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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi joulukuussa 2014 Kuopion lastensuojelun perhetyön 

yksikön kokouksessa, johon osallistuin kotipalvelun perhetyöntekijän sijaisena. 

Kokouksessa keskusteltiin perhetyön julkisuuskuvasta ja käsityksistä, joita ihmi-

sillä on perhetyön sisällöstä. Työntekijöiden mielestä median välittämä kuva 

lastensuojelusta on usein kielteinen ja yksipuolinen. He myös totesivat, että ih-

misillä on usein virheellisiä käsityksiä perhetyöstä. Kokouksessa pohdittiin, voi-

siko mediassa kertoa aiheesta myönteisesti ja nostaa esille perhetyön ja lasten-

suojelutyön mahdollisuuksia. 

 

Päädyin toteuttamaan toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tuotoksena syntyi 

kaksi lehtijuttua perhetyöstä. Kirjoittamani jutut ovat haastattelujen pohjalta 

koottuja tekstejä. Kutsun kirjoittamiani tekstejä lehtijutuiksi, koska juttu-termi 

viittaa monenlaisiin lehdissä julkaistaviin tekstilajeihin. Lehtiartikkeli-termi viittaa 

enemmän taustoittaviin, asiapitoisiin teksteihin ja uutisiin. (Roivas & Karjalainen 

2013, 172.) Lehtijuttujen tarkoituksena oli välittää asianmukaista tietoa perhe-

työn sisällöstä lukijoille ja erityisesti lapsiperheille. Tavoitteena oli tiedon lisää-

misen ohella oikaista mahdollisia virheellisiä käsityksiä liittyen lastensuojeluun 

ja perhetyöhön.  

 

Helena Jaakkolan (2013, 12) mukaan lastensuojelutyön on hyvä näkyä medias-

sa, koska media muokkaa maailmankuvaamme. Jos lastensuojelusta ei puhuta 

julkisesti, on helpompi sulkea silmät lasten hädältä tai perheiden ongelmilta. 

Mediassa välitetty totuudenmukainen tieto lastensuojelusta sekä asiakkaiden ja 

työntekijöiden kertomat kokemukset voivat auttaa kansalaisia käymään keskus-

telua ja muodostamaan kuvaa yhteiskunnasta. Lastensuojelusta puhuminen 

julkisesti auttaa myös kehittämään ja arvioimaan lastensuojelua. (Jaakkola H. 

2013, 12.) Lehtijuttuja kirjoittaessa jouduin asettumaan lukijan asemaan ja poh-

timaan, miltä asiat näyttävät sellaisen näkökulmasta, joka ei ennestään tunne 

aihetta. Roivas ja Karjalainen (2013, 180) toteavat, että omasta alasta kirjoitta-
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minen julkisesti vahvistaa asiantuntijaviestinnän taitoja ja tukee ammatti-

identiteetin kehittymistä.  

 

Opinnäytetyössä avaan aluksi median ja journalismin käsitteitä, koska toimin-

nallisen opinnäytetyöni tuotoksena syntyneet lehtijutut julkaistiin journalistisissa 

julkaisuissa. Opinnäytteeni liittyy vaikuttamiseen ja osallistumiseen, joten seu-

raavassa luvussa kerron yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sosiaalialalla sekä 

sosiaalityön ja lastensuojelun suhteesta mediaan. Luvussa neljä esittelen tiivis-

tetysti lastensuojelun ja perhetyön periaatteita. Viidennessä luvussa kerron 

opinnäytetyöprosessista ja tarkennan opinnäytetyön tehtävää. Opinnäytetyö-

prosessin avaamisen jälkeen kirjoitan toiminnallisen osuuden toteutuksesta lu-

vuissa kuusi ja seitsemän. Kerron toteutuksen vaiheista, haastattelujen tekemi-

sestä ja lehtijuttujen kirjoittamisesta. Raportin lopuksi pohdin opinnäytetyön to-

teutusta suhteessa työn tavoitteisiin ja ammatilliseen kasvuuni. 

 

 

2 Media ja journalismi 

 

 

2.1 Median valta 

 

Medialle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Medialla voidaan yleisesti viitata 

kaikkiin eri joukkoviestinnän kanaviin, kuten radioon, televisioon, lehdistöön ja 

niiden sivustoihin internetissä. Edellisten lisäksi sanalla voidaan viitata myös 

sosiaalisiin medioihin, kuten Facebookiin, Youtubeen ja blogeihin. (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 10–11.) Mediaa voidaan jakaa eri ryhmiin käytetyn tekniikan 

mukaan, esimerkiksi printtimedia eli graafinen media (lehdet, kirjat), audiovisu-

aalinen media (elokuvat, televisio) ja multimedia, jossa yhdistyvät eri tekniikat 

(Mustonen 2001, 8). Opinnäytetyössä käytän termiä media tarkoittaen sillä 

kaikkia joukkoviestimiä yleensä ja viittaan sanalla sekä yksikköön että monik-

koon.  

 

Nykyään media mielletään usein vuorovaikutteiseksi yleisönsä kanssa: videoita, 

tv-lähetyksiä ja artikkeleita voi kommentoida ja yleisö toimii myös sisällöntuotta-
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jina. Seppänen ja Väliverronen puhuvat kirjassaan mediayhteiskunnasta. Ter-

min käyttämistä he perustelevat sillä, että media on vahvasti läsnä ihmisten 

elämässä ja koko yhteiskunnassa. He väittävät, että nykyistä länsimaista yh-

teiskuntaa ei voi ymmärtää ottamatta huomioon mediaa ja sen roolia yhteiskun-

nassa. (Seppänen & Väliverronen 2012, 10–11.) 

 

Koska media on läsnä ihmisten elämässä kaiken aikaa, voidaan sanoa että 

medialla on valtaa. Median välittämällä kuvalla on vaikutusta ihmisten asentei-

siin, mielipiteisiin ja joskus myös käyttäytymiseen. Median valtaa on esimerkiksi 

kyky luoda ja määritellä niitä puheenaiheita, joista yhteiskunnassa keskustel-

laan. Ihmiset muodostavat maailmankuvaansa osittain sen tiedon perusteella, 

jota he saavat esimerkiksi uutisten tai mainosten kautta. Koska median valta 

tiedostetaan, kaikkia julkisia organisaatioita kiinnostaa oma julkinen kuva medi-

assa. (Seppänen & Väliverronen 2012, 171.) Rentola (2010, 29) painottaa esi-

merkin merkitystä mediaviestinnässä. Jos esimerkiksi jokin yritys haluaa kertoa 

uudesta toimintamallistaan, kukaan ei kiinnostu. Jos yritys kertookin uudesta 

toimintamallistaan sen kautta, kuinka työntekijät toteuttavat sitä käytännössä, 

syntyy juttu. Esimerkki kiinnostaa mediaa ja yleisöä enemmän kuin asioiden ja 

ilmiöiden esittely yleisellä tasolla. (Rentola 2010, 29, 144.)  

 

Median keskeisiä toimijoita ovat journalistit ja journalistien työväline on kieli. 

Maarit Jaakkolan (2013, 106) mukaan kieli ei ole koskaan neutraali viestinnän 

väline. Kielenkäytöllä ja sanavalinnoilla on merkitystä ja jokaisen toimittajan ja 

julkisen kielenkäyttäjän pitää tiedostaa tämä. Sanavalinnat arvottavat kohdet-

taan. Toimittajat käyttävät valtaa, jonka myötä heillä on myös vastuuta. Toimit-

tajan vastuuseen kuuluu tapauskohtaisesti punnita, millaisia seurauksia hänen 

tekemillään ratkaisuilla on jutun lähteille ja kohteille tai heidän omaisilleen tai 

heidän yhteisöilleen. (Jaakkola M. 2013, 106.) 

 

Yleensä eri viestimillä on oma julkaisustrategiansa, jossa määritellään millaista 

sisältöä media julkaisee ja kuinka sisältöä työstetään toimituksessa. Kaikilla 

lehdillä, radiokanavilla ja muilla julkaisuilla on omat kriteerinsä. Toisissa lehdis-

sä voidaan painottaa yhteiskunnallisia asioita ja toisissa halutaan ensisijaisesti 

viihdyttää lukijoita. (Rentola 2010, 36.) Eri medioilla on jatkuvasti kasvavassa 
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määrin paineita saada myytyä julkaisujaan. Kilpailu lukijoista vaikuttaa siihen, 

millaista sisältöä toimittajat tuottavat. Joissain tapauksissa tarve viihdyttää luki-

joita tai yleisöä ylittää tarpeen informoida heitä. (Franklin 1999, 4.) Turo Uskalin 

(2002, 38) mukaan kielteiset tapahtumat on helpompi luokitella uutisiksi silloin, 

kun toimittajalla on jatkuva kiire tehdä työtään. Kiireen keskellä on tehtävä no-

peasti valintoja, ja voi olla helpompi tarttua huonoon uutiseen kuin hyvään uuti-

seen. Ikävästä aiheesta voi saada lukijoita houkuttelevan jutun jo pienellä vai-

valla, esimerkiksi tunteisiin vetoavalla otsikolla. Positiivinen uutinen tarvitsee 

tuekseen enemmän kiinnostavaa taustatietoa, jotta jutun lukeminen houkuttelisi.  

 

 

2.2 Joukkoviestintä 

 

Yksinkertaisimmillaan viestintä on sanomien vaihtoa osapuolten välillä. Kes-

kinäisviestintä viittaa kahdenväliseen viestintään ja ryhmäviestintä rajatun ryh-

män vuorovaikutukseen. Joukkoviestintä eroaa edellä mainituista siten, että 

siinä sanomat jaetaan laajalle yleisölle. Joukkoviestintä on julkista ja periaat-

teessa kaikkien saatavilla. (Seppänen & Väliverronen 2012, 21.) 

 

Joukkoviestinnän muotoja ovat journalismi, tiedottaminen, mainonta, markki-

nointiviestintä, taide ja viihde. Tiedottamista edustaa esimerkiksi valtion, kunnan 

tai jonkin yrityksen harjoittama tiedonvälitys. Tällainen tiedotustoiminta ei pyri 

välttämättä puolueettomuuteen. Joskus raja tiedonvälityksen ja markkinointi-

viestinnän ja mainonnan välillä voi olla kuin veteen piirretty viiva.  Silloin kun 

tiedonvälitys muuttuu suostuttelevaksi ja pyrkii aktivoimaan yleisöään käyttäy-

tymään tietyllä tavalla, se muuttuu markkinointiviestinnäksi. Mainonta taas on 

vielä selkeämmin jonkin tuotteen tai palvelun myynnin edistämiseen tähtäävää 

joukkoviestintää. (Jaakkola M. 2013, 14.) 

 

 

2.3 Journalismi 

 

Journalismin sisällöt ovat tiettyjen ammatillisten normien ja käytäntöjen mukaan 

toimitettuja ja valikoituja. Journalismi on tiivistetysti yhteiskunnallista tiedonväli-



9 
 

tystä, joka on suunnattu suurelle yleisölle. Yleisö voi olla esimerkiksi kansalai-

set, jokin tietty ikäryhmä, ammattiryhmän edustajat, yrityksen asiakkaat tai jon-

kin alan harrastajat. (Jaakkola M. 2013, 13–15.) 

 

Journalismin päätehtävät ovat välittää tietoa, tulkita maailmaa, palvella ja auttaa 

yleisöä, viihdyttää sekä aktivoida ihmisiä. Journalismi on ammatillinen aa-

tesuunta, joka sitoutuu tiettyihin arvoihin. Näitä arvoja ovat esimerkiksi ajan-

tasaisuus, todenmukaisuus ja puolueettomuus. Arvoja saatetaan painottaa eri 

mediaympäristöissä eri tavoin. Painotuksiin vaikuttavat esimerkiksi kunkin me-

diaympäristön kohdeyleisö ja julkaisupolitiikka. Esimerkiksi käsitys ajankohtai-

suudesta on erilainen muutaman kerran vuodessa ilmestyvässä aikakausleh-

dessä kuin päivälehdessä. (Jaakkola M. 2013, 17–19.)  

 

Hyvää journalistista toimintatapaa kutsutaan journalistietiikaksi. Journalistietiik-

kaan vaikuttavat lainsäädäntö ja kulttuuriset ja inhimilliset tekijät. Suomessa 

ammattitoimittajat sitoutuvat noudattamaan journalistien eettistä säännöstöä, 

joka tunnetaan nimellä Journalistin ohjeet. Säännöstöä päivitetään tarvittaessa, 

ja viimeisimmät päivitykset on tehty vuonna 2011. Journalistieettisten periaat-

teiden toteutumista valvoo Suomessa Julkisen sanan neuvosto. (Jaakkola M. 

2013, 282–290.) 

 

Journalismi voidaan jakaa erilaisiin suuntauksiin, joissa on erilaisia työ- tai il-

maisutapoja. Suuntauksia ovat esimerkiksi tutkiva journalismi, kansalaisjourna-

lismi, kaunokirjallinen journalismi ja datajournalismi. Tutkivassa journalismissa 

toimittaja perehtyy syvällisesti johonkin yhteiskunnallisesti merkittävään asiaan 

tai tuo esiin jonkin piilossa olleen epäkohdan. Kansalaisjournalismi pyrkii tar-

joamaan kansalaisille erilaisia tapoja saada äänensä kuuluville. Käytännössä se 

voi tarkoittaa esimerkiksi, että kansalaiset ovat mukana juttuprojekteissa esi-

merkiksi kirjoittajina, kuvaajina tai kommentoijina. (Jaakkola M. 2013, 22.) Jaa-

na Hujasen (2002, 191) mukaan journalismin tulisi pyrkiä madaltamaan ihmis-

ten kynnystä näkyä jutuissa ja osallistumaan niiden syntyprosesseihin. Hänen 

mukaansa kansalaisten osallistuminen enemmän juttujen syntyyn tuo lisää nä-

kökulmia asioihin ja rakentaa kansalaislähtöistä tietoyhteiskuntaa.  
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2.3.1 Printtijournalismi 

 

Journalistiseen ilmaisuun vaikuttaa se, millaista kanavaa viestin välittämiseen 

käytetään. Selkein jako on perinteisesti tehty painoviestinnän eli printtijourna-

lismin ja sähköisen viestinnän välillä. Nykyään rajat ovat kuitenkin hämärtyneet, 

koska painettuun sisältöön erikoistuneet tahot tuottavat sisältöjä myös sähköisi-

nä. Sanomalehti on vähintään kerran viikossa ilmestyvä journalistinen eli toimi-

tuksellinen julkaisu. Aikakauslehdeksi luokitellaan julkaisu, joka ilmestyy vähin-

tään neljästi vuodessa. Sanomalehdissä ja aikakauslehdissä on myös ei-

journalistista sisältöä, kuten mainoksia ja mainosliitteitä. Sanomalehdet jaotel-

laan valtakunnallisiin (esim. Helsingin Sanomat), maakunnallisiin (esim. Savon 

Sanomat) ja paikallisiin lehtiin (esim. Iisalmen sanomat). Aikakauslehdet jaotel-

laan yleisaikakauslehtiin (esim. Suomen kuvalehti), ammatti- ja järjestölehtiin 

(esim. Lapsen maailma) ja asiakaslehtiin (esim. Yhteishyvä). Sanomalehtiä teh-

dään periaatteessa kaikille niin sanotun universaliteetti-periaatteen mukaisesti. 

Käytännössä sisältöjä pyritään kuitenkin suuntaamaan elämäntavoiltaan, taus-

toiltaan ja arvoiltaan erilaisille kohderyhmille. (Jaakkola M. 2013, 20–22.)  

 

Painetulla lehdellä on internetjulkaisuihin verrattuna hidas julkaisusykli, minkä 

vuoksi se on jähmeä uutisväline. Selänne (2005, 170) huomauttaa kirjassaan, 

että sähköisessä mediassa eletään reaaliajassa, kun taas sanomalehden pai-

noon menon jälkeen sinne ei kannata enää tarjota juttuaihetta seuraavaksi päi-

väksi. Painettuun lehteen sopivat taustoittavat ja tarinalliset jutut, koska ne voi-

vat tarjota lisäarvoa jo luetuille uutisille. Internetjulkaisujen jutut ovat usein lyhy-

empiä kuin painetun lehden tekstit. (Jaakkola M. 2013, 151–153.) 

 

 

3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sosiaalialalla 

 

 

3.1 Osallisuudesta osallistumiseen ja vaikuttamiseen 

 

Osallisuuden käsite voidaan määritellä yksilö-, yhteisö- tai yhteiskuntatasolla. 

Keskeistä kaikessa osallisuudessa on kuitenkin luottamus, sitoutuminen ja kuul-
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luksi tuleminen. Yksilötasolla osallisuus on voimaantumista ja elämänhallintatai-

toja. Se on omaehtoista toimintaa ja vaikuttamista omaa elämää koskevien asi-

oiden kulkuun sekä vastuun ottamista omista valinnoista. Yhteisötasolla osalli-

suus on sitä, että ihminen kiinnittyy ympäröiviin yhteisöihin, ympäristöihin ja yh-

teiskuntaan. Yhteisötasolla osallisuus liittyy yhteenkuuluvuuden ja oikeudenmu-

kaisuuden kokemuksiin. Yhteiskunnan tasolla osallisuus liittyy edustukselliseen 

demokratiaan ja keskeistä on se, millaiset mahdollisuudet yksilöllä on osallistua 

päätöksentekoon. (Jämsén & Pyykkönen 2014, 9.) Osallisuus ja osallistuminen 

liittyvät toisiinsa. Osallistuminen voi olla mukana oloa esimerkiksi erilaisissa ta-

pahtumissa, vaikuttamistoiminnassa tai kansalaistoiminnassa. Se voi olla pitkä-

jänteistä osallistumista tai nopeaa reagointia jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. 

(Särkelä-Kukko 2014, 35.)  

 

Osallistuminen on askel vaikuttamiseen. Osallistumalla johonkin toimintaan ja 

ottamalla kantaa asioihin ihminen muuttuu osallistujasta aktiiviseksi vaikuttajak-

si. Yksinkertaisimmillaan vaikuttaminen on viestintää, jonka tavoitteena on 

muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsityksiä jostakin 

asiasta tai ilmiöstä. Vaikuttamisella pyritään siis muutokseen. (Ilvonen 2011, 5-

9.) Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry on koonnut op-

paan sosiaalialalla vaikuttamisesta. Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi -

oppaassa määritellään vaikuttaminen seuraavasti: Vaikuttamisessa on kyse 

tavoitteellisesta vuorovaikutuksesta, suostuttelemisesta, jonkin asian puolesta 

puhumisesta tai puolustamisesta. Vaikuttamisen tavoitteena on, että vuorovai-

kutuskumppani ymmärtää vaikuttajan näkökannan ja mahdollisesti muuttaa toi-

mintaansa tai ajatteluaan sen myötä. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammatti-

järjestö Talentia ry 2007, 18.) 

 

 

3.2 Kansalaisena vaikuttaminen 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aktiivista kansalaisuutta ja positiivista mu-

kanaoloa yhteiskunnan toiminnassa. Käytännössä se voi olla esimerkiksi mu-

kanaoloa jonkin yhdistyksen toiminnassa tai osallistumista poliittiseen päätök-

sentekoon. (Ilvonen 2011, 5–9.) Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa Seppäsen ja 
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Väliverrosen (2012, 12) mukaan sitä, että ihmiset liittyvät vapaaehtoisesti yh-

teen edistääkseen tärkeinä pitämiään asioita ja tavoitteita. Kansalaisyhteiskun-

nan toimintaa ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset liikkeet kuten naisliike ja ympä-

ristöliike sekä kansalaistoiminta ihmisoikeuksien puolesta (Seppänen & Väliver-

ronen 2012, 12). Kansalaisyhteiskunnassa ihmiset osallistuvat kansalaistoimin-

taan, ja sitä kautta joskus myös kansalaisvaikuttamiseen. Kansalaistoiminnan 

motiivit voivat olla hyvin erilaisia. Joku voi esimerkiksi pyrkiä säilyttämään saa-

vutettuja etuja, toiselle motivaationa voi olla heikompiosaisten puolustaminen tai 

taistelu epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Jollekin kansalaistoiminta voi olla 

itsessään mielekästä ja tuottaa hyvää mieltä, eikä hän pyri toiminnallaan tietoi-

sesti vaikuttamaan. (Asola 2007, 11.)  

 

Virkeässä demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaiset ovat monin tavoin mu-

kana luomassa yhteisiä päätöksiä. Kansalaiset voivat osallistua politiikkaan 

esimerkiksi äänestämällä vaaleissa, kirjoittamalla juttuja mediaan tai antamalla 

haastatteluja tai olemalla yhteydessä päättäjiin. Ihmisillä on kuitenkin hyvin 

vaihtelevia käsityksiä siitä, mikä kansalaisvaikuttaminen on poliittista toimintaa, 

ja mikä ei ole. Esimerkiksi kulutusvalinnat voivat olla yhdestä näkökulmasta po-

liittista toimintaa, mutta toisesta näkökulmasta ne ovat vain satunnaisia valinto-

ja. (Asola 2007, 9–13.)  

 

 

3.3 Sosiaalityö ja julkisuus 

 

Heli Immonen (2001) tutki pro gradu -työssään sosiaalityön ja julkisuuden suh-

detta. Tutkimuksessaan Immonen havaitsi, että aiheesta on tehty tutkimuksia 

Suomessa melko vähän. Huomasin itse saman asian opinnäytettä tehdessäni. 

Sosiaalityön ja julkisuuden suhdetta on tarkasteltu Immosen työn lisäksi muu-

tamissa pro gradu -tutkielmissa (esim. Liikanen 2013). Lisäksi löysin muutaman 

teoksen, joilla ikää on kuitenkin jo vuosikymmeniä (esim. Moksunen 1991). Yri-

tin etsiä 2010-luvulla tehtyjä tutkimuksia, koska median maailma on muuttunut 

lyhyessä ajassa merkittävästi internetin ja sosiaalisen median myötä. Uusia tut-

kimuksia ei kuitenkaan löytynyt. 
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Julkisuudessa käyty keskustelu sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista vaikuttaa 

siihen, millainen imago niillä kansalaisten mielissä on. Sosiaalityön tehtäväkent-

tä on hyvin laaja, joten yhtenäistä julkisuuskuvaa sillä ei voi olla.  Sosiaalityön 

eri palveluihin viitatessa voidaankin puhua useista imagoista. Imagot eli mieli-

kuvat palveluista vaikuttavat suoraan ja välillisesti palvelujen, tukien ja avustus-

ten hakemiseen. (Moksunen 1991, 33–36, 45–52.) 

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen eettisissä ohjeissa sanotaan, että vuorovaiku-

tukseen erikoistuneiden sosiaalialan ammattilaisten olisi hyvä pohtia, kuinka he 

voivat saada viestin perille päättäjille, esimiehille, hallintoon tai julkisuuteen. 

Sosiaalialan ammattilaisen osallistuminen julkiseen keskusteluun on Talentian 

ohjeiden mukaan suotavaa, vaikka salassapitovelvollisuus tekeekin osallistumi-

sen hankalaksi. Julkisilla tiedotusvälineillä ja sosiaalialan ammatillisella työllä on 

erilaiset toimintaperiaatteet, mikä voi vaikeuttaa yhteistyötä. Tiedotusvälineitä 

kiinnostaa nostaa julkisuuteen yksityinen tarina, kun taas sosiaalialan ammatti-

laiset voivat yleensä puhua asioista vain yleisellä tasolla. Kun sosiaalialan työn-

tekijä antaa julkisuuteen työhönsä liittyviä lausuntoja, tulisi hänen noudattaa 

mahdollisimman suurta avoimuutta, mutta ottaa kuitenkin huomioon salassapi-

tovelvollisuus ja yksityisyyden suoja. Sosiaalialan ammattilaisen tulee myös 

harkita, millaisia vaikutuksia tietojen antamisella on asianomaisten ihmisten ja 

yhteisöjen elämään. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

ry 2013, 26.) Immonen (2001,14) toteaa tutkimustyönsä perusteella, että sosi-

aalityöntekijät eivät ole tottuneita tiedottamaan omasta työstään. Yksi syy me-

diahiljaisuuteen löytyy varmasti sosiaalialan työntekijöiden vahvasta vaitiolo- ja 

salassapitovelvollisuudesta.  

 

Immosen (2001) tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten sosiaalityö 

ja sosiaalityöntekijät näyttäytyvät julkisuudessa ja miten työntekijät itse ajattele-

vat työstään suhteessa julkisuuteen. Tutkimuksen aineistona oli sosiaalityönte-

kijöiltä kerätty kirjallinen aineisto (15 vastausta) sekä Helsingin Sanomista koot-

tu artikkeliaineisto (71 artikkelia). Tutkimukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät 

kokivat, että heistä ja heidän työstään vallalla oleva kuva on kielteinen ja epäto-

si. Heidän mukaansa sosiaalityön imago on vääristynyt ja painottunut koske-

maan erityisesti toimeentulotukea ja huostaanottoja. Heidän mielestään sosiaa-
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lityö ei näy tarpeeksi julkisuudessa ja silloin kun se näkyy, siitä tehdyt jutut ovat 

usein sensaatiohakuisia. Työntekijöiden mukaan iltapäivälehtien ”lööppijutut” 

haittaavat asianmukaisen kuvan muodostumista sosiaalityöstä. Yleinen negatii-

vinen mielipide sosiaalityöstä oli vaikeuttanut vastaajista yli kahden kolmasosan 

työtä. Työn vaikeutuminen näkyi erityisesti asiakkuuden aloittamisvaiheessa, 

kun sosiaalityöntekijät joutuivat tekemään ison työn karistaessaan asiakkaiden 

turhia pelkoja. Luottamuksen saavuttaminen vei sitä kauemmin, mitä torjuvam-

min asiakas työntekijään aluksi suhtautui. Virheelliseen julkisuuskuvaan perus-

tuvat ennakkoluulot voivat johtaa myös siihen, että kynnys hakea apua sosiaali-

toimistosta kasvaa. (Immonen 2001, 52, 61–64.) 

 

Moksusen (1991, 189) mukaan sosiaalitoimen olisi tehtävä julkisuustyötä, että 

sen kannalta merkitykselliset asiat tulisivat julki. Jos sosiaalitoimi ei tee jul-

kisuustyötä itse, määrittelevät muut instanssit sosiaalitoimen omalla tavallaan 

mediassa. Kaikki vastaajat Immosen (2001) tutkimuksessa pitivät tärkeänä, että 

sosiaalityössä tehdään aktiivista julkisuustyötä. Heidän mielestään julkisuustyö 

on tärkeää asiakkaiden kannalta (oikean tiedon välittäminen), sosiaalityön ar-

vostuksen kannalta ja yhteiskunnallisen ilmapiirin muutoksen kannalta. Vastaa-

jat eivät kuitenkaan olleet erityisen innokkaita tekemään julkisuustyötä itse. Syi-

tä innostuksen puutteeseen olivat vastaajien mukaan mm. ajan puute ja tiedot-

tamisosaamisen puute. Osa myös koki, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikut-

taa, vaan media toimii omilla ehdoillaan. (Immonen 2001, 68–70.)  

 

 

3.4 Lastensuojelu mediassa 

 

Mediassa on välillä kritisoitu lastensuojelun toimintaa. Kaikkeen kritiikkiin ei pys-

tytä salassapitosäännösten takia vastaamaan, esimerkiksi asiakkaiden esittä-

mään julkiseen kritiikkiin yksittäistapauksista. Toimittajat haluavat usein tietää 

tapausten yksityiskohtia. Näihin toiveisiin lastensuojelun ammattilainen ei pysty 

vastaamaan. Tietoa etsivälle toimittajalle olisi kuitenkin hyvä selittää mihin ker-

tomattomuus perustuu ja korostaa, että tietoja ei yritetä ”pimittää”. (Jaakkola H. 

2013, 6–7.) Lastensuojelun ammattilaisen suhteessa julkisuuteen on kaksi puol-

ta: luottamuksellisuus ja avoimuus. On tärkeää säilyttää asiakassuhteen luotta-
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muksellisuus ja yksityisyyden suoja, mutta muutoin lastensuojelun pitäisi olla 

julkista toimintaa. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 20. 

§) sanotaan, että viranomaisen on edistettävä toimintansa julkisuutta esimerkik-

si laatimalla oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja palveluistaan, sekä tiedottamal-

la yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Salassapitovelvolli-

suus on poikkeus julkisuusperiaatteesta, ja siitä säädetään laissa sosiaalihuol-

lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakaslain 14. ja 15. §:n mukaan kaikki 

asiakasta koskeva tieto on kokonaisuudessaan salassa pidettävää. Tämä kos-

kee myös sitä tietoa, että lapsi tai perhe on lastensuojelun asiakkaana. (Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.)  

 

Informaatiokynnyksen ylittää harvoin hyvin tehty lastensuojelutyö, jossa lapselle 

on onnistuttu luomaan turvalliset arkielämän edellytykset. Journalistisen työn 

luonteeseen kuuluu, että kielteiset asiat uutisoidaan helpommin kuin myöntei-

set. Onnistumisista ja myönteisistä asioista kertomisessa tarvitaankin aktiivi-

suutta lastensuojelun työntekijöiltä. (Jaakkola H. 2013, 13.) Ritala-Koskisen 

(2003, 103) mukaan on vaikeaa osoittaa yksinkertaisin keinoin, miten lasten-

suojelu vaikuttaa yksittäisten lasten hyvinvointiin. Lastensuojelun prosessit ovat 

usein pitkiä ja muutokset tapahtuvat hitaasti. Lastensuojelutyön kehittämiselle 

on kuitenkin olennaista, että työntekijät pysähtyvät jäsentämään sitä prosessia 

ja niitä asioita, jotka ovat vaikuttaneet työn onnistumiseen. Tämän tiedon analy-

soiminen ja välittäminen eteenpäin on yksi tapa vaikuttaa. (Ritala-Koskinen 

2003, 103–110.)  

 

Helena Jaakkola (2013, 13) toteaa, että huonotkin uutiset voivat olla hyödyksi, 

jos ne onnistuvat nostamaan esiin todellisia puutteita, jotka vaatisivat korjaamis-

ta lainsäädännössä tai työkäytännöissä. Elina Liikanen (2013) tutki pro gradu -

työssään, miten sosiaalityön asiantuntijat ovat vastanneet julkisessa keskuste-

lussa lastensuojelulle esitettyihin selontekovaateisiin Eerikan tapauksen yhtey-

dessä. Hän käytti tutkimuksen aineistona lastensuojelun toimia kritisoivia sekä 

sosiaalityön ammattilaisten julkisuuteen antamia vastineita ja kirjoituksia Hel-

singin Sanomien arkistoista. Tapaus Eerika viittaa elokuussa 2012 uutisoituun 

kahdeksanvuotiaan helsinkiläistytön väkivaltaiseen kuolemaan. Eerika menehtyi 

isänsä ja äitipuolensa pahoinpitelemänä. Useat viranomaistahot ja läheiset oli-
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vat olleet Eerikan ja perheen tilanteesta huolissaan pidemmän aikaa. Lasten-

suojelu oli ollut perheen elämässä mukana usean vuoden ajan. Tapaus nosti 

julkisuudessa keskusteluun lastensuojelun tilan Suomessa, koska Eerikan koh-

talon yhtenä syynä nähtiin lastensuojelun epäonnistuminen. Keskustelun seu-

rauksena Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään lasten-

suojelun tilaa ja esittämään toimenpide-ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. 

Liikasen mukaan Eerikan tapauksen uutisoinnille ja julkiselle keskustelulle ta-

pauksen ympärillä oli ominaista voimakas vastakkainasettelu ja syyllisten etsi-

minen. Julkisessa kritiikissä lastensuojelua kohtaan keskeisimmäksi asiaksi 

nousi se, että lastensuojelu ei ollut Eerikan tapauksessa toiminut riittävän te-

hokkaasti ja oli tehnyt vakavia virheitä. Sekä sosiaalityötä kritisoineet tahot että 

sosiaalityön asiantuntijat itse olivat tapauksen yhteydessä samaa mieltä siitä, 

että vakavia virheitä oli tapahtunut sekä yksilö- että järjestelmätasolla. (Liikanen 

2013, 26–31.)  

 

Tutkimuksessaan Liikanen (2013) kiinnitti huomiota siihen, että sosiaalityön 

ammattilaiset käyttivät usein julkaisuissaan ja selonteoissaan viranomaiskieltä, 

esimerkiksi ”asiakkaiden monitahoiset ongelmat”, ”avohuollon tukitoimet” ja 

”verkostoyhteistyö”. He eivät kuitenkaan selittäneet mitä termit käytännössä 

tarkoittavat, jolloin niiden sisältämä tieto jäi epämääräiseksi. Tutkimuksensa 

yhteenvedossa Liikanen pohtii, että jos yleisiä tapausesimerkkejä tuotaisiin jul-

kisuuteen yksittäisten henkilöiden yksityisyyssuoja varmistaen, lastensuojelun 

arki tulisi tutummaksi valtaväestölle. (Liikanen 2013, 58–59.) 

 

 

4 Lastensuojelu ja perhetyö 

 

 

4.1 Lastensuojelun tehtävät 

 

Kun puhutaan lastensuojelusta, voidaan viitata käsitteen laajaan tai suppeaan 

tulkintaan. Useissa lähteissä tulkintaa ohjataan kirjoittamalla sanat joko yhteen 

(lastensuojelu) tai erikseen (lasten suojelu). Käsitteen laajan tulkinnan mukaan 

lasten suojeluun osallistuu koko yhteiskunta ja kaikki kansalaiset. Suppea tul-
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kinta lastensuojelusta viittaa yksilö- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. (Taski-

nen 2010, 19; Jahnukainen ym. 2012, 36–37.) Lasten suojelun lähtökohdat on 

kirjattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Sopimuksen mukaan lapsella 

on oikeus erityiseen suojeluun ja oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kas-

vuympäristöön. Turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä lapsella on 

mahdollisuus tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen, joka pitäisi sopimuksen 

mukaan taata jokaiselle lapselle. (Unicef 2015.) Suomi ratifioi sopimuksen ja 

saattoi sen lain tasolla voimaan vuonna 1991. Lain tasolla voimaantulo tarkoit-

taa sitä, että sopimus velvoittaa viranomaisia samalla tavalla kuin muukin lain-

säädäntö. YK:n tarkoittamassa muodossa lasten suojelu sisältää paljon muita-

kin toimia kuin lastensuojelutoimenpiteet. YK:n sopimuksessa painotetaan laa-

jempaa hyvinvointipolitiikkaa ja sektorirajat ylittäviä palvelumuotoja. (Taskinen 

2010, 19–20.) 

 

Lastensuojelullisten toimenpiteiden tarve alkaa silloin, jos lapsesta ei pidetä riit-

tävän hyvää huolta. Yleisimpiä syitä lastensuojelun tarpeeseen ovat vanhempi-

en mielenterveys- ja päihdeongelmat, vuorovaikutus- ja tunne-elämän ongelmat 

ja koulunkäyntivaikeudet (Laiho 2007, 136). Kasvavassa määrin myös lasten 

omat mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat olla lastensuojeluasiakkuuden 

taustalla (Taskinen 2010, 8).  

 

Suomessa lastensuojelullisia toimenpiteitä ja päätöksentekoa ohjaa lastensuo-

jelulaki. Päävastuu lastensuojelun toteuttamisesta on kuntien sosiaalitoimilla. 

Nykyinen lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. Tämän jälkeen lakiin on tehty 

muutoksia ja päivityksiä, joista uusimmat muutokset tulivat voimaan 1.4.2015 

sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä. Uudistus aiheutti muutoksia lapsi-

perheiden palvelujen tarpeen arviointiin ja järjestämiseen. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2015.) Lastensuojelulaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta 

ja nuorella 18–20-vuotiasta henkilöä. Lain mukaan kunnan velvollisuus jälki-

huollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. Jälki-

huollon tarkoitus on huolehtia siitä, että lapsi tai nuori saa riittävät tukipalvelut 

esimerkiksi sijoituksen päättymisen jälkeen ja saisi siten mahdollisimman hyvät 

eväät jatkaa elämäänsä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 6. §, 75–77. §.) 
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Lain lähtökohta on, että vanhemmat ovat vastuussa lastensa hoidosta ja kasva-

tuksesta. Yhteiskunnan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että lapsilla on hyvät kas-

vuolosuhteet ja vanhemmat saavat tukea lasten kasvatukseen. Ehkäisevällä 

lastensuojelulla apua ja tukea tarjotaan riittävän varhain. Lastensuojelulaissa 

tärkein toimintaa ohjaava periaate on lapsen etu. Käytännössä se tarkoittaa, 

että kaikissa lasta koskevissa lastensuojelutoimenpiteissä on ensisijaisesti 

huomioitava, kuinka lapsen etu toteutuu toimenpiteissä. Lapsen etua arvioidaan 

esimerkiksi sen kautta, kuinka toimenpiteet mahdollistavat lapsen tasapainoisen 

kehityksen, läheisten ja jatkuvien ihmissuhteiden ylläpitämisen ja ruumiillisen ja 

henkisen koskemattomuuden. (Taskinen 2010, 24–31.) Lastensuojelulain tar-

koituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsi- ja perhe-

kohtaiseen lastensuojeluun kuuluu mm. asiakassuunnitelman laatimi-

nen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijais-

huollon järjestäminen ja jälkihuolto.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

 

 

4.1.1 Avohuollon tukitoimet 

 

Kaikessa lastensuojelutyössä noudatetaan lievimmän riittävän toimenpiteen 

periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsen tilannetta pitäisi ensi-

sijaisesti pyrkiä korjaamaan avohuollon keinoin lapsen asuessa kotonaan. Avo-

huollon tukitoimilla tuetaan vanhemmuutta ja vanhempien kykyä kasvattaa las-

taan. Avohuollon tukitoimiin täytyy olla sekä vanhempien/huoltajien että 12 vuot-

ta täyttäneen lapsen suostumus. Asiakassuunnitelmassa määritellään, mitä 

avohuollon tukitoimia perheelle järjestetään. Suunnitelma laaditaan aina yhteis-

työssä perheen kanssa. Avohuollon tukitoimet räätälöidään kunkin perheen 

kohdalla erikseen sen mukaan, mikä perhettä ja lasta parhaiten auttaa, ja mihin 

he ovat valmiita sitoutumaan. Myös kunnan resurssit ja palvelujen saatavuus 

vaikuttavat siihen, mitä tukitoimia voidaan käyttää. Avohuollon tukitoimia ovat 

esimerkiksi taloudellinen tuki ja asumisen turvaaminen, lasten päivähoito, lapsi-

perheiden kotipalvelu, lapsen hoitopalvelut ja terapia, tukihenkilö tai -perhe ja 

perhetyö. Edellä mainitut ovat sellaisia tukitoimia, joiden täytyy olla lain mukaan 

kaikissa kunnissa mahdollisia järjestää perheelle. Joissain kunnissa on käytös-
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sä avohuollon tukitoimina myös mm. läheisneuvonpito, seikkailu- ja perheleire-

jä, tukiasuntoja ja turvakotipaikkoja. (Taskinen 2010, 69–72.)  

 

Vaikka valtaosa suomalaisista lapsista voi tänä päivänä kenties paremmin kuin 

mikään aikaisempi sukupolvi, niin samanaikaisesti Suomessa kasvaa se joukko 

lapsia, joiden ongelmat ovat yhä monimuotoisempia. 1990-luvun alusta lähtien 

lastensuojelun asiakkaiden määrä on jatkuvasti noussut ja varsinkin avohuol-

lossa olevien lasten määrä on kasvanut. (Taskinen 2010, 7–8.) Lastensuojelun 

avohuollon asiakasmäärien kasvu on jopa kiihtynyt vuodesta 2008, jolloin uusi 

lastensuojelulaki astui voimaan. Asiakasmäärien nousuun vaikuttavat monet 

asiat, esimerkiksi lakiuudistuksessa madallettu ilmoittamiskynnys. Ilmoittamis-

kynnyksen madaltamisen myötä lastensuojeluilmoituksia tehdään aiempaa 

enemmän. (Suomen virallinen tilasto: Lastensuojelu 2014.) Taskisen (2010, 13) 

mukaan 2008 uudistuneen lastensuojelulain taustalla on tavoite siirtää lasten-

suojelun painopistettä laitoshoidosta avohuoltoon tehostamalla varhaista puut-

tumista ja kehittämällä avohuollossa tehtävää työtä. Vuonna 2014 lastensuoje-

lun avohuollon asiakkaina oli 90 269 lasta ja nuorta, joista uusien asiakkaiden 

osuus oli 43 prosenttia. Avohuollon asiakasmäärä kasvoi prosentin edelliseen 

vuoteen verrattuna. Huostaanotettujen lasten määrä laski 1,4 prosenttia vuo-

desta 2013. (Suomen virallinen tilasto: Lastensuojelu 2014.)  

 

 

4.2 Perhetyön taustaa 

 

Perhetyön historia koostuu yhteiskunnallisista murrosvaiheista, hyvinvointivalti-

on rakenteellisista muutoksista ja perheen merkityksen vaihtelusta eri aikakau-

sina (Nätkin & Vuori 2007, 16–17). Perhetyön muotoutumiseen on osaltaan vai-

kuttanut suomalaisen neuvolatoiminnan menestystarina, päivähoidon rakentu-

minen ja koulujen oppilashuollon kehittyminen. Perhetyöntekijöiden edeltäjiä 

olivat kodinhoitajat 1930-luvulta lähtien. Järjestelmällisen kodinhoitajatoiminnan 

ja kodinhoitajien koulutuksen käynnisti Mannerheimin lastensuojeluliitto. Työ oli 

konkreettista työapua lapsiperheissä, mutta sillä oli myös kasvatuksellinen ja 

opastava tehtävä. Vuonna 1951 tuli voimaan laki kunnallisista kodinhoitajista, 

missä määriteltiin kodinhoitajan tehtäviä. 1960-luvulla tuli voimaan laki kunnalli-
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sesta kodinhoitoavusta, joka laajensi kodinhoitoavun koskemaan kaikkia yhteis-

kunnan jäseniä riippumatta heidän sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastaan. 

Kunnallisesta kodinhoitoavusta alettiin 1960-luvulla käyttää nimitystä kotipalve-

lu. 1970–1990-luvuilla lastensuojelu ja kotipalvelu alkoivat nähdä toisensa uu-

della tavalla yhteistyökumppaneina perheiden tukemisessa. Kotipalvelun ja las-

tensuojelun osaamisalueiden yhdistämisestä sai alkunsa nykyisen muotoinen 

perhetyö. (Järvinen ym. 2012, 46–49.) 1990–2000-luvuilla purettiin lastensuoje-

lun laitosrakenteita ja heikennettiin mm. kasvatus- ja perheneuvoloiden resurs-

seja. Avohuollollisten työmuotojen merkitys on kasvanut entisestään ja perhetyö 

on saanut uusia muotoja. (Nätkin & Vuori 2007, 15.) 

 

Perhetyötä suoraan säätelevää lainsäädäntöä ei Suomessa ole, mutta välillises-

ti monet sosiaalialan toimintaa säätelevät lait vaikuttavat myös perhetyön toteut-

tamiseen. Näitä lakeja ovat mm. lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki, laki lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä kansanterveyslaki. Ohjausvastuu kuntien 

tuottaman ja tilaaman perhetyön toteutuksesta kuuluu sekä valtiolle että kunnil-

le. Keskeisiä toimintaa ohjaavia tahoja ovat Sosiaali- ja terveysministeriö, Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos ja aluehallintovirastot. (Järvinen ym. 2012, 49–55.) 

 

 

4.3 Perhetyö tuen muotona 

 

Perhetyö on yhteiskunnallista ja sosiaalista työtä, jossa tavoitteena on perhe-

kohtaisesti ratkaista ihmisten arkipäiväisiä haasteita, elämän muutostarpeita ja 

ongelmia (Järvinen ym. 2012, 13–15). Lastensuojelulain (417/2007) 36. §:ssä 

sanotaan, että sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä tarvitta-

essa lastensuojelun avohuollon tukitoimena perhetyötä. Perhetyötä voidaan 

tehdä myös muiden kuin lastensuojeluasiakkaiden kanssa, esimerkiksi järjes-

töissä ja ennaltaehkäisevässä työssä. Perhetyössä työskentelee useita tahoja 

(julkisia organisaatioita ja yksityisiä toimijoita), ja niiden tapa ja tavoitteet tehdä 

työtä voivat poiketa toisistaan. Usein perhetyö jaetaan ennaltaehkäisevään per-

hetyöhön, lastensuojelun perhetyöhön ja vaativan perhetyön erityisalueeseen, 

jota kutsutaan myös tehostetuksi tai intensiiviseksi perhetyöksi. Yhteistä eri 

työmuodoille on, että työtä perheen kanssa tehdään suunnitelmallisesti ja tavoit-
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teellisesti perheen tarpeiden mukaan. Perhetyötä voidaan tehdä esimerkiksi 

perhetapaamisina, keskusteluina yksittäisen perheenjäsenen kanssa, ryhmä-

toimintana sekä perhekuntoutuksena. (Järvinen ym. 2012, 13–15.) 

 

Perhetyön keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, perhelähtöisyys ja lap-

silähtöisyys. Asiakaslähtöisyys perhetyössä on sitä, että perheenjäsenet näh-

dään itsenäisinä ja aktiivisina toimijoina. Perheenjäseniä kunnioitetaan ja kuun-

nellaan yhdessä ja erikseen. Asiakaslähtöisessä työssä on lähtökohtana, että 

jokaisella perheellä ja jokaisella yksilöllä on oma tarinansa. Lapsilähtöisyys per-

hetyössä tarkoittaa, että perhetyön käynnistää lapsen tilanne ja perhetyön tavoi-

te on tukea ja edistää lapsen hyvinvointia. Lapsilähtöisessä työskentelyssä ote-

taan huomioon lapsen näkökulma kaikissa tilanteissa. Perhelähtöisessä työs-

kentelyssä nähdään, että perhe ja sen jäsenet ovat oman tilanteensa ja arkensa 

asiantuntijoita, ja työntekijä on työprosessin asiantuntija. Työntekijä ja perhe 

ovat kumppaneita, joilla on yhteiset tavoitteet. (Järvinen ym. 2012, 17–18.) 

 

Perhetyön prosessi on perheen tilanteeseen ja tarpeiden kokonaisuuteen liitty-

vien tapahtumien muodostama suunnitelmallinen sarja. Prosessin aikana per-

heen tilanteeseen tavoitellaan muutosta haluttuun suuntaan. Prosessi koostuu 

kolmesta päävaiheesta: aloitus, toteutus ja päättäminen. Perhetyön aloitusvai-

heessa perheen tilanteeseen liittyvä huoli tunnistetaan perheen ulkopuolelta tai 

perheen sisältä ja todetaan, että perhe voisi hyötyä perhetyön tarjoamasta tues-

ta. Perheen ja perhetyöntekijöiden ensimmäisessä tapaamisessa arvioidaan 

perheen tilannetta ja palveluntarvetta. Palveluntarvetta arvioitaessa tarkastel-

laan perheen motivaatiota, voimavaroja ja tarpeita, sekä kartoitetaan läheisver-

kostoa. Tapaamiseen voi osallistua perhetyöntekijöiden lisäksi muitakin per-

heen valitsemia työntekijöitä, esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja sosiaali-

työntekijä. Seuraava vaihe on perhetyön suunnitelman laatiminen. Suunnitelma 

on yhteistyösopimus, jossa sovitaan tavoitteista, sisällöstä, menetelmistä, vas-

tuista ja arvioinnista. Perhe itse asettaa ne tavoitteet, joihin työskentelyllä pyri-

tään, ja kaikki perheen kanssa työskentelevät tahot sitoutuvat toimimaan yhteis-

työssä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Järvinen ym. 2012, 102–106.) Kun tavoit-

teet on sovittu, mietitään miten ne parhaiten voidaan saavuttaa. Sovitaan, kuin-

ka usein tavataan, missä ympäristössä, ja millaista työskentelyn sisältö on. Kun 
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suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan, on tärkeintä muodostaa toimiva ja luot-

tamuksellinen vuorovaikutussuhde työntekijöiden ja perheen välille. Prosessin 

edetessä molemminpuolinen tutustuminen ja yhteisen kielen löytyminen helpot-

tavat asioiden hoitamista ja etenemistä. Arviointia tapahtuu koko prosessin 

ajan. Erikseen voidaan myös sopia arviointitapaamisia, joissa erityisesti tarkas-

tellaan suunnitelmien toteuttamisen vaikutuksia ja vuorovaikutussuhdetta. Mikäli 

tavoitteet on saavutettu, voidaan siirtyä uuden tavoitteen asettamiseen tai päät-

tää perhetyö. Joskus on myös tilanteita, joissa huomataan, ettei perhetyön tuki 

ole perheen tilanteessa riittävää tai tarkoituksenmukaista, jolloin perheen palve-

lun tarve arvioidaan uudelleen. (Järvinen ym. 2012, 106–110.) 

 

 

4.4 Kuopion kaupungin perhetyö 

 

Kuopiossa perhetyötä tarjotaan ennaltaehkäisevänä palveluna (ennaltaehkäise-

vä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja aloitustiimi) ja lastensuojelun avo-

huollon tukitoimena (aloitustiimi, lastensuojelun perhetyö ja intensiivinen perhe-

työ). Perhetyöntekijät ohjaavat myös vertaisryhmätoimintaa ja järjestävät kesäi-

sin lastensuojelun perheille viikon mittaisen kesäleirin. (Kuopion kaupunki 

2015.)  

 

Ennaltaehkäisevä perhetyö aloitettiin Kuopiossa kesäkuussa 2015. Uuden 

työmuodon käynnistyminen liittyy huhtikuussa 2015 voimaan tulleeseen uuteen 

sosiaalihuoltolakiin, jonka mukaan perhetyötä on palvelutarvearvion perusteella 

saatava myös yleisenä perhepalveluna (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). 

Kuopion mallissa ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheiden kotipalvelua 

ohjaavampaa tukea perheille, jotka ovat haasteellisessa elämäntilanteessa, 

mutta varsinaista lastensuojelun tarvetta ei vielä ole. Ennaltaehkäisevän perhe-

työn asiakkuus voi kestää enintään vuoden. Kotipalvelu on konkreettista, väli-

aikaista apua perheille ja maksimityöskentelyaika on 4 kuukautta. Tarvittaessa 

kotipalvelua myönnetään myös lastensuojelun asiakkaille. Aloitustiimi on no-

pean kontaktin palvelumuoto, jossa tiimin työntekijät kartoittavat perheen palve-

luntarvetta tapaamalla asiakasta 1 - 5 kertaa. Sosiaalityöntekijät, neuvolat ym. 

yhteistyötahot voivat hyödyntää aloitustiimiä konsultointi-tapauksissa ja yhtei-
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sissä asiakastapaamisissa. Lastensuojelun perhetyö perustuu lapsen asioista 

vastaavan sosiaalityöntekijän päätökseen sekä yhdessä perheen kanssa laadit-

tuun asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyöntekijät voivat tarvittaessa 

työskennellä myös perheissä, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta, mutta jois-

sa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Lastensuojelun perhetyön työskentely on 

pitkäjänteistä ja kestää enintään kaksi vuotta. Intensiivistä perhetyötä tehdään 

esimerkiksi huostaanoton purkuvaiheessa tai kiireellisen sijoituksen jälkeen. 

Intensiivinen perhetyö on siis kriisitilanteissa tai suurissa muutosvaiheissa tar-

jottavaa tehostettua tukea. Intensiivisessä perhetyössä työskentely kestää 1 - 6 

kuukautta ja perheessä käydään n. 2 - 5 kertaa viikossa. Muuten kaikki perhe-

työn muodot ovat asiakkaalle ilmaisia, mutta kotipalvelu on maksullinen palvelu. 

(Hiltula 2015.) 

 

 

5 Opinnäytetyön lähtökohdat ja menetelmälliset valinnat 

 

 

5.1 Toimeksianto ja opinnäytetyön tehtävä 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kuopion kaupungin lapsiperhepalvelut. Kuopi-

on kaupungin organisaatio on jaettu kuuteen palvelualueeseen. Lapsiperhepal-

velut kuuluvat perusturvan palvelualueeseen, johon sisältyy myös sosiaali-

päivystys, lastensuojelun avo- ja jälkihuolto, sijaishuolto, sovittelutoiminta ja 

perheoikeudelliset palvelut. (Kuopion kaupunki 2014.) Toimeksiantajan edusta-

jana toimi lastensuojelun perhetyön palveluesimies, jonka kanssa sovimme käy-

tännön toteutukseen liittyvistä asioista.  

 

Olimme keskustelleet alustavasti toimeksiantajan kanssa mahdollisuudesta 

tehdä opinnäytetyö lapsiperhepalveluille joulukuussa 2014. Silloin ei vielä sovit-

tu toimeksiannosta, mutta idea lastensuojelun ja median kohtaamiseen liittyväs-

tä opinnäytetyöstä syntyi. Toimeksiantosopimuksen allekirjoitimme huhtikuussa 

2015. Sopimukseen kirjasimme, että opinnäytetyön tehtävänä on lisätä kansa-

laisten tietämystä lastensuojelun ja perhetyön arjesta sekä tuoda esille positiivi-

sia asioita lastensuojelutyöstä. Opinnäytetyön tuotoksena syntyvien lehtijuttujen 
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avulla oli tarkoitus välittää tietoa perhetyöstä kuopiolaisille ja laajemmallekin 

yleisölle. Lehtijutuissa kerrottiin lukijoille, mitä perhetyö tarkoittaa Kuopion kau-

pungin tuottamana palveluna, miksi perhetyötä tehdään, ja millaista työ on käy-

tännössä. Lehtijutuissa tuotiin myös esille ajankohtaisia palvelutarjonnan ja 

lainsäädännön muutoksia, kuten esimerkiksi sosiaalihuoltolain uudistuksen 

tuomia lisäyksiä ennaltaehkäisevään työhön. Lehtijuttuja varten haastattelin 

perhetyöntekijöitä ja lastensuojelun perhetyön asiakasta. 

 

 

5.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä pitää yhdistyä käytän-

nön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin (Vilkka & Airaksinen 

2004, 9). Työn lopullisena tuotoksena syntyy aina jokin konkreettinen tuote, ku-

ten esimerkiksi opas tai tapahtuma. Tässä opinnäytetyössä toiminnallinen 

osuus rakentuu lehtijuttujen suunnittelusta, työntekijöiden haastatteluista ja jut-

tujen kirjoittamisesta sekä julkaisemisesta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei 

esitellä tutkimuskysymyksiä tai tutkimusongelmaa, mutta se kaipaa kuitenkin 

tietoperustaa ja teoreettista viitekehystä, joiden avulla opiskelija perustelee 

opinnäytetyössä tekemiään valintoja sekä toteutus- ja toimintatapoja. (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 30–42.) Opinnäytetyöni teoriaperusta liittyy yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen, mediaan, journalismin periaatteisiin sekä lastensuojelun ja per-

hetyön periaatteisiin. Vilkan ja Airaksisen (2004, 51) mukaan opinnäytetyön ra-

portoinnissa on myös käsiteltävä keinoja, joita käytettiin konkreettisen tuotoksen 

saavuttamisessa. Näitä keinoja käsittelen toimittajan työhön ja kirjoittamispro-

sessiin liittyvän teorian kautta.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on hyvä tehdä toimintasuunnitelma, joka jä-

sentää prosessin etenemistä, rajaa aihetta ja perustelee opinnäytetyön tavoittei-

ta. Toimintasuunnitelmaan kirjataan myös opinnäytetyön aikataulu. Mitä use-

ampia henkilöitä prosessissa on mukana, sitä enemmän aikataulussa pitää olla 

joustonvaraa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 28.) Toimintasuunnitelman aikataului-

neen tein keväällä 2015 ennen tutkimusluvan hakemista.  
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Toiminnallisella opinnäytetyöllä on aina kohderyhmä, koska toiminnallinen tuo-

tos tehdään aina jollekin käytettäväksi tai hyödynnettäväksi. Kohderyhmän 

määrittäminen ratkaisee tuotoksen sisällön. (Vilkka & Airaksinen 2004, 40.) 

Tässä opinnäytetyössä kohderyhmänä olivat lapsiperheet. Tarkoitus oli, että 

lehtijuttujen kautta lapsiperheet saavat tietoa perhetyön käytännöistä ja sitä 

kautta kynnys avun pyytämiseen madaltuu ja asenteet lastensuojelutyötä koh-

taan muuttuvat myönteisemmiksi.   

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotokselta vaaditaan toisenlaisia tekstuaalisia 

ominaisuuksia kuin opinnäytetyöraportilta. Tuotoksen tekstissä on tarkoitus pu-

hutella sen kohderyhmää ja raportissa selostetaan prosessia ja oppimista tutki-

musviestinnän keinoin. Tämä kaksijakoisuus on hyvä pitää mielessä opinnäyte-

työprosessin alusta asti. (Vilkka & Airaksinen 2004, 65.)  

 

 

5.3 Opinnäytetyön prosessi ja toimintatutkimus 

 

Opinnäytetyöni prosessi muistuttaa joiltain osin toimintatutkimuksen prosessia. 

Esimerkiksi suunnittelu-, toiminta- ja reflektointivaiheet lomittuivat opinnäyte-

työssäni toisiinsa. Prosessissa oli useampi toimintavaihe ja reflektointia tapahtui 

koko ajan. Välillä oli tarvetta uudelleensuunnitteluun ja suunnan korjaamiseen. 

Tällainen vaiheiden päällekkäisyys ja lomittaisuus on tyypillistä toimintatutki-

mukselle (Heikkinen 2010, 222). Toimintatutkimuksen vaiheita ovat suunnitel-

ma, havainnointi, reflektointi, toiminta, paranneltu suunnitelma, havainnointi, 

reflektointi ja taas toiminta. Toimintatutkimuksessa vaiheet eivät kuitenkaan ai-

na etene samassa järjestyksessä ja lisäksi prosessin aikana voi syntyä uusia 

prosesseja varsinaisen tutkimustehtävän rinnalle. (Heikkinen 2015, 212–213.) 

Toimintatutkimuksen prosessissa on keskeistä reflektiivisyys. Reflektiivisessä 

prosessissa tutkija tarkastelee omia ajattelu- ja toimintatapojaan. Toimintatutki-

muksen prosessia on kuvattu spiraalimallilla, jossa suunnittelun, reflektoinnin, 

toiminnan ja havainnoinnin vaiheet seuraavat toisiaan etenevissä sykleissä. 

(Heikkinen 2010, 220–222.) 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön prosessi Heikkisen (2010, 221) spiraalimallia mukaillen  

 

Toimintatutkimus ei ole varsinainen tutkimusmenetelmä, vaan ennemminkin 

lähestymistapa, jossa yhdistetään käytännön kehittämistyö ja tutkimus. Perin-

teistä tutkimusta ohjaa teoreettinen intressi eli halutaan tietää kuinka asiat ovat. 

Toimintatutkimusta ohjaa käytännöllinen intressi eli halutaan tietää miten asiat 

voisi tehdä paremmin. Toimintatutkimuksen avulla siis pyritään löytämään tie-

toa, jonka avulla voidaan kehittää käytäntöjä. Toimintatutkimuksessa tutkija ei 

ole ulkopuolinen, vaan osallistuu aktiivisesti ja on mukana yhteisössä, jota hän 

tutkii. Toimintatutkija ei ole puolueeton tarkastelija vaan toimiva subjekti, joka 

tulkitsee sosiaalista tilannetta omasta näkökulmastaan. Tutkijan saavuttama 

tieto ei siis voi olla objektiivista. Toimintatutkimus on luonteeltaan sosiaalinen 

prosessi, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten yhteistoiminnasta. Toimintatutki-

muksessa teoriaa ja käytäntöä ei käsitellä erillisinä, vaan teoria on sisällä käy-

tännöissä ja päinvastoin. (Heikkinen 2015, 204, 214.) Opinnäytetyössäni käy-

tännön toimijat (perhetyöntekijät ja toimeksiantajan edustaja) olivat mukana 

prosessissa ideointivaiheesta saakka. Pohdimme yhdessä toimeksiantajan 

edustajan ja työntekijöiden kanssa mm., mihin lehtiin otamme yhteyttä ja keitä 

haastatellaan lehtijuttuja varten. Eteen tulleita haasteita ratkottiin yhdessä hei-

dän kanssaan. Yhtenä toimintatutkimuksen piirteenä on pidetty prosessin yhtei-
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söllisyyttä. Käytännön toimijat reflektoivat ja kehittävät työtään yhdessä ja kehit-

televät vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimijat myös julkistavat kokemuksiaan ja niihin liittyvää tietoa myös yhteisön 

ulkopuolella. (Heikkinen 2015, 215–217.) 

 

 

6 Lehtijuttujen toteutus 

 

 

6.1 Suunnitteluvaihe ja kohderyhmän valinta 

 

Toiminnallisen osuuden toteutus lähti liikkeelle tapaamisesta toimeksiantajan 

kanssa. Ensimmäisessä tapaamisessa sovittiin tarkemmin opinnäytetyön tavoit-

teista, toimintasuunnitelmasta ja tutkimusluvan hakemisesta. Tutkimusluvan 

hakemus ei mennyt ensimmäisellä kerralla läpi ja minulta pyydettiin tarkennusta 

suunnitelmaan. Tarkensin suunnitelmaa ja luvan saamisen jälkeen otin yhteyttä 

eri paikallislehtiin. Tutkimuslupa löytyy liitteestä 1. Päädyimme toimeksiantajan 

kanssa printtimediaan, koska se tuntui luontevimmalta vaihtoehdolta. Verkossa 

julkaistavien juttujen tyyli ja julkaisukanava olisi ollut haastavampi löytää, koska 

minulla ei ole toimittajan ammattitaitoa.  

 

Juttujen kohderyhmäksi määrittelimme kuopiolaisten lapsiperheiden vanhem-

mat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Toisen jutun kohderyhmä laajentui myö-

hemmin yleisesti lapsiperheisiin, koska juttua tarjottiin valtakunnalliseen julkai-

suun. Kohderyhmästä voi käyttää myös termiä tavoiteltu yleisö. Tavoiteltu yleisö 

on se yleisö, joka mielessään toimittaja jutun rakentaa. Empiiriseksi yleisöksi 

kutsutaan sitä yleisöä, joka jutun tosiasiassa lukee. Potentiaalinen yleisö on se, 

joka on periaatteessa kiinnostunut jutun aihepiiristä, ja jota toimittaja voi tietoi-

sesti tavoitella laajentaakseen yleisöään. (Jaakkola M. 2013, 45.) Juttujen tavoi-

teltu yleisö oli siis kuopiolaisten lapsiperheiden vanhemmat ja potentiaalinen 

yleisö kaikki aiheesta kiinnostuneet laajemmaltakin alueelta. Empiirisestä ylei-

söstä ei ole mahdollista saada tietoa tässä yhteydessä. 
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6.2 Yhteydenotot lehtiin 

 

Kesällä 2015 olin yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse ensin kahteen kuo-

piolaiseen ilmaisjakelulehteen sekä maakuntalehti Savon Sanomiin. Ensisijai-

nen tavoite oli julkaista jutut paikallislehdissä, joten aluksi en ottanut yhteyttä 

mihinkään valtakunnalliseen lehteen. Ehdotin paikallislehdille yhteistyötä, joka 

voitaisiin sopia heidän ehdoillaan esimerkiksi siten, että avustaisin juttujen kir-

joittamisessa ja haastateltavien etsimisessä tai vaihtoehtoisesti kirjoittaisin jutut 

itse. Ensimmäiset ilmaisjakelulehdet, joihin olin yhteydessä, kieltäytyivät yhteis-

työstä. Savon Sanomien teema-osion toimittaja ilmoitti olevansa kiinnostunut 

tekemään jutun aiheesta. Hänen kanssaan kävimme sähköpostivaihtoa, ja väli-

tin hänelle yhteystietoja Kuopion kaupungin perhetyöhön. Savon Sanomat jul-

kaisi perhetyöstä kertovan artikkelin 13.12.2015 (liite 2). Juttua varten toimittaja 

haastatteli perhetyön palveluesimiestä ja pyysi kommentteja aiheesta myös mi-

nulta. 

 

Kun kävi ilmi, että juttuja ei julkaista niissä paikallisissa ilmaisjakelulehdissä, 

jotka olivat ensisijaisia vaihtoehtoja, toimeksiantaja ehdotti, että otan yhteyttä 

Kirkko & Koti -lehteen. Kirkko & Koti on Kuopion ja Siilinjärven evankelisluteri-

laisten seurakuntien lehti, joka jaetaan ilmaiseksi kotitalouksiin. Lehteä toimittaa 

Kuopion seurakuntayhtymän viestintäyksikkö. Lehteä painetaan 71 500 kpl ja 

se ilmestyy kerran kuukaudessa. (Kuopion evankelisluterilainen seurakuntayh-

tymä ja Siilinjärven seurakunta 2015.) Lehti oli kiinnostunut yhteistyöstä, ja kä-

vin tapaamassa lehden toimitusta. Sovimme tapaamisessa jutun julkaisuaika-

taulusta ja aiheesta. Kirkko & Koti -lehdessä julkaistun jutun tavoiteltu yleisö oli 

kuopiolaiset lapsiperheet ja potentiaalinen yleisö kaikki kuopiolaiset yleensä.  

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus uhkasi jäädä liian suppeaksi kun tilanne 

näytti syksyn edetessä siltä, että saisin julkaistua vain yhden itse kirjoittamani 

jutun. Olin tehnyt jo perhetyöntekijöiden haastattelut, joten materiaalia toisen 

jutun kirjoittamiseen oli jo kerättynä. Toimeksiantajan hyväksynnällä otin yhteyt-

tä Lapsen maailma -lehteen. Lapsen maailma on Lastensuojelun keskusliiton 

kuukausijulkaisu. Se on erikoisaikakauslehti, joka käsittelee lasten ja nuorten 

kasvatusta sekä lastensuojelukysymyksiä. Se on suunnattu lapsiperheille ja 
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lasten kanssa työskenteleville. Lehden levikki on 17 593 (tieto vuodelta 2014). 

(Lastensuojelun keskusliitto 2015.) Lehti oli kiinnostunut ja sovimme että tarjoan 

heille valmista juttua myöhemmin syksyllä. Lapsen maailma -lehteen tarjotun 

jutun tavoiteltu yleisö oli lapsiperheet ja potentiaalinen yleisö oli lehden muut 

lukijat, esimerkiksi opiskelijat ja lastensuojelun ammattilaiset. Lehti toivoi, että 

juttu kirjoitetaan siitä näkökulmasta, että sitä lukevat muutkin kuin lastensuoje-

lun ammattilaiset.  

 

 

6.3 Työntekijöiden ja asiakkaan haastattelut 

 

Opinnäytetyön tuotosta varten tekemilläni haastatteluilla ei ole tutkimuksellista 

tarkoitusta eikä niitä analysoida, vaan niitä käytettiin ainoastaan lehtijuttujen 

aineistona. Tämän vuoksi on perusteltua kertoa haastattelun periaatteista jour-

nalistisesta, eikä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Haastattelu on sekä journa-

listinen juttutyyppi että tiedonhankinnan keino, jota käytetään jutun teossa 

(Jaakkola M. 2013, 200). Haastattelutyypit voidaan jakaa esimerkiksi asiahaas-

tatteluihin ja henkilöhaastatteluihin. Henkilöhaastattelut perustuvat jonkun ihmi-

sen kertomaan elämäntarinaan tai kokemuksiin ja asiahaastattelussa haastatel-

tava kertoo asiantuntemuksensa pohjalta näkemyksiään jostain ajankohtaisesta 

asiasta. Asiahaastattelut voidaan jakaa toteutustyyppien mukaan esimerkiksi 

kommenttihaastatteluihin, gallupeihin tai revolverihaastatteluihin. Kommentti-

haastattelu tarkoittaa, että asiasta tietävää henkilöä pyydetään kommentoimaan 

jotain tapahtumaa tai ilmiötä. Revolverihaastattelulla tarkoitetaan nopeaa, tiivis-

tä haastattelua, jossa on napakoita kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia. (Jaakkola 

M. 2013, 204.)  

 

Lehtijuttuja varten tekemäni haastattelut muistuttivat tyypiltään enemmän asia- 

kuin henkilöhaastatteluja. Suholan, Turusen ja Variksen (2005, 68) mukaan 

asiahaastattelussa on hyvä lähestyä sellaista henkilöä, joka tuntee juttuaiheen 

taustat, vaiheet ja nykyisen tilanteen. Jutuissa oli tavoitteena esitellä perhetyön 

työmuotoa: mitä perhetyö on konkreettisella käytännön tasolla ja millaisia tavoit-

teita työllä on, joten haastattelin perhetyöntekijöitä sekä perhetyön asiakasta. 

Haastateltavat valittiin yhdessä toimeksiantajan ja työyhteisön kanssa. Yhtey-
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denotot lehtiin ja haastattelujen tekeminen kulkivat syksyn 2015 aikana rinnak-

kain. Ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän haastattelun tein sen jälkeen, kun 

jutun julkaisu Kirkko & Koti -lehteen oli varmistunut. Muut haastattelut toista jut-

tua varten tein jo ennen julkaisun varmistumista.  

 

Tein kolme yksilöhaastattelua (ennaltaehkäisevän perhetyöntekijä, haja-

asutusalueen lastensuojelun perhetyöntekijä ja asiakasperheen äiti) sekä yhden 

ryhmähaastattelun (neljä lastensuojelun perhetyöntekijää). Ryhmähaastattelu ja 

ryhmäkeskustelu eroavat toisistaan niissä tapahtuvan vuorovaikutuksen perus-

teella. Ryhmähaastattelussa vuorovaikutus painottuu vetäjän ja kunkin osallistu-

jan välille, kun haastattelija tekee tavallaan yksilöhaastatteluja ryhmätilanteessa 

esittäen samat kysymykset vuorotellen kaikille. Tilanteessa ei ole tarkoituskaan 

rohkaista osallistujia keskustelemaan teemasta keskenään. Ryhmäkeskustelus-

sa vetäjä pyrkii tietoisesti siihen, että osallistujien välille syntyisi vuorovaikutusta 

ja he keskustelisivat teemoista vapaasti. (Valtonen 2009, 224.) Käytännössä 

tekemäni ryhmähaastattelu oli ryhmähaastattelun ja ryhmäkeskustelun välimuo-

to. Esitin kysymykset yleisesti kaikille neljälle haastateltavalle, mutta kaikki heis-

tä eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen. Joidenkin kysymysten kohdalla 

syntyi keskustelua, kun työntekijät täydensivät toistensa vastauksia.  

 

Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne. Litteroinnin jälkeen tuhosin nauhoitukset. 

Haastattelutilanteen nauhoitus toimii hyvänä muistiapuna ja mahdollistaa sen, 

että myös haastatteluvuorovaikutuksen kulkua voi jälkikäteen tarkastella ja ana-

lysoida. Nauhoituksen avulla haastattelija voi esimerkiksi huomata kohdat, jois-

sa on tarkoittamattaan johdatellut haastateltavaa tietynsuuntaiseen vastauk-

seen. Haastattelijan on aina pyrittävä neutraaliuteen, mutta joskus johdattelua 

voi tehdä huomaamattaan hienovaraisesti. (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 14, 44.)  

 

 

6.3.1 Haastattelujen valmistelu ja kysymykset 

 

Haastattelun onnistumiselle on olennaista valmistautuminen ja valppaus. Jos 

haastattelija ei tiedä riittävästi aiheesta, hän ei osaa kysyä oikeita kysymyksiä 

eikä ymmärrä vastauksia. (Kotilainen 2003, 66.) Taustatietoon perehtyminen 
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säästää sekä haastattelijan että haastateltavan aikaa ja syventää keskustelua. 

Valmistautumiseen kuuluu, että haastattelijalla on mukanaan kysymysrunko. 

Keskustelun ei tarvitse pysyä kysymysrungon mukana koko aikaa, mutta se 

auttaa muistamaan käsiteltäviä aiheita. (Suhola, Turunen & Varis 2005, 68–69.) 

Valmistelin haastatteluja varten kysymysrungot (liite 3). Kysymyksiä oli monta, 

mutta merkitsin itselleni niistä tärkeimmät, joihin ainakin pitäisi saada vastauk-

set. Perehdyin ajankohtaiseen sosiaalihuoltolain uudistukseen ennen haastatte-

luja, jotta osasin kysyä uudistukseen liittyvistä asioista. Työharjoitteluissa ja ko-

tipalvelun sijaisuutta tehdessä olin saanut taustatietoa perhetyön eri muodoista 

Kuopiossa. Päivitin tietojani keskustelemalla perhetyön palveluesimiehen kans-

sa ennen haastattelujen tekemistä.  

 

Kun kokosin kysymysrunkoa, perehdyin erilaisiin haastattelukysymys-

tyyppeihin. Maarit Jaakkolan (2013, 203) mukaan haastattelukysymyksiä voi-

daan luokitella puhtaisiin kysymyksiin, väitekysymyksiin, tarkistuskysymyksiin ja 

jatko- eli lisäkysymyksiin. Seuraavassa esimerkkejä kysymystyypeistä: 

- Puhdas kysymys: Mitä on tapahtunut? 

- Väitekysymys: Kaikki kokoukseen osallistuneet eivät olleet yksimielisiä, 

oliko näin? 

- Tarkistuskysymys: Mitä tarkoitit kun sanoit että..? 

- Jatko- eli lisäkysymys: Kerroit että kokouksessa kaikki eivät olleet yksi-

mielisiä, miten se käytännössä ilmeni? (Jaakkola M. 2013, 203–204.) 

 

Haastattelussa tulee kiinnittää huomiota kysymysten järjestykseen, syvyyteen ja 

muotoiluun. Haastattelu on hyvä aloittaa helpoilla ”jäänmurtajakysymyksillä”, 

jotka johdattelevat aiheeseen. Arkaluonteiset ja hankalat kysymykset on hyvä 

säästää haastattelun loppupuolelle. (Jaakkola M. 2013, 204.) Yritin valita haas-

tattelujen alkuun ”helppoja” kysymyksiä kuten ”Kuinka kauan olet tehnyt tätä 

työtä?” tms. Näiden kysymysten tarkoitus oli johdatella aiheeseen, mutta niitä ei 

varsinaisesti käytetty lehtijuttujen aineistona.  

 

Monipolvisia, monta eri kysymystä sisältäviä kysymyssarjoja tulisi haastattelus-

sa välttää. Kysymyssarjoihin on vaikea vastata ja vastaaja aloittaa yleensä vii-

meisenä kysytystä asiasta. Tällöin muut kysymyssarjan kysymykset voivat jää-
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dä vastaamatta. Kysymykset on siis tärkeää muotoilla huolellisesti ja pitää ne 

mahdollisimman selkeinä. (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 54.) Yritin välttää moni-

polvisia kysymyksiä, mutta haastattelutilanteissa esitin niitä vahingossa kuiten-

kin muutamia. Haastattelujen nauhoituksia kuunnellessani huomasin, että haas-

tateltavilla oli vaikeuksia vastata näihin kysymyksiin.  

 

 

6.3.2 Eettiset periaatteet haastattelussa 

 

Haastattelujen tekemisessä on tärkeää noudattaa yleisiä journalismin eettisiä 

periaatteita. Esimerkiksi haastateltavalla on oikeus saada etukäteen tietää, mil-

laisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Haastateltavalle tulee aina 

kertoa, tuleeko haastattelijan kanssa käyty keskustelu julkaistavaksi vai ainoas-

taan tausta-aineistoksi. Haastateltava voi myös pyytää haastattelun etukäteen 

luettavakseen ennen sen julkaisemista. (Selänne 2005, 174.) Ennen haastatte-

luja kerroin haastateltaville jo puhelimessa tai sähköpostilla millaiseen tarkoituk-

seen haastatteluja tehdään. Kerroin samat asiat vielä uudelleen juuri ennen 

haastattelujen alkamista.  

 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan lastensuojelun asiakkaasta kertynyt tieto on 

kokonaisuudessaan salassa pidettävää. Sosiaalihuollon viranomainen ei saa 

antaa sivullisille edes sitä tietoa, että henkilö on lastensuojelun asiakkaana. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Haastattelemani perhetyön asiakkaan 

henkilöllisyyttä ei kerrottu kirjoittamassani lehtijutussa. Haastateltava asiakas 

löytyi perhetyöntekijöiden avulla. He kysyivät ensin asiakkaaltaan halukkuutta 

osallistua ja välittivät sen jälkeen asiakkaan suostumuksella hänen yhteystie-

tonsa minulle. Otin yhteyttä asiakkaaseen ja järjestin hänen kanssaan tapaami-

sen, jossa toteutin haastattelun.  

 

Haastattelutilanteessa lähtökohtana on kaksi roolia: haastattelijan ja haastatel-

tavan. Molempiin rooleihin kuuluvasta soveliaasta käyttäytymisestä on kummal-

lakin jokin ennakkokäsitys. Etukäteen ei voi tietää, miten haastattelijan ja haas-

tateltavan ”kemiat pelaavat” eli millainen haastattelija sopii yhteen haastatelta-

van kanssa. Haastattelijan on hyvä miettiä etukäteen, kuinka hän voisi vaikuttaa 
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sosiaalisen tilanteen onnistumiseen. Ennen haastattelua voi pohtia esimerkiksi: 

olisiko hyvä teititellä vai sinutella, kuinka olisi hyvä pukeutua, ja millaista kieltä 

kannattaa käyttää. (Valli & Aaltola 2015, 32.) Haastattelujen tekemistä helpotti 

se, että olin tavannut kaikki perhetyöntekijät aiemmin työharjoitteluissa ja teh-

dessäni sijaisuutta kotipalvelussa. Keskustelu heidän kanssaan oli luontevaa ja 

mutkatonta.  

 

 

6.4 Kirjoittamisprosessi 

 

Lehtijuttuja lähdettiin rakentamaan siitä lähtökohdasta, että niitä tulisivat luke-

maan pääasiassa muut kuin alan ammattilaiset. Toimeksiantajan kanssa sovit-

tiin, että jutut pohjautuvat perhetyöntekijöiden haastatteluihin. Prosessin aikana 

päädyttiin kahteen erilliseen juttuun, joista toinen käsitteli perhetyötä ennaltaeh-

käisevästä näkökulmasta. Toiseen juttuun otettiin näkökulmaksi lastensuojelun 

perhetyö. Julkaisujen juttutyypin määrittelivät ne lehdet, joihin juttuja tarjottiin. 

Kirkko & Koti -lehti toivoi henkilökuva-juttua yhden ihmisen näkökulmasta. Lap-

sen maailma -lehti toivoi artikkelia, joka on suunnattu ”tavalliselle kansalaiselle”.  

 

Kirjoittajan täytyy määritellä itselleen, miksi jutun kirjoittaa. Vasta sen jälkeen 

kirjoittaja pystyy siirtämään jutun merkityksen myös lukijalle. (Rentola 2010, 76.) 

Lehtijuttuja suunnitellessani yritin pitää koko kirjoitusprosessin ajan mielessäni 

toimittajien ”kivijalka”-kysymykset: Kenelle juttu tehdään? Miksi juttu tehdään? 

Miten juttu tehdään? (Jaakkola M. 2013, 68). Korjasin ja muokkasin tekstejäni 

kysymysten ohjaamana. Varsinaisen juttusuunnitelman (liite 4) tein lyhyesti aja-

tusviivoilla. Kokosin suunnitelmaan tärkeimmät asiat, joita halusin jutuissa tuoda 

esille sekä hahmottelin juttujen perusrakenteen, aloituksen ja lopetuksen.   

 

Kirjoittamisprosessin vaiheet eivät erotu toisistaan selkeästi, vaan eri vaiheet 

saattavat olla menossa yhtäaikaisesti. Teksti elää ja muokkautuu jatkuvasti. 

(Niemi ym. 2006, 117.) Kirjoitin lehtijutuista monia luonnoksia, ennen kuin pää-

dyin lopullisiin versioihin. Välillä pidin muutamien päivien ja viikonkin taukoa 

juttujen kirjoittamisesta. Tauot helpottivat tyyli- ja kielioppivirheiden huomaamis-

ta ja motivoivat kehittämään tekstin laatua.  
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Suhola ym. (2005, 53) korostavat teoksessaan, että hyvän lehtijutun pohja on 

aineiston huolellinen kokoaminen. Mitä laajemmasta jutusta on kyse, sitä 

enemmän erilaisia lähteitä tulisi käyttää. Aineiston keräämisen jälkeen kirjoitta-

jan täytyy ryhtyä puntaroimaan sitä, mitä osia aineistosta kannattaa ottaa mu-

kaan lopulliseen juttuun. Kirjoittajan pitää löytää perusajatus, joka sitoo yksittäi-

set elementit viestinnälliseksi kokonaisuudeksi. (Suhola ym. 2005, 81–82.) Kir-

joittamieni juttujen ensisijaisena tiedonlähteenä toimi suullinen tieto, eli tekemä-

ni haastattelut. Kirkko & Koti -lehden juttuun haastatteluaineistoa oli tunnin ver-

ran. Toista, laajempaa artikkelia varten haastattelunauhoja oli yhteensä kolme 

tuntia. Kirjoitettavista jutuista oli tarkoitus tulla tiiviitä ja nasevia, joten läheskään 

kaikkea aineistoa ei voinut jutuissa käyttää. Aineiston järjestäminen tärkeysjär-

jestykseen on jäsentelyä. Jäsentely tarkoittaa, että toimittaja päättää mitä fakto-

ja hän käyttää lopullisessa jutussa ja missä järjestyksessä. (Suhola ym. 2005, 

127–129.)  

 

Jutun elementtien, eli pääotsikon, ingressin, leipätekstin eri kappaleiden ja vä-

liotsikoiden olisi hyvä toimia myös itsenäisesti. Näin lukija voi lukea osan sieltä, 

toisen täältä tai aloittaa lukemaan jutun lopusta, mutta pääsee silti jyvälle asian 

ytimestä. (Suhola ym. 2005, 127–129.) Hyvä otsikko toimii vetovoiman lisääjä-

nä. Hyvän otsikon kriteereinä voidaan Suholan ym. (2005, 130) mukaan pitää 

seuraavia: ”Hyvä otsikko a) saa aineksensa sitä seuraavasta tekstistä, b) on 

rakenteellinen kokonaisuus ja c) on hyvää suomea.” Jutulla ja otsikolla on siis 

oltava selkeä sisällöllinen yhteys. Väliotsikoiden tehtävä on rytmittää tekstiä ja 

tiivistää väliotsikkoa seuraavan kappaleen sisältöä. (Suhola ym. 2005, 137–

138.) Otsikoiden hiomiseen käytin paljon aikaa, koska tiedostin niiden olevan 

olennaisen tärkeitä sen kannalta, tarttuuko lukija tekstiin vai ei. Otsikoista sain 

palautetta juttujen tarkistajilta ja muokkasin tekstejä palautteen perusteella.  

 

Jutun ydin ilmaistaan ingressissä eli jutun ensimmäisessä tai parissa ensimmäi-

sessä kappaleessa. Ingressin jälkeen jutussa tulee leipäteksti, joka on tekstin 

”kivijalka”. Leipätekstissä kerrotaan aiheesta tarkemmin ja esitellään merkittäviä 

yksityiskohtia. Leipätekstin pitää olla hyvää ja virheetöntä kieltä. Lauseet eivät 

saa olla liian pitkiä tai vaikeaselkoisia. Päämääränä on tekstin lyhin mahdollinen 
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pituus, eli asia pitäisi pystyä kertomaan mahdollisimman tiiviisti. Tiiviys ei kui-

tenkaan saa tarkoittaa töksähtelevää ilmaisua. Pidemmissä jutuissa leipäteksti 

voi koostua erilaisista kerronnallisista tekniikoista, esimerkiksi tilanteen kuvauk-

sista ja suorista ja epäsuorista lainauksista. (Suhola ym. 2005, 132–136.) Käytin 

lehtijutuissa paljon sitaatteja. Maarit Jaakkolan (2013, 86) mukaan sitaatit voivat 

tuoda juttuun rytmiä ja eloisuutta. Sitaatit tuovat aiheen käsittelyyn myös uskot-

tavuutta, koska ne osoittavat, että kirjoittaja on ollut lähteisiinsä suorassa yhtey-

dessä. Suorien sitaattien pitäisi olla lähes sanantarkkoja lainauksia, jotka merki-

tään tekstiin lehden käytäntöjen mukaisesti repliikkiviivoilla tai lainausmerkeillä. 

Epäsuorassa sitaatissa kirjoittaja kertoo haastateltavan sanoman asian omin 

sanoin. (Jaakkola M. 2013, 86–87.) 

 

Lehtijuttuja kirjoittaessani yritin pitää jatkuvasti mielessä sen, että niiden yleisö 

ei ole alan asiantuntijoita. Pyrin siihen, että kieli on kaikille ymmärrettävää, eikä 

se sisällä vaikeaselkoisia ammattitermejä. Suhola ym. (2005, 60) muistuttavat-

kin, että jutun verbaalista ilmaisua täytyy soveltaa joukkojen viestintään. Asia-

tyylisessä tekstissä on tärkeää, että siinä käytetään selkeää, yksiselitteistä ja 

helppolukuista yleiskieltä. Asiateksteillä on tarkoituksena tiedottaa, vaikuttaa ja 

ohjata toimintaa. Ne perustuvat tosiasioihin ja pyrkivät kuvaamaan ja erittele-

mään todellisuutta. Yleiskieli sopii käytettäväksi silloin, kun kirjoittajan ammatti-

kieli ei ole kaikille lukijoille tuttua. Jos käytetään oman ammattialan termejä, täy-

tyy ne selittää yleiskielellä. (Niemi ym. 2006, 109–111.) 

 

 

7 Valmiit lehtijutut 

 

 

7.1 Lehtijuttujen julkaiseminen 

 

Ennen jutun julkaisemista se on hyvä tarkistuttaa jollakin. Hyvän journalistisen 

tavan mukaista on myös antaa jutussa esiintyvien haastateltavien tarkistaa juttu 

ennen julkaisua. Haastateltava voi korjata mahdolliset asiavirheet tai haastatte-

lutilanteessa syntyneet väärinkäsitykset. Tarkistusvaiheessa juttua voidaan vie-

lä täydentää. (Jaakkola M. 2013, 111.) Lähetin juttuluonnokset sähköpostilla 

kaikille haastateltaville ja toimeksiantajan edustajalle. Heillä oli mahdollisuus 
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kommentoida ja korjata juttuja, minkä jälkeen tein uudet juttuversiot ja lähetin ne 

heille. Lähetin jutut Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueen tiedottajalle 

tarkistettavaksi vasta sen jälkeen, kun olin saanut haastatelluilta ja toimeksian-

tajalta hyväksynnän. Selänteen (2005, 165) mukaan erilaisia julkaisuja kirjoitta-

van työntekijän on hyvä olla yhteistyössä oman organisaationsa tiedottajien 

kanssa. Tiedottamisen ammattilaiset tuntevat median toimintatapoja, joten heillä 

voi olla hyviä vinkkejä siihen, kuinka käytännössä toimittajia kannattaa lähestyä. 

Organisaation tiedottajilla on myös tieto siitä, millainen on organisaation oma 

tiedotustapa. (Selänne 2005, 165.) Sain kaupungin tiedottajalta vinkkejä, jotka 

otin huomioon juttujen muokkaamisessa. Hän kiinnitti huomiota esimerkiksi kie-

lenhuoltoon ja tyylillisiin seikkoihin. Ennen kuin lähetin jutut lehdille, pyysin 

myös kahta tuttavaani lukemaan jutut. Heidän kommenttinsa auttoivat hiomaan 

jutuista selkeämpiä.  

 

Tiedottajan tarkistettua jutut lähetin ne sähköpostitse lehtien edustajille. Kirkko 

& Koti -lehden jutun julkaisusta oli sovittu jo ennen kuin aloin kirjoittamaan sitä. 

Lehti ei tehnyt kirjoittamaani juttuun muutoksia ja juttu ennaltaehkäisevästä per-

hetyöstä julkaistiin lehdessä 28.10.2015. Lapsen maailma -lehden kanssa oli 

sovittu, että lähetän heille valmiin jutun ja sitten he tekevät päätöksen julkaisus-

ta. Lähetin kirjoittamani jutun sähköpostitse lehdelle joulukuun alussa. Muuta-

man viikon kuluttua he ilmoittivat julkaisevansa jutun pienillä korjauksilla. Juttu 

julkaistaan Lapsen maailma-lehden numerossa 5/2016.  

 

 

7.1.1 Kirkko & Koti -lehden juttu 

 

Kirkko & Koti -lehden toive oli, että juttu kirjoitetaan yhden henkilön näkökul-

masta ns. henkilökuva -juttuna. Juttu julkaistiin lehden Pysäkillä -palstalla, jossa 

esitellään kuukausittain joku henkilö. Juttua varten haastattelin henkilöä, joka 

työskentelee Kuopion kaupungin lapsiperhepalvelujen ennaltaehkäisevässä 

perhetyössä. Haastattelurunko löytyy liitteestä 3. Ennen jutun kirjoittamista kes-

kustelimme haastateltavan ja toimeksiantajan kanssa siitä, mitkä asiat haluam-

me ensisijaisesti tuoda jutussa esille. Nämä asiat olivat uuden palvelumuodon 

esittely ja perhetyön sisällöstä kertominen sekä tieto siitä, kuinka ennaltaehkäi-
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sevää perhetyötä voi hakea. Lehti asetti jutulle tietyn merkkimäärän, joka mää-

ritteli sen, kuinka laajasti aihetta voitiin käsitellä. Palsta jolla juttu julkaistiin, 

asetti tietyt ehdot myös jutun rakenteelle. Valmiissa jutussa oli pääotsikko, ing-

ressi, leipäteksti väliotsikkoineen, suuri kuva ja erillinen infolaatikko, jossa tieto 

oli tiivistetyssä muodossa. Valmis juttu löytyy liitteestä 5.  

 

 

7.1.2 Lapsen maailma -lehden juttu 

 

Lapsen maailma -lehteen kirjoittamassani jutussa näkökulma oli lastensuojelun 

perhetyö. Haastattelin juttua varten viittä lastensuojelun perhetyöntekijää sekä 

yhtä asiakasperheen äitiä. Perhetyöntekijöiden ja asiakkaan haastattelurungot 

löytyvät liitteestä 3. Asiakas esiintyy jutussa nimettömänä, ja myös haastattele-

mani perhetyöntekijät halusivat esiintyä jutussa anonyymisti. Työntekijät perus-

telivat valintaansa työn arkaluonteisuudella. Liitteestä 6 löytyy Lapsen maailma-

lehden valmis juttu lehden toimituksen taittamana versiona. Tämän opinnäyte-

työn julkaisupäivänä juttua ei ole vielä julkaistu lehdessä, vaan se tulee ole-

maan toukokuun numerossa. 

  

Lopullisesta jutusta rakentui 3-osainen. Se sisälsi pääjutun (perhetyöntekijöiden 

haastattelu) sekä kaksi kainalojuttua. Kainalojutuksi sanotaan pääjutun aihee-

seen kuuluvaa lyhyempää juttua, joka toimii ikään kuin pääjutun lisukkeena. 

Kainalojutun näkökulman tulee erottua pääjutun näkökulmasta selkeästi. (Jaak-

kola M. 2013, 135–136.) Kainalojutuiksi valikoituivat asiakkaan näkökulma per-

hetyöstä sekä sosiaalihuoltolain uudistuksesta kertova lyhyt teksti. Päädyin tä-

hän rakenteeseen tutkiessani aikaisempia Lapsen maailma -lehden julkaisuja. 

Niissä toistui monissa artikkeleissa rakenne, jossa oli pääjutun ohessa yksi tai 

useampi täydentävä kainalojuttu. Minulla oli myös paljon materiaalia, jonka yh-

distäminen yhdeksi artikkeliksi olisi tehnyt jutusta sekavan ja raskaan lukea.  
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8 Pohdinta 

 

 

8.1 Yhteenveto  

 

Media muokkaa päivittäin ajatuksiamme ja mielipiteitämme. Median kautta välit-

tyy kuva Lähi-idän kriisistä, turvapaikanhakijoista, yleisestä taloustilanteesta, 

lasten ja nuorten koulumenestyksestä ja muista yhteiskunnan tapahtumista ja 

ilmiöistä. Informaatiota tulee monesta eri lähteestä, eikä jokaista juttua pysty tai 

ehdi arvioimaan kriittisesti. Maarit Jaakkolan (2013, 18–19) mukaan journalismi 

aatesuuntana eli ideologiana sitoutuu tiettyihin arvoihin, joita ovat esimerkiksi 

ajantasaisuus, todenmukaisuus ja puolueettomuus. Vaikka journalisti pyrkiikin 

yleensä puolueettomuuteen, toimittajat tekevät jatkuvasti valintoja siitä, mitä he 

sanovat ja mitä jättävät sanomatta. Lukijalta tai katsojalta tämä unohtuu helpos-

ti. En ole toimittaja, mutta kirjoittaessani lehtijuttuja opinnäytetyötä varten, tein 

itsekin valintoja siitä, mitä jutuissa kerron. Yksittäisessä jutussa on käytännössä 

vaikeaa tuoda esille kaikkia mahdollisia näkökulmia käsiteltävään aiheeseen. 

Sen takia on hyvä, että juttuja kirjoitetaan eri näkökulmista, jolloin lukijat saavat 

mahdollisimman monipuolisen kuvan asioista.  

 

Osallistumalla yksilö voi toteuttaa itseään, vaikuttaa omaan elämäänsä ja itselle 

tärkeisiin asioihin. Yksi tapa vaikuttaa, on herättää keskustelua. Keskustelun 

herättämisen välineinä voivat olla esimerkiksi lehtikirjoitukset, blogit ja itse teh-

dyt julkaisut. (Särkelä-Kukko 2014, 35.) Yksittäisellä kansalaisen mielipiteellä ei 

ole suoraa vaikutusta päätöksiin, mutta se voi käynnistää laajempaa keskuste-

lua tärkeistä asioista ja ongelmista. Asolan (2007, 17) mukaan yksi kansalais-

keskustelun arvoista on siinä, että sen avulla ihmiset saavat informaatiota ja 

pystyvät muodostamaan omia näkemyksiä. Vaikuttavaa julkista keskustelua 

syntyy silloin, kun valtamedia on mukana levittämässä tietoa aiheesta (Asola 

2007, 17). Opinnäytetyön tuotoksena syntyneet lehtijutut olivat osa tiedottamis-

työtä, jonka tavoitteena on herättää keskustelua aiheesta. Käytännössä ei ole 

mahdollista selvittää, ovatko jutut herättäneet keskustelua, mutta ainakin joku 

on saattanut saada niiden avulla uutta tietoa perhetyöstä.  
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Opinnäytetyöllä ja lehtijutuilla halusimme toimeksiantajan kanssa tuoda esille 

lastensuojelutyön moninaisuutta. Kuopiossa perhetyötä tehdään tuen tarpeen 

eri vaiheissa ennaltaehkäisevänä ja korjaavana työnä. Näitä erilaisia työn muo-

toja tuotiin esille lehtijutuissa. Jutuissa kerrottiin myös ajankohtaisesta sosiaali-

huoltolain uudistuksesta, joka vaikuttaa näihin palveluihin. Puonti (2004, 335) 

toteaa, että lastensuojelun tulisi kyetä selkeyttämään julkista kuvaansa ja tuo-

maan esille työn moninaisuus. Moninaisuudella Puonti viittaa siihen, että las-

tensuojelutyö ei ole pelkästään huostaanottoja vaan monipuolista ja rakentavaa 

työtä lasten ja perheiden hyväksi. (Puonti 2004, 335–338.) 

 

Opinnäytetyön taustalla oli ajatus siitä, että asiallisen tiedon välittäminen ihmisil-

le voisi joidenkin lapsiperheiden vanhempien kohdalla poistaa turhia ennakko-

luuloja ja madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon silloin, kun he 

ovat avun tarpeessa. On mahdotonta arvioida, vaikuttivatko lehtijutut jonkun 

ihmisen kohdalla näin, mutta asiallisen tiedon välittäminen ei todennäköisesti 

ainakaan lisää ennakkoluuloja. Moksusen (1991, 45–52) mukaan joidenkin 

marginaalipalveluiden, joihin myös lastensuojelupalvelut kuuluvat, asiakkaaksi 

tulemisen kynnys voi olla korkea. Osittain tähän voi vaikuttaa julkisuudessa käy-

ty keskustelu ja palvelulle muodostunut imago. Lastensuojelun imago kärsii sii-

tä, että julkinen keskustelu on painottunut huostaanottoihin, vaikka ne ovat vain 

yksi osa lastensuojelutyötä. Muusta lastensuojeluun liittyvästä puhutaan ja kir-

joitetaan vähemmän. Lehtijuttua varten haastattelemani perheenäiti sanoi, että 

hänen mielestään monilla ihmisillä on sellainen käsitys, että lastensuojelun asi-

akkuus tarkoittaa lähes automaattisesti sitä, että lapset viedään heti pois. Per-

heenäidin mukaan tähän virheelliseen käsitykseen voitaisiin vaikuttaa jakamalla 

enemmän oikeaa tietoa palveluista kansalaisille.  

 

On tärkeää, että epäkohdat ja epäoikeudenmukaisuudet tuodaan esille. Sosiaa-

lialan ammattieettisissä ohjeissa sanotaan, että ”sosiaalialan ammattilaisen vel-

vollisuutena on tuoda työnantajansa, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tie-

toisuuteen tilanteet, joissa ihmiset elävät köyhyydessä, resurssit ovat riittämät-

tömät tai resurssien jakautuminen, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä, epä-

oikeudenmukaisia tai haitallisia ihmisten hyvinvoinnille” (Sosiaalialan korkea-

koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013, 9).  Mielestäni sosiaalityön jul-
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kisuusperiaatteeseen sisältyy myös myönteisistä asioista ja sosiaalityön mah-

dollisuuksista tiedottaminen, vaikka sitä ei erikseen eettisissä ohjeissa mainita-

kaan. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 20. §) kuitenkin 

korostetaan, että viranomaisten tehtävä on tiedottaa palveluistaan, toimialansa 

kehityssuunnista jne. Tämän voi tulkita tarkoittavan kaikenlaisten näkökulmien 

esille tuomista, ei pelkästään ongelmien nostamista keskusteluun.  

 

 

8.2 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen prosessi. Ideointi- ja suunnittelu-

vaiheessa olin innostunut ja pidin aihetta tärkeänä. En kuitenkaan saanut muo-

toiltua ideoitani selkeiksi sanoiksi tai otsikoiksi, mikä vaikeutti mm. tutkimuslu-

van hakemista. Ensimmäinen tutkimuslupa-hakemus ei mennyt läpi, ja minun 

täytyi tehdä suunnitelmaan tarkennuksia. Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut hyvä 

käyttää enemmän aikaa prosessin alkuvaiheessa aiheen ja tavoitteiden tarken-

tamiseen. Näin olisin ehkä säästynyt siltä, että myöhemmin jouduin muutta-

maan opinnäytetyön näkökulmaa: näkökulma vaihtui pelkästä tiedottamisesta 

sosiaalialalla vaikuttamiseen.  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tuntui itselleni luontevalta, mutta haasteita aiheutti 

se, että vastaavasta aiheesta ei ole tehty opinnäytetöitä aiemmin. Aiemmista 

opinnäytetöistä samasta aihepiiristä olisi ollut hyötyä työn tekemisessä. Minulle 

oli yllätys, kuinka vähän löysin tutkimustietoa sosiaalityön ja lastensuojelun suh-

teesta julkisuuteen ja mediaan. Ennen opinnäytetyön aloittamista ajattelin, että 

aihetta on varmasti tutkittu paljon. En kuitenkaan löytänyt kuin muutaman melko 

uuden pro gradu -työn ja muutaman vanhan tutkimuksen.  

 

Opinnäytteeni toiminnallisessa osuudessa oli mukana useita henkilöitä, joten en 

tehnyt tiukkaa aikataulua työlle. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä lehti-

juttujen hiominen vei paljon aikaa. Osasin ennakoida, että juttujen kirjoittamis-

prosessi on vaativa, koska minulla ei ole aikaisempaa kokemusta lehtiin kirjoit-

tamisesta. Halusin kuitenkin tällä työllä osoittaa itselleni, että pystyn suoriutu-

maan haasteesta.  
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Ammatillisen kasvun näkökulmasta opinnäytetyöprosessi on vahvistanut am-

matti-identiteettiäni. Prosessin aikana olen oivaltanut, että sosiaalialan kehittä-

mistyötä voi tehdä monella tavalla. Myös omasta alasta ja työstä tiedottaminen 

julkisuudessa voi olla kehittämistyötä, jonka vaikutukset voivat näkyä positiivi-

sesti arjen asiakastyössä.  

 

 

8.3 Arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa pyysin toimeksiantajan edustajalta sekä 

viideltä haastattelemaltani perhetyöntekijältä palautetta sähköpostitse. Pyysin 

heitä vastaamaan seuraaviin avoimiin kysymyksiin: 

 

1. Pidätkö tärkeänä sitä, sosiaalialan työntekijät tuovat julkisuudes-

sa esille työnsä eri puolia? Miksi? 

2. Miten lastensuojeluun liittyviä asioita käsitellään mielestäsi medi-

assa? 

3. Mitä mieltä olet tällaisesta tiedottamisen tavasta lehtijuttujen väli-

tyksellä? 

4. Miten kehittäisit lastensuojelun työntekijöiden/asiantuntijoiden ja 

median edustajien välistä vuoropuhelua? 

5. Muuta mahdollista palautetta/kommentteja liittyen opinnäytetyö-

prosessiin 

 

Kysymyksiin vastasi viisi henkilöä. Kaikki vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että 

sosiaalialan työntekijät puhuvat julkisuudessa työstään. Perusteluina he esitti-

vät, että siten voidaan oikaista vääriä käsityksiä, vähentää ennakkoluuloja ja 

madaltaa kynnystä avun vastaanottamiseen. Kolmen vastaajan mielestä media 

kärjistää asioita ja esittää ne usein yksipuolisesta näkökulmasta. Yhden vastaa-

jan mielestä internetin keskustelupalstoilla liikkuu paljon virheellistä tietoa las-

tensuojelusta, mikä voi osaltaan lietsoa pelkoja. Vastaajien mielestä sellaiset 

juttuprojektit, kuin mitä tässä opinnäytteessä toteutettiin, ovat hyvä tapa välittää 

tietoa ja tuoda esille erityisesti asiakkaan näkökulmaa.  
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Vastaajat toivoivat yhteistyöhön median kanssa lisää avoimuutta, kasvoittain 

keskustelua ja sitä, että juttuihin otettaisiin useammin mukaan työntekijöiden 

näkökulmaa. Vastaajat totesivat kuitenkin sen olevan haastavaa, koska lasten-

suojelun ammattilaiset eivät voi vaitiolovelvollisuuden takia lähteä kommentoi-

maan yksittäistapauksia mediassa. Yksi vastaaja toivoi, että medialla olisi vel-

vollisuus kertoa juttujen yhteydessä lastensuojelun työntekijöitä sitovasta vai-

tiolovelvollisuudesta.  

 

 

8.4 Kehittämisideat 

 

Tässä opinnäytetyössä tuotosten julkaisuväylänä oli printtimedia. Päädyin lehti-

juttujen kirjoittamiseen siksi, että luen paljon sanoma- ja aikakauslehtiä. Kun 

aiempaa kokemusta mediassa toimimisesta ei ollut, niin oli mielestäni järkevää 

valita itselle tutuin media julkaisupaikaksi. Kohderyhmän tavoittamisen kannalta 

myös internet olisi voinut olla hyvä väylä, esimerkiksi verkkolehdet tai lapsiper-

heille suunnatut sivustot. Myös blogitekstit olisivat voineet tavoittaa yleisöä. 

Vastaavan juttuprojektin voisi siis toteuttaa myös internetissä. Opinnäytetyön 

ideaa voisi kehittää myös siten, että jostain tietystä sosiaalialaan liittyvästä ai-

heesta toteutettaisiin laajempi tiedotushanke. Hankkeeseen voisi etsiä mukaan 

yhteistyökumppaneita, esimerkiksi eri joukkoviestimiä, valtakunnallisia sosiaa-

lialan järjestöjä tai julkisen sektorin toimijoita. Hanke voisi sisältää esimerkiksi 

lehtijulkaisuja, videoita ja kysy/vastaa -palvelun internetissä. Yksi mahdollisuus 

olisi myös rakentaa jonkinlaista pysyvämpää yhteistyötä eri joukkoviestimien 

kanssa. Esimerkiksi jollain sosiaalialan järjestöllä tai kaupungin sosiaalitoimella 

voisi olla paikallislehdessä tai internetissä oma säännöllisesti julkaistava palsta 

tai muu julkaisu.  
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Haastattelurungot 
 
A. Haastattelurunko Kirkko & Koti-lehden juttua varten (1 perhetyöntekijä) 
 
1. Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työssäsi? 
2. Mitä työhösi kuuluu? 
3. Kuka voi saada ennaltaehkäisevää perhetyötä ja kuinka sitä haetaan? 
4. Ketkä ovat keskeisimpiä yhteistyötahojanne? 
5. Mitä kotikäynneillä tehdään? 
6. Kuinka ennaltaehkäisevän perhetyön työskentely eroaa lastensuojelun perhetyöstä? 
7. Millaisia tavoitteita ennaltaehkäisevällä perhetyöllä on? 
8. Onko ihmisillä mielestäsi virheellisiä käsityksiä perhetyön sisällöstä? Jos on, niin millaisia? 
9. Mikä on parasta työssäsi? 
10. Millaista palautetta olette saaneet asiakkailta uudesta työmuodosta? 
 
B. Haastattelurunko Lapsen maailma -lehden juttua varten (5 perhetyöntekijää) 
 
Yleiset kysymykset: 
1. Kuinka kauan olet työskennellyt perhetyöntekijänä? 
2. Mitä työnkuvaan kuuluu? 
3. Ketkä ovat yhteistyötahoja? 
4. Kuinka sosiaalihuoltolain uudistus on vaikuttanut työnkuvaasi? 
 
Perhetyö käytännössä: 
5. Millaisissa tilanteissa perhetyötä tarvitaan? 
6. Mitä kotikäynnillä tehdään? 
7. Millaisia ovat perhetyön tavoitteet esimerkiksi? 
8. Kuinka lapset huomioidaan työskentelyssä? 
9. Mitkä asiat ovat tärkeitä luottamuksen rakentamisessa perheen kanssa? 
10. Millaisia mahdollisia virheellisiä käsityksiä haluaisit oikaista liittyen perhetyöhön tai lastensuoje-
luun? 
 
Motivaatio ja osaaminen: 
11. Mikä on parasta työssäsi? 
12. Millaista osaamista perhetyöntekijältä mielestäsi vaaditaan? 
13. Millaisia vinkkejä antaisit perhetyöntekijälle, joka menee ensimmäiselle kotikäynnille perhee-
seen? 
14. Miten pidät huolta jaksamisestasi? 
 
C. Haastattelurunko Lapsen maailma-lehden juttua varten (1 asiakas) 
 
1. Kuinka kauan teillä on ollut perhetyötä? 
2. Millaisessa elämäntilanteessa olitte kun perhetyö aloitti teillä? 
3. Millaisia ajatuksia teillä oli perhetyöstä ennen kuin se alkoi? 
4. Ovatko käsitykset muuttuneet matkan varrella? 
5. Mitä odotitte perhetyöltä kun se alkoi? 
6. Onko perhetyö vastannut odotuksia (Miten on/ ei ole)? 
7. Millaisia asioita teette perhetyöntekijän kanssa? 
8. Mitä hyötyä perhetyöstä on ollut perheellenne? 
9. Mitä toivotte perhetyöltä jatkossa? 
10. Millaisia vinkkejä antaisitte perhetyöntekijälle, joka menee ensi kertaa tutustumaan perhee-
seen? 
11. Onko mielestänne ihmisillä virheellisiä käsityksiä perhetyöstä tai lastensuojelusta, joita halu-
aisitte oikaista? 
12. Mitä haluaisitte sanoa perheille, joissa on juuri alkamassa perhetyö? 
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Juttusuunnitelmat 
 
A. Juttusuunnitelma, ennaltaehkäisevä perhetyö, Kirkko & Koti  
 
SALLITTU MERKKIMÄÄRÄ 4500-5200 
 
PÄÄOTSIKKO: Tukea perheen pulmiin 
 
KUVA JA KUVATEKSTI (vasen laita)  
- kuvatekstiksi lainaus haastateltavalta 
 
INGRESSI 
Ennaltaehkäisevä perhetyö tuo kaivattua tukea lapsiperheille jne..  
- kerrotaan lyhyesti jutun ydin 
 
LEIPÄTEKSTI 
- aluksi esitellään aihepiiriä jollain yleisellä tasolla esim. Lapsiperheen arki on joskus haastavaa 
jne.. 
 
VÄLIOTSIKKO 1 
- tässä kappaleessa kerrotaan ennaltaehkäisevän perhetyön taustasta, lakiuudistuksesta ja työn 
tavoitteista yleisellä tasolla 
 
VÄLIOTSIKKO 2 
- tässä kappaleessa kerrotaan käytännön työstä, mitä siihen kuuluu, millaisia asiakasperheet ovat 
esimerkiksi ja millaisia tavoitteita työllä on 
 
VÄLIOTSIKKO 3 
- tässä kappaleessa kerrotaan asiakkailta tulleesta palautteesta, palvelun merkityksestä asiakkaille 
ja loppuun jokin vinkki lapsiperheille tms. 
 
 
TIETOLAATIKKO (jutun vieressä) 
- tietolaatikkoon tiivistetysti se, millaisille asiakkaille ennaltaehkäisevä perhetyö on tarkoitettu, kuin-
ka sitä voi hakea ja yhteystiedot. Tieto myös hinnasta sekä kotipalvelusta 
 
 
B. Juttusuunnitelma, lastensuojelun perhetyö, Lapsen maailma 
 
Pääjuttu 
 
PÄÄOTSIKKO 
 
INGRESSI 
- kerrotaan lyhyesti jutun ydin, herätellään lukija kiinnostumaan esim. kysymyksillä Pitääkö kodin 
olla siisti kun perhetyöntekijä tulee käymään? jne.  
 
LEIPÄTEKSTI 
- aluksi esitellään aihepiiriä jollain yleisellä tasolla esim. Lapsiperheen arki on joskus haastavaa 
jne.. ja esitellään lyhyesti ketä on haastateltu ja miten Kuopiossa perhetyötä tehdään 
 
VÄLIOTSIKKO 1 
- tässä kappaleessa kerrotaan perhetyön tavoitteista ja lähtökohdista ja siitä kuinka työskentely 
alkaa lastensuojeluasiakkaiden kanssa
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VÄLIOTSIKKO 2 
- tässä kappaleessa kerrotaan käytännön työstä, mitä siihen kuuluu, millaisia tavoitteita työllä on ja 
mitä kotikäynti tarkoittaa 
 
VÄLIOTSIKKO 3 
- tässä kappaleessa kerrotaan kuinka perhe on mukana työskentelyssä ja millaisia toiminnallisia 
keinoja voi käyttää työskentelyssä 
 
VÄLIOTSIKKO 4 
- tässä kappaleessa tuodaan esille millaisia ominaisuuksia perhetyöntekijältä vaaditaan ja mitä on 
hyvä huomioida asiakastyössä, kerrotaan myös siitä mikä motivoi työntekijöitä 
 
 
 
 
Kainalojuttu 1 
- tässä jutussa kerrotaan lastensuojelun perhetyöstä asiakkaan näkökulmasta 
 
PÄÄOTSIKKO 
- jokin suora lainaus asiakkaalta 
- ei erityistä ingressiä, suoraan leipätekstiin, joka alkaa jollain ”runollisella” kuvauksella ympäristös-
tä tms. 
- kerrotaan aluksi perheen taustoista ja kuvataan alkuasetelmia, joita perhetyön aloitusvaiheessa 
oli 
 
VÄLIOTSIKKO 1 
- otsikko jokin suora lainaus 
- kerrotaan siitä millaista perhetyö on ollut käytännössä ja miten se on vaikuttanut asiakkaan ajatte-
luun tai asenteisiin, miten se on hyödyttänyt 
- lopuksi kuvataan mitä perhe suunnittelee jatkossa 
- asiakkaan kommentteja aiheesta yleisellä tasolla, esim. facebook-juttu tai lastensuojeluilmoituk-
seen liittyvä kommentti 
 
 
 
Kainalojuttu 2 
- tässä jutussa kerrotaan lakiuudistuksesta ja ennaltaehkäisevästä työstä 
 
PÄÄOTSIKKO 
- jokin joka viittaa ehkäisevään työhön, esim. Perheille tukea/apua ajoissa 
 
- ei väliotsikkoja, koska juttu on lyhyt, ns. tietolaatikko 
 
- kerrotaan positiivisista muutoksista, joita lapsiperhepalveluihin on tullut, eli perhetyötä saa hel-
pommin kuin aiemmin ja kotipalvelua myös.. 
- mainitaan lakiuudistus ja viitataan uusiin lakipykäliin 
- kerrotaan lyhyesti kuinka Kuopiossa on aloitettu ennaltaehkäisevä perhetyö ja kotipalveluun on 
tullut lisäyksiä 
- loppuun jokin kokoava kommentti perhetyön palveluesimieheltä 
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