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JOHDANTO

Vuorovaikutus niin tutkimushaastat-
telun kuin auttamistyönkin viiteke-
hyksessä sisältää kohtaamista monella 
tasolla, mikäli tilanne on onnistunut. 
Erilaisiksi tasoiksi voi esittää puheen, 
paikan ja ajan kautta välittyvän yhtey-
den, kokemuksellisuuden sekä ruu-
miillisuuden. Tutkija tarvitsee onnistu-
neen kohtaamisen tuottaakseen tietoa. 
Ammatillisessa kehyksessä asiakkaan 
kokemus kohdatuksi tulemisesta on 
edellytys tuen tavoittamiselle. Edellä 
mainittuun kiinnittyy myös yhteiskun-
nallisesti merkittävä palvelujen vaikut-
tavuusnäkökulma. 

Kohtaamisen ulottuvuudet ovat moni-
naiset ja niihin kiinnittyvät kysymykset 
ovat olleet viime aikoina esillä tutki-
muksellisesti ja ammatillisesti eri tulo-
kulmista. Esimerkiksi Tuija Koivunen ja 
Hanna Ylöstalo (2017) ovat jäsentäneet 
puheenvuorossaan tutkijan ja haastatel-
tavan ruumiillisen kohtaamisen merki-
tystä haastattelutilanteessa. Pirjo Leh-
tovuori (2018) on puolestaan esittänyt 
tutkimuksessaan, että psykoterapeutin 
ominaisuudet vaikuttavat hoidosta saa-
tavaan hyötyyn; terapeutin eläytymis-
kyky on merkityksellistä ja potilaalle 
tulee välittyä tunne läsnäolosta. Lasten-
suojelun kontekstissa on viitattu sys-
teemiseen toimintamalliin, joka tukee 
asiakkaan kokemusta osallisuudesta ja 

kuulluksi tulemisesta rakentaen onnis-
tunutta kohtaamista (esim. Lupa aut-
taa 2018). Tässä puheenvuorossa otan 
osaltani kantaan kysymykseen kohtaa-
misesta yhdistäen tutkimuksellisen ja 
sosiaalityön ammatillisen näkökulman. 

Teksti perustuu väitöstutkimukseeni 
”Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan 
päättynyt elämä vanhemman kertoma-
na”, jossa tarkastelin suomalaisnuorten 
itsemurhia teon inhimillisen ja sosi-
aalisen ulottuvuuden näkökulmasta. 
Tutkimus edustaa narratiivista haastat-
telututkimusta, johon osallistui 11 äitiä 
ja kolme isää, jotka kertoivat kuolleen 
lapsensa elämänkulusta. (Kiuru 2015.) 
Puheenvuoron kirjoitan tutkijana ja 
sosiaalityöntekijänä. 

Tutkimuksen haastattelutilanteissa olin 
tietoa tavoitteleva tutkija, mutta sosi-
aalityöntekijän koulutustaustani vai-
kutti orientaatioon, jolla haastattelui-
hin asettauduin. Viehätyin Koivusen ja 
Ylästalon (2017) ilmaisusta, että tutkija 
voi ruumillaan viestiä haastateltavalle 
tavoilla, jotka eivät sinällään lukeudu 
ammatilliseen tutkijarooliin. Heidän 
esityksessään on yhtymäkohtia siihen, 
miten katson koulutustaustan vaikutta-
neen haastatteluiden muovautumiseen 
läsnäolon kautta.

Tekstin lähtökohtana on näkemyk-
seni, että aineistonkeruuprosessi on-
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nistui tarkoituksenmukaisesti, koska 
haastatteluissa toteutui kohtaaminen. 
Tutkimusprosessin myötä sain oppimis-
kokemuksia ja ajatuksia, mikä rakensi 
onnistuneita kohtaamisia ja mahdollis-
ti sen, että osallistuminen jäi vanhem-
mille ehkä merkityksellisenä mieleen. 
Huomauttava toki on, että vanhemmat 
valitsivat tutkimukseen osallistumisen, 
koska he arvioivat sen palvelevan omaa 
suru- ja selviytymisprosessiaan. Tämä 
on vaikuttanut siihen, millaiseksi ko-
kemukseksi osallistuminen on heille 
muodostunut. 

Sosiaalityöntekijänä katson, että haas-
tatteluiden kohtaamistilanteissa oli läs-
nä elementtejä, jotka ovat merkityk-
sellisiä myös psykososiaalisessa tuessa. 
Tutkimukseni keskeisenä tuloksena 
puolestaan oli, että psykososiaalisen 
toteutuminen on oleellinen palanen 
palvelujärjestelmässä, että kokemus 
kohdatuksi tulemisesta mahdollistuu 
(Kiuru 2015). Näin on mielekästä 
pysähtyä tarkastelemaan, miten kokemus-
ta kohdatuksi tulemisesta voisi rakentaa. 
Pyrin esittämään oman näkemykseni 
tutkimusprosessiin kiinnittyvien kokemus-
ten ja vanhempien kertomusten tulkintojen 
kautta. Pohjustan vastaustani nostamalla 
esiin sisältöjä, jotka ovat vaikuttaneet 
haastatteluiden rakentumiseen, sekä 
vanhempien kokemuksia kohtaamisis-
ta palvelujärjestelmässä nuoren ja van-
hemman kannalta.

Puheenvuoro jäsentyy muutaman te-
maattisen kokonaisuuksien ympärille: 
kuvaan lyhyesti tämän tekstin kannalta 
oleellisia tutkimustyöni lähtökohtia, 
tuon esiin kokemuksiani sensitiivisestä 
kohtaamisesta toteutuneiden haastatte-
lutilanteiden kautta, jäsennän kokemus-
tiedon hyödyntämisen ehtoja ammatti-

käytäntöjen kehittämisessä kiinnittäen 
ne työni tutkimusasetelmaan ja esi-
tän tulkintojani psykososiaalisen tuen 
asemasta palvelujärjestelmässä. Päätän 
tekstin näkemykseeni, miten rakentaa 
kokemusta kohdatuksi tulemisesta.

LÄHTÖKOHDISTA – TRAGEDIAN TARINA

Väitöstutkimukseni tutkimustehtävänä 
oli itsemurhan tehneen lapsen van-
hempien subjektiivisten kokemusten 
tavoittaminen narratiivisen haastattelun 
keinoin. Yhden tutkimuskysymyksen 
tarkoituksena oli selvittää, miten aut-
tamistyö merkityksellistyi vanhempien 
kertomuksissa. (Kiuru 2015.) Puheen-
vuoron pohdinnat kokemustiedon ja 
psykososiaalisen tuen merkityksestä 
ammatillisessa työssä kiinnittyvät eri-
tyisesti kyseisen tutkimuskysymyksen 
kautta syntyneisiin tulkintoihin. 

Haastatteluiden myötä on muodos-
tunut kerronnallinen aineisto, joka 
kertoo keskiluokkaisten nuorten itse-
murhaan päättyneestä elämästä heidän 
vanhempiensa tulkitsemana. Nuoret 
olivat kuollessaan 15–31-vuotiaita, ja 
heistä yhdeksän oli poikaa ja viisi tyt-
töä. Haastatteluajankohtana kuolemas-
ta oli vähimmillään puoli vuotta ja 
pisimmillään 26 vuotta. Analyysin ja 
tulkinnan kohteena oli surevan ja syyl-
lisyyden kuormittaman vanhemman 
yhdessä tutkijan kanssa rakentama ker-
tomus nuoren elämästä. Narratiivisuus, 
sisällönanalyysi ja elämäkerrallinen ote 
olivat analyysin lähtökohtana. (Kiuru 
2015.)

Toteutin haastattelut yhden kysy-
myksen haastatteluna ja sovelsin niissä 
Schützen (1977) elämäkerrallis-ker-
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ronnallisen haastattelun rakenteellista 
ideaa (ks. Hyvärinen & Löyttyniemi 
2005, 194–198). Esitin jokaiselle van-
hemmalle ohjevirkkeen, jonka avulla 
pyysin häntä kertomaan lapsensa elä-
mäntarinan:

Haluaisin sinun kertovan minulle lapsesi 
elämäntarinan, kaikkine tapahtumineen ja 
kokemuksineen, jotka ovat sinulle tärkeitä. 
Voit aloittaa, mistä haluat, ja käyttää aikaa 
niin paljon kuin tarvitset. Kuuntelen sinua 
tässä alussa keskeyttämättä. Teen vain joita-
kin muistiinpanoja myöhempää keskustelua 
varten, älä anna sen häiritä. (Kiuru 2015.)

Avaamatta analyysiprosessia tässä yhtey-
dessä sen enempää, mainittakoon, että 
juonellistamisen avulla vanhempien 
kertomuksista oli löydettävissä menete-
tyn nuoren elämäntarina, tragedian ta-
rina ja vanhemman oma selviytymista-
rina (Kiuru 2015; ks. juonellistamisesta 
Polkinghorne 1988, 35; 1995, 13–16).
Toteuttamani haastatteluote on ollut 
vanhemmille vaativa. Päävastuu ker-
ronnasta on asettunut vanhemmalle. 
Traumaattisista kokemuksista kertomi-
nen on puolestaan nostanut tutkijan 
vastuun tilanteen kulusta ja roolin roh-
kaisevana kuulijana keskiöön. Ylipää-
tään sensitiivisissä aiheissa korostuvat 
tunteiden merkitys tiedon rinnalla ja 
myös tutkijan eettinen vastuu (Laitinen 
& Uusitalo 2007). Tunteiden rooliin ja 
tutkijan vastuuseen kiinnittyvät myös 
syyt, joiden vuoksi halusin toteuttaa 
aineistonkeruun haastatteluina ja ni-
menomaan kasvotusten. Halusin yrittää 
ymmärtää muistelutyön vanhemmassa 
herättämiä tunteita ja olla toisaalta läs-
nä, jos vanhempi olisi tilanteessa minul-
ta jotakin tuekseen tarvinnut (Kiuru 
2015). Valintaa perusteli myös sosiaali-
työntekijän koulutukseni. Luotin sen 

tuomaan osaamiseen toteuttaa haastat-
telutilanteet sensitiivisellä otteella.

Tutkijan eettinen vastuu kohtaamis-
tilanteessa on merkinnyt mielestäni 
ennen kaikkea herkkyyttä ymmärtää, 
milloin kokemuksista kertominen on 
tehnyt niin kipeää ja aiheuttanut sellais-
ta kohtuutonta tuskaa, että vanhempaa 
on tullut auttaa kertomuksen juonesta 
pois (Kiuru 2015, 88; ks. Granfelt 1998, 
40). Kohtaamistilanne on edellyttänyt 
myös luottamusta. Tutkimukseen osallis-
tujien ja tutkijan välisen luottamuksen 
rakentumisen perustaksi voidaan esittää 
luotettavuus, avoimuus ja suvaitsevai-
suus (Laitinen 2004, 69). Pyrin edis-
tämään kyseisiä ulottuvuuksia muun 
muassa huomioimalla aineistonke-
ruuprosessissa vanhempien käytännön 
toiveita kattavasti ja kertomalla mah-
dollisimman avoimesti tutkimukseni 
lähtökohdista sekä myös itsestäni van-
hempien niin toivoessa. Vaikka kysymys 
syyllisyydestä (ks. Kiuru 2017) oli van-
hempien puheessa vahvasti läsnä, py-
rin korostamaan, etten minä asettanut 
syyllisyyttä vanhempaan millään tavoin. 
Jotta vanhemmat selviytyivät vaativas-
ta haastatteluotteesta, on se mielestäni 
merkinnyt, että luottamus oli rakentu-
nut välillemme jollakin tasolla.

Narratiivisuus tutkimuksessa vs. narratiivi-
nen terapia/menetelmät

Tutkimus- ja terapiatyöhön liittyvien 
tavoitteiden eron jäsentäminen on ol-
lut merkityksellistä niin haastateltavien 
kuin tutkijan kannalta. Joskin niiden 
toisiinsa kietoutuminen on mahdollis-
tanut sensitiivisen kohtaamisen ja sensi-
tiivisyyden toteutumisen. Tavoitteiden 
ero määrittää myös sitä, millainen rooli 
ja vastuu tutkijalla on tutkimustyössä ja 
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toisaalta ammattilaisella auttamistyön 
kehyksessä.

Narratiivisen tutkimuksen tavoittee-
na on ymmärryksen lisääminen tutki-
muskohteena olevasta ilmiöstä, kun taas 
narratiivisen terapian (/menetelmien) 
tavoitteena on saada aikaan eheyttäviä 
muutoksia kertojan elämässä (Roma-
noff  2005, 250). Puhumisen terapeut-
tinen ulottuvuus oli kylläkin haastatte-
luissa vahvasti läsnä (Kiuru 2015; 2017). 
Usealla vanhemmalla kerronnan eheyt-
tävä vaikutus oli etukäteisoletuksena, 
jolloin se on ollut myös osittaisena osal-
listumisen syynä. Tutkijana, unohtamat-
ta taustalla olevaa sosiaalityöntekijän 
koulutustani, kuvaisin haastatteluiden 
toteutuneen terapeuttisesti painottu-
neella vuorovaikutuksella siten, että 
ensisijaisena ja kummankin osapuo-
len tunnustamana tavoitteena on ollut 
yhteinen tiedontuottamisen prosessi. 
Narratiivinen tutkimus mahdollistaa 
sen, että haastateltavan ja tutkijan yh-
dessä rakentama kertomus lisää paitsi 
kertojan myös tutkijan ja ympäristön 
ymmärrystä tutkimuskohteena olevasta 
ilmiöstä (Romanoff  2005, 250).

Kokonaisuudessaan narratiivisuus pal-
veli vanhempien muistoja kunnioit-
tavaa otetta ja mahdollisti heille oman 
selviytymistarinan rakentamisen. Alla 
on ote keskustelusta, jonka kävimme 
yhden vanhemman kanssa varsinaisen 
haastatteluosuuden jälkeen. Keskustelu 
kuvastaa haastattelun terapeuttisia ulot-
tuvuuksia. Palaan tekstin lopussa lyhy-
esti siihen, mikä voisi olla narratiivisten 
menetelmien arvo psykososiaalisessa 
työssä. 

Aika jännä, miten pieni prosentti loppu-
jen lopuksi tämmöiseenkin [tutkimuk-

seen] pääsee mukaan. Jos ajattelee, että 
Suomessa on kymmeniä tuhansia, mei-
tä vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä. 
Että miten itse siitä onkaan selvinnyt. 
Kyllä mä niin kuin tähänkin [haastat-
teluun] tavallaan, pystyin tulemaan ti-
lanteeseen, kun tiesin, ettei tähän kuo-
le. ((Vanhempi hymähtää.)) Elikkä 
tavallaan, onhan tämä ainutlaatuinen 
mahdollisuus tavallaan saada puhua.
H.K.: Minua lämmittää kovasti, jos näin 
ajattelet.
Ulkopuoliselle, joka on tavallaan vä-
hän terapiaa, vaikka et sä mikään tera-
peutti ole. On se terapiaa kaikille meil-
le, ketkä pääsee puhumaan tästä. Se 
on sulle käynyt varmaan selväksi.
Katso, aurinko paistaa. ((Aurin-
ko rupeaa paistamaan ikkunasta.))

Kerronnan motiivit ja merkitykset

Vanhemman kerronnan motiivit raamit-
tivat haastattelutilannetta. Kerronnan 
motiivien ja tavoitteiden tiedostaminen 
on merkityksellistä myös psykososiaa-
lisessa työssä, kun kohtaamistilanteita 
sävyttää traumaattinen elämäntilanne. 
Yksilön kriisiprosessin kulloinenkin 
vaihe vaikuttaa toiminnan taustalla 
oleviin tavoitteisiin. 

Vanhempien osallistumisen syyt ja-
kautuivat pääpiirteittäin kahtaalle. Osa 
vanhemmista halusi osallistua tutki-
mukseeni nimenomaan nuoren takia. 
Toisten syyt puolestaan liittyivät koros-
tuneesti omiin lähtökohtiin ja jäljelle-
jääneen perheen selviytymiseen. Us-
koakseni molemmat motiivit liittyivät 
jokaisen vanhemman kerrontaan, mut-
ta vanhemmasta riippuen painotukset 
vaihtelivat. Minulle syntyi vaikutelma, 
että mikäli vanhempi oli saanut etäi-
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syyttä nuoren menetystä seuranneista 
tunteista, osallistumisen syyt ja ker-
ronnan saamat merkitykset liittyivät 
vahvasti jäljellejääneisiin. Sen sijaan jos 
vanhemman selviytymisprosessi oli ko-
vin keskeneräinen, osallistumisen syyt 
ja kerronnan merkitykset liittyivät hal-
litsevasti nuoreen. Tuolloin vanhempi 
halusi jakaa omia kokemuksiaan nuo-
ren elämästä ja kertoa tämän kuole-
man jälkeen muodostuneesta uudesta 
ymmärryksestään. Tiedon jakaminen 
vanhemmille ja nuorten itsemurhien 
ehkäisytyön edistyminen määrittyivät 
kerronnan ensisijaiseksi motiiviksi ja 
merkitykseksi. (Kiuru 2015, 75.)

Kun vanhempi rakensi kertomustaan 
omista lähtökohdistaan ja jäljellejää-
nyttä perhettään ajatellen, kerronnan 
merkitys liittyi ensisijaisesti jäljelle-
jääneiden auttamisjärjestelmän kehit-
tämiseen. He toivoivat tutkimukseni 
vaikuttavan siihen, että järjestelmästä 
korjaantuisi epäkohtia, joita he olivat 
joutuneet kohtaamaan menetyksen 
jälkeen. (Kiuru 2015, 75; ks. Uusitalo 
2006, 88.) Tulkintani vanhempien osal-
listumisen syistä on perustunut heidän 
kertomaansa ja omiin tuntemuksiini. 
Huomattava on, että osallistumisen 
taustalla on saattanut olla myös motii-
veja, joista vanhemmat eivät ole olleet 
itsekään tietoisia tai joita he ovat pyr-
kineet salaamaan päästäkseen mukaan 
tutkimukseen. Osallistuminen on voi-
nut näyttäytyä esimerkiksi väylänä tuo-
da esiin koettua vihaa ja katkeruutta tai 
kostaa syyllisiksi määritetyille. (Kiuru 
2015, 76.)

SENSITIIVINEN KOHTAAMINEN

Keskinäisen yhteyden tunnustelu al-
koi jokaisen vanhemman kanssa ennen 
haastattelua sähköposti- ja/tai puhelin-
keskusteluin. Tunnustelun merkitys ki-
teytyi siihen, että sen avulla rakensimme 
keskinäistä luottamusta. Vanhemman 
näkökulmasta tämä tarkoitti mielestäni 
sitä, että hän halusi testata, mitä ym-
märtäisin ja mitä minulle uskaltaisi ker-
toa. (Kiuru 2015.)

Itse haastatteluissa oli puolestaan läs-
nä näkymättömiä ja tiedostamattomia 
sekä näkyviä ja tiedostettuja tilanteen 
ehtojen tunnusteluja, joiden avulla tes-
tasimme jo kertynyttä luottamusta. Se 
rakentui loppuun asti sille tasolle, jon-
ne sen oli mahdollista yltää. Tunnustelu 
ilmeni kohtaamisissa katseina, eleinä, 
haastavina lauseina ja jotain etsivänä 
ilmapiirinä, minkä rinnalla vanhempi 
teki minusta määrittelyä ihmisenä ja 
kuulijana selvittääkseen, mitä kestäisin 
ja mitä minulla olisi oikeus kuulla. 
(Kiuru 2015, 71.) Vanhempi saattoi 
esimerkiksi kertoa hyvinkin suorasa-
naisesti omasta hoitohistoriastaan ja 
itsetuhoisista ajatuksistaan, joita hänellä 
oli ollut lapsen kuoleman jälkeen. Hän 
halusi ikään kuin nähdä, miten reagoin 
kuulemaani. Kokonaisuudessaan tun-
nustelun merkitykseen sisältyi myös se, 
että puolin ja toisin oli luvallista myön-
tää oma epävarmuus, joka tilanteessa oli 
läsnä.

Haastatteluihin liittyi runsaasti teki-
jöitä, jotka tuli tutkijana ja kuulijana 
ratkaista. Mietin paljon, miten lapsen 
elämästä ja kuolemasta voi puhua, ja 
mitä sanoja saa käyttää. Yhteisen kielen 
löytäminen on ollut tutkimuksellinen 
ehto ymmärryksen lisäämiseksi, mutta 
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se on ollut myös merkityksellistä koh-
taamistilanteen eettisyys huomioiden. 
Moni vanhempi nosti kielen ratkaise-
vaksi tekijäksi ihmissuhteissaan keski-
näisen yhteyden syntymisen kannalta 
menetyksen jälkeen. He toivoivat osak-
seen suoruutta ja välittömyyttä arvotta-
en teennäisyyden loukkaavaksi. (Kiuru 
2015.)

Yhteisen kielen rinnalla katseiden mer-
kitys on ollut suuri. Toiset vanhemmat 
hakivat tiiviisti katsekontaktia kerron-
nan aikana, minkä tulkitsin keinoksi 
etsiä turvaa. Toiset puolestaan käänsi-
vät katsettaan selkeästi toisaalle ehkä 
ottaakseen etäisyyttä ja hallitakseen 
tunteitaan. Paikoin katsekontaktin säi-
lyttäminen tuntui minusta vaikealta, 
koska silloin vanhemman tuska välittyi 
vahvemmin. En kuitenkaan kääntänyt 
katsettani pois, jos vanhempi sitä etsi. 
(Kiuru 2015, 73.)

Koska vanhemmat kertoivat lapsen-
sa elämäntarinaa, kertomukset sisälsi-
vät paljon onnellisia muistoja, jolloin 
haastattelussa oli läsnä iloa ja naurua. 
Lähtökohtaisesti oli kuitenkin selvää, 
miten lapsen elämäntarina tulisi päät-
tymään, joten tuska hiipi hiljalleen pai-
kalle vanhemman kerronnan edetessä. 
Vanhemman suru ja ikävä sekä syylli-
syyden, vihan ja häpeän tunteet olivat 
vuorotellen tai rinnakkain tilanteessa 
läsnä. (Kiuru 2015, 73; ks. ruumiillises-
ti koetut tunteet Koivunen & Ylöstalo 
2017, 240.) Liikutuin kohtaamisissa 
usein, enkä pyrkinyt peittelemään sitä. 

Kaikkiin edellä kuvaamiini seikkoihin 
sisältyy ajatus, että oman persoonan 
käyttö tutkijan työkaluna (ks. ruumiin 
käyttö tutkijan työvälineenä Koivunen 
& Ylöstalo 2017, 241), ja ylipäätään toi-

sen ihmisen muistoja kunnioittavana 
kuulijana, on ollut ratkaisevassa asemas-
sa kohtaamisten kannalta. Osoitukseksi 
luottamuksen rakentumisesta määritän, 
että moni vanhempi halusi mennä 
kerronnassaan läpi kipeimmän, vaikka 
yritin suunnata tarinaa niissä hetkis-
sä toisaalle (Kiuru 2015, 88). Kyseiset 
tarinan episodit eivät olleet tutkimus-
aineiston kertymisen kannalta oleelli-
sia, mutta niillä oli selkeästi merkitystä 
vanhemman muistelutyölle, ja vanhem-
pi määritti minut hetkissä kelvolliseksi 
kuulijaksi. Moni vanhempi kertoi haas-
tattelutilanteessa myös sellaisia asioita, 
joita he eivät olleet aiemmin muille 
kertoneet, tai he halusivat kertoa nuo-
ren varsinaisen elämäntarinan ulko-
puolelta jotain sellaista, minkä sovimme 
jäävän vain meidän väliseksi.

PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
KOKEMUSTIETOON PERUSTUEN

Auttamistyöhön kiinnittyvät pohdinnat 
sisältävät erittelyssäni kolme näkökul-
maa. Ensinnäkin ne sisältävät vanhem-
man kokemuksia, miten oma lapsi on 
palvelujärjestelmässä kohdattu, ja toisaalta 
vanhemman näkemyksiä siitä, miten 
hänet on kohdattu lapsen rinnalla palve-
lujärjestelmässä sekä lapsen kuoleman 
jälkeen surevana vanhempana mahdolli-
sesti muun perheen kanssa. Jäsennysten 
pääpaino on kielteisissä kokemuksis-
sa, koska ne korostuivat kertomuksissa 
tutkimuksen tehtävänasettelun vuoksi. 
Se ei poissulje sitä, etteikö vanhemmilla 
olisi ollut myös positiivisia kokemuksia 
kohtaamisissa palvelujärjestelmässä tai 
ylipäätään suhteissa.

Palvelurakenteet ja ammattikäytännöt 
suunnitellaan ja toteutetaan yleensä 
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viralliseen tietoon nojaten. Rinnal-
le tarvitaan kuitenkin kokemustietoa 
ammatillisen työskentelyn kehittämi-
seksi. (Kiuru 2015, 253; ks. Hänninen 
ym. 2005.) On syytä huomauttaa ko-
kemustiedot hyödyntämisen ehdoista 
tutkimuksessani. Vanhemmat ovat ra-
kentaneet tarinansa siten, kuin he ovat 
kyenneet. Heidän on täytynyt rakentaa 
tarina itselleen hyväksyttäväksi todelli-
suudeksi, jotta elämä menetyksen jäl-
keen mahdollistuu. Tutkimuksella ei 
ole ollut tarkoitus tuottaa pääsyä yhteen 
totuuteen ja todellisuuteen, vaan sen 
kautta on jäsentynyt tietyssä tilantees-
sa kerrottuja kokemuksellisia tarinoita, 
joita voidaan kuitenkin hyödyntää tut-
kivalla otteella ammattikäytäntöjen ke-
hittämisessä. (Kiuru 2015.)

Kokoavasti vanhempien hoitokontak-
teihin liittyneitä kokemuksia hallitsi 
negatiivinen, syyllisyyteen ja syyttä-
miseen perustuva sävy. Kritiikki suun-
tautui erityisesti palvelujärjestelmään ja 
auttamistyötä toteuttaneiden tahojen 
toimintaan. Nuoren elämään paikan-
tuen kohtaamisen konteksteina olivat 
olleet hallitsevasti julkisen sektorin eri-
koissairaanhoidon psykiatriset polikli-
nikat ja psykiatrinen osastohoito nuo-
ren oirehdinnan vuoksi. Masennus- tai 
ahdistushäiriödiagnoosi oli vaikuttanut 
nuoren kohtaamiseen hoitokontaktissa 
siten, että häntä oli tarkasteltu diagnoo-
sin ilmaiseman viiteryhmän edustajana 
kokonaisvaltaisen yksilön sijaan. Nuori 
oli ikään kuin kadotettu masennuksen 
tai ahdistuksen taakse. (Kiuru 2015.)

Kertomuksissa korostuivat kokemukset 
kohtaamistilanteiden näennäisyydestä 
ja siitä, ettei hoito ollut tavoittanut 
nuorta tämän eläessä, tai tuki surevaa 
vanhempaa nuoren kuoleman jälkeen. 

Kokemukset yksinjäämisestä ja luot-
tamuksen katoamisesta suhteessa pal-
velujärjestelmään olivat osa perheiden 
tragediaa niin nuoren elämän kuin kuo-
leman jälkeisessä ajassa. (Kiuru 2015.) 
Seuraavaan otteeseen kiteytyy yhden 
vanhemman ajatus siitä, miten jäljelle-
jäänyt perhe oli joutunut järjestelmän 
hylkäämäksi menetyksen jälkeen.

Kukaan ei tarjonnut yhtään mitään kenel-
lekään.

Asetelman voi toki kääntää myös toisin 
päin. Työntekijän on siedettävä omia 
kielteisiä tunteitaan tai asiakkaan käy-
töstä, jonka määrittää epämieluisaksi. 
Työntekijän on jaksettava turhautu-
mista tilanteissa, joissa asiakas osoittaa, 
ettei halua sitoutua kontaktiin tai mi-
tätöi työntekijän osaamista. Traumaatti-
sen menetyksen kohdanneet voivat olla 
myös erityisen haastava asiakasryhmä 
ammattilaisille sen vuoksi, että he ko-
kevat, ettei tarvitse sietää toiselta osa-
puolelta itselle epämieluisaa käytöstä 
suuren menetyksen vuoksi (Kiuru 
2015).

Psykososiaalisen tuen merkitys ja asema

Vanhempien kertomukset osoittivat, 
että psykososiaalinen tuki oli palanen, 
jota perheiden tilanteissa olisi usein 
tarvittu kohtaamisen näkökulmasta. 
Vaikkakin kontekstina olisi lääketie-
teelliseen asiantuntemukseen pohjau-
tuva toimintaympäristö, hoidolliseen 
viitekehykseen perustava kohtaaminen 
ei yksinään riitä. Kun psykososiaaliseen 
kehykseen perustuva asiantuntemus 
kulkee tilanteissa rinnalla, mahdollistuu 
ymmärtämiseen pyrkivä ote sekä sosi-
aalisen ja psyykkisen näkökulman huo-
mioiminen. (Kiuru 2015.) 
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Käytännön työn kannalta katson, että 
yksilölle tulisi tarjota herkästi mahdol-
lisuus elämäntapahtumien terapeuttis-
sävytteiseen työstämiseen. On yksilöl-
listä, mikä on kipeä kokemus, ja mihin 
tarvitsee tukea. Jos käsittelyn mahdol-
lisuutta ei tarjota, saattaa syntyä koke-
mus torjutuksi tulemisesta. Pienillä asi-
oilla voi olla suuri merkitys ja vaikutus 
yksilön selviytymiselle kuormittavissa 
elämäntilanteissa. Hädän keskellä ko-
kemus asiantuvasta ammattiauttajasta, 
luottamisen mahdollisuudesta ja järjes-
telmän toimivuudesta on tärkeä (Kiuru 
2015).

MITEN RAKENTAA KOKEMUSTA 
KOHDATUKSI TULEMISESTA?

Asetin puheenvuoron alussa tavoit-
teeksi vastata kysymykseen, miten ko-
kemusta kohdatuksi tulemisesta voisi 
rakentaa. Kiteytän näkemykseni tutki-
jana ja sosiaalityöntekijänä seuraavasti 
tutkimusprosessin mahdollistaman op-
pimisen ja vanhempien kertomusten 
valossa: toisen kokemusta ei voi koskaan 
täysin ymmärtää ja tavoittaa, mutta sitä voi 
pyrkiä ymmärtämään empaattisesti. Läsnä 
tulee olla omana itsenään ja aidosti. Tällöin 
mahdollistuu kokemus kohdatuksi tulemi-
sesta. Tapa, jolla kuhunkin kohtaamiseen 
tulee asettautua, on yksilöllinen. 

Lisäksi haluan korostaa narratiivisten 
menetelmien hyödynnettävyyttä psy-
kososiaalisessa työssä. Niiden käyttöar-
vo perustuu mielestäni erityisesti siihen, 
että ne mahdollistavat kipeistä asioista 
kertomisen, niiden tarkastelun ja uu-
denlaisen ymmärryksen rakentumisen 
sekä omien voimavarojen näkemisen 
(Kiuru 2015). Narratiivisten menetel-
mien voi ajatella olevan sovellettavissa 

mielekkäästi sosiaalityön viitekehykses-
sä, jossa asiantuntijuuden ja ammatilli-
suuden ydintä on empaattinen läsnäolo, 
kuuntelemisen taito ja tilan luominen 
yksilölliselle muutosprosessille.

Päätän tekstin otteeseen yhden van-
hemman väitöspäivänä minulle anta-
masta onnittelukortista. Ajattelen, että 
ainakin kyseisen vanhemman kohdalla 
tutkimukseen osallistuminen oli muo-
dostunut osaksi hänen selviytymistari-
naansa. Sen voi tulkita edellyttäneen, 
että olemme kohdanneet toisemme.
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