osaa ja haluaa auttaa. (<- Totuus-tulkintakehys.) 

 

Toisessa tarinalinjassa moraalinen jännite muodostuu sosiaalityöntekijöiden ja eri viran-

omaisten toimintakäytäntöjen epäkohtien ja asiakkaiden saamien palvelujen välille. Vaa-

rana on, että sosiaalityön asiakkaita ei kohdata asiakas- ja lapsilähtöisesti. Asiakastyön 

laatu huolestuttaa, erityisesti lapsilähtöisyyden ja lasten edun unohtuminen. Ensimmäi-

nen ongelma on, että sosiaalipalvelujen, sosiaalityöntekijöiden ja koko viranomaisver-

koston toimintakäytännöt eivät ole yhdenmukaisia: haasteena on joko se, että (1) sosiaa-
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lipalvelujen ja muiden viranomaistahojen toimintakäytännöt eivät tue sosiaalityönteki-

jöitä (organisaation kykeneminen) tai organisaatiotasolla ei sitouduta asiakas- ja lapsikes-

keiseen päämäärään (organisaation tahtominen), tai se, että (2) sosiaalityöntekijät itse tai 

sosiaalityön kanssa yhteistyötä tekevät viranomaiset eivät tahdo, halua tai osaa toimia 

asiakas- ja lapsikeskeisesti tai (3) nämä molemmat asiat. Toinen ongelma ovat lainsää-

dännön epäkohdat, jotka mahdollistavat ennen kaikkea kirjavat viranomaiskäytännöt, 

mutta myös vanhempien epäasiallisen käytöksen. (<- Jännite: huoli vs. välinpitämättö-

myys, havaitseminen/tunnistaminen vs. kieltäminen/vähättely.)  

 

Utooppisesta tulkintakehyksestä käsin sosiaalityöltä ja koko viranomaisverkostolta vaa-

ditaan (täytyminen) yksiselitteisempää, yksilinjaisempaa, toimintaa asiakas- ja lapsikes-

keisyyden toteutumiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaalityön arvona tulee olla asiakas- ja 

lapsikeskeisyys (haluaminen toimia asiakas- ja lapsilähtöisesti) ja sosiaalityössä on toi-

mittava (täytyminen) aina tämän mukaisesti (tahtominen). Sosiaalityöllä on jo ymmär-

rystä (osaaminen) asiakas- ja lapsilähtöisyydestä, mutta tätä arvoa, sosiaalityötä eettisesti 

ja moraalisesti velvoittavaa asiaa, on hyvä edelleen kirkastaa. Sosiaalityö ei kuitenkaan 

pysty tähän yksin. Julkiseen valtaan vedotaan kahdella tavalla: Lainsäätäjiin vedotaan 

lainsäädännössä olevien epäkohtien tukkimiseksi (lainsäätäjien kykeneminen), jotta asia-

kas- ja lapsikeskeisyys vakiintuu vallitsevaksi käytännöksi. Päättäjiltä toivotaan (moti-

vointi, tahtominen) resurssien kohdentamista (päättäjien kykeneminen) sosiaalityöhön 

asiakas- ja lapsikeskeisen otteen varmistamiseksi (sosiaalityön kykeneminen). Edelleen 

painotetaan lastensuojeluorganisaatioiden kokonaisvaltaisen sitoutumisen mahdollisuutta 

(tahtominen) ja eri viranomaisten yhteistyön tärkeyttä (osaamisen yhdistäminen) asiakas- 

lapsikeskeisen työotteen vakiinnuttamiseksi.  

 

Ehdotettu päämäärä oikeutetaan (totuus-tulkintakehyksen pohjalta) korostamalla sosiaa-

lityön toimintaympäristön tukevan ja tarjoavan mahdollisuuksia asiakas- ja lapsikeskei-

selle sosiaalityölle (sosiaalityön osaamisen ja kykenemisen tuki). Myös lainsäädännön 

alleviivataan sekä edellyttävän että oikeuttavan linjauksillaan asiakas- ja lapsilähtöisen 

työotteen (sosiaalityön osaamisen ja kykenemisen tuki). Edelleen erilaiset projektit, hank-

keet ja tutkimukset vahvistavat monipuolisesti sosiaalityön ymmärrystä (osaaminen) 

asiakas- ja lapsikeskeisistä menetelmistä ja kehittävät sosiaalityön käyttöön oikeanlaisia 

menetelmiä. 
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Kolmannessa tarinalinjassa moraalinen vastakkainasettelu muodostuu huonovointisten, 

laiminlyötyjen, oman onnensa nojaan jätettyjen lasten ja erityisesti vanhempien, mutta 

myös koko yhteiskunnan välille. Lasten hyvinvointi on vaarassa ensisijaisesti siksi, koska 

vanhemmat ja yhteiskunta ovat välinpitämättömiä, vastuuttomia ja itsekeskeisiä, mutta 

myös siksi koska he/ne ovat osaamattomia, tietämättömiä ja kyvyttömiä. Tämän johdosta 

vaarana on lasten hyvinvoinnin heikkeneminen. Vanhempien ja koko yhteiskunnan vas-

tuu nuorista on vastoin ja/tai ristiriidassa suhteessa moraalisesti suotaviin normeihin ja/tai 

arvoihin. (<- Jännite: huoli/tunnistaminen vs. välinpitämättömyys/kieltäminen, lasten 

huonovointisuus vs. kasvatusosaaminen.) Lapsilla on oikeus hyvinvointiin, ”meidän 

kaikkien” tulee pitää heistä huolta. Mielipidekirjoituksissa vedotaankin vanhempien ja 

koko yhteiskunnan moraaliseen vastuuseen ja velvollisuuteen (täytyminen) lapsien hy-

vinvoinnin turvaamiseksi ja samanaikaisesti motivoidaan (haluaminen) toimimaan tähän 

suuntaan. Yhtäältä vanhemmille ja yhteiskunnalle luodaan velvoitteita ja toisaalta 

heille/sille valetaan tahtoa. Poliittisilla päättäjillä on osaamista (kykeneminen ja tahtomi-

nen) organisoida sekä tehdä poliittisia ja hallinnollisia ratkaisuja. Vanhemmat puolestaan 

tarvitsevat sosiaalityön tukea ja apua (sosiaalityön kykeneminen ja osaaminen) oman kas-

vatusvastuunsa kantamisessa (vanhempien kykeneminen) ja kasvatusosaamisensa vah-

vistamisessa (vanhempien osaaminen). Ehdotettu päämäärä oikeutetaan (totuus-tulkinta-

kehyksen mukaisesti) sosiaalityön palveluilla ja tukitoimilla, työmenetelmillä ja -väli-

neillä, jotka perustuvat sosiaalialan ammattilaisten asiantuntemukselle (osaaminen). Li-

säksi sosiaalityö liittoutuu julkisen vallan ja asiantuntijatiedon kanssa: Poliittisilla pää-

töksillä voidaan taata ja kehittää sosiaalipalveluja sekä tehdä lasten edun mukaisia perhe-

poliittisia päätöksiä. Asiantuntijatieto (tutkimukset, projektit jne.) tarjoaa tietoa sosiaali-

työn päätöksenteon ja käytäntöjen toteuttamisen tueksi.  

 

 

5.2 Subjektiasemat ja toimijuus 
 

Mielipidekirjoitusten asemoimat toimijoiden subjektiasemat jakautuivat neljään toimija-

asemaan: (1) julkisen vallan, (2) asiantuntijatiedon, (3) sosiaalityön ja (4) sosiaalityön 

asiakkaiden, lasten ja vanhempien, toimija-asemaan. Seuraavissa kappaleissa selvitän 

näiden subjektiasemien paikkaa, eli sitä millaiseen positioon mielipidekirjoitukset toimi-

jat asettavat (Hakkarainen & Törrönen 2002, 541; myös Autto 2012, 73–132). Myös tässä 

luvussa hyödynnän pysäytettyä kertomusta toimijoiden keskinäisen asemoitumisen ja 

suhteiden kuvaamiseksi (Törrönen 1997, 239; 2001, 419; 2002, 526). 
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Julkisen vallan (lainsäädännön, poliittisten päättäjien, kunnan/kaupunkien johtavien vi-

ranhaltijoiden) subjektiasema kuvastuu mielipidekirjoituksissa kolmella tavalla. Ensim-

mäiseksi argumentoidaan julkisen vallan toimivan tieten tahtoen välinpitämättömästi ja 

ajavan välinpitämättömyyttään, jopa tahallaan, sosiaalityön ahdinkoon talouspolitiikal-

laan ja uusliberalismiin nojaavilla tehokkuus- ja tulosvaatimuksillaan. Julkiseen valtaan 

ollaan voimakkaan tyytymättömiä. Julkisen vallan toimien vuoksi lastensuojelun mah-

dollisuudet sen perustehtävän toteuttamiseen ovat oleellisesti heikentyneet tai heikkene-

mässä ja tätä kautta lastensuojelun asiakkaiden elämäntilanteet huonontuneet ja ongelmat 

syventyneet. (<- Moraalisen vastakkainasettelun tulkintakehys.) Toiseksi julkisen vallan 

päätäntä- ja ohjausvaltaan vedotaan sosiaalityön resurssien vahvistamiseksi, sosiaalityön 

peruspalvelujen takaamiseksi ja kehittämiseksi sekä yhteiskunnallisten arvopäämäärien 

linjaamiseksi. Julkinen valta pystyy siis vahvistamaan, vaalimaan ja ohjaamaan lasten-

suojelun sosiaalityön toimintaympäristöä, työn tavoitteita ja työn tekemisen reunaehtoja 

sekä koko yhteiskunnan tasolla turvaamaan kansalaisten oikeudet. (<- Utooppinen tulkin-

takehys.) Kolmanneksi julkisen vallan nähdään juuri takaavan ja mahdollistavan laaduk-

kaan ja korkeatasoisen lastensuojelun sosiaalityön kehystämällä ja linjaamalla lastensuo-

jelupalveluja ja sen toimintakäytäntöjä. (<- Totuus-tulkintakehys.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että julkinen valta on mielipidekirjoituksissa hyvin vahva, 

jopa omavaltainen, toimija rajoittaen ja mahdollistaen sekä sosiaalityön että asiakkaiden 

toimijuutta. Julkisen vallan subjektiasema kuvastuu kaikkien muiden toimijoiden subjek-

tiasemaan: se voi päätöksillään ohjata kokonaisvaltaisesti muita toimijoita ja vaikuttaa 

muiden toimijoiden subjektiasemaan. Lisäksi julkisen vallan subjektiasema näyttäytyy 

asemana, jossa sen tulee suunnata kaikki kykynsä ja osaamisensa sosiaalityön tukemi-

seen. Mielipidekirjoituksissa julkisen vallan toimia oikeutetaan silloin, kun ne tukevat 

kirjoittajien omaa kantaa ja näkemystä. Julkisen vallan toimia kritisoidaan silloin, kun ne 

ovat mielipidekirjoittajien päämäärää vastaan. Mielenkiintoista mielestäni on se, että 

vaikka julkisen vallan ohjauskykyyn luotetaan, lainsäädännöllinen ohjailu ja ennen kaik-

kea sen noudattaminen näyttäytyy monimutkaisena ja jopa vaikeana.  

 

Asiantuntijatieto (erilaiset tutkimukset, projektit, tilastot jne.) toimii laajasti totuus-tul-

kintakehyksenä, jossa toimijoiden erilaisten asemointien kautta saadaan aikaan niin mo-

raalista vastakkainasettelua kuin utooppisia tulkintakehyksiä oikeuttamaan haluttuja pää-
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määriä. Asiantuntijatieto toimii laajasti toimijoiden subjektiasemien ja/tai toiminnan pe-

rusteena/perustana. Asiantuntijatietoon viitataan pyrittäessä argumentoimaan lastensuo-

jelun asiakkaiden tilanteista ja tarpeista, kuten osoittamaan lasten hyvinvoinnin uhkate-

kijöitä, sekä kerrottaessa lastensuojelupalvelujen tilanteesta, kuten lastensuojelun asia-

kasmääristä. Asiantuntijatieto toimii myös perusteluna vaatimuksille tietynlaisten toimin-

takäytäntöjen käytölle, käyttöönotolle ja kehittämiselle. Lisäksi asiantuntijatieto vahvis-

taa sosiaalityöntekijöiden asiantuntemusta, esimerkiksi koulutusten ja projektien kautta. 

Mielipidekirjoituksissa viitataan myös siihen, että julkinen valta voi käyttää asiantuntija-

tietoa omien valintojensa perusteena. Kaikissa tarinalinjoissa asiantuntijatieto toimii pää-

määrän oikeutuksena (totuuden tulkintakehyksenä), sitä hyödynnetään omien tavoittei-

den ja toimija-aseman vahvistamiseksi/osoittamiseksi. Asiantuntijatietoa vastaan ei esi-

tetä kritiikkiä, enemminkin esitetään suurempaa tarvetta asiantuntijatiedolle. Kaiken 

kaikkiaan luottamus asiantuntijatietoon on vahvaa. 

 

Sosiaalityön subjektiasema asettuu tarinalinjoittain seuraavasti: Ensimmäisessä tarinalin-

jassa sosiaalityön subjektiasema asettuu suhteessa julkisen vallan määräysvaltaan, eten-

kin lainsäädäntöön ja resursseihin, ja tätä kautta lastensuojelun toimintaympäristössä ja 

toimintakäytännöissä mahdollistuviin ja rajoittuviin tekijöihin. Subjektiasema näyttäytyy 

sosiaalityön oman professionaalisen logiikan ja markkinaorientoituneen logiikan välisenä 

toimijuutena: sosiaalityö painii moraalisessa ja eettisessä ristiriidassa asiakkaiden ja ra-

kenteiden välissä. Tässä tarinalinjassa sosiaalityön subjektiaseman voi nähdä taisteluna 

julkista valtaa vastaan ja sen oman professionaalisen aseman puolesta. (<- Moraalisen 

vastakkainasettelun tulkintakehys.) Erityisesti tavoitellaan sosiaalityön profession yhteis-

kunnallista arvostusta, ymmärrystä sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuudesta, tiedoista, 

taidoista ja etiikasta. Lisäksi tavoitellaan toimintaympäristön ja toimintakäytäntöjen jär-

jestämistä siten, että vaativa asiakastyö pystytään toteuttamaan parhaalla mahdollisella 

tavalla osaavien ja pätevien sosiaalityön ammattilaisten asiantuntemuksella. (<- Utooppi-

nen tulkintakehys.) Mielipidekirjoituksissa korostuu sosiaalityöntekijöiden vahva luotta-

mus omaan asiantuntemukseen, sosiaalityöntekijöiden tietoihin, taitoihin, kokemuksiin ja 

mielipiteisiin. (<-Totuus-tulkintakehys.)  

 

Toisessa tarinalinajassa sosiaalityön subjektiasema jakautuu kahtia. Ensimmäiseksi sosi-

aalityöntekijät ovat asiakas- ja lapsikeskeisen työotteen asiantuntijoita, jotka osaavat toi-

mia asiakas- ja lapsilähtöisesti. Sosiaalityöntekijät ovat siis osaavia toimijoita, jotka pal-

velevat erityisesti lasten etua, mutta myös aikuisten. (<-Totuus-tulkintakehys.) Toiseksi 



78 
 

 
 

sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuudessa on puutteita, heiltä puuttuu halu, tahto, osaami-

nen tai kyky tehdä työtä asiakkaiden edun ja oikeuksien mukaisesti. Näin sosiaalityön 

subjektiasema on arvioinnin ja jopa kyseenalaistuksen kohteena. (<- Moraalisen vastak-

kainasettelun tulkintakehys.) Asiakas- ja lapsikeskeisyyden nähdäänkin edellyttävän uu-

denlaista sosiaalityötä ja tämän katsotaan avaavan tarvetta uudenlaisille käytännöille. 

Tämä puolestaan edellyttää sosiaalityön (toimija-aseman) uudelleen järjestämistä tai ai-

nakin uudelleentarkastelua. (<- Utooppinen tulkintakehys.) Kokonaisuudessaan kysymys 

on ennemmin tiedon puutteesta tai pakosta toimia sosiaalipalvelujen rakenteiden edellyt-

tämällä tavalla kuin tahallisesta laiminlyönnistä. Juuri sosiaalityöntekijöiden osaamisen 

puutteilla perustellaan tarvetta sosiaalityön asiantuntemuksen vahvistamiselle. (<-To-

tuus-tulkintakehys.) 

 

Kolmannessa tarinalinjassa sosiaalityön subjektiasema näyttäytyy ensisijaisesti pyrki-

myksenä kontrolloida vanhempia ja puolustaa lasten etua. Sosiaalityö toteuttaa vahvasti 

viranomaisstatukseen, kontrolliin ja tukeen, perustuvaa toimijuuttaan. Sosiaalityö on las-

ten ja vanhempien asiantuntemuksen yläpuolella, sen (subjekti)asemaa ei kyseenalaisteta. 

(<- Moraalisen vastakkainasettelun tulkintakehys.) Sosiaalityön subjektiasema näyttäy-

tyy asemana, jolla on tietoa asiakkaiden tarpeista ja elämismaailmasta sekä siitä, kuinka 

asiakkaita voidaan auttaa, tukea ja ohjata sosiaalityön avulla. Sosiaalityön tehtävänä on 

toimia yhteiskunnassa yhteisesti jaettujen arvojen puolesta. (<- Utooppinen tulkintake-

hys.) Sosiaalityöllä on osaamista määritellä lasten ja vanhempien tarpeet ja se pystyy 

omaan osaamiseensa nojaten vaikuttamaan lasten ja vanhempien toimintaan. (<-Totuus-

tulkintakehys.)  

 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että sosiaalityön subjektiasema on kontekstuaalista, 

se vaihtelee suhteessa muihin subjektiasemiin: lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sub-

jektiasema kytkeytyy julkisen vallan, tiedon/tieteen, sen kanssa työskentelevien muiden 

viranomaisten ja asiakkaiden subjektiasemiin. Sosiaalityön subjektiasema on muista toi-

mijoista kiinni. Näin lastensuojelun sosiaalityötä kuvaa moninaisuus: sosiaalityön sub-

jektiasema ei ole vakaa vaan enemmin moninainen. Kohtalaisen selvää on se, että sosiaa-

lityön painopiste on asiakastyössä. Sen sijaan se, millaisia toimintamalleja sosiaalityössä 

voidaan hyödyntää, on hajanainen (vrt. esimerkiksi tarinalinjan 2. asiakas- ja lapsikeskei-

syyttä ja tarinalinjan 3. kontrollia). Voidaan myös todeta, että sosiaalityö pyrkii (kaikin 

tavoin) vahvistamaan asiantuntemustaan ja asemaansa yhteiskunnallisena toimijana/vi-
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ranomaisena. Vaikka näin on, sosiaalityö ei pysty toiminaan yksin vaan sosiaalityönteki-

jöiden oma osaaminen, asiantuntijuus, vaatii rinnalleen asiantuntijoiden verkoston, joka 

koostuu julkisesta vallasta, muista viranomaisista ja asiantuntijatiedosta (tutkimuksista, 

projekteista jne.). Sen sijaan sosiaalityö ei välttämättä vaadi rinnalleen asiakkaita, vaan 

asiakkaat ovat nimenomaan työn kohteita. (Kuvaan asiakkaiden subjektiasemaa seuraa-

vissa kappaleissa tarkemmin). Kaiken kaikkiaan luottamus sosiaalityön asiantuntijuuteen, 

mahdollisuuksiin ja kyvykkyyteen auttaa on vahva (muiden toimijoiden mahdollistaessa 

tämän).  

 

Mielipidekirjoituksissa lasten subjektiasema on kahtalainen: Toisaalta lasten subjekti-

asema näyttäytyy marginaalilapsen-asemana. Tällä tarkoitan sitä, että lapset edustavat 

kaltoinkohdeltuja, heitteillejätettyjä ja huono-osaisia, jo nyt tai tulevaisuudessa syrjäyty-

neitä, lastensuojelun tämänhetkisiä tai lastensuojeluasiakkuuteen päätyviä asiakkaita. 

Tästä näkökulmasta lapset ovat passiivisia uhrin asemassa olevia toimijoita. Toisaalta 

lasten subjektiasema piirtyy toimijana, jonka oikeuksien tulisi toteutua ja jonka oikeuksia 

tulisi kunnioittaa. Mielipidekirjoituksissa siis lapsista tehdään erilaisia luokituksia ja ka-

tegorioita, joiden pohjalta varsinaiset päämäärät voidaan asettaa, panna täytäntöön ja saa-

vuttaa. (<- Totuus-tulkintakehys.) Tämä toteutuu seuraavilla tavoilla: Yhtäältä lasten kal-

toinkohtelu, heitteillejättö ja huonovointisuus ovat merkkejä riskeistä, vaaroista ja epä-

kohdista, jotka pitää poistaa yhteiskunnan laajamittaisin ponnistuksin niin julkisen vallan, 

sosiaalityön ja muiden viranomaisten kuin vanhempien ja ”kaikkien meidän” toimesta. 

Toisaalta lasten etu asetetaan päämääräksi, kaikkea toimintaa ohjaavaksi muutoksen 

suunnaksi, joka täytyy tavoittaa niin ikään koko yhteiskunnan panostamin ponnistuksin. 

(<- Moraalisen vastakkainasettelun tulkintakehys, jossa lapset asetetaan yhteiskunnan oh-

jauksen piiriin, jotta utooppinen tulkintakehys voitaisiin saavuttaa tai saisi toteuttamis-

voimansa.) Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että mielipidekirjoituksissa lasten toimi-

juudelle annetaan vähän tilaa. Lapset ovat juridiikan kohteita, eivät itsenäisiä tietäviä ja 

taitavia toimijoita. Lasten subjektiasema on mielipidekirjoituksissa kohtalaisen heikko. 

 

Vanhempien subjektiasema tulee ilmi erityisesti tarinalinjassa kolme. Tarinalinjassa 

kolme jako sosiaalityön ja vanhempien subjektiasemien välillä on selvä. Lasten huono-

vointisuus johtuu vanhempien käyttäytymisestä: vanhemmat eivät osaa tai halua kasvat-

taa lapsiaan. Vanhempien kasvatusosaaminen on monella tavalla arvioinnin, paheksun-

nan ja kritiikin kohteena. Vanhempien subjektiasema määräytyy enemmin heidän omi-
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naisuuksiensa perusteella ja vanhemmat eivät asemoidu sosiaalityön rinnalle täysivaltai-

siksi tai tasavertaisiksi osallisiksi (me vs. muut). Oleellista on, että vaikka vanhemmille 

langetetaan kasvatusvastuu (ratkaisijan tehtävä), vanhempien kykyyn ratkaista ongelma 

ei juurikaan luoteta. Vanhempien tehtävänä on antautua sosiaalityön ohjausnuoraan: hei-

dän täytymisensä, osaamisensa, kyvykkyytensä ja haluamisensa kytkeytyy sosiaalityö-

hön. (<- Moraalisen vastakkainasettelun tulkintakehys, jossa vanhempia asemoidaan so-

siaalityön sääntelyn piiriin, jotta utooppinen tulkintakehys voitaisiin saavuttaa tai saisi 

toteuttamisvoimansa.) Sosiaalityön tehtävänä on vanhempien moraalinen vastuuttaminen 

kasvatusvastuuseen ja tämän kasvatusvastuun tukeminen (lasten hyvinvoinnin toteutu-

miseksi ja toteuttamiseksi) (<- Totuus-tulkintakehys).  

 

Tarinalinjoissa yksi ja kaksi mainitaan vanhempien oikeus saada palveluja asiakaslähtöi-

sesti ja oman tarpeen edellyttämällä tavalla, mutta heidän subjektiasemansa kytkeytyy 

lasten subjektiasemaan: vanhemmat hyötyvät lasten ohella tai lasten kautta lastensuoje-

lupalveluista. Vanhemmat ovat välillisiä vastaanottajia: lasten edun ja oikeuksien toteu-

tuessa myös vanhempia tuetaan. Toiminnan ensisijaisena päämääränä on siis palvella las-

ten etua, ei vanhempien. Voidaan todeta, että tämä subjektiasema ei ole kovinkaan voi-

makas ja se näyttäytyy eritoten suhteessa lapsiin. Kuitenkin mikäli perheet, lapset ja van-

hemmat, saavat (sosiaalityön) tukea ja apua heidän mahdollisuutensa toimia ja osaami-

sensa kasvavat merkittävästi. (<- Moraalisen vastakkainasettelun tulkintakehys, jossa 

vanhempia asemoidaan suhteessa lapsiin, jotta utooppinen tulkintakehys voitaisiin saa-

vuttaa tai saisi toteuttamisvoimansa.) 

 

Näiden neljän edellä kuvaamani subjektiaseman lisäksi mielipidekirjoituksissa on muita 

subjektiasemia, jotka ovat tulleet esiin aineiston analyysin yhteydessä (luvussa 4) ja ala-

luvussa 5.1. Tällainen subjektiasema on esimerkiksi yhteiskunta/kansalaiset (”me 

kaikki”) tai sosiaalityön kanssa yhteistyössä toimivat viranomaiset. Jätän näiden subjek-

tiasemien käsittelyn pois, koska ne näyttäytyvät aineistossa muiden subjektiasemien yh-

teydessä, kuten kaikkien kansalaisten vastuuna toimia lasten edun mukaisesti tai sosiaa-

lityön kanssa yhteistyössä toimivien viranomaisten toiminnan kytkeytymisenä lainsää-

däntöön ja sen linjauksiin. Jätän näiden subjektiasemien käsittelemisen pois myös siksi, 

koska nämä toimijat eivät mielestäni ole saaneet mielipidekirjoituksissa merkittäviä sub-

jektiasemia. 
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6 Pohdinta ja jatkotutkimusaiheita 
 

 

Subjektiaseman käsite on moninainen. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut sen rakentu-

mista rajatusta näkökulmasta käsin, pitäytyen temporaalisessa näkökulmassa. Subjekti-

aseman rakentumista olisi mielekästä syventää yhdistämällä temporaaliseen näkökul-

maan spatiaalinen ja positionaalinen näkökulma. Tällöin pystyttäisiin tekemään näky-

väksi subjektiasemien tilannekohtaisuus, moninaisuus, kiistanalaisuus ja neuvoteltavuus 

(Törrönen 2000, 243). 

 

Puhetapojen analyysissa voidaan kiinnittää huomiota hyvin monenlaisiin tekijöihin (Tör-

rönen 2005, 154). Tämän tutkimuksen perspektiivi on rajautunut tarkastelemaan mielipi-

dekirjoituksia lausuman tasolla. Semiotiikka tarjoaa kuitenkin paljon syvemmän ja laa-

jemman analyysivälineistön sen analysoimiseksi minkälaisista aineksista ja millaisin me-

kanismein erilaiset tekstit rakentuvat merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi. Mielipidekir-

joitusten analyysia voisi syventää enonsiaation ulottuvuudella. Enonsiaatiossa tekstin lu-

kijaa motivoidaan toimimaan (Törrönen 1997, 226) ja näin tutkimuksessa pysyttäisiin 

selvittämään, miten reaalimaailman toimijoita teksteissä suostutellaan tai kehotetaan toi-

mimaan tietyllä tavalla (Autto 2012, 47). Olisi mielenkiintoista ja tärkeää selvittää, mil-

laisia yleisöjä tai joitakin ryhmittymiä ja jäseniä tekstit pyrkivät motivoimaan. Enonsiaa-

tion kautta pystyisi erittelemään sitä, millaisia identiteettejä tarjoaa itselle (puhujakuva) 

ja vastaanottajalle (yleisökuva) ja tätä kautta analysoimaan mitä yleisö- ja kertojaposi-

tioita tekstissä muodostuu (Törrönen 1997, 227). 

 

Tutkimuksen empiiristä aineistoa voisi laajentaa. Olisi mielenkiintoista yhdistää tutki-

mukseen esimerkiksi sosiaalityön asiakkaiden mielipidekirjoituksia tai laajemmin yleisö-

osastokirjoituksia tai vaikkapa Helsingin Sanomien (tai muiden sanomalehtien) pääkir-

joituksia. Myös laajempi otos eri sanomalehtien kirjoituksista syventäisi mahdollisesti 

tutkimuksen empiiristä osuutta. Edelleen mielipidekirjoitusten historiallinen tarkastelu 

voisi olla hedelmällinen. Esimerkiksi Helsingin Sanomien digiarkisto ulottuu vuoteen 

1990 saakka, jolloin mielipidekirjoituksia koskeva tutkimus edustaisi varsin kattavasti 

historiallista perspektiiviä. 
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Tässä tutkimuksessa olen pitäytynyt tiukasti aineistossa itsessään ja semioottisessa ana-

lyysissa tekstin merkityssisältöjen tasolla. Olen halunnut olla kaikin tavoin avoin aineis-

tolle (Eskola & Suoranta 2014, 19) ja analysoinut perusteellisesti tutkimusaineistoa sekä 

selvittänyt mitä aineisto itsessään kertoo. Tässä tutkimuksessa olen tavallaan testannut 

sitä, voiko mielipidekirjoitusaineisto mahdollistaa syvällisen analyysin (Kantola 1998, 

146) ja selvittänyt sitä, voiko semioottista analyysia käyttää mielipidekirjoitusten analy-

soinnissa. Vastaan kyllä voi: Mielipidekirjoitukset tutkimusaineistona antavat hyvän 

mahdollisuuden perinpohjaiseen aineistolähtöiseen analyysiin. Mielestäni tiukan aineis-

tolähtöinen semiotiikka tarjoaa uuden näkökulman lastensuojelun sosiaalityön tutkimi-

seen. Näen myös semioottisen analyysin itsessään olevan uusi avaus julkisuudessa käy-

tävän lastensuojelun sosiaalityön tutkimiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa en ole laajentanut tarkasteluani teoreettiseen suuntaan. Tutkimuk-

seni on rakentunut hyvin aineistolähtöisesti, ilman teoreettisia käsitteitä. Yksi suunta ke-

hittää ja syventää tätä tutkimusta olisi toimintakykyviitekehys, jota esimerkiksi Kai Al-

hanen (2014) lastensuojelun sosiaalityön tutkimuksessa ja Jyrki Jyrkämä (2008) sosiaali-

gerontologiassa ovat käyttäneet näkökulmanaan. Jyrkämä (2008) ja Alhanen (2014) ovat 

molemmat hyödyntäneet Amartya Senin toimintakyky (cabability) käsitettä pohtiessaan 

ihmisten mahdollisuutta toimia ja valita. Toimintakyky käsitteenä tarkoittaa ihmisen ky-

kyä tehdä sellaista, mitä hän arvostaa omassa elämässään niin työssä kuin vapaa-ajalla. 

Toimintakyky toteutuu suhteessa hyödykkeisiin, kuten esimerkiksi yhteiskunnan tai työ-

yhteisön rakenteisiin, se ei ole itsessään hyödyke. (Herne 2012, 179–180.) Alhanen 

(2014, 27–28) toteaa, että toimintakykyviitekehys on mielenkiintoinen ja hedelmällinen 

tapa tarkastella sitä, miten lastensuojelun asiakkaat, sosiaalityöntyöntekijät ja heidän yh-

teistyökumppaninsa kykenevät toimimaan sosiaalipalvelujärjestelmän puitteissa. Yli-

päänsä toimintakyky-viitekehystä on Suomessa käytetty ja kehitelty suhteellisen vähän 

(Jyrkämä 2008, 200; Alhanen 2014, 27). Jyrkämän (2008, 200) mukaan toimintakykyvii-

tekehystä olisikin hyvä viedä eteenpäin empiirisellä tutkimuksella ja teoreettisella jatko-

kehittelyllä. 

 

Mielestäni tämä tutkimus itsessään tuottaa ymmärrystä sosiaalityön toimintakyvystä. Tai 

enemmin olen tässä aineistolähtöisessä analyysissa saapunut toimintakyvyn äärelle. Eri-

tyisesti aineiston analyysi luvussa tarinalinjoista tekemäni yhteenvedot (alaluvut 4.2.4, 

4.3.3 ja 4.4.3) ja johtopäätökset (luku 5) kuvaavat sosiaalityön toimintakykyä hyvin tar-
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kasti ja monipuolisesti. Näissä luvuissa kuvaan sitä millaiset asiat mahdollistavat, oikeut-

tavat ja velvoittavat sosiaalityöntekijöitä toimimaan ja miten sosiaalityön subjektiasema 

rakentuu suhteessa muihin toimijoihin. Tutkimukseni tarjoaa itsessään hyvin aineistoläh-

töisen kuvan sosiaalityön toimintakyvystä ja sen teoreettinen laajentaminen ja syventä-

minen olisi jatkotutkimuksen paikka.  

 

Mielestäni tutkimukseni osoittaa, että toimintakyky näyttää olevan olennainen asia julki-

sessa mielipidekirjoituskeskustelussa lastensuojelun sosiaalityöstä ja tätä kautta oletetta-

vasti myös lastensuojelun käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Mielipidekirjoitusten 

analyysi osoittaa mielestäni, että toimintakyky pohdituttaa ja koskettaa niin sosiaalityön-

tekijöitä, asiakkaita kuin poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä. Myös tämä vakuuttaa minut 

siitä, että tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen laajentaminen toimintakyvyn 

suuntaan olisi hedelmällistä.  

 

Alhanen (2014, 27) esittää, että toimintakyky avaa ymmärrystä muun muassa sosiaali-

työntekijöiden tunteisiin ja ajatuksiin. Edelleen Jyrkämä (2008, 200) toteaa, että toimin-

takyky saa syvyyttä nimenomaan modaliteettien kautta. Lastensuojelutyöhön liittyvää 

epävarmuutta, eettisiä ja moraalisia ristiriitoja sekä emotionaalisesti kuormittavia aiheita 

voisi olla hyvinkin hedelmällistä syventää toimintakyvyn ja modaliteettien avulla. Moda-

liteettien kautta tarkasteltaessa toimintakyky voisi myös selventää sosiaalityön ulkoiseen 

toimintakykyyn (sosiaalipalvelujen rakenteisiin) ja ajatteluun ja tunteisiin (sisäinen toi-

mintakyky) liittyviä asioita, kuten sitä, mihin sosiaalityöntekijä suuntautuu, mitä tavoit-

telee ja mitä haluaa, toisin sanoen mihin sosiaalityöntekijä kykenee, mitä osaa, millaisia 

rajoitteita tai esteitä sekä valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on olemassa.  

 

Mielestäni mielipidekirjoituksia voidaan pitää sosiaalityöntekijöiden kirjoituksina itses-

tään itselle. Tarkoitan tällä sitä, että he työstävät ja käsittelevät omaa toimintakykyään 

mielipidekirjoituksissa. Toisin sanoen he kirjoittavat omasta työstään itselle ja toisille ra-

kentaen, muovaten ja neuvotellen ymmärrystään sosiaalityön tavoitteista, tehtävästä ja 

toimintaympäristöstä sekä siitä mihin suuntaan sosiaalityötä tulisi kehittää tai suunnata. 

Kysymys on sosiaalityön subjektiaseman avaamisesta itselle ja muille, siitä mistä (toi-

mija-)asemasta käsin sosiaalityötä tehdään ja mitä asioita tähän liittyy. (esim. Epstein 

1999; Juhila 2009.) Myös tämän kaltainen sosiaalityön subjektiaseman teoreettinen tar-

kastelu olisi yksi mielenkiintoinen tutkimussuunta, jolla tekemääni tutkimusta voisi laa-

jentaa ja syventää. Sosiaalityön subjektiasemaa voisi tarkastella oman työn tuottamisena, 
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ohjaamisena, sosiaalityön aseman vahvistamisena, rakentamisena ja/tai paikanhakemi-

sena. Kysymys on eräänlaisista minätekniikoista, toisin sanoen tiedoista ja käytännöistä, 

joiden kautta ihmiset pyrkivät itse ohjaamaan itseään (esim. Alhanen 2007; Kaisto 2010). 

Tämä tutkimus osoittaa, että sosiaalityöntekijät kysyvät mielipidekirjoituksissaan mitä 

lastensuojelun sosiaalityö oikeastaan on? Tutkimukseni tulokset havainnollistavat, että 

lastensuojelun sosiaalityössä jaetaan jollakin tasolla yhteisiä arvoja, periaatteita ja toimin-

takäytäntöjä, mutta samalla siinä on ristiriitoja ja jännitteitä, joissa on kysymys sosiaali-

työn rakenteellisista ja sosiaalityöntekijöiden itse kokemista ristiriidoista ja jännitteistä. 

Näin toimintakykyisyyden ja minätekniikoiden yhdistäminen olisivat teoreettisesti yh-

teen sovitettavia. 

 

Tämän tutkimuksen lopuksi totean, että mielipidekirjoitukset tutkimusaineistona ja se-

miotiikka teoreettisena viitekehyksenä tarjoavat monipuolisen, hedelmällisen, omintakei-

sen ja rikkaan jäsennyksen lastensuojelun sosiaalityön maailmasta. 
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Harré, Rom & Langenhove, Luk van 1999: Positioning theory: moral contexts of inten-

tional action.  Blackwell. Oxford. 
Harrikari, Timo 2008: Riskillä merkityt: lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politii-

kassa. Hakapaino. Helsinki. 
Harrikari, Timo 2011: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden pahoinvointi eduskuntaesitysten 

valossa 1970–2006. Teoksessa: Satka, Mirja, Alanen, Leena, Harrikari, Timo 
& Pekkarinen, Elina (toim.): Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Vastapaino. 
Tampere, 319–349. 

Heinonen, Sanna 2016: ”Nyt puhuvat sosiaalityöntekijät!” Mielipidekirjoitukset raken-
teellisen sosiaalityön välineenä. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuri-
tieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto. 

Herne, Kaisa 2012: Mitä oikeudenmukaisuus on? Gaudeamus. Helsinki. 



86 
 

 
 

Hirvelä, Anu 2013: Sosiaalityöntekijän julkisuuskuva mediassa – Diskurssianalyysi Hel-
singin Sanomien vuoden 2010 artikkeleista. Pro gradu -tutkielma. Kulttuuri- ja 
yhteiskuntatieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.  

Jallinoja, Riitta 2006: Perheen vastaisku.  Familistista käännettä jäljittämässä. Gaudea-
mus. Helsinki. 

Johnson, Roy 2004: What is close reading? A brief guide to advanced reading skills. 
Mantex. http://www.mantex.co.uk/2009/09/14/what-is-close-reading/. Viitattu 
29.2.2017. 

Jokinen, Arja 2000: Narratiivit muutostyön resurssina. Teoksessa Jokinen, Arja & Suo-
ninen, Eero (toim.): Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapia-
työn arjesta. Vastapaino. Tampere, 131–166. 

Jokinen, Arja 2006: Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. Teoksessa Jokinen, 
Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (toim.): Diskurssianalyysi liikkeessä. Vas-
tapaino. Tampere, 37–53. 

Jokinen, Arja & Juhila Kirsi 1999: Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Teoksessa 
Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (toim.): Diskurssianalyysi liik-
keessä. Vastapaino. Tampere, 54–100. 

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja 1995: Tulkitseva sosiaalityö. Teoksessa Joki-
nen, Arja, Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaali-
set ongelmat. Konstruktionistinen näkökulma. Gummerus. Jyväskylä, 9–31. 

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 1993: Diskursiivinen maailma. Teoreettiset 
lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & 
Suoninen, Eero (toim.): Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Tampere, 17–
47. 

Juhila, Kirsi 1993: Miten tarinasta tulee tosi: Faktuaalistamisstrategiat viranomaispu-
heessa. Teoksessa Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (toim.): Dis-
kurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Tampere, 151–188. 

Juhila Kirsi 2009: Objektivointi ja subjektivointi sosiaalityön käytännöissä: Michel Fou-
cault'n perintöä tulkitsemassa. Teoksessa Mäntysaari, Mikko, Pohjola, Anneli & 
Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–66. 

Jyrkämä, Jyrki 2008: Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä: hahmottelua teoreettis-me-
todologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 22(4), 190–203. 

Jyrkämä, Jyrki 2014: Vanheneminen muutosprosessina: eläkkeellesiirtymispohdintoja ar-
jesta ja toimijuudesta. Gerontologia 28(1), 43–46. 

Kain, Patricia 1998: How to Do a Close Reading. Strategies for essay writing. Harvard 
College Writing Center. http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-
close-reading. Viitattu 29.2.2017. 

Kaisto, Jani 2010: Kääntämisen sosiologia hallinnan analytiikan työkaluna. Teoksessa 
Kaisto, Jani & Pyykkönen, Miikka (toim.): Hallintavalta. Gaudeamus. Helsinki, 
49–70. 

Kananoja, Aulikki 2017: Sosiaalityö ammattina. Teoksessa Kananoja, Aulikki, Lähtei-
nen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.): Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma. 
Tallinna, 27–32. 

Kansallinen mediatutkimus 2016: KMT syksy 2015/ kevät 2016:lukijamäärät ja koko-
naistavoittavuudet. Media Audit Finland. http://mediaauditfinland.fi/wp-con-
tent/uploads/2016/09/KMTS15K16_Lukijam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t 
_ja_kokonaistavoittavuudet.pdf. Viitattu 9.12.2016. 

Kantola, Anu 1998: Tärkeintä on olla aito: Poliittisten uutisten dramaturgia. Teoksessa 
Kantola, Anu, Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.): Media-analyysi, teks-
tistä tulkintaan. Tammer-Paino. Tampere, 122–148. 



87 
 

 
 

Kantola, Anu, Moring, Inka & Väliverronen, Esa 1998: Miten mediaa luetaan? Teoksessa 
Kantola, Anu, Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.): Media-analyysi, teks-
tistä tulkintaan. Tammer-Paino Oy. Tampere, 5–13. 

Karvonen, Erkki 1999: Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Gaudeamus. Helsinki. 
Korhonen, Inkeri & Oksanen, Katja 1997: Kertomuksen semiotiikkaa. Teoksessa Sulku-

nen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen sosiologian näkökulmia. 
Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. Gaudeamus. Tam-
pere, 54–71. 

Kääriäinen, Aino 2007: Epävarmuuden sieto ja kirjoitettu tieto sosiaalityössä. Teoksessa 
Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino. Tampere, 
247–265. 

Laine, Terhi 2008: Sosiaaliohjaus ja asiakkaan subjektiasema diakonialaitoksissa. Janus 
16(3), 228–244. 

Laine, Terhi & Saurama, Erja 2009: Semiotic Analysis in the Study of Social Work. So-
cial Work & Society 7(2), 261–272. 

Lastensuojelulaki 2007: Lastensuojelulaki 417/2007 
Laulaja, Petra 2011: Varhaista puuttumista vai varhaista leimaamista? Laadullinen tutki-

mus ehkäisevästä lastensuojelusta Helsingin Sanomien lastensuojelua koske-
vassa keskustelussa vuosina 2008–2010. Pro gradu -tutkielma. Kulttuuri- ja yh-
teiskuntatieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto. 

Levikkitilasto 2015: Levikkitilasto LT2015. Media Audit Finland. http://mediaauditfin-
land.fi/wp-content/uploads/2016/06/LTtilasto2015.pdf. Viitattu 9.12.2016. 

Liikanen, Elina 2013: Sosiaalityö julkisessa lastensuojelukeskustelussa – sosiaalityön se-
lonteot ja tapaus Eerika. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 
yksikkö. Tampereen yliopisto. 

Mäkelä, Klaus 1990: Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa Mäkelä, 
Klaus (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus. Hel-
sinki, 42–61. 

Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi 2012: Media markkinoilla: johdatus joukkoviestintään 
ja sen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere. 

Parton, Nigel & O’Byrne, Patrick 2000: Constructive Social Work. Towards a new prac-
tice. Palgrave. Basingstoke. 

Porkka, Mari 2015: Valta, valvonta ja kutsumus – mielikuvia lastensuojelutyöstä. Pro 
gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yli-
opisto. 

Puonti, Annamaija 2004: Lastensuojelu ja julkisuus. Teoksessa Puonti, Annamaija, Saar-
nio, Tuula & Hujala Anne (toim.): Lastensuojelu tänään. Tammi. Helsinki, 335–
341. 

Pätiälä, Annika 2016: Lastensuojelu mediassa. Sanomalehden kirjoitusten rakentama jul-
kisuuskuva vuosina 2014–2015. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tie-
dekunta. Lapin yliopisto. 

Reunanen, Esa 2003: Budjettijournalismi julkisena keskusteluna. Tekstianalyyttisiä nä-
kökulmia suomalaiseen ja ruotsalaiseen budjettikirjoitteluun. Tampere Uni-
versity Press. Tampere. 

Saurama, Erja 2002: Vastoin vanhempien tahtoa. Helsingin kaupungin tietokeskus. Hel-
sinki. 

Smolej, Mirka 2011: News Media, Crime and Fear of Violence. Oikeuspoliittinen tutki-
muslaitoksen julkaisuja 257. Helsinki. 

Sosiaalihuoltolaki 2014: Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. 
Sulkunen, Pekka 1997: Todellisuuden ymmärrettävyys ja diskurssianalyysin rajat. Teok-

sessa: Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen sosiologian nä-
kökulmia. Gaudeamus. Helsinki, 13–53. 



88 
 

 
 

Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka 1997a: Arvot ja modaalisuus sosiaalisen todellisuu-
den rakentamisessa. Teoksessa: Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Se-
mioottisen sosiologian näkökulmia. Gaudeamus. Helsinki, 72–95. 

Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.) 1997b: Semioottisen sosiologian näkökul-
mia. Gaudeamus. Helsinki. 

Tarasti, Eero 1996: Esimerkkejä: semiotiikan uusia teorioita ja sovelluksia. Gaudeamus. 
Helsinki. 

Tarasti, Eero 2009: Johdatusta semiotiikkaan: esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjes-
telmistä. Gaudeamus. Helsinki. 

Tiitinen, Laura 2017: Sosiaalityö ja viestintä. Teoksessa Kananoja, Aulikki, Lähteinen, 
Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.): Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma. Tal-
linna, 438–442. 

Tiitinen, Laura & Lähteinen, Sanna 2015: Julkisen viestinnän keinoilla toteutetun raken-
teellisen sosiaalityön tavoitteet. Teoksessa: Laitinen, Merja, Pohjola, Anneli & 
Seppälä, Marjaana (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen 
seura, 191–212. 

Törrönen, Jukka 1997: Intohimoinen teksti – pysäytetty kertomus suostuttelun makrora-
kenteena. Teoksessa: Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen 
sosiologian näkökulmia. Gaudeamus. Helsinki, 221–247. 

Törrönen, Jukka 1999: Juomisen vapaus ja vastuu. Sosiosemioottinen analyysi alkoholi-
poliittisesta liberalismista maallikkoajattelussa. Helsingin yliopistopaino. Hel-
sinki. 

Törrönen, Jukka 2000: Subjektiaseman käsite empiirisessä sosiaalitutkimuksessa. Sosio-
logia 37(3), 243–255.  

Törrönen, Jukka 2001: Lehdistön alkoholipoliittinen asemoituminen vuosina 1993–2000. 
Yhteiskuntapolitiikka 66(5), 243–255. 

Törrönen, Jukka 2002: Lehdistön huumepoliittinen asemoituminen vuosina 1993–2000. 
Yhteiskuntapolitiikka 67(6), 523–538. 

Törrönen, Jukka 2004: Sivistyksen kajossa, rappion pelossa: päihteiden paikantuminen 
julkisen tilan ongelmaksi lehdistössä 1990-luvulla. Teoksessa Törrönen, Jukka 
& Karlsson, Thomas (toim.): Valvontaa ja vastuuta: päihteet ja julkisen tilan 
moraalisäätely. Gaudeamus. Helsinki, 32–69. 

Törrönen, Jukka 2005: Puhetapoja analysoimassa. Rajankäyntiä kriittisen diskurssiana-
lyysin ja semioottisen sosiologian välillä Teoksessa Räsänen, Pekka, Anttila, 
Anu-Hanna & Melin, Harri (toim.): Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaali-
tutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. PS-kustannus. Jyväskylä, 139–161. 

Veivo, Harri & Huttunen, Tomi 1999: Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. 
Edita. Helsinki. 

Veivo, Harri 2009: Lyhyt johdatus semiotiikkaan 2000-luvun alussa. Teoksessa Hannula, 
Erja & Oksanen, Ulla (toim.): Murtuvat merkit: semiotiikan teoreettisen ja so-
veltavan tutkimuksen näkökulmia. Helsinki University Press. Helsinki, 9–30. 

Väliverronen, Esa 1998: Mediatekstistä tulkintaan. Teoksessa Kantola, Anu, Moring, 
Inka & Väliverronen, Esa (toim.): Media-analyysi, tekstistä tulkintaan. Tammer-
Paino. Tampere, 13–39. 

 
 

  



89 
 

 
 

Liite 1. Tutkimusaineiston mielipidekirjoitusten otsikot ja viitetie-

dot 
 

 

Vuosi 2008 
 
Mielipide torstaina 17.1.2008 ”Lastensuojelussa ei ole työvoimapulaa vaan työolokriisi” 

Matela Kari, yht. maist., sosiaalityön jatko-opiskelija, Oulu 
Mielipide maanantaina 21.1.2008 ”Lastensuojelun velvoitteita ei voida täyttää” Tervo 

Jaana, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyk-
sikkö, Pori 

Mielipide keskiviikkona 19.3.2008 ”Kuinka moni on syrjäytymisvaarassa?” Heikkinen 
Alpo, erityissosiaalityöntekijä, valtiot. lis., Helsinki 

Mielipide lauantaina 19.4.2008 ”Lastensuojelussa lapsi etusijalle” Kaksi lastensuojelun 
erityistyöntekijää, mies ja nainen 

Mielipide sunnuntaina 11.5.2008 ”Äitien hyvinvointia tuettava eri tahojen yhteistyöllä” 
Miettinen Virpi, sosiaalityöntekijä, diakoni, varapuheenjohtaja Äimä ry 

Mielipide torstaina 15.5.2008 ”Kuntien tuettava kaikin tavoin lapsen oikeutta kasvaa per-
heessä” Saartio Pirkko, lastensuojelupalvelujen johtaja, Pelastakaa Lapset ry 

Mielipide maanantaina 1.12.2008 ”Äiditkin pahoinpitelevät lapsiaan” Kitunen Timo, so-
siaalityöntekijä, Helsinki 

 
 
Vuosi 2009 
 
Mielipide keskiviikkona 24.6.2009 ”Lastensuojelussa toistuvat viime laman virheet” 

Saartio Pirkko, lastensuojelupalveluiden johtaja, Möller Sointu, lapsen oikeuk-
sien asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry 

 
 
Vuosi 2010 
 
Mielipide lauantaina 6.2.2010 ”Ennaltaehkäisevä lastensuojelu säästäisi lapsia huostaan-

otoilta” Vanhanen Jonna, johtava sosiaalityöntekijä, Piitulainen Jukka, sosiaali-
työntekijä, Kivikon toimipiste, Helsingin kaupunki 

Mielipide perjantaina 21.5.2010 ”Kunnat eivät ole panostaneet riittävästi perheasioiden 
sovitteluun” Karvinen-Niinikoski Synnöve, professori, sosiaalityö, Helsingin 
yliopisto, Haavisto Vaula, filosofian tohtori, projektipäällikkö, Suomen sovitte-
lufoorumi ry, Perhesovitteluhanke Fasper 

Mielipide lauantaina 17.7.2010 ”Lapsella pitää olla oikeus molempiin vanhempiin” 
Kokko Niina, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, lähivanhempi, Vantaa 

Mielipide sunnuntaina 18.7.2010 ”Moni vanhempi sulkee silmänsä lapsen huumeiden-
käytöltä” Lindblom Bengt, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki 

Mielipide torstaina 22.7.2010 ”Vieraannutetuille vanhemmille tukiryhmiä?” Halttunen 
Sinikka, sosiaalityöntekijä, Hyvinkää 

Mielipide lauantaina 4.9.2010 ”Kuntien kuuluu järjestää ehkäisevää lastensuojelua” Vuo-
rio Juha-Pekka, lastensuojelun työntekijä, autistisen lapsen isä, Vantaa 
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Mielipide tiistaina 7.9.2010 ”Kuntien säästöt ovat ajaneet lastensuojelun työntekijät ah-
taalle” Laurila Anneli, johtava sosiaalityöntekijä, Manelius Minna, sosiaalityön-
tekijä, perheterapeutti, Lassilan toimipiste, Helsingin kaupunki 

Mielipide tiistaina 5.10.2010 ”Päihdeäideille tulee tarjota ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen 
perustuvia tukitoimia” Myllärniemi Annina, erityissosiaalityöntekijä, Vanhanen 
Jonna, johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki 

Mielipide torstaina 4.11.2010 ”Espoon lastensuojelu voi auttaa ilman huostaanottoa” Ni-
kitin Merja, lastensuojelupalvelujen päällikkö, Espoo 

Mielipide lauantaina 6.11.2010 ”Kakola-ohjelma rikkoo lapsen oikeuksien sopimusta” 
Pekkarinen Elina, valtiotieteiden tohtori, Harrikari Timo, yhteiskuntatieteiden 
tohtori, lastensuojelun asiantuntijoita, Helsingin hallinto-oikeus 

 
 
Vuosi 2011 
 
Mielipide maanantaina 4.4.2011 ”Sosiaalityöntekijät ehtivät vain laastaroida” Maksimai-

nen Mervi, sosiaalityöntekijä, Vantaa 
Mielipide tiistaina 7.6.2011 ”Lastensuojelua tutkittava lisää” Pekkarinen Elina, valtiotie-

teiden tohtori, verkostokoordinaattori, Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke 
Lastut 

Mielipide lauantaina 18.6.2011 ”Riitatilanteissa lapsi tarvitsee oman puolustajan” Öster-
berg Marjo, sosiaalityöntekijä, Lemland, Ahvenanmaa 

Mielipide torstaina 8.12.2011” Kuka ottaisi todellista vastuuta lastensuojelusta?” Hoppa-
nia Eeva-Leena, valtiotieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, Oulu 

Mielipide torstaina 8.12.2011 ”Lisää väkeä sosiaalityöhön” Lehtonen Irene, johtava so-
siaalityöntekijä, Vantaa 

 
 
Vuosi 2012 
 
Mielipide maanantaina 9.1.2012 ”Kaavamaisuus ei sovi lastensuojeluun” Kananoja Au-

likki, yhteiskuntatieteiden maisteri, Helsingin eläkkeellä oleva sosiaalijohtaja, 
Helsinki 

Mielipide torstaina 17.5.2012 ”Auttakaa meitä suojelemaan lasta” Holmberg-Soto 
Hanna, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, Vantaa  

Mielipide keskiviikkona 5.9.2012 ”Lasten suojeleminen ei ole helppoa” Huttunen Piritta, 
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Järvenpää  

Mielipide torstaina 6.9.2012 ”Väkivallan tutkiminen ei ole yksiselitteistä” Mäkelä Antti, 
poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, Siilinjärvi  

Mielipide perjantaina 7.9.2012 ”Väkivalta on kirjattava tarkasti huoltoriidoissa ja huos-
taanotoissa” Hiitola Johanna, yhteiskuntatieteiden maisteri, Hautanen Teija, yh-
teiskuntatieteiden tohtori, Tampereen yliopisto  

Mielipide lauantaina 8.9.2012 ”Sosiaalityöntekijät saavat kehnoa palkkaa” Seppälä Ma-
ria, sosiaalityöntekijä, Kirkkonummi  

Mielipide lauantaina 8.9.2012 ”Lapsen kuuleminen ei ole uutta” Muukkonen Tiina, Tu-
lensalo Hanna, Satka Mirja, tutkijoita ja sosiaalityöntekijöitä, Heikki Waris -ins-
tituutti  

Mielipide maanantaina 10.9.2012 ”Lastensuojelussa työskentelevien tehtävä ei ole toimia 
byrokratian airueina” Saurama Erja, Karvinen-Niinikoski Synnöve, Julkunen 
Ilse, sosiaalityön opettajia, Helsingin yliopisto  

Mielipide tiistaina 11.9.2012 ”Viranomaiskieli ei sovi lasten kuulemiseen” Ristimäki 
Kati, johtava sosiaalityöntekijä, eläkkeellä, Helsinki  
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Mielipide keskiviikkona 12.9.2012 ”Moni lapsi on pelastettu hengenvaarasta” Murto Ca-
rita, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Helsinki  

Mielipide sunnuntaina 16.9.2012 ”Lastensuojelu ja sosiaalityö kaipaavat kipeästi osaavaa 
työvoimaa” Laitinen Merja, sosiaalityön professori, Hurtig Johanna, sosiaali-
työn yliopistonlehtori, Lähteinen Sanna, koulutuspäällikkö (sosnet), Lapin yli-
opisto  

Mielipide tiistaina 18.9.2012 ”Lapsella on oikeus edunvalvontaan myös lastensuojeluasi-
assa” Jokimaa-Frusti Taija, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, lap-
siperheiden sosiaalipalvelut, Tampereen kaupunki  

Mielipide keskiviikkona 19.9.2012 ”Nuoret toivovat arjen tavallisia asioita” Barkman Jo-
hanna, psykologi, Lastensuojelun erityisosaamisen keskus Pesäpuu ry, Takkula 
Anne-Maria, lastensuojelun palveluesimies, Oulun kaupunki  

Mielipide torstaina 20.9.2012 ”Uskaltaako lasta aina suojella?” Kinnunen Pekka, entinen 
lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Jyväskylä  

Mielipide tiistaina 9.10.2012 ”Kulttuurierojen ymmärtäminen auttaisi asiaa” Kuokkanen 
Julia, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Vantaa  

Mielipide perjantaina 19.10.2012 ”Venäläistaustaisten perheiden palveluissa haastavinta 
on yhteisen kielen puute” Törrönen Maritta, sosiaalityön professori  

Mielipide keskiviikkona 19.12.2012 ”Lastensuojelulakia tulkitaan oudosti” Kinnunen 
Pekka, entinen lastensuojelun työntekijä, Puuppola, Jyväskylä  

 
 
Vuosi 2013 
 
Mielipide keskiviikkona 30.1.2013 ”Eroprosessiin tarvitaan kokonaisnäkemystä” Wack-

lin Tapani, lastenvalvoja, paripsykoterapeutti, asiantuntija Follossa, täytäntöön-
panosovittelija, Espoo 

Mielipide perjantaina 22.3.2013 ”Hyvä hoitaja jaksaa vastata lapsen tarpeisiin” Pekkari-
nen Elina, valtiotieteiden tohtori, lastensuojelun tutkija, Helsinki 

Mielipide torstaina 18.4.2013 ”Helsinki tukee perhehoitajaa sairauden aikana” Lounat-
vuori Sisko, lastensuojelun johtaja, Mantila Ritva, lastensuojelun sosiaalityön 
päällikkö, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 

 
 
Vuosi 2014 
 
Mielipide maanantaina 3.2.2014 ”Hyvä lastensuojelu on keskustelevaa ja avointa” Hurt-

tia Paula, Helsinki, Lumio Milla, Turku, Vettenranta Jaana, Harjavalta, Normia-
Ahlsten Leena, Espoo, sosiaalityöntekijöitä 

Mielipide perjantaina 4.7.2014 ”Lastensuojelu kaipaa uudenlaista ajattelua” Nyqvist Leo, 
sosiaalityön professori, Turku 

Mielipide lauantaina 24.5.2014 ”Lastensuojelu auttaa kaikkia apua tarvitsevia” Lounat-
vuori Sisko, lastensuojelun johtaja, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 

Mielipide perjantaina 12.9.2014 ”Lastensuojelun sosiaalityössä varjellaan organisaa-
tiota” Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

Mielipide lauantaina 11.10.2014 ”Jokainen lapsi haluaa tuntea itsensä tärkeäksi” Murto 
Carita, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Helsinki 

Mielipide keskiviikkona 29.10.2014 ”Lapsikeskeinen sosiaalityö vaatii herkkyyttä” Tu-
lensalo Hanna, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Vantaa, Muukkonen Tiina,  
lastensuojelun erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Alatalo 
Marjo, johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki 
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Mielipide torstaina 30.10.2014 ”Lastensuojelussa uuvutaan työtaakan alle” Paanu Sari, 
entinen sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna 

Mielipide keskiviikkona 5.11.2014 ”Lastensuojelutyöhön on saatava lisää resursseja” 
Timlin Taru, sosiaalityöntekijä, eläkkeellä Turku 

Mielipide lauantaina 8.11.2014 ”Sosiaalityöntekijät eivät tee kotikäyntejä päähänpis-
tosta” Juva Irene, johtava sosiaalityöntekijä, Vantaan kaupunki 

Mielipide torstaina 6.11.2014 ”Sosiaalityöntekijöiden hätähuutoihin ei vastata” Tiitinen 
Laura, tutkija, Lapin yliopisto 

Mielipide tiistaina 11.11.2014 ”Poliisin niukat resurssit uhkaavat lasten etua” Hyvärinen 
Sauli, sosiaalityöntekijä, Korkman Julia, psykologi, Oksanen Merja, lastenpsy-
kiatri, Husin Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus 

Mielipide torstaina 27.11.2014 ”Yhteisvastuuta lastensuojeluun” Muutokseen yhä uskoen 
Mielipide sunnuntaina 28.12.2014 ”Arvostuksen puute vaikeuttaa lastensuojelutyötä” 

Honkavaara Paula, Koskinen Pauliina, Murto Carita, Nissas-Arhippainen Chris-
tina, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, Helsinki 

Mielipide tiistaina 2.12.2014 ”Lastensuojelua koskevaa tutkimusta on vahvistettava” Pet-
relius Päivi, Heino Tarja, lastensuojelun erikoistutkijoita, Muukkonen Tiina, las-
tensuojelun erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 
 
Vuosi 2015 
 
Mielipide torstaina 12.2.2015 ”Lastensuojelusta lasten suojeluun” Solanterä Minna-Ma-

ria, sosiaalityön johtaja, Valkeakoski 
Mielipide perjantaina 1.5.2015 ”Lapsen ei tule viettää yötä kadulla” Murto Carita,  

Honkavaara Paula, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, Helsinki 
Mielipide sunnuntaina 31.5.2015 ”Päiväkodissa kodin huolet eivät ole läsnä” Hallamaa 

Inkeri, sosionomi, sosiaalityön opiskelija ja äiti, Helsinki 
Mielipide perjantaina 5.6.2015 ”Lastensuojelun avohuollossa ei aina toteudu lapsen etu” 

Kaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijää 
Mielipide maanantaina 8.6.2015 ”Avohuolto ei voi toimia vastoin lapsen etua” Kananoja 

Aulikki, Toimiva lastensuojelu -ryhmän puheenjohtaja 
Mielipide keskiviikkona 10.6.2015 ”Lastensuojeluun tarvitaan erikoistumiskoulutusta” 

Martti Maria, sosiaalityöntekijä, Helsinki 
Mielipide tiistaina 14.7.2015 ”Lastensuojelun resurssit viipymättä kuntoon” Peltorinne 

Johanna, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Espoo 
Mielipide tiistaina 8.9.2015 ”Perheen tukeminen on paras tapa ehkäistä kaltoinkohtelua” 

Hyvärinen Sauli, sosiaalityöntekijä, Laajasalo Taina, Korkman Julia, 
psykologeja, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö, Hus



 
 


