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1 JOHDANTO

Marianne Notko on väitöstutkimuksessaan Väkivalta, vallankäyttö ja vahingoittuminen

naisten perhesuhteissa (2011) avannut uutta näkökulmaa perheväkivaltatutkimukseen.

Notko on tutkimuksessaan kirjoittanut perhesuhteiden monimutkaisuudesta ja niiden

relationaalisuuden vaikutuksesta väkivaltaisissa suhteissa pysymiseen. Tässä yhteydessä

keskeisinä käsitteinä ovat naisten vahingoittuminen, naisten vastuun ja hoivan positioon

lukkiutuminen ja näiden tekijöiden vaikutus perhe- ja parisuhdeväkivallan kehään jäämiseen.

Nämä käsitteet konkretisoituvat lastensuojelun avohuollossa päivittäin tehtävässä

perhesuhdeväkivaltatyössä ja tekevät työstä äärimmäisen haasteellista.

Olen työskennellyt lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Helsingissä vuodesta 2002 lukien.

Työssäni olen kohdannut paljon perhesuhdeväkivaltaa kokeneita äitejä, väkivaltaa

käyttäneitä isiä ja heidän lapsiaan. Hoitaessani kovassa työkiireessä ja -paineessa perheiden

kriisitilanteita en ole useinkaan riittävästi ehtinyt pysähtyä pohtimaan

perhesuhdeväkivaltaan liittyviä monimutkaisia valta- ja vahingoittumissuhteita ja niiden

vaikutuksia asianosaisiin.  Lastensuojelutyön vaikuttavuuden kannalta asian äärelle olisi

kuitenkin tärkeää voida pysähtyä. Sosiaalityön maisteriopintoihin kuuluva

käytäntötutkimuksen opintokokonaisuus antoi siihen hyvän tilaisuuden.

Tämän käytäntötutkimuksen aiheena on äiteihin kohdistuvan perhesuhdeväkivallan

kohtaaminen ja käsittely lastensuojelun avohuollossa. Tutkimuksessa esitellään yksittäisen

toimipisteen tasolla lastensuojelun avohuollon työmuotoja ja työntekijöiden niiden suhteen

kokemia kehittämistarpeita perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastilanteissa.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä  ymmärrystä perhesuhdeväkivallan monimutkaisesta

luonteesta peilaamalla aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta toimipisteessä

työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten näkökulmaan. Samalla tutkimuksessa tuodaan

esiin työntekijöiden ehdotuksia väkivaltatyön vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Haastattelin tutkimusta varten Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Tapulin toimipisteen

avohuollon sosiaalityön toimipisteen sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.

Sosiaalityöntekijöiden koulutustaustana on yliopistotutkinto, kun taas sosiaaliohjaajat ovat

opiskelleet ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen ohella ammattikuntia erottavat toisistaan

päätösoikeus ja siihen liittyvät vastuukysymykset sekä näistä seikoista johtuvat erot
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palkkauksessa. Tapulin toimipisteessä työtavaksi oli tutkimusta tehdessäni vakiintunut

tiimimuotoinen työparityöskentely, jossa vastuusosiaalityöntekijän työparina oli

asiakastapauksen luonteesta riippuen joko johtava sosiaalityöntekijä, toinen

sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Tämän lisäksi sosiaaliohjaajat tekivät sosiaalityöntekijän

työtilauksen tiimoilta suunnitelmallista perhetyötä lastensuojelun asiakasperheissä.

Olin kartoittanut työryhmän kokemia tutkimustarpeita lastensuojelun asiakasäitien kanssa

tehtävään perhesuhdeväkivaltatyöhön liittyen kahdessa eri keskustelutilaisuudessa tammi- ja

helmikuussa 2012. Laadin haastattelurungon osin näiden työryhmästä nousseiden ajatusten

pohjalta. Saatuani Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta tutkimusluvan keräsin

tutkimusaineiston toukokuussa 2012 haastattelemalla lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja

sosiaaliohjaajat kahdessa ammattikunnittain jaetussa fokusryhmässä.  Käytäntötutkimuksen

tutkimuskysymykset olivat:

1. Miten lastensuojelun avohuollon työntekijät ymmärtävät perhesuhdeväkivallan luonteen ja

oman perustehtävänsä sekä niiden välisen suhteen, ja mitkä heidän kokemuksensa mukaan

ovat perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastilanteissa olleet vaikuttavia työkäytäntöjä?

2. Mitä resursseja lastensuojelun avohuollon työntekijöillä on ollut käytössään apua ja tukea

tarvitsevia asiakkaita kohdatessaan ja mitä tarvittaisiin, jotta perhesuhdeväkivallasta

aiheutuvaan avuntarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin?

Käytäntötutkimuksen aihevalinnan taustalla oli käytännön lastensuojelutyöstä nousseiden

kysymysten lisäksi huoleni perhesuhdeväkivallan yleisyydestä Suomessa. Perheiden

yksityisyyden suojan vuoksi ongelmat perhesuhteissa eivät ole aina kovin helposti nähtävissä,

minkä vuoksi apu ei useinkaan ehdi ajoissa perille. Lastensuojelun työntekijät ovat perheiden

parissa tekemänsä ruohonjuuritason työn vuoksi kuitenkin näköalapaikalla ilmiön suhteen.

Uskoinkin heidän tämän vuoksi tietävän perhesuhdeväkivallasta ja sen ehkäisystä jotain

sellaista, mistä oli tärkeää tehdä tämä käytäntötutkimus.
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2 PERHESUHDEVÄKIVALTA JA LASTENSUOJELU

2.1 Perhesuhdeväkivalta Suomessa

Perhesurmat ovat järkyttäneet Suomea erityisen paljon kuluneen vuoden aikana. Vantaalla

joulukuussa 2011 mies surmasi vaimonsa ja lapsensa ja vähän tämän jälkeen samankaltainen

murhenäytelmä toistui Helsingissä miehen surmattua vaimonsa ja kaksi lastaan. Helsingin

sanomien (HS 11.1.2012) mukaan kyseessä oli tuolloin jo kuudes perhesurma vajaan vuoden

sisällä. Seitsemättä tapausta ei tarvinnut odottaa kuin huhtikuuhun 2012 asti, jolloin isä

surmasi perheensä Helsingin Bulevardilla.

Perhesurmat ovat vain äärimmäisen traaginen jäävuoren huippu Suomessa tapahtuvasta

perhesuhdeväkivallasta. Vuonna 1998 julkaistun naisuhritutkimuksen Usko, toivo, hakkaus

tulokset toivat esiin naisiin parisuhteissa kohdistuvan väkivallan yleisyyden ja laajuuden.

Vuoden 1998 aikana peräti 112 000 suomalaista naista koki parisuhdeväkivaltaa, ja näissä

tilanteissa 90 000 tapauksessa esiintyi myös fyysistä väkivaltaa (Heiskanen & Piispa 1998, 4).

Vuonna 2006 julkaistiin Naisiin kohdistunut väkivalta 2005 -tutkimus jatkona 1998

ilmestyneelle kyselytutkimukselle miesten naisille tekemästä väkivallasta. Kun Heiskasen &

Piispan uudempaa (2006) ja vanhempaa (1998) tutkimusta verrattiin toisiinsa, kävi ilmi, että

tutkimusten välissä olleen kahdeksan vuoden aikana ei naisiin kohdistuvan väkivallan

yleisyydessä ollut tapahtunut suurta muutosta (Piispa 2006, 135). Väkivallan määritelmään

oli tutkimuksessa sisällytetty väkivallalla uhkailu, fyysinen väkivalta sekä seksuaalinen

väkivalta ja ahdistelu (Heiskanen 2006, 20, 26).

2.2 Perhesuhdeväkivaltatyö lastensuojelussa

Suvi Keskinen (2005) on nostanut esille positiot, joihin väkivallan uhreina olleet naiset on

helposti siirretty perheammattilaisten puheessa. Tämän puheen taustalla on ollut

suomalainen valtiofeminismi, joka on tasa-arvon nimissä pyrkinyt neutralisoimaan

sukupuolipuhetta. Naisiin kohdistuvan väkivallan diskurssi on voimistunut ja sekoittunut

perheväkivaltadiskurssiin vasta 1990-luvulta lähtien. Perheammattilaisten varmasti hyvää

tarkoittava sukupuolineutralisoiva puhe on kuitenkin siirtänyt naisia uhripositiosta helposti
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parisuhteen hoivaajan ja huolenpitäjän rooliin, jolle on implisiittisesti osoitettu velvoitteita

perheen koheesion ylläpidosta siinä piilevästä väkivallan uhasta huolimatta. (Mt., 351.) Koska

lastensuojelutyössä väkivaltatyön keskiössä on useimmiten juuri  väkivallan uhrina oleva äiti,

on Suvi Keskisen huomio sosiaalialan ammattilaisten mahdollisten (piilo)asenteiden

vaikutuksesta työskentelyyn tärkeä tiedostaa.

Marianne Notko on käyttänyt perhesuhdeväkivaltaa käsittelevässä väitöstutkimuksessaan

(2011, 25) vahingoittamisen ja vahingoittumisen käsitteitä, jotka kuvaavat erityisesti

henkisen väkivallan käsitteellistä kompleksisuutta ja vaikutuksia, joita toisen perheenjäsenen

harjoittamalla väkivallalla ja vallankäytöllä on. Notkon (mt., 211-212) mukaan vallankäytön ja

väkivallan konteksteissa perheellä on erityinen asema ja päinvastoin: perheen kontekstissa

vallalla ja väkivallalla on omat erityiset piirteensä. Fyysinen ja henkinen läheisyys sekä

biologiset tai muut perhesiteet mahdollistavat erityisellä tavalla väkivaltaa ja vallankäyttöä.

Notkon mukaan lisääntyneestä tutkimuksesta ja käytännön väkivaltatyöstä huolimatta

vahingoittavien perhesuhteiden vaikutuksia tulee huomioida yhä voimallisemmin.

Väkivaltakokemusten monimuotoisuus haastaa hänen mukaansa kehittämään sekä uusia

tutkimusnäkökulmia että käytännön työmuotoja. Perhesuhteissa vahingoittumisen

vaikutusten tunnistaminen ja vahingoittavissa suhteissa elämisen ambivalenssien

huomioiminen ovatkin Notkon mukaan keskeisiä tekijöitä vahingoittumisen

kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä.

Lastensuojelutyössä perhesuhdeväkivallan uhreina nähdään naisten ja äitien lisäksi aina

myös lapset, joiden tervettä kasvua ja kehitystä väkivalta vakavasti vahingoittaa.

Lastensuojelulaki velvoittaa kunnan sosiaalityöntekijän puuttumaan tietoonsa tulleeseen

perheväkivaltatilanteeseen ja antaa samalla työntekijälle oikeutuksen ja välineitä yrittää

murtautua perheiden yksityisyyden alueelle. Tällä yksityisyyden alueella naisella voi

kuitenkin olla useita rooleja ja rooliristiriitoja puolisona ja äitinä, minkä vuoksi väkivallan

kierrettä ei ole helppo katkaista. Perhesuhdeväkivalta on kuitenkin niin vakavasti lasten

tervettä kasvua ja kehitystä uhkaava ongelma, että kriisitilanteissa sosiaalityöntekijöillä on

lastensuojelulain 38 §:n mukainen velvollisuus sijoittaa lapsi kiireellisesti kodin ulkopuolelle,

mikäli lapsen turvallisia olosuhteita ei muuten voida varmistaa.
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3 KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Toimintaympäristön kuvaus

Tutkimus on toteutettu lastensuojelun avohuollossa, joista vastaa Helsingissä Etelä - Itäinen ja

Länsi - Pohjoinen yksikkö, joihin molempiin kuuluu viisi toimipistettä. Tutkimuksen

toimipiste, Tapuli, kuuluu Länsi-pohjoiseen yksikköön ja palvelee maantieteellisen aluejaon

mukaisesti Puistolan, Suutarilan sekä Jakomäen sosioekonomisesti mielenkiintoisia alueita.

Toimipisteessä oli vielä tutkimusta aloittaessani vuodenvaihteessa 2011-2012 kaksi johtavaa

sosiaalityöntekijää, yksi erityissosiaalityöntekijä, kaksitoista sosiaalityöntekijää ja seitsemän

sosiaaliohjaajaa, jotka oli jaettu kahteen eri työryhmään: Puistola-Jakomäen Japu - tiimiin

sekä Suutarila-Siltamäen Susi - tiimiin.

Tapulin toimipiste oli tutkimuksen teon ajankohtana suuren muutosprosessin kourissa.

Aloittaessani tutkimuksen esivalmisteluja loppuvuonna 2011 kaikki Tapulin lastensuojelun

avohuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekivät sekä lastensuojelutarpeen selvityksiä

että suunnitelmallista sosiaalityötä. Lisäksi sosiaaliohjaajat tekivät sosiaalityöntekijöiden

työtilausten pohjalta lastensuojelun perhetyötä. Huhtikuussa 2012 muutokset ravistelivat

työryhmää, kun se hajotettiin vastaanottotiimiksi ja suunnitelmallisen sosiaalityön tiimiksi.

Lisäksi tapahtui vielä konkreettinen muutto Tapulikaupungista Malmille, minkä vuoksi myös

toimipisteen nimi muuttui Malmin toimipisteeksi.

Käytäntötutkimuksessani haastatellut työntekijät ovat kuitenkin vielä Tapulin toimipisteen

avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijöitä ja lastensuojelun sosiaaliohjaajia, koska

fokusryhmähaastatteluja tehtäessä muutosta oli kulunut vasta kuukausi ja Tapulin

identiteetti ja vanhan tiimimallin mukainen työmuoto oli vielä vahvana läsnä työntekijöiden

ajatuksissa ja puheissa. Itse olen työskennellyt Tapulin toimipisteessä lastensuojelun

sosiaalityöntekijänä molemmissa tiimeissä vuodesta 2003 lukien.
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 3.2 Käytäntötutkimuksen luonne

Käytäntötutkimuksessa keskeistä on se, että tutkijat ovat käytännön asiakastyön kokemuksen

omaavia sosiaalityöntekijöitä, joilla on maisterikoulutuksen myötä valmiudet tutkimuksen

tekoon. Se nähdään sekä voimavarana että haasteena. Tutkija-sosiaalityöntekijät tuovat

tutkimukseen toisenlaisen ymmärryksen kuin mikä ulkopuolisille tutkijoille olisi mahdollista.

Tutkijan on kuitenkin pystyttävä tekemään tietoinen ero aineiston keruun ja aineiston

analysoinnin välillä. Tutkijan on reflektoitava omaa rooliaan kentällä, vaikka aineiston keruun

aikana hän saattaisikin samaistua työryhmään ja asiakkaisiin. (Saurama & Julkunen 2009,

307-308.)

Käytäntötutkimuksessa nostetaan keskeiseksi foorumit, joilla tiedonmuodostusta voidaan

kehittää ja testata yhteisesti ja sen käsiteymmärrykseen kuuluu erilaisten todellisuuden

jäsentämistä koskevien tiedonmuotojen keskinäinen tasa-arvoinen suhde. Ideaalisena

tavoitteena onkin, että tutkimusperustainen ja käytännönlähtöinen asiantuntemus kohtaisivat

toisensa tasavertaisina. Käytännön toteuttajien tieto on keskeistä, kun pyrkimyksenä on

olemassa olevien käytäntöjen muuttaminen ja kehittäminen. Tässä kontekstissa tuleekin aina

muistaa tiedostaa, kuka puhuu ja kenen näkökulmasta? Kun asiakkaiden ”oman elämän

asiantuntijuuteen” ja työntekijöiden kokemusviisauteen suhtaudutaan tietomuotoina,

avautuu sosiaalityön todellisuuden hahmottamiselle aivan uusi horisontti ja sosiaalityön

tiedonmuodostukselle uusi kulttuurinen jäsennystapa. (Mt., 309-311).

Haastattelemalla työryhmää kahdessa eri fokusryhmähaastattelussa annoin

sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille foorumin perhesuhdeväkivaltaa koskevaan

tiedontuotantoon.  Asiakkaiden oman elämän asiantuntijuuden korvasi omassa

käytäntötutkimuksessani työntekijöiden kokemusviisaus. Uskoin kuitenkin sosiaalityön

ammattilaisten kykenevän asiakkaiden elämäntilanteiden eettiseen ja empaattiseen

arviointiin ja eläytymiseen.

Stanley Witkin näkee sosiaalityön arvoihin pohjautuvan ja moniulotteisen luonteen vuoksi

käytäntötutkimuksen asettuvan tieteen ja taiteen välimaastoon, mikä saattaa aiheuttaa

osapuolten välisiä jännitteitä tai konflikteja. Hän kehottaakin ennen kaikkea pitämään asiat

monimutkaisina, kuten kyseenalaistamaan otaksumia, käyttämään useita tulkintakehyksiä ja
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pitäytymistä avoimena ja suvaitsevaisena käytäntötutkimuksen monia eri muotoja kohtaan.

(Witkin 2011, 17).

Fokusryhmähaastattelu loi hyvät puitteet sosiaalityöntekijöiden ja –ohjaajien keskinäiseen

avoimeen keskusteluun, keskustelusta kumpuavaan ideointiin sekä uuden tiedon

muodostumiseen. Käytännön asiakastilanteita kohdanneet työntekijät omaavat suuret määrät

sekä perheväkivaltakoulutuksista että asiakastyöstä saamaansa hiljaista tietoa

perhesuhdeväkivallasta ja sen ominaispiirteistä, jota oli tärkeää pysähtyä jakamaan myös

yhdessä tällä foorumilla. Näin mahdollistui myös tiedon ylisukupolvinen siirtyminen

vuorovaikutteisena oppimiskokemuksena toimipisteen eri-ikäisten ja työurallaan eri

vaiheessa olevien työntekijöiden välillä.

3.3 Aineistonkeruu fokusryhmähaastatteluilla

Keräsin käytäntötutkimusaineiston kahdella fokusryhmähaastattelulla. Useimmiten

tieteellisessä keskustelussa esiintyvä käsitys on, että fokusryhmähaastattelussa tarkoitus on

haastatella yhtenäisen näkemyksen omaavaa ryhmää sen sijaan, että se nähtäisiin prosessina,

jossa tämä konsensus luodaan fokusryhmäkeskustelun mahdollistaman interaktion

tuloksena. Sekaannusten välttämiseksi Barbour (2007, 2) suosittelee käyttämään

fokusryhmähaastattelun määritelmässä vapautta: hänen mukaansa mitä vain

ryhmäkeskustelua voidaan kutsua fokusryhmäksi, kunhan tutkija on aktiivisen rohkaiseva ja

tarkkaavainen ryhmän interaktion suhteen.

Fokusryhmäkeskusteluihin liitetään ryhmän vuorovaikutuksen aktiivinen kannustaminen ja

sen varmistaminen, että osallistujat keskustelevat ennemminkin keskenään kuin pelkästään

tutkijan tai ”moderaattorin” kanssa. Osallistujilla tulisi olla riittävästi yhteistä keskenään, jotta

keskustelusta tulisi asianmukaista. Siinä tulisi kuitenkin myös olla riittävästi vaihtelevia

kokemuksia tai näkökulmia, jotta syntyisi keskustelua tai erilaisia mielipiteitä.  Vaikka

tarkkaavaisuudella ryhmän vuorovaikutukseen viitataan keskustelujen moderoinnin

prosessiin, liitetään se myös tutkijan tarkkaavaisuuteen ryhmän vuorovaikutuksen suhteen.

Moderoidessaan keskusteluja tutkija poimii samalla osallistujien näkemys- tai painotuseroja

ja tutkii niitä. Tärkeää on myös huomion kiinnittäminen ryhmän vuorovaikutukseen:

ryhmädynamiikkaan ja ryhmän toimintaan, olkoonkin se sitten esimerkiksi konsensuksen
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muodostamista tutkittavasta aiheesta tai sitä selittävän viitekehyksen muodostamista.

(Barbour 2007, 2-3.)

Ryhmäkeskustelussa prosessin analysointi on lopputulosta tärkeämpää. Vuorovaikutuksen

kannalta ryhmäkeskustelun olennainen piirre on se, ettei puhetta useinkaan osoiteta vain

moderaattorille, vaan myös muille osallistujille. Osallistujat saattavat kysellä toisiltaan

tarkentavia kysymyksiä, vastustaa toistensa näkemyksiä, johdattaa keskustelua oma-

aloitteisesti uusiin aiheisiin, korostaa joitakin näkökulmia ja tulkintatapoja ja samanaikaisesti

vaieta toisista. Joitakin aiheita saatetaan kuvata korostuneen humoristisesti. Osallistujat

saattavat myös joissakin tietyissä keskustelun aiheissa liittoutua moderaattorin tai jonkun

osallistujan esittämiä tulkintoja vastaan. He saattavat esittää kriittisiä näkemyksiä erilaisista

instituutioista, joko suoraan tai verhotusti ironian ja sarkasmin keinoin. Osittain tämä liittyy

myös siihen, että ryhmässä toimiessaan haastateltavat tuottavat yhteisesti myös käsityksen

itsestään ryhmänä: ketä tämä ryhmä edustaa suhteessa toisiin, jotka ovat joko implisiittisesti

läsnä tai joihin tehdään eksplisiittisiä eroja. (Pietilä 2010, 217.)

Fokusryhmissä on tavoitteena vuorovaikutuksen syntyminen ryhmien välille ja tätä kautta

uusien näkökulmien ja uuden ymmärryksen tuottaminen keskusteltavasta asiasta.

Fokusryhmä sopii sille ominaisen neuvottelevuuden ja vuorovaikutuksellisuuden vuoksi

erittäin hyvin tutkimukseen, jonka tavoitteena on ilmiön tutkimisen ohella myös toiminnan

kehittäminen. Ryhmähaastattelu on joustava ja taloudellinen tapa kerätä materiaalia. Lisäksi

haastattelijan läsnäolo mahdollistaa sen, että mikäli kysymyksiin liittyy ongelmia, ne voidaan

selvittää heti haastateltavien kanssa. Ryhmähaastattelun kääntöpuolena saattaa olla se, että

yksilöllisyys katoaa tai että vähemmistön mielipiteet ja ajatukset jäävät enemmistön

näkemysten jalkoihin. Lisäksi haastattelutilanteessa täytyy kiinnittää huomiota

ryhmädynamiikkaan, sillä ryhmän jäsenet vaikuttavat aina toisiinsa kontrolloimalla toisiaan

jonkin verran. (Honkatukia ym. 2008, 77). Fokusryhmien oikeaoppisesta hyödyntämisestä ja

luotettavuudesta on käyty kirjallisuudessa paljon keskustelua. Esimerkiksi haastateltavien

omaehtoinen hakeutuminen ryhmään on tilanteena erilainen, kuin esimiehen kehotuksesta

mukaan lähteminen. (Nietola 2011, 51-54).

Tutkimuksessani sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tunsivat entuudestaan toisensa, koska

he kuuluivat samaan työryhmään. Myöskään oma roolini fokusryhmien moderaattorina ja
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tutkijana ei ollut täysin ongelmaton, koska olin tutkittavilleni tuttu jo entuudestaan. Toisaalta

tuttuuteni saattoi olla myös etu tutkimukselle, koska uskon sen madaltaneen kynnystä

fokusryhmiin osallistumiseen ja keskustelun vapautumiseen. Haastateltavat määrittivät myös

itse omien aikataulujensa pohjalta osallistuivatko he fokusryhmiin, eivätkä osallistuneet

tutkimukseen esimerkiksi esimiehen määräyksestä.

3.4 Aineiston analyysi sisällönanalyysillä

Käytin fokusryhmähaastatteluilla keräämäni aineiston analyysimenetelmänä aineistolähtöistä

temaattista sisällönanalyysiä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistellään käsitteitä ja

näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn,

jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta

ilmiöstä. Hämäläinen (1987) kuvaa abstrahointia prosessiksi, jossa tutkija muodostaa

yleiskäsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. Tällöin teoriaa ja johtopäätöksiä

verrataan koko ajan alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Abstrahoinnissa

empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksista esitetään empiirisestä

aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat.

Tuloksissa kuvataan myös luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja niiden

sisällöt. Johtopäätösten tekemisessä tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville

merkitsevät. Tutkija pyrkii siis ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan

analyysin kaikissa vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112-113.)

Tuomen & Sarajärven mukaan: ”Kaikkea kiinnostavaa, mitä aineistosta löytyy, ei voi tutkia

yhden tutkimuksen puitteissa, vaan on valittava jokin tarkkaan rajattu, kapea ilmiö – mutta

siitä on kyllä kerrottava kaikki, mitä irti saa” (mt., 92). Juuri tähän ilmiöön törmäsin itsekin

litteroituani aineiston. Kahdesta fokusryhmähaastattelusta kertyi nauhoitettua aineistoa lähes

kolme tuntia ja niistä litteroitua aineistoa yhteensä 48 sivua. Tuntui, ettei mitään oikein olisi

voinut jättää raportoimatta. Ryhdyin kuitenkin vähitellen järjestämään aineistoa uudelleen

teemoittain siten, että poimin vastauksista teemoihin sopivia kohtia. Aluksi oli luontevaa

tarkastella aineistoa haastattelurungon teemojen mukaisesti ja luokitella niiden alle

haastateltujen  sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ajatuksia samoista teemoista.
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 Teemoittelu on periaatteessa luokittelun kaltaista, mutta siinä painottuu, mitä kustakin

teemasta on sanottu. Kaikkiaan kyse on laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä

erilaisten aihepiirien mukaan. Näin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä

aineistossa. Ideana on etsiä aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä.

Teemahaastattelussa aineiston pilkkominen on suhteellisen helppoa, koska haastattelun

teemat muodostavat jo itsessään jäsennyksen aineistoon. (Mt., 93.)

Haastattelukysymysteni teemoja olivat 1) lastensuojelutyöntekijöiden perustehtävän ja

perhesuhdeväkivallan määrittely lastensuojelussa,  2) perhesuhdeväkivallan kohtaamiseen

saatu koulutus, 3) perhesuhdeväkivaltatyö lastensuojelun avohuollossa, 4) asiantuntija- ja

viranomaisyhteistyö, 5) työhön liittyvät tunteet,  6) resurssit työn tekemiseen

perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastapauksissa ja 7) perhesuhdeväkivaltatyössä koetut

kehittämistarpeet.

Miles ja Huberman (1994) kuvaavat aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston

analyysiä karkeasti kolmevaiheiseksi prosessiksi: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2)

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen.

Ennen analyysin aloittamista sisällönanalyysissa tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla

yksittäinen sana. Keskustelussa se voi olla myös lause, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus, joka

sisältää useita lauseita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-110.)

Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen

kokonaisuus. Siinä analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja

tehtävänasettelun mukaisesti. Avainajatus on siinä, että analyysiyksiköt eivät ole etukäteen

sovittuja tai harkittuja. Periaatteessa teorian merkitys analyysin ohjaajana liittyy

metodologiaan siten, että tutkimuksessa julkilausutut metodologiset sitoumukset ohjaavat

analyysia. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi

olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysin

oletetaan olevan aineistolähtöistä. (Mt., 95.)

Valitsin analyysiyksiköikseni aineistosta nousseita yhden tai useamman lauseen

ajatuskokonaisuuksia, jotka kuvasivat mielestäni tutkimustehtävään nähden parhaiten

aineistosta nousseita teemoja. Teemoiteltuani aineistoa ryhdyin analysoimaan sitä. Luin
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haastatteluja läpi teemoittain etsien niistä yhteneväisyyksiä ja eroja. Kävin läpi haastatteluja

yhä uudestaan kirjoittamalla niiden viereen tutkimukseni kannalta kiinnostavimpia kohtia,

havaintoja ja sanoja, joiden pohjalta ryhdyin muodostamaan aineistosta tulkintoja. Tämän

jälkeen etsin teemojen sisältä näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia muodostaakseni näistä

yhteisistä näkemyksistä eräänlaista yleistystä, eli tyyppiesimerkkiä. Tyypittelyssä tiivistetään

joukko tiettyä teemaa koskevia näkemyksiä yleistykseksi (mt., 2009, 93).

Olin kiinnostunut aineiston sisällöllisistä samankaltaisuuksista ja eroista saadakseni

vertailutietoa sekä sosiaalityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien ryhmän näkemyksistä ja

ajatuksista perhesuhdeväkivallasta lastensuojelussa ja heidän kokemistaan tarpeista

väkivaltatyön kehittämisen suhteen. Lisäksi halusin tuoda haastateltujen

sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ääntä kuuluville aineistosta poimimillani sitaateilla.

Tämän koin olevan paitsi käytäntötutkimuksen luonteen mukaista, myös tekstiä elävöittävää.

Toivon sitaattien myös tukevan aineistosta esittämiäni tulkintoja ja lisäävän näin tutkimuksen

luotettavuutta.

4 TULOKSET

Yritin löytää vastauksia tutkimuskysymyksiini Tapulin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä ja

sosiaaliohjaajilta kahden eri fokusryhmähaastattelun avulla. Tutkimuskysymyksissäni olin

kiinnostunut siitä, miten lastensuojelun avohuollon työntekijät ymmärtävät

perhesuhdeväkivallan luonteen ja oman perustehtävänsä sekä niiden välisen suhteen, ja

mitkä heidän kokemuksensa mukaan ovat perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä

asiakastilanteissa olleet vaikuttavia työkäytäntöjä. Lisäksi halusin tietää, mitä resursseja

lastensuojelun avohuollon työntekijöillä on ollut käytössään apua ja tukea tarvitsevia

asiakkaita kohdatessaan ja mitä tarvittaisiin, jotta perhesuhdeväkivallasta aiheutuvaan

avuntarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin. Litteroitua tutkimusaineistoa

kertyi lopulta yhteensä 48 sivua.

Lähestyin tutkimusaineistoani aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Käytyäni

tutkimusaineistoa teemoittain läpi muodostin niistä neljä aineistoa kuvaavaa luokkaa, jotka

olivat 1) perhesuhdeväkivallan luonteen ja oman perustehtävän välinen suhde, 2) vaikuttavat

työkäytännöt, 3) resurssit ja 4) työn kehittämistarpeet. Näiden luokkien avulla jäsensin ja
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vertailin teemojen esiintymistä aineistossa ja pyrin tekemään yleistyksiä sekä rakentamaan

abstraktimpaa käsitteellistä näkemystä aineiston sisällöstä, eli siitä, mitä lastensuojelun

työntekijät ajattelivat äiteihin kohdistuvasta perhesuhdeväkivallasta ja sen parissa

työskentelyn edellytyksistä lastensuojelun avohuollossa.

4.1  Tapulin sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

Käytäntötutkimusta varten fokusryhmässä haastateltuja sosiaalityöntekijöitä oli yhteensä

kahdeksan. Heidän työuransa Tapulin toimipisteessä vaihtelivat muutamasta kuukaudesta yli

20 vuoteen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat myös työskennelleet sosiaalialalla ennen

nykyistä työsuhdettaan.  Aikaisempaa väkivaltatyökokemusta ennen Tapulin lastensuojeluun

tuloaan sosiaalityöntekijät olivat kartuttaneet muun muassa perhesuhdeväkivaltatyötä

tekevän Naisten linja -yhdistyksen päivystyspuhelimessa, sairaalan sosiaalityössä ja sosiaali-

ja kriisipäivystyksessä.

Fokusryhmähaastatteluun osallistuneita lastensuojelun sosiaaliohjaajia oli yhteensä viisi.

Heidän työuransa Tapulin toimipisteessä vaihtelivat niin ikään muutamasta kuukaudesta aina

12 vuoteen. Kaikki sosiaaliohjaajat olivat tehneet kahdesta vuodesta yli 20 vuoteen

lastensuojelutyötä eri työpaikoissa myös ennen tuloaan Tapuliin. Huomattavan monella

sosiaaliohjaajalla oli työhistoriassaan niin sanottu laitostausta esimerkiksi lastenkodeista.

Sosiaaliohjaajien aikaisempi väkivaltatyökokemus oli kertynytkin paljolti juuri sijaishuollosta,

mutta myös esimerkiksi keikkatyöstä turvakodissa.

Tutkimuseettisistä syistä häivytin parhaan kykyni mukaan tunnistettavuuden työntekijöiden

haastatteluista ja käyttämissäni sitaateissakin olen tämän vuoksi ilmoittanut vain, onko

kyseessä sitaatti sosiaalityöntekijöiden (STT) vai sosiaaliohjaajien (SOSO)

fokusryhmähaastattelusta. Mikäli sitaatissa on ollut äänessä useampi kuin yksi

sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, olen selvyyden vuoksi erottanut puhujat numeroin

(esim. STT1, STT2).
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4.2  Käsitykset perhesuhdeväkivallasta, omasta perustehtävästä ja niiden

välisestä suhteesta

Sosiaalityöntekijät määrittelivät perhesuhdeväkivallaksi perheenjäsenten välisen

monimuotoisen, tahallisen vahingoittamisen ja alistamisen ja kokivat miehen äitiin

kohdistaman väkivallan vallankäyttönä. Perhesuhdeväkivalta nähtiin myös monisuhteisena ja

moniulotteisena ilmiönä, jossa eri ongelmat, kuten päihdeongelma ja väkivallan käyttö usein

kietoutuivat toisiinsa. Lisäksi sen luonne ymmärrettiin sukupuolittuneesta epätasa-arvosta

kertovana rakenteellisena ongelmana, josta ilmenee naisten arvottaminen yhteiskunnassa.

STT:”Naiset ei uskalla..tai kehtaa puhua siitä, et kyl tuol taustalla on yhteiskunnan
harjoittama rakenteellinen väkivalta, ku aattelee et se aika paljon sanelee kans näitä
puheenaiheita, mihin on totuttu..määrittää sitä naisen roolia, miten nainen arvotetaan
yhteiskunnassa..naiset itse arvottaa itsensä..”

Sosiaalityöntekijät olivat havainneet perhesuhdeväkivallan dynamiikkaan kuuluvan erilaisia

riippuvuussuhteita ja äitien uhriutumisen, joka teki auttamisesta erittäin haastavaa. Edelleen

sosiaalityöntekijät näkivät perhesuhdeväkivallan olemukseen kuuluvan, että se siirtyy

vahvana opittuna tai omaksuttuna käyttäytymismallina herkästi parisuhteesta toiseen ja

sosialisaatioprosessina myös sukupolvelta toiselle.

Väkivaltatyössä sosiaalityöntekijöitä turhautti prosessin hitaus ja harmitti vaikea roolinsa

ääritilanteissa, joissa äitejä oli jouduttu uhkaamaan lapsen kiireellisellä sijoituksella, mikäli

äiti olisi muuten palannut lapsen kanssa esimerkiksi turvakodista väkivaltaiseen kotiin. Myös

ongelmien toisiinsa kietoutuminen teki työskentelyprosessista vaikeaa ja turhauttavaa:

STT: ”Mut toisaalta mä koen kaikkein vaikeimmaks, tietyllä tavalla, ehkä se (väkivalta) ei
oo niissä niin graavia mutta mulla on ainakin tällasia asiakasperheitä että, no se liittyy
usein alkoholinkäyttöön, sen miehen väkivaltasuus mutta he eivät ikinä oo menneet
turvakotiin mutta ovat useemman kerran menneet vaikka niinku tyttäret äidin luokse ja
tuntuu et he aina sieltä palaa ja niinku sitä asiaa sit aika ajoin käsitellään ja tulee jo..
(huokaisee)..itselle sellanen turhauma siitä, että nää asiat ei sit etene vaikka ohjataan
päihdepalveluihin tai olisko sitte jussi-työtä tai jotain mutta vanhemmat sitten vaan pohtii
että eroisko he vai ei ja lasta sitten hoidetaan omissa hoidoissaan ja se on semmosta
sekavaaa ettei loppujen lopuks tiedä mitä siinä pitäis lopulta tehdä..”
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 Sosiaaliohjaajien käsitys perhesuhdeväkivallasta oli hyvin samankaltainen kuin

sosiaalityöntekijöillä. Myös sosiaaliohjaajat näkivät perhesuhdeväkivallan olemuksen ja

dynamiikan monimuotoisena ja olivat havainneet sen dynamiikan toistavan usein samaa

kehämäistä mallia. Äitien nähtiin sietävän väkivaltaa läheisriippuvuuden takia.

SOSO:”..se läheisriippuvuus siin kohtaa..jotenki se tuki siinä on tosi tärkeetä..että se uskoo
itseensä..että uskoo siihen että pärjää..että pääsee siitä kaavasta irti..ettei oo et kyllä se
taas tästä kun se toinen sanoo että se rakastaa mua, et kyl tää tästä ja sit se aina toistuu..”

Työprosessin haasteeksi sosiaaliohjaajat kokivat sosiaalityöntekijöiden tapaan asioiden

hitaan edistymisen asiakkaiden kieltäessä ja vähätellessä väkivaltaa tai vedotessa

käytöksensä olevan väkivaltaista alkoholinkäytön vuoksi. Sosiaaliohjaajat olivat

sosiaalityöntekijöiden lailla myös usein turhautuneet työssään törmätessään pari- ja

perhesuhdeväkivallan kehään.

SOSO1: ”Ei varmaan koskaan oo ollut niin että ois ollu kerran se lyönti ja sit ois reippaasti
lähetty (nauraa).. ”Kyl siin on on sitä paljon et sitä peitellään ja palataan yhteen ja..”
SOSO2: ”..selitellään ja pyydetään anteeks..
SOSO1: ” ..niin ja sit ollaan taas rakastuneita..”.
SOSO3: ”Ja sanotaan, että kaikki on oikein hyvin et ihan kivasti menee vaikka siihen
puututaan et se nyt oli sellanen ja..”
SOSO1: ”Eiks se just näin etene, et aika hitaasti.. ku miettii et haluis niinku toivottuu
tulosta..”

Sosiaalityöntekijät kokivat perustehtäväkseen lasten ja perheiden auttamisen ja tukemisen.

Lisäksi perustehtävään kuului verkostotyö, asiantuntijatyö sekä yhteiskunnallinen

vaikuttaminen. Sosiaaliohjaajien näkemys perustehtävästään oli sosiaalityöntekijöitä hieman

konkreettisempi; sosiaaliohjaajat kokivat tehtäväkseen vanhempia tukemalla varmistella

arjen sujuvuutta, lapsen kasvuolosuhteita ja näkyväksi tekemistä. Yleisemmällä tasolla

sosiaaliohjaajat näkivät perustehtävänään olevan syrjäytymisen ehkäisemisen.

Sosiaalityöntekijöistä noin puolet oli joskus tuntenut pelkoa työskennellessään väkivaltaisten

isien tai miesystävien kanssa. Pelon syynä oli sosiaalityöntekijöihin kohdistunut

aggressiivinen ja uhkaileva käytös.  Myös turhautumisen tunne oli sosiaalityöntekijöille tuttu.

He pelkäsivätkin turhautumisen tiettyjen  asiakassuhteiden ”junnaamiseen” siirtyvän

kyynistymisen myötä myös muihin, ”viattomiin” asiakassuhteisiin. Erityisen tuskallisena
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sosiaalityöntekijät kokivat tilanteet, joissa he eivät pystyneet vaikuttamaan asioihin

haluamallaan tavalla, vaan joutuivat seuraamaan sivusta ja odottamaan, koska lapsi alkaisi

oireilemaan perhesuhdeväkivaltaista kasvuympäristöään.

Sosiaaliohjaajat olivat tunteneet harvemmin suoranaista pelkoa kuin sosiaalityöntekijät,

mutta olivat kyllä kokeneet tunnelman joillakin kotikäynneillä uhkaavaksi.

Asiakastapaaminen oli myös saattanut muuttua täysin yllättäen pelottavaksi. Tällöin

turvallisuutta oli priorisoitu ja väkivallasta puhuminen oli saatettu jättää vähemmälle, kuin

mitä oli ollut alunperin tarkoitus. Myös muita tunteita, joita sosiaaliohjaajat olivat työssään

kohdanneet, esiintyi laajalla sektorilla. Uhria kohtaan oli usein tunnettu empatiaa ja tekijää

kohtaan jopa inhoa tai vihaa. Oman inhimillisyyden hyväksyminen työssä nähtiin tärkeänä,

mutta niin myös vaikeista tilanteista ylipääseminen. Tällaisissa tilanteissa työparin tuki

nähtiin keskeisenä apuna.

SOSO: ”Mua ainakin auttaa se, että on siinä se työkaveri, jolle voi päästää sen,
hmmmmmrrrh, ärtymyksen ja sit taas pystyy ottaan sen ammatillisen ja niinku, ei täs voi
robottikaan olla, me ollaan ihmisii ja on erilaisii tempperamentteja, mua auttaa se, että
sallii niinku itelleen sen, että turhautuu, mutta ei jää niinku siihen, vaan pääsee siit yli.”

4.3 Vaikuttavat työkäytännöt

Vaikuttaviksi ja hyviksi työkäytännöiksi perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastilanteissa

sosiaalityöntekijät olivat kokeneet moniammatillisen yhteistyön, työparityön ja kaikissa

tilanteissa sovelletun turvallisuuden korostamisen. Asiakkaiden kriisitilanteet ymmärrettiin

mahdollisuuksina muutokseen sekä äideille että isille. Tällöin intensiivisellä työotteella ja

asioiden konkretisoimisella uskottiin voitavan lisätä työn vaikuttavuutta. Sosiaalityöntekijät

näkivät esimerkiksi turvakotisijoituksen hyvänä tilanteen konkretisoijana ja asianosaisten

mahdollisena ”herättäjänä” todellisuuteen. Perheväkivallan ennaltaehkäisyn uskottiinkin

olevan mahdollista, mikäli tilanteisiin vain päästiin puuttumaan ajoissa. Toisaalta välillä

todellista hätää oli koettu vaikeaksi tunnistaa, koska perhesuhdeväkivaltapuhetta käytetään

sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan toisinaan perusteetta aseena esimerkiksi

huoltoriidoissa.
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 Sosiaaliohjaajat nimesivät sosiaalityöntekijöiden tapaan vaikuttaviksi työkäytännöiksi tiiviin

työskentelyn kriisitilanteissa,  tavoitettavuuden sekä keskusteluavun tarjoamisen väkivallan

uhrille. Heidän mielestään tärkeä tukimuoto oli myös konkreettisen jatkosuunnitelman

tekeminen äideille. Perhesuhdeväkivallan kierteen katkaisussa sosiaaliohjaajat kokivat

olennaisen tärkeänä oman tukensa tarjoamisen uhrille, vaikka luottamuksen rakentumisen ja

asian kypsymisprosessin ymmärrettiin vievän aikaa. Sosiaaliohjaajat olivat havainneet, että

perhetyöstä tutut asiakkaat ottivat usein helpommin yhteyttä sosiaaliohjaajiin kuin

sosiaalityöntekijöihin. Tämä johtui sosiaaliohjaajien arvion mukaan siitä, että asiakkaat

kokivat sosiaaliohjaajien olevan lähempänä heitä, kuin harvemmin asiakkaita tapaavat

sosiaalityöntekijät. Asiakkailla oli havaittu olevan kriisitilanteessa valtavan tarpeen puhua ja

asiaa käytiinkin usein moneen otteeseen läpi. Lisäksi asiakkaat tarvitsivat monesti tukea

käytännön asioiden hoitamiseen, kuten lasten valvottujen tapaamisten sopimiseen. Sellaisissa

tilanteissa, joissa asiakas oli alkanut epäröimään väkivaltaisesta suhteesta eroamistaan,

sosiaaliohjaajat olivat havainneet jämäkän ohjauksen raamittava työtä hyvin ja palauttavan

asiakkaan jälleen johdonmukaiseen ja lapsen edun mukaiseen yhteistyöhön. Nopean

puuttumisen mahdollistamiseksi toimipisteen sisälle toivottiin perhesuhdeväkivaltaan

syvällisemmin perehtyneitä sosiaalityöntekijöitä, joita voisi konsultoida ja jotka tarvittaessa

ohjaisivat työskentelyä. Tällöin vältyttäisiin usein pitkältä tuntuvalta jonotusajalta

esimerkiksi perheneuvoloiden palveluiden piiriin.

4.4 Resurssit

Perhesuhdeväkivallasta kärsiviä asiakkaita kohdatessaan sosiaalityöntekijöillä oli yleisesti

kokemus resurssien rankasta alimitoituksesta. Lastensuojeluun haluttiin ehdottomasti lisää

työntekijöitä, jotta työntekijäkohtainen työmäärä olisi kohtuullisempi ja

perhesuhdeväkivaltaan päästäisiin näin puuttumaan varhaisemmassa vaiheessa. Koulutus on

perhesuhdeväkivallan kohtaamisen haasteellisuuden vuoksi hyvin tärkeä resurssi, jota

toivottiin lisää työn tueksi. Sosiaalityöntekijä toivoivat koulutusten osalta erityisesti

moniammatillista ja käytännönläheistä perheväkivaltakoulutusta, jota voisi soveltaa suoraan

omien asiakastapausten ratkaisemiseen. Koulutukset voisivat olla lyhyitäkin, mutta niiden

toivottiin tuovan sosiaalityöntekijöille uusia näkökulmia ongelmien ratkaisuun, koska

perhesuhdeväkivallan luonteen vuoksi tuloksellinen työskentely sen parissa koettiin hitaaksi

ja hyvät ideat olivat usein vähissä. Koulutuksesta keskusteltaessa eräs sosiaalityöntekijöistä
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kritisoi tosin pelkästään lisäkoulutuksen tarjoamista työntekijöille, koska hänen

näkemyksensä mukaan koulutusta olennaisempi resurssivaje oli, että perheväkivallan

uhreille tarjolla olevissa palveluissa on vakavia puutteita. Aiheesta virisikin

sosiaalityöntekijöiden kesken kiivas keskustelu:

STT1:”Ni et onks se enemmänkin niin, et ennemminkin tarttis palveluita sekä
väkivallantekijöille että uhreille kun koulutusta just meille työntekijöille?”
STT2:”Palveluiden pitäis olla tosi matalakynnyksisiä että..”
STT3:”Tuo varmaan tarkotti sitä, että koulutus ei paljon auta, jos ei oo mitään tehtävissä..”
STT1:”Niin, aivan.”
STT4:”Tai jos ei oo mitään tarjottavissa.”
STT5:”Niin.”

Kuten keskustelusta ilmenee, koettiin palveluresurssien riittämättömyys työn vaikuttavuutta

ratkaisevasti vähentävänä  tekijänä. Tämä oli tullut vastaan esimerkiksi lähimpien

turvakotien Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa ollessa täynnä, jolloin asiakas oli jouduttu

sijoittamaan todella kauas omasta elinpiiristään. Turvakoteihin toivottiin myös lisäresursseja

ja nimenomaan naistyöntekijöitä väkivallan sukupuolittuneen luonteen vuoksi. Miehille taas

toivottiin tukea esimerkiksi Jussi-työlle järjestettävin lisäresurssein. Ongelmalliseksi nähtiin

myös se, että vakavasta päihdeongelmasta kärsivät asiakkaat rajautuivat turvakotipalvelujen

ja usein myös muiden palvelujen ulkopuolelle.  Sosiaalityöntekijöiden mielestä matalan

kynnyksen palveluiden merkittävä lisääminen olisikin todella tärkeä resurssi

perhesuhdeväkivaltatyölle.

Perhesuhdeväkivallan lisääntymisen taustalla sosiaalityöntekijät näkivät olevan palveluiden

karsimisesta seuranneen pahoinvoinnin lisääntymisen. Ilmiöstä pitäisikin voida

sosiaalityöntekijöiden mielestä puhua ja puuttua siihen nykyistä enemmän jo neuvoloissa,

päiväkodeissa ja kouluissa. Viranomaisyhteistyön kehittäminen olisi sosiaalityöntekijöistä

ensisijaisen tärkeää, jotta perhesuhdeväkivaltaa voitaisiin ehkäistä nykyistä paremmin.

STT: ”Niin ja sit viranomaisten yhteistyötäkin, mitä sitä sitten jos neuvoloissakin jotain
herää, ei yks ihminen voi sitä huolta muualle levittää jos miettii näitä perhesurmiakin ja
muita niin niissäkin on ollut viranomaiskontakteja muttei sitten riittävää yhteistyötä vaan
kukin sitten vain tahoillansa on..”

Sosiaaliohjaajat näkivät sosiaalityöntekijöiden lailla perheväkivaltakoulutuksen tärkeänä

ammattitaitoaan tukevana resurssina. He toivoivat perheväkivaltakoulutuksilta, että ne
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opastaisivat työntekijöitä nykyistä paremmin lukemaan väkivallan merkkejä lapsista. Lasten

oli ymmärretty usein lastensuojelun tapaamisissa olevan niin lojaaleja vanhempiaan kohtaan,

etteivät he kertoneet miten asiat kotona oikeasti ovat. Sosiaaliohjaajat toivoivat koulutuksen

avulla myös keinoja siihen, miten  vanhempia voitaisiin entistä vaikuttavammin opastaa

kertomaan lapsille asioista totuus perhesuhdeväkivallasta kaikenlaisen ”sepittämisen” sijaan.

Yleisesti toivottiin myös koulutuksen avulla välineitä siihen, miten työntekijät saisivat

paremmin herätettyä asiakasäidit näkemään perhesuhdeväkivallan tuhoisan kierteen.

Sosiaaliohjaajat olivat sosiaalityöntekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että

henkilöstöresursseja väkivaltatyöhön on aivan liian vähän. Myös omaa osaamista pitäisi voida

päivittää, koska edellisestä perheväkivaltakoulutuksesta oli saattanut kulua jopa kahdeksan

vuotta. Työryhmän sisällä käytävä keskustelu teemasta olisi myös sosiaaliohjaajien mukaan

tärkeää, koska jatkuvassa kiireessä, työparien vaihdoksen ja työpaikan rakenteellisten

muutosten keskellä aihetta oli ollut liian harvoin riittävästi aikaa pysähtyä miettimään.

Koulutuksen ohella lastensuojelulaki koettiin molemmissa ammattikunnissa työtä hyvin

tukevana resurssina. Siihen pystyttiin sekä sosiaalityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien

kokemuksen mukaan tukeutumaan ja viittaamaan hankalissa asiakastilanteissa, joissa äidin ja

lasten turvallisuus oli vaarassa. Osa sosiaalityöntekijöistä oli kokenut lain mahdollistamalla

kiireellisellä sijoituksella ”uhkailun” epämiellyttävänä, joskin joissain tilanteissa

välttämättömänä tehtävänä. Sosiaaliohjaajat toivat esille kokevansa lain työtä jämäköittävänä

ja raamittavana apuvälineenä. Sosiaaliohjaajien mielestä oli lisäksi hienoa, että laissa oli

ymmärretty väkivallan muuttavan uhrin kykenemättömäksi pitämään kiinni omista

rajoistaan.

SOSO1: ”..et se laki niinku SUOJAA, et siinä ymmärretään se, et ihminen niinku hapertuu ja
haurastuu ja sitä on mätkitty niin kauan et se ei pysty enää pitää itsestään niit rajoja ja
silloin laki suojelee sua että sulle ei näin voi tehdä..”
SOSO2: ”Niin tai ainakin lasta..”

Viranomais- ja asiantuntijayhteistyö oli molempien fokusryhmien mielestä keskeinen resurssi

vaikuttavan väkivaltatyön tekemisessä. Sosiaalityöntekijöillä oli sekä hyviä että huonoja

kokemuksia tästä yhteistyöstä. Turvakotien resurssipula koettiin erityisen ikäväksi

ongelmaksi. Sosiaalityöntekijät kertoivat kokevansa tuskalliseksi myös sen, että
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lastensuojelua kohtaan oli valtavan suuria odotuksia, vaikka useissakaan tilanteissa

sosiaalityöntekijät eivät itsestään riippumattomista syistä olleet pystyneet tekemään

paljoakaan. Lisäksi oman roolin hahmottaminen väkivaltatyön kokonaisuudessa oli välillä

hankalaa. Vaikeinta tämä oli työurallaan vielä suhteellisen nuoren työntekijän mielestä:

STT: ”Mutta mä mietin, että mikä on mun tehtävä. Et onks mun tehtävä olla se sormea
heristävä, uhkaava.. ei nyt vaativa mutta niinku hetkonen, lapsi ei voi olla täällä.. ja missä
tulee se psykososiaalinen tuki? Et mä en niinku ihan vielä osaa omaa rooliani pistää
tällaseen tilanteeseen..”

Päällimmäisenä kokemuksena viranomais- ja asiantuntijayhteistyöstä sosiaaliohjaajat olivat

kokeneet jähmeyden: jonot olivat pitkiä ja yhteistyötahojen kalenterit olivat täynnä.

Ikävimmäksi yhteistyöhön liittyväksi ongelmaksi sosiaaliohjaajat nimesivät tiedonkulun

puutteista johtuvan tietämättömyyden siitä, oliko perheiden asioissa ollut työskentelyä vai ei.

Positiivisena seikkana yhteistyöstä sosiaaliohjaajat totesivat, että mitä tutummaksi

yhteistyötahot olivat tulleet, sitä helpompaa ja asiakaslähtöisempää oli työskentely ollut.

Hankalimmaksi ajaksi työskentelyprosessissa sosiaaliohjaajat kokivat nimenomaan

jonotusajan. Mutta kun palveluiden ovet viimein aukesivat, lähti prosessi etenemään

vauhdikkaasti ja asiakkaiden asiat pystyi jättämään luottavaisin mielin osaavien

asiantuntijatahojen hoidettavaksi.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä resurssina sekä sosiaalityöntekijät että

sosiaaliohjaajat kokivat omalta työyhteisöltään saamansa tuen. Erityisesti työparin rooli,

olkoonkin se sitten sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai johtava sosiaalityöntekijä, korostui

haastavissa ja tunnekuormittuneissa perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastilanteissa.

4.5 Kehittämistarpeet

Konkrettisten työkäytäntöjen tasolla sosiaalityöntekijät kokivat melko vähän

kehittämistarpeita. Sekä uhreille että väkivallantekijöille tarkoitettujen

perheväkivaltainformaatiota sisältävien, strukturoitujen kysymyslomakkeiden oli aiemmissa

työpaikoissa nähty tukevan työskentelyä ja tuovan siihen ryhtiä ja tämän vuoksi niitä

toivottiin työvälineiksi myös Tapuliin. Varsinaiset työkäytäntöjen kehittämistarpeet nähtiin

ennemminkin rakenteiden tasolla. Tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi
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perhesuhdeväkivaltatyössä sosiaalityöntekijät nimesivät viranomaisyhteistyön parantamisen

sekä jalkautuvien avopalveluiden, vertaistukiryhmien ja lapsilähtöisempien työtapojen

kehittämisen. Yhteiskunnallisella tasolla tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nähtiin

neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen eli varhaisen puuttumisen palvelujen merkittävä

lisääminen. Ennen merkittävää rakenteellisiin peruspalveluihin kohdennettua resurssien

lisäämistä lastensuojelun työskentelyn edellytykset äiteihin kohdistuvan

perhesuhdeväkivallan parissa  koettiin huonoina.

Sosiaaliohjaajat näkivät mahdollisuuksia työn kehittämiseen koulutuksen saralla. He

haluaisivatkin, että pidettäisiin teemapäiviä, jolloin perhesuhdeväkivallasta voitaisiin

rauhassa puhua ja esimerkiksi päivittää tietoja uusista palveluista, joihin asiakkaita voi ohjata.

Koulutuksiin olisi heidän mielestään hyvä mennä myös yhdessä, koska tuolloin parityötä voisi

kehittää myös koulutuksen jälkeen työstämällä yhdessä koulutuksen antia sen jälkeen.

Sosiaaliohjaajat olivat kokeneet, että heillä on esimiehen lupa osallistua

perheväkivaltakoulutuksiin, mutta vahva sitoutuminen asiakastyöhön vähensi koulutuksiin

osallistumista.

Myös sosiaaliohjaajat veivät keskustelua perhesuhdeväkivaltatyön kehittämistarpeista

rakenteelliselle tasolle. Sosiaaliohjaajat kertoivat kokevansa perheiden palveluja olevan

sinänsä paljon, mutta kehittämistarpeet liittyivät niiden helpompaan lähestyttävyyteen ja

nopeampaan saatavuuteen. Sosiaaliohjaajat näkivät sosiaalityöntekijöiden tapaan

perhesuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä tärkeäksi varhaisen puuttumisen jo kauan ennen

lastensuojeluasiakkuutta. Tämän pitäisi mielellään tapahtua matalan kynnyksen

peruspalveluissa, kuten neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, koska lastensuojeluun

tultaessa väkivaltatilanteita on usein ollut jo paljon. Ideaalitilanteessa vauvaperheellä olisi

tuttu neuvolatäti, joka ehtisi tehdä myös kotikäyntejä ja tuntisi näin perheen mahdollisine

huolineen ja murheineen. Lisäksi lastensuojelun yhteistyö ”matalan kynnyksen paikkojen”

kanssa voisi sosiaaliohjaajien mukaan lisätä asiakkaiden halukkuutta vastaanottaa

lastensuojelun palveluita, kun tuttuus vähentäisi syvään juurtuneita ennakkoluuloja. Isona

puutteena sosiaaliohjaajat näkivät sen, että päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kouluissa oli

havaittu ilmenevän edelleenkin epätietoisuutta sen suhteen, milloin lastensuojeluilmoitus

pitäisi tehdä. Lisäksi näiden tahojen kynnyksen soittaa lastensuojeluun oli nähty

ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta olevan korkea tai jopa vieras. Sosiaaliohjaajiin oli tehnyt
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vaikutuksen yhteispohjoismaisessa koulutuksessa vuosia sitten esitetty ”Mava”-malli, jossa

poliisi ja muut alueen toimijat olivat yhdessä jalkautuneet perheväkivallan ehkäisemiseksi.

Vastaavaa työtapaa toivottiin myös lastensuojelun avohuoltoon. Koska työryhmä oli vasta

muuttanut Tapulikaupungista Malmille, Malmin virastotaloon, oli uudelle kohtaavalle

työtavalle jo nimikin valmiina: ”Perustetaan Mavin malli”.

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lähestyin tutkimustehtäväni mukaisesti äiteihin kohdistuvaa perhesuhdeväkivaltaa

lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien perustehtävän  kautta, johon

peilasin lastensuojelutyöntekijöiden käsityksiä perhesuhdeväkivallan luonteesta sekä heidän

kokemistaan edellytyksistä työskennellä vaikuttavasti sen parissa. Lisäksi minua kiinnosti

työntekijöiden kokemus heidän käytettävissä olevista resursseistaan ja työskentelyn

kehittämistarpeista. Yritin tutkimuksessa löytää myös yhtäläisyyksiä ja eroja samassa

lastensuojelun avohuollon työryhmässä olevien kahden eri ammattiryhmän jäsenten

ajatusten välillä järjestämällä ryhmille omat erilliset fokusryhmähaastattelut. Tavoitteeni oli

näin fokusryhmissä yhdessä tuotetun tiedon avulla lisätä ymmärrystä siitä, millä keinoin

lastensuojelutyöntekijät toivoisivat voivansa tehdä omaa työtään perhesuhdeväkivallan

parissa entistä vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi.

Oma kaksoisroolini ”tutkijana” ja työryhmän pitkäaikaisena jäsenenä mietitytti itseäni ennen

haastattelujen tekemistä, koska tiedostin tuttuuteni haastateltaville vaikuttavan väistämättä

fokusryhmähaastattelujen sisältöön. Loppujen lopuksi haastattelut sujuivat kuitenkin

mielestäni hyvin ja tunsin käytäntötutkimusta tehdessäni olevani eri roolissa kuin tutkittavat.

Olin päättänyt haastatella sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat omissa fokusryhmissään.

Vaikka työryhmissä sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät tekevät usein parityötä ja

ammattiryhmien hierarkkisuus on moniin muihin moniammatillisiin organisaatioihin

verrattuna hyvin vähäistä, on ammattikunnilla kuitenkin erilainen koulutustausta ja asema

esimerkiksi päätöksentekoon ja vastuukysymyksiin liittyen. Toivoin, että erikseen

haastateltuina nämä kaksi fokusryhmää tuottaisivatkin toisistaan tietämättä painotuksiltaan

hieman toisistaan poikkeavaa tietoa äiteihin kohdistuvasta perhesuhdeväkivallasta

lastensuojelussa.
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Käytäntötutkimuksen tulosten mukaan sosiaalityöntekijät ja sosiaalityöntekijät kokivat

perustehtäväkseen lasten ja perheiden auttamisen ja tukemisen lisäksi verkostotyön,

asiantuntijatyön sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Sosiaaliohjaajien näkemys

perustehtävästään oli sosiaalityöntekijöitä hieman konkreettisempi; sosiaaliohjaajat kokivat

tehtäväkseen vanhempia ja lapsia tukemalla varmistella arjen sujuvuutta, lapsen

kasvuolosuhteita ja näkyväksi tekemistä. Yleisemmällä tasolla sosiaaliohjaajat näkivät

perustehtävänään olevan syrjäytymisen ehkäisemisen. Tulkintani mukaan

sosiaalityöntekijöiden työhön liittyvien vastuukysymysten ja yliopistokoulutuksen koettiin

velvoittavan sosiaalityöntekijöitä  perhesuhdeväkivallan arkitodellisuuden sosiaaliseen

raportointiin yhteiskunnallisemmalla tasolla, kun taas sosiaaliohjaajien ammatillinen

orientaatio perhetyön tekemiseen teki sosiaaliohjaajien lähestymistavasta työhönsä ja

perhesuhdeväkivaltaan hieman konkreettisemman.

Tutkimukseni perusteella sekä Tapulin sosiaalityöntekijät että sosiaaliohjaajat olivat

ymmärtäneet hyvin samansuuntaisesti perhesuhdeväkivallan monimutkaisen luonteen.

Työntekijät olivat tunnistaneet perhesuhdeväkivallan aiheuttavan pitkään jatkuessaan äitien

”uhriutumista”, minkä myötä äitien koettiin vähitellen kadottavan elämänhallintaansa ja

”hapertuvan”. Työntekijät sivusivat keskusteluissaan mielestäni myös Marianne Notkon

perhesuhdeväkivaltaan liittämää ”vahingoittumisen” käsitettä kertoessaan kokevansa

perhesuhteiden ambivalenssit ja toisiinsa kietoutuneet valtasuhteet työskentelyä erityisesti

vaikeuttavina elementteinä. Työntekijät kokivatkin lastensuojelulain auttavan

perhesuhdeväkivaltatilanteissa, koska se toi työntekijöille välineitä puuttua tilanteeseen ja

auttaa väkivallan vaurioittamia uhreja näkemään kirkkaammin perhesuhdeväkivallan

vahingoittavuuden itselleen ja lasten tasapainoiselle kehitykselle.

Käytäntötutkimuksen tulokset herättivät huolta sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien

edellytyksistä työnsä vaikuttavan tekemisen suhteen. Sekä sosiaalityöntekijät että

sosiaaliohjaajat kokivat omissa henkilöstöresursseissa olevan vakavia puutteita. Lisäksi

matalan kynnyksen peruspalvelujen puuttumisen nähtiin olevan syynä lisääntyneeseen

pahoinvointiin. Palveluiden puuttumisen vuoksi perhesuhdeväkivallan aiheuttamien

vaurioiden hoitoon ei myöskään koettu saatavan riittävästi apua. Resurssien alimitoituksen

lisäksi työntekijät joutuivat perhesuhdeväkivallan luonteen vuoksi sietämään työprosessien

hitautta, mikä herätti heissä usein turhautumisen tunteita. Lisäksi sekä sosiaalityöntekijät että
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sosiaaliohjaajat olivat kokeneet pelkoa työskennellessään väkivaltaisten isien kanssa, mikä

teki työnteosta usein psyykkisesti hyvin kuormittavaa. Sosiaalityöntekijät olivat kokeneet

asiakkaiden taholta sosiaaliohjaajia voimakkaampia aggressiivisia purkauksia. Syynä tähän oli

käsitykseni mukaan sosiaalityöntekijöiden päätösoikeuteen liittyneet jännitteet, koska

sosiaalityöntekijät olivat joutuneet puhumaan asiakkaille lastensuojelulain velvoittamina

lasten sijoittamisesta, mikäli perhesuhdeväkivalta ei muuten loppuisi.

Käytäntötutkimukseni ehkä yllättävin tulos oli, että hakemiani konkreettisia

kehittämisajatuksia lastensuojelun avohuollon sosiaalityöhön ei juurikaan löytynyt.

Fokusryhmähaastatteluissa sosiaalityöntekijät esittivät kyllä hyviä ehdotuksia esimerkiksi

työtä tukevien kysymyslomakkeiden käyttöönotosta ja palveluohjauksen kannalta tärkeiden

yhteystietojen päivittämisestä, mutta muuten he näkivät konkreettisten työmuotojen

kehittämisen sijaan työkäytäntöjen kehittämistarpeet ennemminkin rakenteiden tasolla.

Kaikkein tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi perhesuhdeväkivaltatyössä sosiaalityöntekijät

nimesivät viranomaisyhteistyön parantamisen sekä jalkautuvien avopalveluiden,

vertaistukiryhmien ja lapsilähtöisempien työtapojen kehittämisen. Toisaalta tämä

tutkimustulos kertoi mielestäni siitä, että sosiaalityöntekijät olivat ymmärtäneet, etteivät he

rakenteellisten epäkohtien vuoksi pystyneet pienillä nikseillä juurikaan ruohonjuuritasolla

vaikuttamaan työn vaikuttavuuteen.

 Sosiaaliohjaajat kertoivat kokevansa perheiden palveluja sinällään olevan melko paljon,

mutta kehittämistarpeet liittyivät niiden helpompaan lähestyttävyyteen ja nopeampaan

saatavuuteen. Sosiaaliohjaajat näkivät sosiaalityöntekijöiden tapaan perhesuhdeväkivallan

ennaltaehkäisyssä tärkeäksi varhaisen puuttumisen jo kauan ennen lastensuojeluasiakkuutta.

Tämän pitäisi tapahtua matalan kynnyksen peruspalveluissa, kuten neuvoloissa,

päiväkodeissa ja kouluissa. Lastensuojeluun tultaessa väkivaltatilanteita on usein ollut jo

pitkään ja työskentely koetaan  tämän vuoksi usein lähinnä ”tulipalojen sammutteluna”.

Lapsilähtöisyys yhdisti sekä sosiaalityöntekijöitä että sosiaaliohjaajia heidän pyrkimyksissään

vaikuttavampiin työkäytäntöihin. Tämä ilmeni esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden tarpeessa

kehittää lapsilähtöisempiä työtapoja ja ammattitaitoaan koulutuksen avulla. He toivoivat

myös erityisesti moniammatillista ja käytännönläheistä perheväkivaltakoulutusta, jota voisi

soveltaa suoraan omien asiakastapausten ratkaisemiseen.
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Myös sosiaaliohjaajat toivoivat löytävänsä vaikuttavampia työkäytäntöjä perustyönsä

päähenkilöiden, eli lasten kannalta. Lasten kanssa työskennellessään sosiaaliohjaajat toivoivat

keinoja perhesuhdeväkivallan merkkien parempaan lukemiseen, koska lasten ymmärrettiin

olevan olosuhteista riippumatta hyvin lojaaleja vanhempiaan kohtaan ja salaavan sen vuoksi

helposti asioiden oikean tilan. Lastensuojelun avohuollossa omilla vanhemmilla on lasten

elämässä niin keskeinen rooli, että lasten kanssa  työskennellessä toivottuja tuloksia on hyvin

vaikea saavuttaa, elleivät lasten vanhemmat tai edes toinen heistä ole valmis muutokseen.

Tästä ja edellä kuvatuista, työn rakenteellisista epäkohdista johtuen muutostyön vaikeus

aiheuttaakin työntekijöissä paljon paineita.

Olen sopinut työryhmän jäsenten kanssa palauttavani tutkimustulokset työryhmälle yhteistä

keskustelua varten tapaamisessa 5.10.2012. Tutkimuksen hyötynä toivon olevan, että sen

tulokset auttavat toimipisteen sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia oman roolinsa ja

paikkansa entistä paremmassa hahmottamisessa perhesuhdeväkivaltatyön kokonaisuudessa.

Tällöin tutkimuksesta hyötyvät myös asiakkaat. Ennen kaikkea toivon tutkimuksen tuovan

työntekijöille ymmärrystä sen suhteen, että yksittäisten lastensuojelutyöntekijöiden ohella

myös työtoverit jakavat samankaltaisia ajatuksia ja huolia perhesuhdeväkivallan

monimutkaisesta luonteesta ja  työskentelyn vaikeudesta sen parissa. Työssä jaksamisen

kannalta on tärkeää hyväksyä, että lastensuojelutyöntekijä ei yksin pysty  pelastamaan

maailmaa perhesuhdeväkivallalta. Haluankin päättää  käytäntötutkimusraporttini

sosiaaliohjaajien fokusryhmäkeskustelussa syntyneeseen pohdintaan omasta työroolista

perhesuhdeväkivaltaan liittyvä asiakastyön parissa.

SOSO1:” Ja silleen myös itseään suojaa, mää usein mietin, et nää perheet on eläny ennen
mun tekemää perhetyötä ja ne elää sen jälkeen ku tässä pannaan ovi kiinni, sen
loppupäivän, loppuviikon ja ne elää sen jälkeenki ku perhetyö on loppu et silleen et kaikilla
on kuitenki se oma valinnanvapaus, vaikka he sitten jäisikin niihin kurjiin olosuhteisiin,
että..”
SOSO2: ”Niin.. toi on mun mielestä aika hyvä ajatus..”
SOSO1:” Niin, se aina niinku auttaa, tavallaan lohduttaakin..”
SOSO2:” Niin, et on kerrottu eri mahdollisuuksista, mutta sen valinnan ne tekevät itse..”
SOSO1:” Niin, siinä voi niinku seistä rinnalla ja jotain valoo, niinku spottivaloo heittää,
mutta se on sit eri asia miten se näyttäytyy se rakkaus siinä et ne jääkin.. tai tekee mitä
tekee (hiljaa)..”
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LIITE:

FOKUSRYHMÄHAASTATTELUKYSYMYKSET

”Äiteihin kohdistuva perhesuhdeväkivalta lastensuojelussa. Työkäytännöt ja niiden
kehittämistarpeet lastensuojelun avohuollon toimipisteessä”

Perustehtävän ja perhesuhdeväkivallan määrittelyä lastensuojelun avohuollossa

-Miten pitkään olette työskennelleet tässä lastensuojelun avohuollon toimipisteessä? Entä
lastensuojelutyössä ylipäätään?

-Minkä koette olevan perustehtävänne työssänne tässä lastensuojelun avohuollon
toimipisteessä?

-Oletteko ennen työsuhdettanne tässä lastensuojelun avohuollon toimipisteessä tehneet
väkivaltatyötä? Jos, niin missä? (lyhyesti)

-Miten itse työntekijöinä määrittelisitte äiteihin kohdistuvan perhesuhdeväkivallan käsitteen?

Koulutus

-Oletteko osallistuneet perhesuhdeväkivaltaa käsitteleviin koulutuksiin? –Jos, niin minkälaisia
koulutukset ovat olleet?

->Minkä tyyppinen perhesuhdeväkivaltakoulutus hyödyttäisi teitä mielestänne eniten oman
työnne kehittämisen kannalta?

Perhesuhdeväkivalta lastensuojelun avohuollon toimipisteen arjessa

-Millainen tuntuma teillä on siitä, miten usein keskimäärin (kuukausittain, viikoittain,
päivittäin?) työssänne lastensuojelun avohuollossa kohtaatte asiakastilanteita, joissa
perhesuhdeväkivalta on keskeisesti asiakkuuden perusteena?

-Miten lastensuojelulaki määrittää työskentelyänne perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä
asiakastapauksissa?

-Miten työskentelyprosessi perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastapauksissa etenee?

-Onko työskentelyssänne asiakaslapsen tai -lasten kanssa jotain erityisiä toimintatapoja tai
painotuksia, jos kyseessä on hänen äitiinsä kohdistuva perhesuhdeväkivalta?

-Tiedättekö, onko olemassa mitään kaupungin (pysy)ohjeistusta, miten lastensuojelun
avohuollon sosiaalityössä pitää toimia perhesuhdeväkivaltatilanteissa?



-Entä onko tässä toimipisteessä olemassa jokin oma toimintatapa tai –malli, jota sovelletaan
perhesuhdeväkivaltaan liittyviin asiakastapauksiin?

-> Jos on, niin kertoisitteko millainen toimintatapa tai -malli on?

-> Jos ei ole, niin millainen toimintatapa tai –malli olisi mielestänne hyvä?

Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyö

-Minkälaisten eri asiantuntija- ja viranomaistahojen kanssa olette työskennelleet
perheväkivaltaan liittyvissä asiakastapauksissa ja

-> Millaisia kokemuksia teillä on asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöstä ja palveluverkosta ja
sen toimivuudesta näissä asiakastapauksissa?

-> Mikä on ollut toimivaa asiantuntija- ja viranomaisyhteistyössä, mikä ei?

Asiakastyön ytimessä

-Miten otatte perhesuhdeväkivallan puheeksi asiakastapaamisessa?

-Tuotteko asiakastapaamisessa ilmi oman kantanne perheväkivaltaan?

-Oletteko huomanneet asenteiden tai arvojen ohjaavan työskentelyänne  perheväkivaltaan
liittyvissä asiakastilanteissa? -> Jokin esimerkki?

Tunteet työskentelyssä

-Oletteko työskennellessänne perheväkivallan parissa koskaan pelänneet itse joutuvanne
väkivallan kohteeksi? –> Esimerkki?

- Entä oletteko koskaan tunteneet turhautumisen tunteita työskennellessänne
perheväkivallan parissa? -> Esimerkki?

- Entä ovatko nämä tunteenomaiset reaktiot (viha, pelko, turhautuminen tms.) vaikuttaneet
työtapoihinne tai asiakkaiden tapaamisten tiheyteen?

Työntekijähavaintoja asiakastyöstä, työtapoja ja työyhteisön tuki

-Oletteko asiakastyössänne havainneet äiteihin kohdistuvaan perhesuhdeväkivaltaan liittyvän
jotain erityisiä dynamiikkoja tai toistuvia malleja?

-Oletteko huomanneet joidenkin työtapojen olevan toisia vaikuttavampia
perhesuhdeväkivaltaan liittyvissä asiakastilanteissa?

-Oletteko huomanneet, mitä apua ”kriisissä” oleva asiakasäiti  on valmis ottamaan vastaan
lastensuojelusta?



-Voitaisiinko jotain perhesuhdeväkivaltatilanteita mielestänne estää lastensuojelun
avohuollon sosiaalityöllä ennakoimalla tai ennaltaehkäisemällä?

-Koetteko saavanne omalta työyhteisöltänne riittävästi tukea tekemäänne
perheväkivaltatyöhön?

Resurssit

-Koetteko, että olette riittävästi resurssoituja sekä henkilöstön määrän ja osaamisen,
asiantuntijayhteistyön että ongelman ratkaisumallien osalta vastaamaan
perhesuhdeväkivaltaan liittyviin lastensuojeluilmoituksiin?

-> Jos ette, niin mitä resursseja tarvittaisiin lisää?

-Onko vastaanne tullut koskaan tilannetta, jolloin turvakodit olisivat olleet niin täynnä, että
asiakasta ei ole voitu ohjata sinne? Miten olette toimineet näissä tilanteissa? Entä jos asiakas
ei ole halunnut mennä turvakotiin, vaikka häneen on kohdistunut väkivallan uhka?

Lopuksi

-Koetteko tarvetta perhesuhdeväkivaltatyötä kehittämiselle lastensuojelun avohuollossa?

-Jos, niin mitä kehittämistarpeita näkisitte työskentelyssä olevan?

-Onko jotain aiheeseen liittyvää, mistä meidän olisi tärkeää tässä fokusryhmähaastattelussa
vielä puhua?

-KIITOS!


