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TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Käytäntötutkimukseni paikantuu 
riippumattomaan Pro-tukipiste ry -
kansalaisjärjestöön, joka toimii seksi- ja 
erotiikka-alalla työtä tekevien ihmisten 
osallisuuden sekä oikeuksien edistämiseksi.  
 
Prostituoitujen neuvontapisteen toiminta alkoi 
Helsingissä 1990-luvun alussa. Järjestön 
toiminta koostuu matalan kynnyksen sosiaali- 
ja terveyspalveluista, kuten neuvonnasta sekä 
palveluohjauksesta. Lisäksi järjestö tekee 
etsivää työtä, päivystystä  sekä monikansallista 
verkosto- ja ihmiskaupan vastaista työtä ja 
pyrkii vaikuttamaan täten seksi- ja erotiikka-
alalla toimivien ihmisten aseman 
parantamiseksi myös laajemman tason 
vaikuttamistyön kautta.  
 
Nykyisimmillään järjestöllä on toimipisteet 
myös Tampereella ja Turussa, mutta  käsillä 
oleva  käytäntötutkimukseni paikantuu  
nimenomaan Helsingin kymmenen (10) 
työntekijän muodostamaan yksikköön. 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia 
venäläistaustaisten asiakkaiden kanssa 
tehtävää työtä, sen erityispiirteitä, haasteita ja 
mahdollisuuksia Pro-tukipisteellä järjestön 
työntekijöiden näkökulmasta. Pyrkimyksenäni 
on tuottaa tietoa siitä, miten järjestön 
työntekijät kokevat omien toimintatapojensa 
sekä työkäytäntöjensä kytkeytyvän 
asiakkaidensa ulkomaalais- ja 
kulttuuritaustaan sekä seksityön luonteeseen.  
 
Tutkimuskysymyksenäni kysyn, minkälaiseksi 
yhteisöllinen toiminta tämän nimenomaisen 
asiakssegmentin kanssa on muodostunut ja 
liittyykö siihen joitakin erityispiirteitä 
suhteessa muiden asiakasryhmien kanssa 
tehtävään työhön. Tavoitteenani on kysyä 
määrittääkö asiakkaan kulttuuri-, kieli- tai 
yhteiskunnallinen tausta ylipäätään 
työntekijöiden mielestä heidän työskentelyään 
ja asiakkaan palveluihin ohjautumista tai 
merkityksellistyykö asiakkaan tausta 
käytännön työssä jollakin erityisella tavalla. 

AINEISTO JA 
ANALYYSI 
Tutkimusaineistoni koostui seitsemän hengen 
fokusryhmähaastattelusta, jonka tein Pro-
tukipisteen työntekijöiden parissa 
marraskuussa 2016.  Haastattelu kesti kaksi 
tuntia (2h) ja litteroituja sivuja kertyi 30.  
Aineiston keruumenetelmänä toimi 
puolistrukturoitu teemahaastattelu ja 
tutkimusaineiston analyysimenetelmänä 
teoriasidonnainen sisällönanalyysi.  
 
Haastattelua varten loin väljät,  viisi 
temaattista kysymystä, jotka auttoivat 
suuntaamaan ryhmässä syntyvää keskustelua 
pitäytymään tutkimuksen aiheessa, mutta 
eivät aiheettomasti rajoittaneet tai ohjanneet 
viriävää keskustelua. Ennalta määritetyt 
teemat lähetin jokaiselle haastateltavalle 
etukäteen sähköpostilla saatekirjeen ohessa. 

 

TULOKSET 
Käytäntötutkimukseni  tulosten perusteella 
haastattelemieni työntekijöiden 
toimintatapojen sekä työkäytäntöjen 
kytkeytyminen asiakkaiden ulkomaalais- ja 
kulttuuritaustaan näyttäytyy monitahoisena 
kysymyksenä.  

 
Vaikka venäläistaustaisten asiakkaiden kanssa 
tehtävä käytännön työ on vuosien aikana  
ymmärrettävästi saanut tietynlaisia 
erityispiirteitä suhteessa muiden 
asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön, 
järjestön työntekijöiden mukaan asiakkaan 
kulttuuri-, kieli- tai yhteiskunnallinen tausta 
harvoin kuitenkaan muodostuu työskentelyä 
määrittäväksi elementiksi.  

 

Koska järjestön asiakkaiksi hakeutuvat 
seksialalla toimivat ihmiset määrittävät itse 
palvelutarpeensa, eivätkä järjestön työntekijät 
toisaalta tiedustele asiakkaidensa tarkkoja 
henkilötietoja tai kerää niitä minkäänlaiseen 
rekisteriin, jää se usein asiakkaan itse 
määriteltäväksi, mitä ja kuinka tarkkaan hän 
haluaa taustastaan jakaa. Näin ollen 
venäläisten asiakkaiden tausta 
merkityksellistyy työskentelysuhteen aikana 
usein enemmänkin hetkittäin ja 
hienovaraisesti, kuin tätä suhdetta 
kokonaisvaltaisesti hallitsevasti. 

 

Haastatteluaineistosta erottui kuitenkin viisi 
teemaa, suhteessa joihin järjestön 
työntekijöiden mukaan heidän asiakkaidensa 
venäläistausta työskentelyprosessin aikana 
merkityksellistyy. Esiin nostamani teemat 
ovat: 
 
1)kulttuurienvälinen kompetenssi,  
 
2)kulttuuritulkkaus,  
 
3)yhteiskunnallinen siirtymä,  
 
4)stigmatisaatio sekä  
 
5)monimuotoinen työyhteisö. 

 

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
Vaikka eräämäni haastatteluaineisto tarjosikin 
mielestäni kohtalaisesti relevantteja vastauksia 
tutkimuskysymykseeni ja koska tarkoituksena 
oli nimenomaisesti pohtia Pro-tukipisteen 
Helsingin yksikön työntekijöiden näkemystä 
aiheesta, koen, että haastatteluotokseni oli 
suhteellisen kattava, joskin tutkimusaineistoa 
olisi voinut kartuttaa esimerkiksi tiettyihin 
ryhmähaastatteluaineistosta nousseisiin 
teemoihin kohdennetuilla yksilöhaastatteluilla.  
 
Sanomattakin on selvää, että työntekijöiden 
näkökannan lisäksi asiakasnäkökulmaa 
aiheeseen olisi syytä kartoittaa. Monet 
ryhmähaastattelun aikana esiin tulleet teemat 
sekä syntyneet oivallukset vaatisivat osakseen 
kattavampaa tutkimista sekä syventymistä, 
jotta kokonaisvaltaisempia johtopäätöksiä 
aiheesta olisi mahdollista tehdä.  
 
Jatkossa myös järjestön muiden selkeästi 
”erityneiden” asiaksryhmien, kuten 
thaimaalaisten, nigerialaisten sekä 
suomalaisten kanssa tehtävän työn 
mahdollisten erityispiirteiden tutkiminen olisi 
toivottavaa, jotta vertailevaa tutkimusta 
työmuotojen sekä –käytäntöjen välillä 
voitaisiin tehdä. Tämänkaltainen vertaileva 
tutkimus olisi varmasti moniverroin 
pätevämpi keino kuin tämä käsillä oleva varsin 
rajallinen käytäntötutkimus, löytää vastauksia 
siihen, miten hyvin monimuotoisen 
asiakaskunnan hyvin moninaiset 
kulttuuritaustat merkityksellistyvät arjen 
työssä.  
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