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Tarkastelemalla ihmistenvälisiä kohtaamisia 
voidaan tutkia sosiaalista todellisuutta 
käytännössä



Sosiaalinen suhde on sosiaalista toimintaa 
säätelevä lähtökohta, mutta samalla 
sosiaalinen suhde on myös sosiaalisen 
toiminnan tulos



Harry: Ensinnäkin toteen semmosen asian että tutkimuksiin 
osallistuminen on aina vapaaehtoista. Jos on joku kysymys mihin 
ei halua vastata niin ei tarvii. Jos ei halua muuten olla mukana 
saa poistua jos haluu. Meidän keskustelut on luottamuksellisia. 
Mä en kerro tai näytä näitä juttuja kenellekkään, paitis kahdelle 
professorille jotka ohjaa mun tutkimusta. Se et jos mä julkaisen 
jotain tekstejä tästä jutusta niin sit ne on muunneltu ne tekstit 
niin että te ette ole tunnistettavissa ja kaikki nimitiedot ja 
semmoset muutetaan….

Santtu: Ei mua kiinnosta vaikka ei muutettaiskaan.

Harry: Hyvä. Kysynkin että osallistutteko tähän haastatteluun 
vapaaehtoisesti?

Peetu: Joo.

Santtu: Ei ku sä pakotit mut!

Harry: Mut hei ihan oikeesti?

Santtu: No et pakottanu..



VALTA JA EMOOTIO



Oppitunti oli juuri päättynyt ja minulle oli noin tunnin pituinen tauko 
ennen seuraavaa sovittua tapaamista. Päätin lähteä koululta pienelle 
kävelylle. Ohitettuani koulurakennuksen kulmaan näen miten noin 30 
metrin päässä seisoo tupakkaa polttava poikajoukko. Joukossa on myös 
muutama tuttu poika tutkimusluokiltani. Ehdin hetken pohtia 
mielessäni miten minun pitäisi suhtautua tilanteeseen: Jatkanko 
kävelemistä eteenpäin ja olla olevinani huomaamatta poikia, vai 
tulisiko minun puuttua tilanteeseen. Tupakanpoltto kun ei ole sallittua 
koulussa. Ennen kuin ehdin tehdä päätöksen, kuulen miten Santtu 
huudahtaa: – Kattokaa, tuolla kävelee Lunabba! Santun huutaessa 
näen miten Peetu yrittää surkuhupaisella tavalla piilottaa tupakkaansa. 
Muistan elävästi miten häpeä paistoi hänen kasvoiltaan. Mutta Santtu 
ei ole moksiskaan. Hän jatkaa sauhutteluaan kaikessa rauhassa. Hän 
katsoo suoraan minua kohti, pieni virne suunpielessä ja poltelleen 
provosoitavan itsevarmasti. Siinä vaiheessa päätän että en voi antaa 
asian olla ja lähden kävelemään poikia kohti. Samalla hetkellä paikalle 
ilmaantuu teknisen ope Lasse. Ennen kun Lasse avaa suunsa, kaikki 
röökit on piilossa ja poikajoukko hajaantuu. 



• TURVALLINEN JA TURVATON SUHDE

• LIIAN LÖYSA TAI LIIAN KIREÄ SIDE

• POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN 
EMOTIONAALINEN ENERGIA

• ALHAINEN EMOTIONAALINEN INTENSITEETTI



• YHTEENSOINTUVUUDEN  TILA



Peetu: En mä tiiä. Tollain niinku sinä. Meet johonki kouluun. Et sä oot 
ensi tääl puolvuotta. Tutustut meihin. Sitä sä alat tekee sitä juttuu. Sit 
ku kaikki on tutustunu suhu niin ne voi puhuukki sulle.

Harry: Niin. Onks se sit nin et tääl pitäis olla sellasii aikuisii enemmän 
jotka tuntis teiät ja.

Peetu: Jo. Tääl vois olla just tollanen yks aikuinen pelkästään, joka ois 
sinä. Niinku silleen et sä vähän autat sille asiassa. Vähän niinku em mä 
tiiä; apuope. Ja sinäänsä tollane joka puhuu sit asioista.

Santtu: Joka niinku. Sossuille ei sais puhuu mitään.

Peetu: Niin et me vaan puhuttais sulle.

Santtu: Ja sä ymmärtäisit silleen oikeesti et mikä on vitsi. Jos mäki 
sanon et; joo mä myyn pirii, niin mä sanoisin sen vitsillä



1. Ymmärtämisen tai sisäistämisen 
elementti

2. Vaikuttamisen elementti

3. Emotionaalinen elementti



Suhdeperustaisen lähtökohdan 
merkitys

• Tuoda varhaisuuden elementti 
hyvinvointityöhön

• Välttää sortumasta naiviin objektivismiin



KIITOS


