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VOIMAUTTAVA VALOKUVA -MENETELMÄ JA 
MITEN SE MUUTTAA AMMATTILAISEN 
SUHTAUTUMISTA ITSEENSÄ JA ASIAKKAASEEN 
Tämä opinnäytetyö on osa Kehokuva hyvinvoinnin tukena -hanketta (KEHUVA, 2017-2019). 
Hankkeen tavoitteena on kehittää vahvuuslähtöinen ravitsemuskasvatuksen työtapa osaksi 
holistista työotetta. Lisäksi tavoitteena on parantaa heikommassa asemassa olevien nuorten 
toimintakykyä ja elämänhallintaa ravitsemustottumuksia uudistamalla. Kehitettävän 
toimintamallin päämääränä on nuorten kehotyytyväisyyden ja itsearvostuksen vahvistaminen. 
Hankkeessa sosiaalialan työntekijöitä koulutetaan valikoituihin ravitsemus- ja kehonkuvan 
työmenetelmiin, joista yksi on voimauttava valokuva. Opinnäytteeseen tehty tutkimus kohdistuu 
hankkeen tähän osioon.  

Tutkimuksessa kartoitettiin, muuttaako voimauttava valokuva -menetelmäkoulutus sitä, miten 
koulutukseen osallistunut työntekijä suhtautuu omaan itseensä, omaan kehoonsa ja 
kohtaamiseen asiakkaan kanssa. Lisäksi tarkastelun alla olivat kokemukset voimauttava 
valokuva -menetelmän toimivuudesta kehonkuvaan liittyvien teemojen käsittelyssä asiakkaan 
kanssa. Tavoitteena oli myös lisätä luotettavan tiedon määrää voimauttava valokuva -
menetelmästä. 

Tutkimuksessa käytettiin etnografisia tutkimusmenetelmiä. Aineisto koostui menetelmään 
koulutettavien Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden 12 työntekijän 
koulutuskokemuksista: teemahaastatteluista koulutuksen alussa ja lopussa (n=9 ja n=9), 
havainnoinnista, taustatietolomakkeista, Facebook-keskusteluista sekä tutkimuspäiväkirja-
merkinnöistä.  

Tutkimus osoitti, että voimauttava valokuva -menetelmän lähestymistapa valokuvien 
käyttämiseen identiteettityössä on voimauttavaa: koulutuksen monitasoinen valokuva-
työskentely muutti tapaa tarkastella kuvia ja itseään kuvissa. Armollisempi suhtautuminen 
itseensä kuvissa heijasteli samaa positiivista muutosta myös valokuvatyöskentelyn ulkopuolelle. 
Tutkimus antoi vahvistusta sille, että aikuisen kehonkuva on melko vakiintunut. Niille, joilla oli 
kehotyytymättömyyttä, menetelmä tarjosi toimivia työkaluja ja korjaavia kokemuksia osana 
pitkäaikaista prosessia kehonkuvan parantamiseksi. Tutkimus myös näytti, että voimauttava 
valokuva on asiakasta arvostava työskentelytapa ammattilaisen avuksi kehonkuvaan liittyvissä 
teemoissa. Näiden lisäksi voimauttava valokuva -koulutus vahvisti Vamoksen työntekijöiden 
tapaa kohdata asiakasnuori.  
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THE EMPOWERING PHOTOGRAPHY-METHOD IN 
CHANGING THE ENCOUNTER OF ONESELF AND 
OTHERS 
This thesis is a part of the Kehonkuva hyvinvoinnin tukena -project (KEHUVA, 2017-2018). The 
aim of the project is to develop a working strategy of strength-oriented nutritional education as a 
part of a holistic approach to work. An additional aim is to improve the functional capacity and 
life management of youth in weaker situations, by renewing their nutritional habits. The 
objective in developing this operating model is to strengthen the body satisfaction and self-
respect of the youth. In this project, employees of social services will be trained to work with 
selected nutrition and body-image methods, one of which is the Empowering photography. The 
study implemented for this thesis focuses on this part of the project. 

The study surveyed if the Empowering Photography-training changed the way that an 
employee, who has been taught to use the method, reacts to oneself, his or her own body, and 
encounters with a client. Under scrutiny were also experiences of the empowering photography-
methods’ usefulness in handling themes relating to body image with the client. An additional 
goal was to add more reliable information about the empowering photography-method. 

The study applied ethnographic study methods. The material consists of the training 
experiences of twelve employees of the Helsinki Deaconess Institute’s Vamos-services: theme 
interviews at the beginning and the end of the training (n=9 and n=9), observation, background 
forms, Facebook-discussions and study diary entries. 

The study showed that the Empowering Photography-method’s approach to using photography 
in identity work is empowering: Multifaceted work with the photographs during the training 
changed the way of viewing the photographs and oneself in them. A more positive way of 
seeing oneself in the pictures reflected the same positive change outside the photography work. 
The study confirmed that the body image of an adult is quite well established. For those who 
were dissatisfied with their body, the method gave functional tools and reconstructing 
experiences as a part of a long-term process to improve their body image. The study also 
showed that empowering photography is a respectful method in helping the employee working 
with body image themes. In addition, the Empowering Photography training strengthened the 
way Vamos employees encounter young clients. 
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1 JOHDANTO 

Millaisia katsotuksi tulemisen kokemuksia minulla on? Miten minua on katsottu, miten 

minä katson itseäni ja miten katson muita? Nämä kysymykset voi esittää itselleen kuka 

tahansa. Ne ovat pohjana sille, kuinka ymmärrämme itseämme sekä miten olemme 

vuorovaikutuksessa ja suhteessa muihin ihmisiin. 

Tämä on raportti tutkimuksesta, jossa tarkastellaan edellä esitettyjä kysymyksiä. Tut-

kimukseni on osa Kehonkuva hyvinvoinnin perustana -hanketta. KEHUVA on vuosina 

2017-2019 käynnissä oleva hanke, jonka tavoitteena on kehittää vahvuuslähtöinen 

ravitsemuskasvatuksen työtapa osaksi holistista työotetta. Lisäksi hankkeen tavoittee-

na on parantaa heikommassa asemassa olevien nuorten toimintakykyä ja elämänhal-

lintaa ravitsemustottumuksia uudistamalla. Tätä varten hankkeessa kehitetään toimin-

tamalli, joka vahvistaa nuorten kehotyytyväisyyttä ja itsearvostusta.  

KEHUVA-hanke haluaa osaltaan tuoda ratkaisumalleja tilanteeseen, jossa suomalaisis-

ta nuorista ja nuorista aikuisista yli 50 000 on peruskoulun jälkeisen koulutuksen tai 

työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämä ryhmä ei siis hyödy oppilaitosruokailujen ja -

terveydenhuollon kaltaisista terveyttä edistävistä toimenpiteistä. Samaan aikaan nuoret 

ja nuoret aikuiset ovat ikäryhmä, joilla elintapoihin liittyvien ongelmien kehittymisen riski 

on suuri. Hanke pohjautuu havaintoon, jossa heikommassa asemassa olevien nuorten 

ravitsemustottumukset ovat yksipuolisia ja heikentävät heidän kokonaishyvinvointia. 

Kehollisuuteen tai ravitsemukseen liittyviä asioita ei silti juurikaan käsitellä nuorten tu-

kipalveluissa. KEHUVA-hankkeella uskotaan olevan nuorten terveyseroja kaventava 

vaikutus ja se tukee terveys-, koulutus- ja työllisyyspoliittisia tavoitteita. (Kehonkuva 

hyvinvoinnin perustana 2017.)  

Hankkeessa sosiaalialan työntekijöitä koulutetaan valikoituihin ravitsemus- ja kehonku-

van työmenetelmiin, joista yksi on voimauttava valokuva. Tutkimukseni kohdistuu 

hankkeen tähän osioon. Tutkimukseni kohderyhmänä on Helsingin Diakonissalaitoksen 

Vamos -palveluiden ne työntekijät, jotka osallistuivat osana hanketta voimauttava valo-

kuva -koulutukseen. Vamos-palvelut tarjoavat tukea 16-29-vuotiaille nuorille kohti kou-

lu- ja työelämää. Voimauttava valokuva on Miina Savolaisen 2000-luvun taitteessa ke-

hittämä sosiaalipedagoginen menetelmä. Menetelmässä valokuvaa käytetään voi-

maantumisprosessin apuvälineenä ja tavoitteena on arvokkuuden kokemuksen vahvis-

taminen, tunnetaitojen lisääminen sekä itsen ja toisen arvostaminen. Voimauttava va-
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lokuva -menetelmän avulla ei pyritä yksilön korjaamiseen, vaan yhteyden korjaamiseen 

ihmisten välillä. (Savolainen 2009a.) 

Menetelmä on Suomessa laajalle sosiaali- ja terveysaloilla levinnyt työväline, johon on 

kouluttautunut yli 3000 ammattilaista. Olen itse käynyt voimauttava valokuva -

menetelmäkoulutuksen sekä siihen liittyviä täydennyskoulutuksia. Olen käyttänyt me-

netelmää seitsemän vuoden ajan työssäni lastensuojelussa heikommassa asemassa 

olevien nuorten, vanhempien ja perheiden kanssa. Menetelmä on kehittänyt minua 

ammatillisesti ja tapaani kohdata asiakkaita sosiaalialan työssä. Koen menetelmän 

olevan asiakasta kunnioittava työväline, jonka avulla voi tehdä vaikuttavaa auttamistyö-

tä.   

Menetelmästä löytyy toistaiseksi luotettavaa tutkittua tietoa niukasti, mihin tarpeeseen 

tämä tutkimus osaltaan vastaa. Tutkimuksessani tarkastelunäkökulmana on väite, että 

onnistuneessa asiakkaan kohtaamisessa on edellytyksenä työntekijän arvostus omaa 

itseään kohtaan. Siksi tutkimustehtäväni kohdentuivat myös siihen, mitä ammattilainen 

ajattelee itsestään ja KEHUVA-hankkeen mukaisesti mitä hän ajattelee omasta kehos-

taan. Lisäksi tutkimukseni ollessa osa KEHUVA-hanketta, tutkin voimauttava valokuva 

-menetelmän käytön hyödynnettävyyttä kehonkuvaan liittyvien teemojen käsittelemi-

sessä asiakkaan kanssa. Tutkimukseni tuo reliaabelia tietoa siitä, miten voimauttava 

valokuva -menetelmäkoulutus muuttaa sosiaalialan ammattilaisten työotetta ja asiak-

kaan kohtaamista.  

Puhun tässä raportissa tutkimuksesta, koska se on toteutettu etnografisia tutkimusme-

netelmiä käyttäen. Etnografisen tutkimusperinteen mukaisesti rakennan ymmärrystä 

tutkittavasta aiheesta keräämällä aineistoa monipuolisin keinoin. Olen koko menetel-

mäkoulutuksen ajan havainnoinut tutkimusryhmää ja tehnyt halukkaille koulutukseen 

osallistuneille teemahaastattelut prosessin alussa ja lopussa. Lisäksi olen kerännyt 

aineistoa taustatietolomakkeella ja koulutusryhmän Facebook-keskusteluista.  

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu voimauttava valokuva -menetelmän teo-

riasta, sosiaali- ja terveysalojen ammatillisesta työotteesta sekä kehonkuvan teoriasta. 

Voimauttava valokuva -menetelmä on muodostunut laajasti ja poikkitieteellisesti eri 

teorioista. Menetelmän ja sen käyttötapojen ymmärtäminen on merkityksellistä lukijalle, 

jotta tätä tutkimusta voi hahmottaa kokonaisvaltaisemmin. Koska voimauttava valokuva 

-menetelmä luo tälle tutkimukselle tarkastelunäkökulman, olen avannut sosiaali- ja ter-

veysalojen ammatillista työotetta tarkemmin ja mitä yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia 
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sillä on menetelmän mukaiseen työotteeseen. Tästä syystä laajasta kokonaisuudesta 

olen keskittynyt nimenomaan ammatilliseen kohtaamiseen ja työntekijän valta-

asemaan sosiaali- ja terveysaloilla. Kehonkuvan lähdekirjallisuudesta olen valinnut 

tähän tutkimukseen KEHUVA-hankkeen kannalta tärkeitä teemoja. Esittelen samassa 

yhteydessä hankkeessa käytettyä toista toimintamallia sekä KEHUVA:n lähestymis-

kulmaa ravitsemukseen.  

Tässä tutkimuksessa tai teoreettisessa viitekehyksessä ei käsitellä syömishäiriöitä, 

vaikka niiden yksi merkittävä oire on vääristynyt kehonkuva. Syömishäiriöt ovat psyko-

somaattisia sairauksia, joiden hoitamisesta vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset 

(Syömishäiriöliitto – Syli Ry 2017). Tässä tutkimuksessa esitellyt interventiot tai KEHU-

VA-hankkeen toimintamalli eivät ole tarkoitettu akuuttien syömishäiriöiden hoitoon, jon-

ka vuoksi olen rajannut aihealueen pois. 

Raporttini etenee siten, että esittelen ensimmäisenä tutkimuksen taustaa KEHUVA-

hankkeessa. Seuravaksi käyn läpi tutkimuksen teoreettista viitekehystä aikaisempien 

tutkimusten ja lähdekirjallisuuden kautta. Raportin keskiosa rakentuu tutkimuksen tar-

peen, tutkimustehtävien ja -menetelmien esittelystä. Lopussa käyn läpi tutkimuksen 

tuloksia, niistä tekemiäni johtopäätöksiä sekä tutkimuksen aikana heränneitä pohdinto-

ja. Viimeisenä tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA KEHUVA-HANKKEESSA 

2.1 KEHUVA-hankkeen tausta ja tarve 

Tutkimukseni on osa KEHUVA eli Kehonkuva hyvinvoinnin perustana -hanketta. KE-

HUVA-hanke on kokonaisuus, joka on alkanut ennen tutkimustani (tammikuussa 2017) 

ja jatkuu myös sen jälkeen (lokakuuhun 2019). KEHUVA-hankkeen sisällä työntekijöitä 

koulutetaan valikoituihin ravitsemus- ja kehonkuvan työmenetelmiin. Voimauttava valo-

kuva -menetelmä on yksi näistä koulutuksista. Tutkimukseni on osa hankkeen tätä 

osiota.  

Itä-Suomen yliopisto johtaa KEHUVA-hanketta ja vastaa toimintamallin kehittämisestä 

ja vaikutusten arvioimisesta. Mukana ovat myös Helsingin ja Tampereen yliopistot, 

joilla on vastuullaan osaprosesseja muun muassa toimintamallin kehittämisessä, da-

tankeräyksessä ja vaikuttavuuden mittaamisessa. Hankkeen rahoitus tulee sosiaali- ja 

terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista. Terveyden edistämisen mää-

räraha perustuu siitä olemassa olevaan lakiin sekä valtioneuvoston asetukseen tervey-

den edistämisen määrärahasta. Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) Vamos-

palveluissa tapahtuu hankkeessa kehitetyn toimintamallin käytännön toteutus. Helsin-

gin Diakonissalaitos on säätiö, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, joilla pyritään 

auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. HDL on erikoistunut vaativien erityis-

ryhmien palveluihin. (Laki terveyden edistämisen määrärahasta 333/2009; Valtioneu-

voston asetus terveyden edistämisen määrärahasta 535/2009; Kehonkuva hyvinvoin-

nin perustana 2017; Helsingin Diakonissalaitos 2018.)  

KEHUVA-hanke on rakentumassa vastaamaan problemaattiseen tilanteeseen, jossa 

Suomessa 5% 15-29-vuotiaiden ikäluokasta on työmarkkinoiden ja peruskoulun jälkei-

sen koulutuksen ulkopuolella. Tämä ryhmä ei siis myöskään ole oppilaitosruokailujen ja 

-terveydenhuollon kaltaisten terveyttä edistävien toimenpiteiden piirissä. Yhdessä syö-

minen koulussa tai työpaikalla tarkoittaa keskimääräisesti 160 syötyä ateriaa vuosittain 

kodin ulkopuolella. Suomessa nämä ateriat sisältävät laadukasta ruokaa ateriamallin 

mukaisesti ja ovat siis merkittävä terveyden tasa-arvoa edistävä tekijä. Haasteena on-

kin tavoittaa joukkoruokailun ulkopuolelle jäävät nuoret ja nuoret aikuiset. KEHUVA-

hankkeessa tavoitellaan ruokapalvelua, joka on nykyistä osallistavampaa ja yhteisölli-

sempää. (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 2017.) 
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Samaan aikaan nuoret ja nuoret aikuiset edustavat ryhmää, jolla elintapoihin liittyvien 

fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien muotoutumisen vaara on huomattava. 

Terveellisiä ravitsemustottumuksia edistävällä hankkeella nähdään olevan nuorten ter-

veyseroja kaventava vaikutus. Hankkeesta uskotaan olevan merkittäviä kustannushyö-

tyjä valtakunnallisella tasolla, koska terveys- ja ravitsemuserojen kaventaminen ylei-

sesti parantaa huono-osaisten tilannetta ja lisää näin koko väestön hyvinvointia. (Ke-

honkuva hyvinvoinnin perustana 2017.)  

Suomi on tehnyt yhteistyössä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa kansainvälistä 

Health Behaviour in School-aged Children –tutkimusta säännöllisesti yli 30 vuotta. Tut-

kimuksessa tarkastellaan yli 200 000 koululaisen koettua terveyttä, hyvinvointia ja ter-

veystottumuksia arkisissa sosiaalisissa ympäristöissä Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa. Edellisessä 2012 julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että joka toinen 

(49%) 15-vuotias suomalaistyttö ja joka viides (21%) saman ikäinen poika piti itseään 

liian lihavana. Tytöillä osuus oli hieman kansainvälistä keskiarvoa korkeampi. Nuorilla 

oli kokemus lihavuudestaan huolimatta siitä, oliko varsinaista ylipaino-ongelmaa vai ei. 

(Jyväskylän yliopisto 2012.)  

Myös 2014 valmistuneen Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos –palveluissa tehdyn 

tutkimuksen mukaan kehotyytymättömyys ja heikko itsearvostus vaikuttavat voimak-

kaasti nuorten kokemaan hyvinvointiin erityisesti yli- ja alipainoisilla. Tutkimuksen mu-

kaan näiden vaikutus koettuun hyvinvointiin oli jopa voimakkaampaa kuin koulutuksella 

ja tuloilla, asumisella tai työkokemuksella. Erityisesti huono-osaisten miesten tyytymät-

tömyys ulkoisiin ominaisuuksiin nousi tutkimuksessa esiin ja se herätti tarvetta jatkotut-

kimukselle. (Alanen ym. 2014, 33-34; Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 2017.)  

Vamos –palveluissa olevat nuoret ovat haavoittuvassa asemassa olevia NEET –nuoria 

(Not in Employment, Education or Training), jotka ovat iältään 16-29-vuotiaita. KEHU-

VA-hanke pohjautuu havaintoon siitä, että NEET –nuorten ravitsemustottumukset ovat 

yksipuolisia, eivätkä ne tue kokonaishyvinvointia. Silti kehollisuuteen ja ravitsemukseen 

liittyviä asioita ei käsitellä heidän kanssaan tehtävässä työssä. Tämän tulisi olla välttä-

mätöntä niin yksilöiden hyvinvoinnin kuin terveys-, koulutus- ja työllisyyspoliittisten ta-

voitteiden saavuttamiseksi. KEHUVA-hankkeen taustaa ja pyrkimyksiä kuvattuna alla 

kuviossa 1. (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 2017.)  
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Kuvio 1. KEHUVA-hankkeen tausta (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 2017). 

2.2 Vamos ja sen asiakkaat 

KEHUVA-hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) Vamos-

palveluiden piirissä olevat nuoret. Vuonna 2018 Vamos –palvelut toimivat Helsingissä, 

Espoossa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa ja Turussa. KEHUVA-hankkeessa mukana 

ovat Helsingin ja Turun Vamos –palvelut. Vamos järjestää valtakunnallisesti nuorille 

suunnattua toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa voimavaroja ja tukea heitä kiin-

nittymään koulutukseen tai työhön. Vamoksen toiminta perustuu siihen ajatukseen, että 

nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen luo mahdollisuu-

den nuorten kestävään opiskelu- ja työelämään. Vamos tarjoaa palvelukokonaisuutta, 

jossa yhdistyvät turvallinen yhteisö, yksilötuki, ryhmätoiminta, muiden järjestöjen toi-

minta sekä kunnan tuottamia terveys- ja sosiaalipalveluja. Vamoksessa nuoria tuetaan 

kokonaisvaltaisesti ja intensiivisesti. (Alanen ym. 2014, 7-8; Vamos 2017.) 

Vamoksen toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta kaikille 16-29-vuotiaille nuorille. He 

ohjautuvat palveluihin ilman lähetettä tai diagnoosia. Tullessaan Vamoksen asiakkaak-

si, nuorella saattaa olla myös muita tukipalveluita, mutta osa nuorista on kuitenkin täy-
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sin muiden palveluiden ulkopuolella. Nuoret ovat heikossa asemassa ja kärsivät laajas-

ti huonosta psyykkisestä kunnosta. (Alanen ym. 2014, 8.) 

Vamos –palvelut ovat valikoituneet yhteistyökumppaniksi KEHUVA-hankkeelle, koska 

palvelun kautta mahdollistuu kohderyhmän tavoittaminen. Vamoksella on valmiiksi kat-

tavat verkostot sekä vastavuoroista yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoi-

den kanssa. Tämä edesauttaa KEHUVA-toimintamallin jalkauttamista tulevaisuudessa 

avaintoimijoiden keskuuteen nuorten ennaltaehkäisevissä palveluissa, sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa sekä kouluissa. (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 2017.) 
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3 VOIMAUTTAVA VALOKUVA -MENETELMÄ 

3.1 Menetelmän tausta 

Miina Savolainen on suomalainen valokuvaaja sekä taide- ja sosiaalikasvattaja. Voi-

mauttava valokuva on hänen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalipedagogi-

nen menetelmä, jonka tausta on vuosina 1998-2006 toteutetussa valokuvaprojektissa 

’Maailman ihanin tyttö’. Yhteisöllisen valokuvaprojektinsa Savolainen toteutti kymme-

nen Hyvösen lastenkodin nuoren kanssa. (Voimauttava valokuva 2018.) 

Projektissa kahdeksan vuoden ajanjaksolla otetut kuvat dokumentoivat tyttöjen kasvua. 

Heidän elämässä oli surua johtuen omien vanhempien rakkauden ja hoivan menettä-

misestä, kaltoinkohtelusta sekä muista raskaista elämäntapahtumista. Projektissa otet-

tuihin valokuviin nousi visuaalisesti vaikuttavia kuvamaailmoja, joissa nuoret saivat 

näyttäytyä itse määrittelemällään tavalla. Omakuvissaan he pääsivät ensimmäisiä ker-

toja elämässään käyttämään valtaa sen suhteen, miten heitä saa katsoa ja millaisilla 

mielikuvilla he haluavat rakentaa minäkuvaansa. (Savolainen 2009b; Voimauttava va-

lokuva 2018.) 

Savolaisen mukaan ’Maailman ihanin tyttö’ -projektin aikana nuoret saivat korjaavan ja 

hyväksyvän katseen kokemuksia häneltä kuvaajana, omilta läheisiltään sekä myös 

vierailta ihmisiltä. Tämän avulla nuoret oppivat katsomaan itseään rakastavammin, 

arvostamaan itseään ja luottamaan muihin ihmisiin paremmin. Savolaisen mukaan pro-

jektin myötä hän löysi itse uuden tavan kohdata nuoret ja heidän kokemuksensa, mikä 

ei perustunutkaan pelkkään kielelliseen kommunikointiin. Tämän oivalluksen pohjalta 

Savolainen ryhtyi selvittämään mihin valokuvan käytön toimivuus hoidollisessa työssä 

perustui ja rakentamaan siitä menetelmällistä välinettä. (Savolainen 2009b.) Voimaut-

tava valokuva on rekisteröity tuotemerkki ja sen käyttämiseksi tulee käydä menetelmä-

koulutus. 

3.2 Voimaantumisen teoria 

Voimauttava valokuva -menetelmä perustuu osaltaan englanninkielisen empowerment-

käsitteen sisältöihin, jonka suomenkielisessä määrittelyssä merkittävänä henkilönä on 

ollut Juha Siitonen. Hänen vuonna 1999 julkaistussa tutkimuksessa päätavoitteeksi 
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muodostui empiirisen vaiheen jälkeen yleisen formaalin teorian rakentaminen ihmisen 

voimaantumisesta. Tutkimus on iäkäs, mutta sen seurauksena syntynyt voimaantumis-

teoria on edelleen perusteos, kun kartoitetaan voimaantumisen lähtökohtia. (Siitonen 

1999.) 

Empowerment-käsitettä on käytetty kansainvälisesti sosiaalityön yhteydessä jo 1970-

luvulta alkaen. 2010-luvulla käsite on saanut tilaa esimerkiksi Yhdysvalloissa yhä laa-

jemmin sosiaalitieteissä sekä teoreettisesti että sen tekemisen käytänteissä. (Lee & 

Hudson 2017, 142.) 

Empowerment-käsitteelle ei ole vakiintunut yhtä suomenkielistä termiä, vaan käytössä 

on muun muassa ilmaukset valtauttaminen, toimintakyvyn lisääminen ja sosiokulttuuri-

nen innostaminen. Siitonen (1999, 93) esittää suomennokseksi termiä voimaantumi-

nen. Hän määrittelee voimaantumisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta sisäisen voiman-

tunteen rakentumiseksi. Tämä sisältää ajatuksen voimaantumisesta itsestä lähtevänä 

henkilökohtaisena ja sosiaalisena prosessina, jota ei voi tuottaa toiselle. Savolainen 

päätyi menetelmää kehittäessään voimautuminen-sanaan pääosin juuri siitä syystä, 

että se kuvastaa hänen mielestään termeistä parhaiten ihmisestä itsestä lähtevää voi-

mautumisprosessia. (Savolainen 2009b.) Siitosen tutkimusta referoidessani käytän 

termiä voimaantuminen, mutta muuten tässä raportissa käytössäni on menetelmän 

mukaisesti voimautuminen-käsite.  

Voimaantumisen ominaisuudet ilmenevät ihmisillä eri tavoin, jolloin niiden määrittele-

mistä, mittaamista tai arvioimista on vaikeaa tehdä. Työskentelyprosessi on voimaan-

nuttava, mikäli se lisää arjenhallintaa ja siihen tarvittavia resursseja ja ihmisen kykyä 

itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä päätöksentekoon. (Zimmerman 2000, 46.) Siito-

sen (1999, 158) tutkimuksen pohjalta muodostuneessa voimaantumisteoriassa ei osoi-

teta voimaantuneen ihmisen ominaisuuksia tai siihen vaikuttavia kausaalitekijöitä, vaan 

jäsennetään voimaantumisen osaprosesseja. Näitä ovat päämäärät (toivotut tulevai-

suudet tilat, vapaus, arvot), kykyuskomukset (minäkäsitys, itseluottamus, itsesäätely, 

vastuu), kontekstiuskomukset (hyväksyntä, arvostus, luottamus ja kunnioitus, toiminta-

vapaus, autenttisuus, tasa-arvoisuus) ja emootiot (säätelevä ja energisoiva toiminta, 

positiivinen lataus, toiveikkuus, onnistuminen ja epäonnistuminen, eettisyys). Teorian 

mukaan voimaantumisella ja ihmisen hyvinvoinnilla on yhteys, mutta voimaantuminen 

ei ole kuitenkaan pysyvä tila. 
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Voimaantumisteoriassa kuvataan, että vaikka voimaantumisen prosessi on henkilökoh-

tainen, siihen vaikuttavat silti esimerkiksi turvallinen ympäristö, toiset ihmiset ja sosiaa-

liset rakenteet. Nämä tekijät voivat lisätä voimaantumisen todennäköisyyttä. Toisen 

ihmisen voimaantumista voidaan tukea esimerkiksi avoimuudella, toimintavapaudella, 

rohkaisemisella sekä luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen pyrkimisellä. Tämä myös 

vahvistaa sitä, että voimaantuminen ei ole yksisuuntaista: niin voimaantumisen osapro-

sessien kuin ihmistenkin välillä on vaikutuksia toisiinsa. (Siitonen 1999, 93 &118.) 

Voimauttava valokuva –menetelmän käytössä on edellytyksenä, että se sisältää niin 

ikään vallankäytön purkamista, itsemäärittelyn oikeuden ja tasavertaisuuden. Menetel-

mässä ei kehitetä asiakasta, vaan työntekijän tapaa katsoa häntä. Tällöin työntekijän ja 

asiakkaan välinen dynamiikan muutos on mahdollista: työntekijä tulee tietoiseksi, että 

ammattilaisuudestaan huolimatta hän ei voi ratkaista asiakkaan ongelmia, kehittää 

häntä hoitosuunnitelman mukaiseen suuntaan tai voimauttaa. Työntekijästä tulee asi-

akkaalle korjaava peili, joka vastavuoroisesti innostuu, vaikuttuu, liikuttuu ja iloitsee 

siitä, mikä on asiakkaalle tärkeää. (Savolainen 2015a, 1 & 12.) 

Menetelmässä nähdään, että kun työntekijä luopuu järjestelmän asettamasta rooliase-

telmasta ja pyrkimyksistään parantaa asiakkaan elämää, asiakkaalle aukeaa tilaa näyt-

tää itse sellaisia voimavarojaan, joita työntekijä ei olisi mahdollisesti koskaan onnistu-

nut löytämään. Työntekijä voi luottaa, että asiakkaassa itsessään on potentiaali voi-

mautumiseen. Työntekijän tehtävä on voimaantumisteoriankin osoittamalla tavalla luo-

da olosuhteet tälle prosessille. (Savolainen 2015a, 12-13.) 

3.3 Mentalisaatiokyky ja peilaamisen käsite 

Voimauttava valokuva -menetelmää käyttäessään työntekijä pyrkii tarkastelemaan asi-

akkaan elämää samasta katselupisteestä kuin tämä. Työntekijä luopuu ennakkoajatuk-

sistaan sen suhteen, mitä asiakas tarvitsee ja mikä häntä auttaa. Työntekijä siis luopuu 

ammatillisesta tietämyksestään nähdäkseen asiakkaan maailman niin kuin tämä itse 

sen näkee eli tapahtuu mentalisointia. (Savolainen 2015a, 6.) 

Mentalisaatiolla viitataan ihmisen kykyyn pohtia omia ajatuksia ja kyseenalaistaa niitä. 

Mentalisaation avulla ihminen tavoittaa myös toisten tunteita ja pyrkii ymmärtämään ja 

antamaan niille arvoa. Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa miten oma toiminta 
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vaikuttaa toiseen ihmiseen, josta seuraa tunteiden säätelyä, sosiaalisia taitoja ja sosi-

aalista herkkyyttä. (Kalland 2014, 28; Laitinen & Ollikainen 2017, 10.)  

Voimauttava valokuva -menetelmässä on huomattavia yhtymäkohtia mentalisaatioteo-

riaan. Sen avulla pyritään jäsentämään vuorovaikutustilanteita: yksittäisen näkökulman 

sijasta pohditaankin useita vaihtoehtoja ja niiden mahdollista toteutumista. (Kauppi & 

Takalo 2014, 24.) Niin voimauttava valokuva -menetelmään kuin hyvään mentalisoin-

tiinkin kuuluu sen hyväksyminen, että ihminen ei voi tietää mitä toinen ihminen ajattelee 

tai ymmärtää aina hänen käytöstään. Tällöin avautuu tilaa kuuntelemiselle ja kuulemi-

selle eli syvemmälle yritykselle ymmärtää toista ihmistä. (Laitinen 2017, 67.) 

Mentalisaatioteoria rakentuu kiintymyssuhdeteorian pohjalle, jonka on kehittänyt John 

Bowlby tutkimuksiensa myötä 1960- ja 1970-luvuilla. Kiintymyssuhdeteoria kuvaa vau-

van ja häntä hoivaavan aikuisen tunnesuhteen muotoutumista. Kiintymyssuhteen ilmei-

sin tehtävä on huolehtia vauvan elossapysymisestä. Se on olennainen tekijä myös 

psyykkisessä kehityksessä: vastavuoroisuus hoivaajan kanssa sekä riittävä turvallisuus 

ja läheisyys mahdollistavat lapselle tunnesäätelyn harjoittelun sekä ympäristöön ja toi-

siin ihmisiin tutustumisen. Varhaisesta vuorovaikutuksesta lapselle syntyy malli myö-

hemmille ihmissuhteille. Bowlbyn kollega Mary Ainsworth (1967) pystyi tutkimuksissaan 

erottelemaan viisi kiintymyssuhdemallia. Kiintymysmallin on tutkimuksissa huomattu 

säilyvän ihmisellä aikuisuuteen asti. (Bowlby 1957, 52-58; Kauppi & Takalo 2014, 17-

18.) 

Koska kiintymysmallit periytyvät geenien sijaan vauvan ja hoivaavan aikuisen välisessä 

vuorovaikutuksessa, on ne myös tekijöitä, joihin voi vaikuttaa. Tärkein seikka hyvälle 

kiintymyssuhteelle on aikuisen sensitiivisyys eli kyky reagoida lapsen viesteihin. Tällöin 

aikuinen pyrkii ymmärtämään lapsen käyttäytymiseen johtavia tunteita ja tarpeita joh-

donmukaisesti, joka voidaan nimetä myös mentalisaatioksi. (Kauppi & Takalo 2014, 19-

20.)  

Mentalisaatioteorian kehittämisessä avainhenkilöinä olleet Peter Fonagy ja Anthony 

Bateman, jotka ovat tutkineet ja kehittäneet teoriaa 1990-luvulta lähtien Isossa Britan-

niassa. He julkaisivat vuonna 2006 ensimmäisen mentalisaatioon perustuvan oppaan. 

Suomessa mentalisaatioteoria on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon täydennys-

koulutuksissa vuodesta 2013 lähtien. (Laitinen & Ollikainen 2017, 5.)  

Fonagy ja Bateman (2010) ovat pystyneet tutkimuksissaan johdonmukaisesti todista-

maan, että mentalisaatiokyky ei ole myötäsyntyinen taito, vaan siihen vaikuttavat ni-
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menomaan ihmisen varhaiset vuorovaikutussuhteet ja mahdollisuudet peilata emootioi-

ta aikuisen kanssa. Vastaavasti vuorovaikutuksen häiriöt johtavat mentalisaatiokyvyn 

puutteelliseen kehittymiseen. Tällaisiin häiriöihin johtavat esimerkiksi monet psyykkiset 

ja neuropsykiatriset häiriöt, varhaiset traumakokemukset, ihmissuhteiden ongelmat 

sekä päihdeongelmat. (Kalland 2014, 28; Pajulo ym. 2015; Larmo 2017, 15.) 

Voimauttava valokuva –menetelmäkoulutuksessa työntekijät harjoittelevat käyttämään 

puheen sisältöjen ja sävyjen lisäksi tunteiden korjaavaa peilaamista työvälineenään. 

Menetelmässä sanoja tärkeämpään rooliin nousevat äänen sävyt sekä läsnäolon ja 

katsomisen tavat. Tällä tavoitellaan kiintymyssuhteen muodostumisen kaltaista tilaa. 

Turvallisella ilmapiirillä, tunteiden peilaamisella ja sensitiivisyydellä luodaan vuorovai-

kutustilanne, jossa toiseen ihmiseen voi luottaa, vaikka kiintyminen olisi aikaisemmin 

ollut vaikeaa. Tämä näkyy työntekijän tekemänä kehollisena jäljittelynä eli toisen ilmei-

siin, eleisiin, rytmiin ja tunnetilaan sovittautumisena. Tällä rakennetaan ihmisten välistä 

yhteyttä ja jaettua tunnekokemusta. Peilaaminen pohjautuu myös ymmärrykselle siitä, 

että tunteet tarttuvat. Kun työntekijä viestittää peilaamisellaan, että arvostaa ja kunnioit-

taa asiakasta, on asiakkaalla mahdollista nähdä itsensä uudelleen – arvokkaana. (Sa-

volainen 2015a, 2 & 7, Savolainen 2015b.) 

Peilaamisen käsite on johdettu tutkimuksista liittyen neurofysiologiaan ja erityisesti pei-

lineuroneihin. Peilisolujärjestelmästä (mirror-neuron system) on saatu uskottava selittä-

jä sosiaalisen tiedon ja vuorovaikutuksen monimutkaisille muodoille. Peilautumisjärjes-

telmien avulla asetutaan automaattisesti toisen asemaan. Näin voimme tunnistaa toi-

sen ihmisen toimintoja ja ymmärtää toimintojen takana olevia motiiveja. Peilineuronei-

den vuoksi sosiaaliset suhteet muovautuvat, kohtaamisesta tulee jaettu eksistentiaali-

nen merkitys ja se yhdistää ihmisten välistä vuorovaikutusyhteyttä. Peilautumisjärjes-

telmän olemassaolo vahvistaa ymmärrystä siitä, että kehollisella peilaamisella voidaan 

vaikuttaa vuorovaikutuksen syventämiseen. (Hari 2007; Iacoboni 2008, 14-15 & 195.) 

3.4 Menetelmän mukainen arvostava kohtaaminen 

Katsomisen tapa 

Vauvasta asti ihmisellä on tarve katsekontaktiin. Erityisesti vanhempien tai lähimpien 

hoitajien katseesta vauva etsii yhteyttä ja hyväksyntää. Lapsen käsitys omasta itsestä, 

omasta arvokkuudesta ja lopulta aikuisen minäkuva rakentuvat läheisten ihmisten kat-
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seista, kosketuksesta ja läsnäolosta. Kaikilla ihmisillä on erilaisia katsotuksi tulemisen 

kokemuksia, myös niitä, joissa kokee tulleensa ohitetuksi tai jääneensä näkymättö-

mäksi. Katsotuksi tulemisen kokemukset säilyvät ihmisessä kehollisina muistoina. Ne 

vaikuttavat siihen, miten ihminen pystyy uskomaan omaan ainutlaatuisuuteensa. (Sa-

volainen 2009b.) 

Näköaisti on siitä poikkeuksellinen aisti, että se ei pelkästään vastaanota – se myös 

lähettää. Näköaisti on enemmän tietoisesti hallittavissa oleva aisti kuin mikään muu 

aisteista. Ihminen voi pääosin suunnata katseensa mihin haluaa, valikoida näkemään-

sä ja jopa halutessaan sulkea silmät. Ihminen voi lähettää toiselle ihmiselle erilaisia 

katseen variaatiota, esimerkiksi vihamielisen, rakastuneen tai tutkivan katseen. (Sep-

pänen 2002, 98-99.) 

Katse liittyy osaltaan toisen ihmisen tunnustamiseen vuorovaikutuksen osapuoleksi: jos 

valitsee että ei katso, viestittää samalla, ettei halua olla dialogissa toisen ihmisen kans-

sa. Vaihtaessaan katseita, ihmisten välille rakentuu hetkellinen sidos. Sosiologi Georg 

Simmel (1858-1918) oli erityisesti kiinnostunut aistien sosiologiasta ja sen myötä kat-

seesta. Simmel puhui katseiden sidoksesta ja sen hauraudesta: sidoksen ainutkertai-

suus särkyy pienimmästäkin vilauksesta sivulle. (Seppänen 2002, 99-101.) 

Voimauttava valokuva -menetelmässä käytetty valokuva työkaluna perustuu näköais-

tiin. Sen avulla pysähdytään ja keskitytään katsomaan ja näkemään tarkemmin toinen 

ihminen. Menetelmäkoulutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, miten ihminen katsoo 

asioita ja harjoitetaan taitoa katsoa toisin. Prosessi synnyttää uudenlaista ymmärrystä 

toisesta ihmisestä ja usein sen jälkeen työntekijän ja asiakkaan välinen emotionaalinen 

tila muuttuu. Menetelmäkoulutuksen käyneet ammattilaiset ovat kertoneet, että voi-

mauttava valokuva -prosessin jälkeen työntekijän ja asiakkaan väliltä poistuu jännite, 

jolloin toisen lähellä oleminen ja silmiin katsomisen helpottuu. Kummankaan osapuolen 

ei mahdollisesti enää tarvitse kokea epävarmuutta hyväksytyksi tulemisesta. (Savolai-

nen 2015a, 14-15.) 

Valta-aseman purkaminen 

Ammattilaisen ja asiakkaan välille saattaa syntyä valtataistelua, koska ammattilaisen 

positio perustuu lähtökohtaisesti tietämiseen. Oletus on, että ammattilainen tietää mikä 

asiakkaalle on parasta ja avuksi, jolloin molemminpuolinen kunnioitus ei mahdollisesti 

pääse kehittymään. Ammattilaisen ja asiakkaan välillä saattaa olla sosiaalista peliä, 

turhautumista ja muita negatiivisia tunteita sekä pahimmassa tapauksessa näennäis-
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hoitamista. Luottamusta tai dialogia ei tällaisissa asiakassuhteissa synny ja asiakas 

saattaa joutua kokemaan nöyryyttämistä ja kasvojen menettämistä, kun ammattilainen 

”tietää paremmin”. (Savolainen 2015a, 13.) 

Voimaantumisteoriassa on eriteltyinä tekijöitä, jotka ovat voimaantumisen kannalta 

merkityksellisiä. Voimaantuminen edellyttää ihmisen sisäisiä henkilökohtaisia tavoittei-

ta, kuten halua ymmärtää ja asettaa itselleen päämääriä. Teorian mukaan voimaantu-

misen onnistumiseksi merkittävää on myös ihmisen valinnanvapaus, autonomia ja it-

semäärääminen. Sen mukaan ihmisen voimaantuminen edellyttää vapautta vallasta. 

(Siitonen 1999, 119.)  

Siitonen toi voimaantumisteoriansa yhteydessä esiin myös psykologi Abraham Maslo-

win (1908-1970) ajatuksia motivaatiosta ihmisen toiminnan takana. Maslow näki ihmi-

sellä olevan kyky tehdä elämässään itselleen edullisia valintoja, jos hänellä on siihen 

mahdollisuus turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Tällaisessa ympäristössä 

saaduilla kokemuksilla on vaikutusta ihmisen itseluottamukseen ja itsearvostukseen. 

Vastaavasti jos ihminen joutuu tekemään valintoja toisten toiveiden mukaisesti, se vai-

kuttaa negatiivisesti minäkäsitykseen. (Siitonen 1999, 124-125.) 

Ammatillinen rakkaus 

Sosiaali- ja terveysaloilla on yleistä ajatusmalli ammatillisuudesta, jossa tunneilmaisu 

pidetään neutraalina: ammattilainen ei näytä tunteitaan tai vaikuttimiaan eli todellista 

itseään, vaan käytössä on ammattipersoona. Voimauttava valokuva -menetelmässä 

kyseenalaistetaan tätä ajatusta.  

Esimerkkinä voidaan tarkastella kaltoin kohdeltua lasta. Lapsi saattaa kokea, ettei an-

saitse rakkautta ja on itse omilla teoillaan saanut sen aikaseksi. Hänen kykynsä rakas-

taa on vaillinainen, koska luottamussuhde on katkennut vanhempiin ja mahdollisesti 

sijaishuollon työntekijöihin useamman kerran. Lastensuojelulapsi, joka joutuu olemaan 

jatkuvien toimenpiteiden kohde, ei todennäköisesti opi itsensä ja toisen rakastamista 

sekä vastavuoroisia ihmissuhdetaitoja. Oppiakseen näitä taitoja, lapsen pitää saada 

kokea ensin itse olevansa ehdoitta rakastettu. (Savolainen 2015a, 27.) On löydetty jo 

1940-luvulla tutkimusnäyttöä sille, että rakastetuksi tulemisella on kriittinen rooli lapsen 

terveessä kehittymisessä nimenomaan orpokotien kaltaisissa paikoissa (Spitz 1944, 

Smithin 2018, 72 mukaan).  
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Kasvatustieteissä on käytetty vuosikymmenien ajan termiä pedagoginen rakkaus ja se 

on yhtenä ydinpainotuksena hyvän opettajuuden luonnehdinnassa. Kun opettaja käyt-

tää pedagogista rakkautta, hän luottaa oppilaiden oppimiseen, piileviin taitoihin ja mah-

dollisuuksiin sekä auttaa oppilasta näkemään potentiaalinsa. Näin opettaja hyväksyy 

lapsen kokonaisuutena kaikkine luonteenpiirteineen ja rakkaudesta tulee hyvän opetta-

ja-opiskelija-suhteen edellytys. (Viskari 2003, 163; Kauppinen 2007, 86; Määttä & Uu-

siautti 2012, 24-25.) 

Sosiaali- ja terveysaloilla puhutaan verraten vähemmän ammatillisesta rakkaudesta. 

Siinä ydin on kuitenkin sama kuin pedagogisessa rakkaudessa: Ammattilainen suhtau-

tuu asiakkaaseen siten, että ihminen on täydellinen, mutta myös kehityskelpoinen. 

Rakkauden ilmapiirissä ihminen uskaltaa tuoda esiin ihmisyytensä ydintä, kohdata to-

tuuden ja nähdä itsessään hyvää. Ammatillinen rakkaus toteutuu suhteessa, jossa on 

dialogista kohtaamista – toisen näkemistä kokonaisuutena. (Skinnari 2004, 25.) Dialo-

gin osapuolten on ymmärrettävä, että he ovat toistensa kaltaisia eli tasavertaisia. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, että molemmat ovat oppijan roolissa ja näin työntekijänkin on 

luovuttava ammatillisesta tietämisestä. (Viskari 2003, 165.) 

Lehtimaja (2008) on sarjakuvakirjassaan kuvittanut filosofi Levinasin ajatuksia etiikasta, 

dialogista ja rakkaudesta. Lehtimaja on esittänyt Levinasin ajatusta jalostaneen filosofi 

Varton vertauskuvan dialogin olemuksesta. Vertauskuvassa ihmiset ovat palloja, joissa 

on luukut. Oikeaa dialogia pallojen välillä on mahdollista käydä luukkujen ollessa sa-

manaikaisesti auki. Molemmat pallot saavat dialogissa sisäänsä jotain toisesta, jolloin 

tapahtuu muutosta. Alla ote Lehtimajan sarjakuvakirjan kyseisestä kohdasta (kuva 1.). 
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Kuva 1. Dialogi L. Lehtimajan (2008) kirjasta Levinasin kasvot. 

Silti yleinen ajatus edelleen on, että asiakkaan tulee olla luukku auki ja avata sisäinen 

maailmansa, jotta häntä voidaan arvioida ja kuntouttaa. Ammattilainen jättäytyy roolin-

sa taakse piiloon ja pitää siis oman luukkunsa kiinni, jolloin aitoa dialogia ei pääse ta-

pahtumaan. (Savolainen 2015a, 28.) 

Asiakkaaseen kiintymisen puolesta puhuvat myös aiemmin esitellyt kiintymyssuhdeteo-

ria ja peiliteoriat (Bowlby 1957 & Iacoboni 2008). Näiden teorioiden hyödyntäminen eli 

yksinkertaisemmin ammatillinen rakkaus voi edesauttaa hoivatyössä onnistumisessa. 

Kun auttamistyössä otetaan keskiöön usein ongelmien lähtökohtana oleva itsen ja toi-

sen rakastamisen kyvyttömyys, saatetaan päästä ratkomaan muutakin ongelmavyyhtiä. 

(Savolainen 2015a, 28.)  

Ammatillinen rakkaus ei pohjaudu teoriaan, mutta ei ole myöskään pelkkää tunnetta ja 

tuntemista. Ammatillinen rakkaus on toiminnallista: läsnäoloa ja ihmisyyden ainutlaatui-

suuden kunnioitusta. (Skinnari 2004, 26.) Voimauttava valokuva -menetelmän väite 

onkin, että ammatillinen rakkaus ei kuormita vaan nimenomaan lisää työhyvinvointia. 

Menetelmän mukainen ajatus on, että jos asiakkaan ja työntekijän tunneyhteys on sy-

vä, kohtaaminen on vaikuttavaa ja tuloksellista. Asiakas saattaa luopua mahdollisesta 
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valtataistelusta ja halveksunnasta silloin kun kokee tulleensa kunnioitetuksi. (Savolai-

nen 2015a, 28.) 

Voimauttavassa valokuvassa rakkaudellisella työotteella tarkoitetaan asettumista vas-

tavuoroiseen tunnesuhteeseen asiakkaan kanssa. Asiakas tulee työntekijälle tärkeäksi, 

luottamussuhde syntyy ja myönteisten tunteiden arvostava peilaaminen on luontevaa. 

(Savolainen 2015a, 31.) Ammatillinen rakkaus edellyttää työntekijältä rohkeutta tunnis-

taa itsessään olevia erilaisia puolia ja itsetuntemuksen kehittämistä. Ammatillinen rak-

kaus ei kuitenkaan vaadi työntekijältä erityisominaisuuksia. Kohtaaminen on asiakas-

suhteessa samalaista kuin missä tahansa suhteessa – eettistä ja arvostavaa. (Viskari 

2003, 174-176.)  

3.5 Menetelmässä käytetyt työskentelymuodot 

Voimauttava valokuva -menetelmässä ajatellaan kaiken ihmistyön olevan identiteetti-

työtä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmisen ongelmien hoitamisen sijaan työn ytimessä 

on ihminen kokonaisuutena sekä elämän merkityksellisyyden etsiminen laajemmin. 

Esimerkkinä voidaan pitää päihdeongelmaisen ihmisen voimauttava valokuva -

prosessia, joka ei ehkä käsittele millään tavalla raitistumista. Voimauttava voi olla hä-

nelle jotakin sellaista, jonka avulla hän voi näyttäytyä niin muille kuin itselleenkin muu-

ten kuin päihdeongelmaisena. Tällöin voimauttava asia löytyy muualta kuin itse ongel-

man ytimestä. Menetelmässä identiteettityötä tehdään kahdella tavalla: rakentamalla 

tilanteita, joissa ihminen voi kokea nähdyksi tulemista ja korjaavaa katsetta sekä jäsen-

tämällä elämän hallitsemattomuutta valokuvaprojekteilla. (Savolainen 2015a, 8 & 13.) 

Voimauttava valokuva -työskentelyssä rakentuu monimuotoisia ja dialogisia valokuva-

projekteja. Näiden erillisten projektien lisäksi menetelmän ideologiaa sovelletaan osana 

perinteisempiä työmuotoja sosiaali- ja terveysaloilla. Tällöin asiakaslähtöisyyteen arki-

työssä sisältyy laajemmin ajatus identiteettityöstä ja oikeus tulla nähdyksi kokonaisuu-

tena missä tahansa vuorovaikutussuhteessa ammattilaisen kanssa. (Savolainen 

2015a, 2.) 

Ihmisen identiteetti pysyy aina epätäydellisenä eli se muotoutuu jatkuvasti ajan saatos-

sa tiedostamattomissa prosesseissa. Voidaan ajatella, että ihminen rakentaa jatkuvasti 

elämäkertoja, jotka nivovat kokonaisuudeksi identiteetin eri puolia. Sosiologisessa nä-

kemyksessä ihmisellä on ”ydinminä”, joka muovautuu jatkuvassa dialogissa erilaisten 
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kulttuuristen maailmojen kanssa. Nämä ulkopuolelta tulevat kulttuuriset identiteetit 

adaptoituvat itseemme, kun sisäistämme niiden merkityksiä ja arvoja. (Hall 1999, 22 & 

39; Smith 2018, 125.) 

Voimauttava valokuva -menetelmässä ja sitä käytettävissä prosesseissa hyödynnetään 

neljää työskentelymuotoa limittäin: albumikuvat, omakuvat, arkielämän kuvaaminen ja 

valokuvaustilanteen vuorovaikutus. Seuraavassa avattuna kunkin työskentelymuodon 

keskeisiä piirteitä.  

Albumikuvatyöskentely 

Albumikuvatyöskentelyssä laajan kuvamateriaalin avulla tutkitaan ihmisen elämässään 

ajankohtaisiksi ja tärkeiksi kokemia teemoja. Tarkoituksena on rakentaa ja jäsentää 

albumikuvista uusia kokonaisuuksia, jotka nostavat esiin ihmisen, sisäisen tarinan ja 

elämänhistorian voimavaroja. Vanhoilla albumikuvilla kerrotaan uudenlaisia tarinoita, 

joissa korostuu menneisyyden tapahtumien ja ihmisten vaikutus elämään ja mahdolli-

sesti korjataan vinoutunutta käsitystä omasta itsestä. (Savolainen 2009b.) 

Ihmiselle on luontaista kertoa itselleen sisäistä tarinaa, joka muodostuu elämänhistori-

an kehittymisen myötä. Tarinan avulla ihminen tuottaa elämäänsä merkitystä ja tekee 

sitä aina uudelleen muutostilanteissa. Tärkeätä sisäisen tarinan syntymiselle ovat voi-

makkaasti mieleen jääneet kokemukset elämässä. Ne toimivat pintana, joiden pohjalta 

elämäntilanteita hahmotetaan myöhemmin. Ihmiselle saattaakin muodostua ”itseään 

määritteleviä muistoja”, joiden kautta hän näkee itsensä. (Hänninen 2000, 53; Smith 

2018, 126.) 

Sisäistä tarinaa voidaan hyödyntää identiteettityössä esimerkiksi ajan ja kokemusten 

jäsentäjänä, elämän eri tasojen hahmottamisessa, ihmisen toiminnan ymmärtämisessä 

sekä omien arvojen tunnistamisessa (Hänninen 2000). Voimauttava valokuva -

menetelmässä käytettävässä albumikuvatyöskentelyssä hyödynnetään tätä ihmisen 

sisäisen tarinankerronnan tarvetta. Työskentelyyn otetaan mukaan kaikki ihmisen elä-

mässä kertynyt kuvamateriaali. Albumikuvat auttavat muistamaan, synnyttämään mieli-

kuvia ja mahdollistavat vertailupinnan löytymisen nykyhetkelle. Albumikuvat ovat konk-

reettisia ja materiaalisia esineitä, jotka sisältävät ison osan ihmisen henkilökohtaista 

elämänhistoriaa. Valokuva-albumit ovat usein ihmisille kaikkein tärkeimpiä esineitä. 

(Seppänen 2002, 76; Ulkuniemi 2005.) 
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Kuvaustilanteen vuorovaikutus 

Voimauttava valokuva -menetelmän terapeuttisuus syntyy ihmisen nähdyksi tulemisen 

tarpeeseen vastaamisesta. On olemassa tutkimusnäyttöä sille, että ihmiselle tärkein 

merkityksellisyyden tunteen synnyttäjä on kokea olonsa vastavuoroisessa suhteessa 

rakastetuksi ja arvostetuksi (Baumeister & Leary, 1995). Kun valokuvaustilanne toteu-

tetaan voimauttavasti, sillä mahdollistetaan kokemus nähdyksi tulemisesta ja hyväksy-

västä katseesta. Voimauttava valokuva -menetelmässä valokuvaustilanteen merkitys 

on ajatuksessa ”olet niin arvokas, että haluan ikuistaa sinut ja tämän hetken valoku-

vaan”. (Savolainen 2009b.) 

Käytän tässä yhteydessä valokuvattavana olevasta ihmisestä menetelmän mukaisesti 

termiä päähenkilö. Valokuvaustilanteesta tulee voimauttava, kun keskiössä ovat luot-

tamus ja dialogisuus. Kuvaajalle tyypillinen valta-asema kuvaustilanteessa puretaan ja 

luottamus rakennetaan kuuntelemisella ja antamalla palautetta päähenkilölle. Kuvausti-

lanteessa kuvaaja toimii peilinä: päähenkilö tarvitsee vahvistusta, tukea ja palautetta. 

Kuvaajan tehtävänä on siis saada päähenkilö kokemaan, että kuvaan on tarttumassa 

hänen ainutlaatuisuutensa. Päähenkilön tulee pystyä luottamaan siihen, että kuvaaja 

on hänen puolellaan. (Savolainen 2009b.) 

Valokuvaustilanteessa piirtyy esiin päähenkilön kokemushistoria siitä, voiko toiseen 

ihmiseen luottaa. Voimauttava valokuva -menetelmässä pyritään siihen, että kuvattava 

uskaltaa näyttää itsensä toiselle ihmiselle. Menetelmässä kuvaaja pyrkii olemaan luot-

tamuksen arvoinen: päähenkilö voi luottaa, että toinen ei katso pahalla tai aio pahaa. 

Päähenkilö voi saada kokemuksen siitä, että hän tulee hyväksytyksi omana itsenään. 

Kokemus voi vaikuttaa myönteisesti myös elämän muihin sosiaalisiin suhteisiin. (Savo-

lainen 2009b.) 

Luottamusta on kolmea lajia: luottaminen toisiin ihmisiin, luottamus itseen suhteessa 

toisiin ihmisiin ja itseensä luottaminen. Luottamuksellinen suhde on mahdollinen vasta 

kun välistä poistuu kontrolli. Työntekijän ja asiakkaan välinen luottamussuhteen synty-

minen voi edellyttää siis sitä, että työntekijä luopuu asiantuntijaroolistaan ja suhde 

muotoutuu asiakkaan ehdoilla. (Raatikainen 2015, 27 & 126-127).  Vastavuoroisessa 

luottamussuhteessa kumpikin osapuoli haluaa luottaa toiseen: silloin suhdetta ei tahdo-

ta jatkaa pelkästään yhteisen intressin vuoksi vaan myös muodostuneen suhteen takia. 

Jos luottamussuhde jää kuvaajan ja päähenkilön välillä yksisuuntaiseksi, voi toinen 

lähteä suhteesta, jos se ei vastaa enää hänen intresseihinsä. (Hallamaa 2017, 145.) 
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Voimauttava valokuva -menetelmän mukaisesti toteutetussa kuvaustilanteessa kuvaa-

jalle tarjoutuu tilaisuus pysähtyä katsomaan päänhenkilön ainutlaatuisuutta. Kameran 

etsimisen läpi voidaan päähenkilössä keskittyä pelkästään hyvään – silloinkin kun näi-

den kahden ihmisen välinen suhde on muuten haasteellinen. Päähenkilö mahdollisesti 

näyttää itsestään jotain haurasta ja uutta, hän haluaa tulla nähdyksi arvokkaana. Ku-

vaustilanteen vuorovaikutus luo ammatillisessakin käytössä suhteelle syvyyttä. (Savo-

lainen 2009b.) 

Omakuvat 

Menetelmässä omakuvalla tarkoitetaan kuvausretkien tuottamien kuvien lisäksi kaikkea 

muuta ihmisestä itsestään konkreettisesti tai symbolisesti esittävää kuvamateriaalia. 

Menetelmässä omakuvan merkityksellisyys on sen herättämä kehollisuus: omakuvan 

katsominen herättää mielihyvää ja hiljalleen se alkaa sekoittua mielikuviin omasta it-

sestä. (Savolainen 2009b.) Kehollisuus perustuu ajatukseen siitä, että kaikki kokemuk-

set, ajatukset ja tietoisuus tapahtuu kehon välityksellä. Ihminen tietää enemmän kuin 

pystyy kertomaan: Ihmisessä on siis materiaalia tiedostamattomalla tasolla, jota ei pys-

ty kontrolloimaan. Kehollinen tieto tai kehollinen muisto on tämän tiedostamattoman 

tason yksi osa-alue. Nämä keholliset muistot jäävät usein piiloon, mutta josta ne toisi-

naan ärsykkeen ravistelemina saattavat nousta esiin. (Uotinen 2010, 86-87.)  

Omakuva voi parhaimmillaan auttaa ihmistä näkemään itsensä toisella tavalla sekä 

opettaa hyväksymään omia tunteita ja erilaisia puolia. Voimauttava valokuva -

menetelmässä ajatellaan omakuvan hyväksymisen olevan rinnastettavissa itsensä hy-

väksymiselle. (Savolainen 2009b.) 

Omakuvaa katsoessaan ihminen kohtaa samalla myös elämänhistoriansa: eletty elä-

mä, siinä kohdatut vaikeudet ja onnistumiset sekä erilaisten ihmissuhteiden vaikutukset 

näkyvät valokuvassa ulkoisessa olemuksessa, katseessa ja läsnäolossa. Omakuvan 

katsomiseen vaikuttavat myös nykykulttuurin mediakuvaston asettamat odotukset. Li-

säksi ihmiset ovat sisäistäneet usein käyttäytymismallin, jossa omakuvaan suhtaudu-

taan ensisijaisesti kriittisesti. Omakuvien äärelle pysähtyminen saattaa paljastaa, että 

ei olekaan ehkä koskaan hyväksynyt itseään. (Savolainen 2009b.) 

Menetelmässä omakuvan hyväksyminen on prosessi. Siinä tehdään tietoinen valinta 

omakuvan vähättelemisen ja kritisoimisen lopettamisesta sekä keskitytään kuvassa 

näkyvään tarinaan, katseeseen, olemukseen ja muuhun hyvään. Hyviin asioihin keskit-

tyminen omakuvaa katsellessa toistuvasti lisää sietokykyä ja hyväksymisprosessi ete-
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nee. Omakuva-työskentelyssä keskeinen idea on oman itsen hyväksyminen vajavai-

suuksista huolimatta. Omakuva-työskentelyssäkin keskiössä on valta: ihmisen valta 

omiin kuviin ja niissä olevaan totuuteen. Ihminen voi valita mitkä kuvat hän haluaa 

osaksi tarinaansa ja mitkä omakuvat ovat itselle arvokkaita. (Savolainen 2009b.) 

Arjen kuvaaminen 

Voimauttava valokuva -menetelmässä hyödynnetään lisäksi arjen erilaisten teemojen 

tavoitteellista valokuvaamista. Työtavalla voidaan käsitellä arjen ajankohtaisia teemoja 

perheessä, työyhteisössä tai asiakastyössä. Tällöin esimerkiksi arjen kaoottisuutta voi-

daan selkeyttää, tukea muutosprosessia, vahvistaa vuorovaikutusta tai tuoda näkyviin 

voimavaroja. (Savolainen 2009b.) 

Arjen kuvaamisella menetelmässä pyritään voimavaroja kuluttavien asioiden käsittele-

miseen sekä iloa tuottavien asioiden vahvistamiseen. Lisäksi menetelmän mukaisesti 

kuvaamiseen linkittyvät palautteen antaminen ja mahdollisuus tehdä näkyväksi itselle 

merkityksellisiä asioita. (Savolainen 2009b.) 

3.6 Voimauttava valokuva -menetelmä koulutuksena 

Voimauttava valokuva -menetelmäkoulutukset ovat täydennyskoulutusta hoidollista 

asiakastyötä tekeville tai työyhteisön kehittämisestä vastaaville henkilöille. Koulutusko-

konaisuus rakentuu perusteet -moduulista sekä kolmivuotisesta erikoistumiskoulutuk-

sesta. Perusteet -koulutusta antavat useat yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset 

sekä kesäyliopistot. Yli 3000 sosiaali-, terveydenhoito-, opetus- ja terapia-alojen am-

mattilaista on käynyt perusteet -koulutuksen Suomessa. (Savolainen 2015a, 2; Voi-

mauttava valokuva 2017.)  

Voimauttava valokuva -koulutuksessa käydään läpi kolme tasoa: ensimmäisenä on 

työntekijän henkilökohtainen valokuvaprosessi ja voimaantuminen, toisella tasolla käy-

dään läpi työyhteisön voimaantumista, työhyvinvointia ja työn perustehtävän vahvista-

mista ja kolmannella tasolla on vasta asiakkaan identiteettityön tukeminen. Asiakkaan 

kanssa työskentely voi olla terapeuttista tai kuntouttavaa, ennaltaehkäisevää tai peda-

gogista. Etenemisjärjestys on aina tämä. Se mahdollistaa valokuvaamiseen liittyvän 

valta-aseman purkamisen ja näin valokuvan ja menetelmän käytöstä tulee aidosti tasa-

vertainen, dialoginen ja voimauttava. (Savolainen 2009b.) 
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KEHUVA-hankkeessa voimauttava valokuva -koulutus oli hieman perusteet -tason kou-

lutusta tiivistetympi ja sen sisältö räätälöitiin kohderyhmälle sopivaksi muun muassa 

kehonkuva-teemaa painottaen. Työyhteisöön kohdistuvia tehtäviä ei heidän koulutuk-

sessaan ollut, mutta tämä taso oli läsnä sitä kautta, että koko ryhmä koostui Vamoksen 

muutamasta erillisestä työyhteisöstä. KEHUVA-hankkeen voimauttava valokuva -

koulutuskokonaisuus piti sisällään Savolaisen menetelmäluentoja, kaksi parikuvausret-

keä sekä työpajojen ulkopuolella tehtäviä albumikuvaharjoitteita (Korjaava elämäntari-

na- ja Omat erilaiset puoleni -harjoitteet), arjen kuvaamista (Kehotyytyväisyyden kuva-

päiväkirja -harjoite), oman perheenjäsenen kanssa tehtävän projektin ja kunkin työku-

vaan sopivat asiakasnuorten kanssa tehtävät voimauttava valokuva -prosessit.  

KEHUVA-hankkeen voimauttava valokuva menetelmäkoulutuksessa toteutui menetel-

män mukainen harjoitteiden purkaminen ryhmässä. Pääosin tämä tapahtui syvemmin 

ryhmäläisten kahdenkeskisissä keskusteluissa tai pienryhmissä. Tämän jälkeen koke-

mukset jaettiin koko koulutusryhmän kesken tiivistetysti. Jokaisella oli oikeus jakaa tai 

jättää kertomatta henkilökohtaisesta prosessistaan se mikä tuntui mieleiseltä. Jakamis-

tilanne ohjeistettiin etukäteen siten, että kertojaa tuli kuunnella keskittyneesti, arvosta-

vasti katsoen eli ’ystävällisesti napittaen’ sekä positiivista palautetta antaen. Tämä toimi 

samalla tietoisena harjoitteluna voimauttava valokuva -menetelmässä keskeiselle hy-

väksyvälle katseelle. 

Työntekijät käyvät siis aina henkilökohtaisen prosessin kouluttautuessaan soveltamaan 

menetelmää omassa työssään. Savolaisen mukaan ilman oman valokuvaprosessin 

läpikäyntiä työntekijällä ei ole edellytyksiä soveltaa menetelmää omaan työhönsä. Tällä 

Savolainen tarkoittaa sitä, että menetelmässä auttajan tasavertainen asema suhteessa 

asiakkaaseen varmistetaan sillä, että hän on itse tehnyt vastaavat harjoitteet, joita ai-

koo asiakkaalle tarjota. Ajatuksen taustalla on myös se, että kyky nähdä oma ainutlaa-

tuisuus synnyttää taitoa nähdä toisen ihmisen erityisyys. Ylipäätään auttajan rooli ei ole 

tavanomainen, koska voimaantumisprosessin tiedetään olevan yksilön oma sisäinen 

prosessi. (Savolainen 2009b.) 
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4 SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN AMMATILLINEN 
TYÖOTE 

4.1 Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen 

Asiakaslähtöisyys oli erotettu omaksi elementikseen Sosiaali- terveysministeriön osa-

hankkeessa, jossa kehitettävänä oli asiakkaiden osallistumisen toimintamalli. Asiakas-

lähtöisyyden nähtiin olevan arvo ja periaate, joka mahdollistaa vastaamisen asiakkaan 

tarpeeseen. Hankkeessa asiakaslähtöisyys oli määritelty asiakkaan ihmisarvon ja pe-

rustarpeiden kunnioittamisena, jonka tulee näkyä myös asiakkaan omaisten kohtaa-

maisessa. (Sihvo ym. 2018, 12.) 

Sosiaali- ja terveysalan erilaisissa ammattieettisissä ohjeistuksissa nostetaan järjes-

tään esiin vuorovaikutuksen laatu ja sen merkitys asiakastyölle. Vuorovaikutuksen tu-

lee olla arvostavaa ja inhimillistä sekä siihen kuuluvat luottamus, rehellisyys ja sitou-

mus. Hyvään vuorovaikutukseen nähdään sisältyvän niin ikään toisen ihmisen tietämi-

sen, osaamisen ja kokemuksen arvostaminen. (mm. ETENE 2011, 6; Ammattieettinen 

lautakunta 2017, 31-32.) 

2018 valmistuneessa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opinnäyte-

työssä selvitettiin 55 Vamos-nuoren ja 13 ryhmävalmentajan survey-kyselyllä mitä on 

osallisuus Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluissa ja kuinka sitä voitaisiin 

nuorten osalta kehittää. Kyselyn tulosten perusteella yllä esitetyt ammattieettiset ohjeet 

vastaavat asiakkaan odotuksia kohtaamisesta. 93-98% nuorista koki tulleensa hyvin 

vastaanotetuksi aloittaessaan Vamos-palveluissa, he kokivat tulevansa hyväksytyksi 

omana itsenään ja että he pystyvät ilmaisemaan mielipiteensä. 80% nuorista koki, että 

saa arvostusta työntekijältä. (Özbas 2018.) 

Onnistuneen yhteistyösuhteen muodostamisen kannalta jo ensikohtaamisella on merki-

tystä. Asiakkaan on koettava olevansa tervetullut palveluun ja että hänen asioistaan 

ollaan kiinnostuneita. Asiakkaan tulee olla tietoinen kaikesta omaan tilanteeseensa 

liittyvistä asioista koko työskentelyn ajan.  Pyrkimys on, että asiakas on omaa toimin-

taansa ohjaava subjekti, mutta hän tarvitsee tähän apua ja riittävää orientoimista työn-

tekijän puolelta. (Särkelä 2001, 69-70.) 
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Özbasin opinnäytetyössä osallisuus Vamos-palveluissa näyttäytyi aiemmin mainittujen 

asioiden lisäksi toiminnan määräajattomuutena ja vapaaehtoisuutena. Vamosissa osal-

lisuutta oli lisäksi kohtaaminen, joka oli motivoivaa ja nuoren toimijuutta tukevaa eli 

yhteistyötä. (Özbas 2018.) 

Hyvään asiakassuhteeseen ja kohtaamiseen panostaminen kannattaa jo itseisarvona. 

Onnistuessaan asiakassuhde tuottaa asiakkaalle kokemuksen vastavuoroisesta ja luot-

tamuksellisesta ihmissuhteesta, jolla voi olla emotionaalisesti suuri merkitys. Suhteen 

vastavuoroisuus syntyy siitä lähtökohdasta, että muutosvalmius kohdistuu sekä asiak-

kaaseen että työntekijään. Tällä tarkoitetaan sitä, että myös työntekijä aktiivisesti työs-

tää tapaansa olla vuorovaikutuksessa, jotta se olisi mahdollisimman paljon asiakkaan 

tapaan sovittautuvaa ja häntä auttavaa. (Särkelä 2001, 71& 31-32.) 

Tuoreessa suomalaisessa potilaiden hoitoyksinäisyyttä koskevassa tutkimuksessa saa-

tiin näyttöä sille, että hoitohenkilökunnan myötätuntoinen vuorovaikutus lieventää hoi-

toyksinäisyyttä. Hoitoyksinäisyyden seurauksia tutkimuksen mukaan ovat toipumisen 

viivästyminen, epäluottamus, turvattomuus, huonot hoitokokemukset ja ikävät muistot 

hoidosta. (Karhe 2017.) 

Myötätunnottomuuden asiakastyössä sosiaali- ja terveysaloilla tiedetään myös lisäävän 

työntekijän työuupumusta. Kun työntekijä käyttää työvälineenään myötätuntoa, lisään-

tyy työn merkityksellisyys ja työstä saatu tyydytys. Työntekijöiden myötätunto voi toimia 

myös kilpailuvalttina hoitotason nousemisen lisäksi: kukapa ei esimerkiksi toipuisi en-

nemmin sairaalassa, jossa on osaamisen lisäksi myötätuntoinen henkilökunta kuin vas-

taavanlaisessa osaavassa sairaalassa, josta kuitenkin puuttuu myötätuntoisesti koh-

taava henkilökunta. (Worline & Pessi 2017, 244-245.) 

4.2 Työntekijän valta-asema sote-aloilla 

Työntekijän valta-asemaa suhteessa asiakkaaseen ei voida erottaa tai jättää huomioi-

matta ammatillista työotetta käsitellessä: se on asiakassuhteessa mukana erilaisin ta-

voin ja eri painotuksin, mutta silti läsnä. Tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-

seen se on nostettu erilliseksi osiokseen myös siksi, että tutkimuksen keskiössä ole-

vassa voimauttava valokuva -menetelmässä valta-aseman tarkastelu on merkittävässä 

roolissa.  
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Kaikilla on hallussaan resursseja, jotka saattavat lisääntyä esimerkiksi ammattiroolin 

kautta.  Kun ihminen käyttää näitä resursseja saadakseen aikaan haluamansa muutok-

sen, hän käyttää valtaa. Useimmiten tällä tarkoitetaan ihmisen pyrkimystä saada muu-

tos aikaan nimenomaan toisessa ihmisessä tai tämän toiminnassa. Vallankäyttäjällä on 

resurssien myötä hallussaan siis kykyjä, mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Niiden avulla 

ja niitä hyödyntäen hän pystyy vaikuttamaan olosuhteisiin, jolla on seurauksia toisen 

ihmisten elämään tai toimintaan. (Hallamaa 2017, 150-151.) Vallankäytön negatiivisim-

pia keinoja ovat esimerkiksi helposti tunnistettavat suostuttelu ja pakottaminen, sekä 

vaikeammin havaittavat manipulointi ja salailu (Raatikainen 2015, 87). 

Sosiaalialan ammattihenkilö on työskentelysuhteessa asiakkaan kanssa lähtökohtai-

sesti työtehtäviensä mukana tulevien valtuuksiensa kautta. Työntekijän asemaan pe-

rustuva valta antaa hänelle valtuudet käyttää keinoja, joilla hän voi vaikuttaa toisen 

ihmisen toimintaan. Vaikka työtehtävät ja asiakassuhteen muoto olisivat riisuttuja suo-

rasta vallankäytöstä, on kuitenkin huomioitava, että ammattilaisella on asiantuntijaroo-

lissaan aina tiedollista valtaa (Venhola 2018). 

Diskurssilla tarkoitetaan kielellä ilmennettävää ymmärrystä todellisuudesta. Se raken-

tuu vuorovaikutuksesta, tiedosta, määrittelyistä ja vallasta. Ammattilaisen käyttämään 

kieleen sisältyy usein tiedostamattomia oletuksia siitä, kuka saa asiakassuhteessa sa-

noa, mitä saa sanoa ja mitä on mahdollista sanoa. Sosiaali- ja terveysalojen diskurssi 

sisältää oletuksia siitä, millainen ihmisen tulee olla, jotta hän on kelpaava yhteiskunnan 

jäsen. Ammattilaiset käyttävät valtaansa pyrkien normalisoimaan ja sopeuttamaan asi-

akkaita ja potilaita. Asiakkaan lähtökohtaisesti oletetaan sopeutuvan tai haluavan pyr-

kiä oletettuun normiin. (Venhola 2018.) 

Ammattihenkilön työnkuvaan sisältyvä valta ja se millainen vallankäytön yhteiskunnalli-

nen oikeutus on, tulee olla läpinäkyvää. Sosiaali- ja terveysaloilla on lukuisia säädök-

siä, lakeja ja ohjeistuksia, jotka ohjaavat palvelun järjestämisen muotoja sekä työnteki-

jän vastuita ja velvollisuuksia. Ammattieettiset säädökset ohjaavat työn tekemistä ja 

niillä pyritään varmistamaan, että valta-asemaa ei käytetä väärin. (Ammattieettinen 

lautakunta 2017, 32.) 

Suomessa on perustuslakiin (731/1999) kirjattuna ihmisen perusoikeus itsemäärää-

misoikeuteen. Se on myös merkittävä eettinen periaate sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Suomessa käytetään kuitenkin myös esimerkiksi mielenterveyspalveluissa tahdosta 
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riippumatonta hoitoa. Itsemääräämisoikeuteen on vireillä lakihankkeita, mutta vielä ei 

ole selkeää säännöstöä pakkohoidon käytöstä. (ETENE 2018.) 

Työntekijän valta-asema on merkittävä esimerkiksi tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä 

joutuu tekemään lapsen huostaanoton. Lastensuojelulaissa (417/2007) on lukuisia py-

käliä, joissa on säädetty lapsen osallisuuden varmistamisesta ja mielipiteen kuulemi-

sesta, ihmissuhteiden ja yhteydenpidon huolehtimisesta, tietojen antamisesta ja niin 

edelleen. Kuitenkin sosiaalityöntekijän velvollisuus on käyttää valta-asemaansa lapsen 

huostaanottoon tilanteissa, joissa lapsen huolenpidossa tai kasvuolosuhteissa on sel-

laisia puutteita, jotka vaarantavat hänen terveyttään ja kehitystään. Tällöin pakon käyt-

tö tarkoittaa kajoamista asiakkaan itsemääräämisoikeuteen. (Ammattieettinen lauta-

kunta 2017, 32 & 35.) 

Sosiaali- ja terveysaloilla ammattilaisen tulee ymmärtää, millainen oma valta-asema on 

suhteessa asiakkaaseen. Vallankäyttö saattaa olla työntekijälle arkipäivää, mutta asi-

akkaalle itselleen se on aina merkittävää. Auttamistyössä työntekijän positio suhteessa 

asiakkaaseen on lähtökohtaisesti hierarkkinen eli valtasuhde pohjautuu institutionaali-

seen asemaan. Valta suhteessa asiakkaaseen säilyy, vaikka työntekijä asemassa vaih-

tuu. On relevanttia pohtia, että tietääkö työntekijä asemansa turvin aina millaista apua 

asiakas tarvitsee ja kuka siitä päättää? (Raatikainen 2015, 89-92; Hallamaa 2017, 154; 

Ammattieettinen lautakunta 2017, 32.) 

Hallamaa (2017, 157-160) tiivistää vallan olevan aina aikaansaamisvaltaa. Se voidaan 

jakaa sosiaalitieteissä tunnetun valtaerittelyn mukaisesti alistamiseksi, voimavaraksi ja 

voimaannuttamiseksi. Alistamisvalta on sitä, mitä yleisemmin ajattelemme vallankäy-

töstä eli pyrkimystä vallan avulla saada toinen toimimaan halutulla tavalla hänen tah-

tonsa vastaisesti. Valta voimavarana on vallankäyttöä, jossa lisätään omia ja toisten 

toimintaedellytyksiä. Tämä on ihmisille hyvin tyypillinen käyttäytymismalli. Lähellä tätä 

on voimaannuttuva valta, jossa pyritään vahvistamaan toisen ihmisen toimijuutta siten, 

että hän voi tunnistaa ja toteuttaa omia intressejään. Hallamaa haluaa eritellä vallan 

näin, jotta sitä ei nähtäisi ainoastaan negatiivisena ja ihmiselle haitallisena asiana.  

On myös tavallista, että asiakas heittäytyy passiiviseen ja avuttomaan rooliin ja luovut-

taa vallan työntekijälle. Asiakas saattaa erheellisesti luulla, että työntekijä pystyy pois-

tamaan hänen ongelmansa, vaikka ainoastaan asiakas itse pystyy siihen. Asiakasta ei 

saa päästää luiskahtamaan subjektista objektiksi. (Särkelä 2001, 71.) 
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5 KEHONKUVA 

5.1 Kehonkuvan muodostuminen 

Olen valinnut käyttööni tutkimuksessa termin kehonkuva sekä siitä johdettuna kehotyy-

tyväisyys ja kehoarvostus. Tämä valikointi pohjautuu KEHUVA-hankkeessa käytettyyn 

terminologiaan. Kehotyytyväisyys-termillä halutaan hankkeessa kiinnittää huomio ih-

misten ajatuksiin kehonsa positiivisista puolista, ei sen puutteista.  

Tälle linjaukselle tukea antaa Avalosin ja Tylkan vuonna 2005 kehittämä The Body Ap-

preciation Scale eli BAS -mittari, jonka tarkoituksena on arvioida positiivista kehonku-

vaa ja siihen liittyviä piirteitä. Heidän tutkimuksensa lähti liikkeelle havainnosta, että 

kehonkuvaa käsitteellistetään ja arvioidaan lähes poikkeuksetta negatiivisten mittarei-

den kautta. Kuitenkin positiivista kehonkuvaa tukevat inhimilliset vahvuudet toimivat 

paremmin puskureina kehotyytymättömyyttä vastaan. (Avalos & Tylka 2005.) 

Kehonkuvalla tarkoitetaan ihmisen havaintoja, mielikuvia, ajatuksia ja tunteita liittyen 

omaan kehoon. Tämä sisältää ihmisen oman arvion kehonsa koosta ja sen sopivuu-

desta sekä koetut tunteet kehon muodoista. (Slade 1993; Grogan 2001, 1-2.) Kehon-

kuvan syntyminen ihmisellä on tiiviissä yhteydessä niin fysiologiseen kuin psykologi-

seen kehitykseen. Kehonkuva muovautuu kehotietoisuudeksi elämänkokemuksen ja 

yksilöllisten selviytymisstrategioiden avustuksella. Silloin ihminen hahmottaa, ymmär-

tää ja hallitsee oman itsensä syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. (Herrala ym. 2008, 

31.) 

Lapsen syntymän jälkeinen kasvu jaetaan kolmeen osaan: imeväisiän alkukasvuun 

(jatkuu noin 2-3 vuoden ikään asti), lapsuuden kasvuun sekä murrosiän pyrähdykseen 

(alkaa tytöillä noin 12-vuotiaana ja pojilla noin 14-vuotiaana). Lapsen kehitys ja kasvu 

tapahtuvat kuitenkin hyvin yksilöllisellä tahdilla. (Dunkel 2009.) 

Jo pieni lapsi pystyy käyttämään hyödykseen oppimiaan tietoja, kun hän hahmottelee 

mielikuvaa itsestään niin sisä- kuin ulkopuolelta. Kehonkuvan kehittymiseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi emotionaaliset kokemukset, sosiaalinen palaute, kognitiiviset 

ja biologissensoriset tekijät, terveys, kehon muisti ja erilaiset kokemukset kehosta. 

(Herrala ym. 2008, 29-30.) 
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Fysiologisia puberteetin alkamisen merkkejä ovat tytöillä rintojen ja häpykarvojen kasvu 

ja tämän jälkeen muutaman vuoden sisään kuukautisten alkaminen. Tytöillä tapahtuu 

rasvakudoksen lisääntymistä jo lapsuuden loppuvaiheessa. Pojan puberteetin merkke-

jä ovat genitaalien ja häpykarvoituksen kehittyminen sekä äänenmurros. Molemmilla 

sukupuolilla tapahtuu murrosiässä merkittävää pituuskasvua. Poikien luuston kasvu ja 

lihaksiston muodostuminen jatkuu yli 20-vuotiaaksi. (Dunkel 2009.) 

Edellä kuvatut fyysiset muutokset murrosiässä muuttavat nuoren psyykkistä tasapainoa 

ja nuoruusiän yhtenä kehitystehtävänä onkin psykologisesti sopeutua näihin sisäisiin ja 

ulkoisiin muutoksiin – se on siis myös kehonkuvan uudelleen muodostamisen aikaa 

(Aalberg & Siimes 1999, 15). Psyykkinen kasvu nuoruudessa sijoittuu ikävuosiin 12-22. 

Tämän ajanjakson loppupuolella ihmiselle muodostuu suhteellisen muuttumaton aikui-

sen persoonallisuus. Nuoruusiän persoonallisuuden kehittyminen on mahdollisuuksien 

aikaa monella tavalla; se muuttaa ihmisen persoonallisuutta ratkaisevalla ja lopullisella 

tavalla. (Aalberg & Siimes 1999, 55.) 

Nuoruusaikana ihminen ottaa kehonsa hallintaan harjoitellen sisäisten yllykkeiden hal-

litsemista, jäsennellen seksuaalisuuttaan ja itsenäistyen. Varhaisnuoruuden aikaiset 

ruumiin fyysiset muutokset aiheuttavat hämmennystä. Ristiriitaisia tunteita nuoren mie-

leen nostattaa nuoreksi kasvamisen ja lapsuuden välivaiheessa seilaaminen. Varhais-

nuoren itsetuntemus, minäkuva ja kehonkuva ovat vasta rakentumisvaiheessa. Keskei-

sinä vaikuttajina ovat suhteet ikätovereihin. Varsinaisessa nuoruusiässä 15 ikävuodes-

ta eteenpäin nuori alkaa sopeutumaan muuttuneeseen kehoonsa, jolloin seksuaalisuu-

den kehitys nousee tärkeämpään rooliin. (Aalberg & Siimes 1999, 55-57.) Lisähäm-

mennystä psyykeen kehitykseen tuo mahdolliset seksuaali-identiteetin ja sukupuolen 

ristiriidat kuten esimerkiksi homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus. 

18-22-vuotiaana aikaisemmat elämäntapahtumat muotoutuvat kokonaisuudeksi, joka 

jäsentää ihmisen kokemuksen miehenä tai naisena olemisesta. Aikuisen kehonkuva on 

pitkälle vakiintunut. Tutkimuksissa on saatu tukea sille, että aikuisiällä naiset eivät koe 

niin voimakasta painetta vastata sosiokulttuurisiin kauneusihanteisiin. Näin he pystyvät 

etääntymään niistä tekijöistä, jotka aiheuttavat kehotyytymättömyyttä ja keskittyä löy-

tämään syvempää yhteyttä omaan kehoon. Nuorilla on vanhempia naisia enemmän 

itsetunto-ongelmia ja itsensä negatiivista tarkkailua. (Greenleaf 2005, 52.) 

Vaikka aikuisen kehonkuvan on todettu olevan vakiintunut, voi sitä horjuttaa erilaiset 

kriisitilanteet. Erilaisten sairauksien kuten esimerkiksi syöpätautien sairastaminen ai-
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heuttaa kielteisiä vaikutuksia ihmisen itsetunnossa ja kehonkuvassa: Mahdolliset ulkoi-

set muutokset kuten arvet, hiusten lähtö ja painovaihtelut tai vastaavasti sisäiset muu-

tokset kuten elimen poistaminen (Hautamäki-Lamminen 2012, 32). Vastaavanlaisia 

kehon pysyviä tai väliaikaisia muutoksia voi seurata esimerkiksi onnettomuudesta. 

Myös seksuaalisen väkivallan vakavista psyykkisistä, fyysisistä, sosiaalisista ja seksu-

aalisista seurauksista yhtenä tiedetään kehonkuvan transformaatiot. Kun ihmisen ke-

hoon ja seksuaalisuuteen kosketaan ilman suostumusta ja aiheutetaan väkivaltaa, on 

koetun kehonkuvan negatiiviset muutokset ilmeisiä. (Raijas 2003, 38-39.) 

Yleisemmin esiintyvinä aikuisen ihmisen kehonkuvaan vaikuttavina tekijöinä voidaan 

pitää raskautta ja synnytystä. Raskauden aikana kasvava vatsa ja muut kehon muu-

tokset voivat herättää monenlaisia tunteita ja muokata tulevan äidin kehonkuvaa niin 

väliaikaisesti kuin mahdollisesti pysyvämmin. Raskauden aikaisen emotionaalisen kas-

vun myötä seurauksena voi olla myös lisääntynyt kiitollisuus ja lempeys omaa kehoa 

kohtaan. Tulevan äidin hallinnan tunne omaan kehoon voi toisaalta järkkyä, mikäli ras-

kaus ei esimerkiksi suju odotetulla tavalla tai synnytyspelko on voimakasta. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2013.) 

5.2 Kehotyytyväisyyteen vaikuttavia asioita 

Kehonkuva on siis subjektiivinen kokemus, joka on paitsi vakaa, myös elastaaninen ja 

altis muokkautumaan erilaisten vaikutteiden seurauksena. Erityisesti nuoret ovat herk-

kiä ottamaan kehonkuvaansa vääristäviä vaikutteita nimenomaan puberteetin aikana 

tapahtuvan fysiologisten ja psyykkisten muutosten vuoksi. Lopulta ihmisen henkilökoh-

tainen kokemus kehostaan ei välttämättä ole yhteneväinen ulkopuolisen havainnoijan 

arvion kanssa. (Grogan 2001, 2-3; Tylka & Wood-Barcalow 2015.) 

Tutkimuksissa jo kahdeksanvuotiailla on ollut ajatuksia siitä, että he haluavat olla laiho-

ja nyt ja tulevaisuudessa. Heitä pelottaa ulkonäköön liittyvissä asioissa lihominen. Mi-

käli haastateltava lapsi on kokenut itsensä lihavaksi, hän on toivonut muutosta pai-

noonsa. Tämänkaltaiset tulokset ovat vahvempia tytöillä kuin pojilla, mutta myös pojat 

vertaavat kehonsa kokoa suhteessa muihin. (Grogan 2001, 118-121.) 

Hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleminen lisää tyytyväisyyttä itseen ja omaan kehoon. 

Nuoruuden aikaisilla turvallisilla kiintymyssuhteilla erityisesti vanhempiin on todettu 

olevan vaikutusta nuoren itsetuntoon ja itsetunnolla taas kehotyytyväisyyteen. Myös 
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nuoren vertaissuhteissa kehittyvän vastavuoroisen empatiakyvyn ja muun prososiaali-

sen käyttäytymisen kautta itsetunto paranee. (Laible ym. 2004.) Myös tuoreemmassa 

tutkimuksessa on todennettu, että positiivinen kehonkuva muotoutuu osaltaan sen 

kautta, millaista hyväksyntää ihminen saa toisilta kehoaan kohtaan ja yleisemmin sosi-

aalisesta identiteetistään (Tylka & Wood-Barcalow 2015). 

Sosiokulttuurinen ympäristö saattaa altistaa erityisesti nuoria vinoutuvan kehonkuvan 

muodostumiselle. Kehotyytymättömyyteen johtavia tekijöitä on esimerkiksi sosiaalisen 

median asettamia odotuksia ulkonäön, liikkumisen, ravinnon ja elämäntavan suhteen. 

Sosiaalisen median ja kehotyytymättömyyden välisestä yhteydestä on löydetty näyttöä 

muun muassa Halliwellin (2013), McLeanin ym. (2013) sekä Tiggemann ja Millerin 

(2013) tutkimuksissa. Sosiaalinen media ei ole kuitenkaan syyllinen ilmiön syntymisel-

le, vaan erityisesti naisille on luoto odotuksia ideaaleista vartalomalleista läntisessä 

yhteiskunnassa läpi vuosisatojen. Niin naisia kuin miehiäkin on jo pitkään kannustettu 

tavoittelemaan kunkin ajan trendille tyypillistä vartaloihannetta. (Grogan 2001, 27.) 

Liimakka (2013, 5) tarkasteli väitöskirjassaan suomalaisten lukio- ja yliopisto-

opiskelijanaisten ruumiinkokemuksia ja ruumiillisen toimijuuden mahdollisuuksia ni-

menomaan sosiokulttuurisessa ympäristössä. Tutkimuksen mukaan nuorten naisten 

itsekritiikki omaa kehoa kohtaan johtuu ulkonäköön keskittyvän kulttuuriin aikaansaa-

mista vaatimuksista. Nuoret naiset tavoittelevat sellaista ihannekehoa kuten se tämän 

hetken kulttuurissa käsitetään, mutta sen lisäksi ihanneminuutta ja sisäisen hyvinvoin-

nin kokemusta.  

Aikuinen ihminen hallitsee nuoria paremmin medialukutaitoa ja ymmärtää ympärillä 

olevan kuvaston mahdolliset epärealistisuudet ja vääristymät. Aikuisen vakiintuneempi 

minäkäsitys ja kehonkuva ei ole median luomille vaikutteille niin herkkä, mutta ei ole 

siltä kuitenkaan kokonaan suojassa.  

Lihavuutta ja ylipainoa tarkastellaan valtakunnan mediassa herkästi yksiulotteisesti. 

Ylipainosta esiintuotu ongelmallisuus ja haitallisuus terveydelle luovat pelkoa ja näin 

negatiivisia mielikuvia lihavia ihmisiä kohtaan. Tämä johtaa lukijan/katsojan oman ajat-

telun rajoittumiseen ja on nuorten ja lasten lisäksi vaikuttavaa myös aikuisen ajattelulle. 

Nykymediassa lihavuuteen liitetään häpeä. Suomessakin tuotettujen useiden tv-

ohjelmien konseptina on hävetä omaa lihavaa kehoa ja pyrkiä laihduttamalla sellaiseen 

ulkomuotoon, joka on yleisesti hyväksytty ja toivottu. Ohjelmaformaatit tarjoavat katso-
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jalle valmiin ajatusmallin siitä, että lihavuus on hävettävää, lihavalle voi nauraa ja on 

olemassa kehomalli, jota kaikkien tulisi tavoitella. (Kyrölä 2011, 52-54.) 

Ajankohtaista on kuitenkin myös muunlaiset ajatusmallit. Body positivity (suom. keho-

positiivisuus) on noussut viimevuosien aikana uutena kansainvälisenä sosiaalisen me-

dian ilmiönä merkittävästi näkyville. Julkisuuden henkilöt, urheilijat, mutta myös tavalli-

set kaikenkokoiset ihmiset jakavat kuviaan ja tarinoitaan sosiaalisessa mediassa. Ilmi-

ön tarkoituksena on hyväksyä oma keho kaiken kokoisena ja ikäisenä sekä sen muu-

tokset ajan saatossa. Idea on, että ihminen voi kokea kehonsa sellaisenaan mukavaksi 

ja olla siitä ylpeä. (Schreiber & Hausenblas 2016.)  

Suomessa body positivity-ilmiöön on otettu osaa myös valtakunnan mediassa. Yleisra-

dion tuottama ohjelmakonsepti Vaakakapina kerää ihmisiä mukaan tv-sarjan lisäksi 

laajasti eri sosiaalisen median verkostoissa. Vaakakapinan tavoitteena on tarjota vaih-

toehtoinen tapa tehdä elämäntapamuutosta. Siinä muutos lähtee liikkeelle pyrkimyk-

sestä itsensä hyväksymiseen ja motivaatiosta tehdä hyvää itselle. Lähtöajatus on sama 

kuin body positivity -ilmiössä: ihmisen ei tarvitse olla tietyssä painossa, jotta voi arvos-

taa ja hyväksyä itsensä. Vaakakapinan pyrkimys on lisäksi toimia sellaista syrjintää ja 

kiusaamista vastaan, joka johtuu painosta tai jostain muusta kehon muodosta. (Yle 

2018.) 

5.3 SomeBody-menetelmä KEHUVA-hankkeessa 

Voimauttava valokuva -menetelmäkoulutuksen rinnalla KEHUVA-hankkeessa kulki 

Somebody-menetelmäkoulutus, johon koulutettiin osa Vamoksen työntekijöistä. Some-

Body-menetelmä on Suomessa sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille kehitetty ohjaus-

työn työväline. Menetelmän tarkoituksena on auttaa ihmistä ymmärtämään suhdettaan 

omaan kehoonsa sekä kehon suhdetta ympäröivään maailmaan. (SomeBody 2018.) 

SomeBody-menetelmän teoreettinen viitekehys löytyy kehotietoisuudesta ja tietoisuus-

taidoista, psykofyysisestä fysioterapiasta sekä psykososiaalisesta sosiaalityöstä. Ta-

voitteena on tietoisuustaitoja vahvistamalla lisätä ihmisen sosiaalista toimintakykyä ja 

sosiaalisia rooleja. Kun ihmisen kehotietoisuus lisääntyy, hän ymmärtää paremmin 

miten oman kehon toiminta muuttuu ympäristön tai ihmisten vaihtuessa ympärillä ja 

näin vaikuttaa kehon liikkeeseen tai liikkumattomuuteen. (SomeBody 2018.) 
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SomeBody on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveyden edistämisen määrärahal-

la rahoitettu hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttava menetelmä lasten ja 

nuorten terveyden edistämiseksi. SomeBody-menetelmäkoulutus on ryhmämuotoista, 

sisältäen 8-10 koulutuskertaa. (SomeBody 2018.) 

5.4 Ruoka ja syöminen KEHUVA-hankkeessa 

Voimauttava valokuva -menetelmäkoulutuksen osiossa ravitsemukseen liittyviä asioita 

ei käsitellä. KEHUVA-hankkeessa tärkeä osa on kuitenkin ruokaan ja syömiseen liitty-

villä teemoilla. Näiden yhteys kehotyytyväisyyteen nähdään hankkeessa myös merkit-

tävänä. Käyn seuraavassa tiivistetysti läpi ravitsemuksen työmalleja ja tutkimuksia, 

joihin hankkeessa nojataan, jotta lukijat voivat ymmärtää pintapuolisesti kaikki KEHU-

VA-hankkeeseen liittyvät asiakokonaisuudet. 

Syömisen taito -malli on amerikkalaisen ravitsemusterapeutti Satterin kehittämä. Syö-

misen taito -mallissa lähtökohtana on hyvinvointia edistävät ruokailutottumukset ja 

syömisen ja painon tarkoituksenmukainen hallinta. Ne tukevat sisäisen nälän ja kylläi-

syyden tuntemusten huomioimista yhdessä säännöllisten mielihyvää tuottavien moni-

puolisten aterioiden kanssa. Syömisen taito -mallin mittari on lähivuosien aikana otettu 

käyttöön Itä-Suomen yliopiston tutkimuksissa. (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 

2017; Ellyn Satter Institute 2017; Kaltiala 2017.) 

Intuitiivinen syöminen tarkoittaa syömistä silloin kun on nälkä ja syömisen lopettamista, 

kun olo on täysinäinen sekä sitä, että ruokalajeja ei rajoiteta ruokavaliossa ilman lääke-

tieteellistä syytä. Intuitiivisen syömisen ajatusta käytetään niin ikään KEHUVA-

hankkeen ravitsemukseen liittyvissä interventioissa. Public Health Nutrition –lehdessä 

vuonna 2013 julkaistussa artikkelissa on tehnyt kirjallisuuskatsaus intuitiivisesta syömi-

sestä. Katsauksessa todetaan, että intuitiivisella syömisellä on vaikutusta alhaisem-

paan painoindeksiin ja parempaan psyykkiseen hyvinvointiin (mm. itsetunto, kehonku-

va, kehon hyväksyntä ja elämään tyytyväisyys). (Van Dyke & Drinkwater 2013; Kehon-

kuva hyvinvoinnin perustana 2017.) 

KEHUVA -hankkeessa keskiössä on myös yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tun-

teen syntyminen osana ruoan hankintaa, valmistamista ja syömistä. Näiden mukana 

oleminen hankkeessa on perusteltua, koska esimerkiksi vuonna 2012 tehdyssä yhdys-

valtalaistutkimuksessa on todettu perheen yhdessä syömisen olevan suojaava tekijä 
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nuorten painonhallinnassa (Berge ym. 2012). Samoin yhdessä syöminen parantaa ruo-

kavalion ravitsemuksellista laatua ja vähentää masennusoireita nuorilla (Fulkerson ym. 

2009). 
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6 TUTKIMUKSEN TARVE, TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA 
TOTEUTUS 

6.1 Tutkimuksen tarve ja tutkimustehtävät 

KEHUVA-hanketyöryhmän kokemus kohderyhmän nuorten parissa työskentelystä on 

näyttänyt, että nuorilla sitoutuminen hyvinvoinnin lisäämiseen eri keinoin onnistuu vasta 

sitten, kun he arvostavat itseään. Tiedon lisääminen hyvistä ruokailutottumuksista tai 

olemassa olevien ongelmien läpikäyminen eivät johda elintapojen korjaamiseen onnis-

tuneesti. Ruoalla ja hyvinvoinnilla nähdään olevan toisiinsa vaikuttava yhteys: terveelli-

nen syöminen ja tasapaino siinä edistävät hyvinvointia, ja toisaalta itsearvostus ja hy-

väksytyksi tulemisen kokemus vahvistavat halua huolehtia itsestä ja omasta terveydes-

tä. (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana 2017.) 

Yksi KEHUVA-hankkeessa käytettävä menetelmä on voimauttava valokuva. Menetel-

män tavoitteena on arvokkuuden kokemuksen vahvistaminen. Voimaantumista edes-

autetaan dialogisella työotteella, johon kuuluu olennaisesti luottamuksen ja arvostuk-

sen ilmapiirin luominen asiakkaan ja ammattilaisen välille. Menetelmän perusajatus 

tukee KEHUVA-hankkeen tavoitteita.  

Voimauttava valokuva -menetelmän periaatteisiin kuuluu, että sitä ammatillisesti käyt-

tävät työntekijät koulutetaan menetelmään. Koulutuksessa keskiössä on työntekijän 

oma henkilökohtainen voimauttava valokuva -prosessi. KEHUVA-hankkeessa työnteki-

jöiden voimauttava valokuva -koulutuksen sisältöä suunnattiin kehotyytyväisyyden te-

matiikkaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen aikana työntekijät ohjasivat 

tuetusti voimauttava valokuva -prosesseja Vamoksen palveluissa oleville nuorille. 

Työntekijät sisällyttivät prosessit jo olemassa oleviin ryhmiin ja asiakkuuksiin. 

Voimauttava valokuva –menetelmästä on tehty vuoteen 2018 mennessä melko vähän 

tutkimusta. Noin 20:ssä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä voimauttava valokuva 

-menetelmä on mukana käytettynä menetelmänä tai sovellettuna työmuotona. Mene-

telmää käsitellään osana teoriaperustaa lukemattomissa muissa opinnäytetöissä, joista 

osa on muilta kuin sosiaali- ja terveysaloilta. Pro gradu töitä menetelmän käytöstä so-

siaali- ja terveysalan asiakastyössä on muutamia. 
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Tutkimukseni tarkoitus on lisätä tutkittua tietoa voimauttava valokuva -menetelmästä. 

Tuon tutkimuksellani näkyviin voimauttava valokuva -menetelmäkoulutuksen vaikutuk-

sia työntekijän omaan kehotyytyväisyyteen ja itsearvostukseen. Lisäksi tarkasteltavana 

on menetelmäkoulutuksen mahdolliset muutokset sosiaalialalla työskentelevien työot-

teeseen ja tätä kautta asiakkaan arvostavaan kohtaamiseen. Koska tutkimukseni on 

osa KEHUVA-hanketta, tutkin myös voimauttava valokuva -menetelmän hyödynnettä-

vyyttä kehonkuvaan liittyvien teemojen käsittelemisessä asiakkaan kanssa.  

Edellisen perusteella tutkimustehtäväni ovat: 

1. Muuttaako voimauttava valokuva -menetelmäkoulutus työntekijän suhtautumis-

ta omaan itseen? 

2. Muuttaako koulutus työntekijän suhtautumista omaan kehoon? 

3. Muuttaako koulutus työntekijän ammatillista kohtaamista asiakkaan kanssa? 

4. Voimauttava valokuva -menetelmän toimivuus kehonkuva-teemojen käsittelys-

sä asiakkaan kanssa. 

6.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineiston hankkiminen 

Käytin tutkimuksessani etnografisia tutkimusmenetelmiä, joilla pyrin kokonaisvaltaisuu-

teen hyödyntäen erilaisia aineistonkeruutapoja. Etnografinen tutkimusote valikoitui tä-

hän tutkimukseen, koska tavoitteenani oli saada monipuolinen ymmärrys tutkittavasta 

kohteesta. Tutkimusote myös mahdollisti tiedonkeräämisen siitä, miten ihmiset ymmär-

tävät ympäröivää maailmaa ja omaa elämäänsä. (Hammersley & Atkinson 2007, 3; 

Huttunen 2010, 31; Rastas 2010, 65.)  

KEHUVA-hankkeen voimauttava valokuva -koulutuksen aloitti 13 Vamoksen työnteki-

jää. Heistä yksi keskeytti koulutuksen alkuvaiheessa ja kaksi koulutuksen puolivälissä. 

Työntekijöistä neljä oli pohjakoulutukseltaan sosionomi AMK. Ryhmässä oli myös toi-

mintaterapeutti AMK, fysioterapeutti/kuntoutusohjaaja AMK, psykologian kandidaat-

ti/kuntoutusohjaaja YAMK sekä kasvatustieteiden maisteri. Heillä oli täydennyskoulu-

tusta pääasiassa mielenterveys- ja päihdetyöstä. Yhdellä työntekijällä oli suoritettuna 

kognitiivinen lyhytterapiakoulutus ja yhdellä oli käynnissä yhteisöpedagogin YAMK-

tutkinnon suorittaminen.  

Koulutukseen osallistuvista työntekijöistä neljä toimi Vamoksessa yksilö- ja ryhmäval-

mentajina, kaksi etsivän nuorisotyön tekijänä, yksi uravalmentajana ja yksi lähiesimie-
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henä. Työntekijöiden aikaisempi työhistoria ulottui laajasti sosiaali- ja terveysalalle. 

Heillä oli työkokemusta esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyöstä, päihde- ja mielenter-

veystyöstä, asumispalveluista, kuntoutuksesta, työvoimapalveluista, päivähoidosta 

sekä vammais- ja vanhustyöstä.  Kaksi ryhmäläisistä ei palauttanut taustatietolomaket-

ta, jossa koulutustaustaa ja työhistoriaa kysyttiin. Tästä listauksesta on pois myös ne 

henkilöt, jotka keskeyttivät koulutuksen. 

Keräsin tutkimuksessa käyttämäni aineiston KEHUVA-hankkeessa työntekijöiden voi-

mauttava valokuva -menetelmäkoulutuksen osiossa. Kaikki työntekijät ovat hankkee-

seen osallistuessaan antaneet suostumuksensa myös tähän tutkimukseen. Ennen kou-

lutusosion alkua olin mukana seuraamassa sen sisällönsuunnittelua. Koulutuksesta 

vastasivat KEHUVA-hankkeen hankekoordinaattori sekä voimauttava valokuva -

menetelmän kehittäjä. Sisällönsuunnitteluvaiheessa varmistimme yhdessä, että tämän 

tutkimuksen aineistonkeruu saatiin solahtamaan luontevaksi osaksi koulutusta.  

Tutkimusaineisto koostui koulutettavilta työntekijöiltä kerätyistä taustatietolomakkeista, 

teemahaastatteluista koulutuksen alussa ja lopussa sekä jokaisen koulutuspäivän jäl-

keen sähköisesti Facebook:ssa suljetussa ryhmässä kerätyistä lyhyistä ajatuksista päi-

vään liittyen. Lisäksi havainnoin koulutuspäivissä ja nauhoitin osan palautekeskuste-

luista sekä kirjoitin tutkimuspäiväkirjaa.  

Eri menetelmien käyttämistä tutkimuksessa kutsutaan monimetodiseksi lähestymista-

vaksi tai triangulaatioksi. Tällä varmistetaan tutkimuksen luotettavuus, tehtyjen havain-

tojen tulkinnan rajat sekä perusteettoman varmuuden vähentäminen (Hirsijärvi & Hur-

me 2001, 39; Vilkka 2006, 25; Tuomi & Sarajärvi 2018). Etnografisen tutkimustavan 

mukaisesti aineistonkeruun aika oli melko pitkä, tässä tutkimuksessa koulutuksen sisäl-

lönsuunnittelun ja viimeisen aineistokeruun ajankohdan välillä oli lähes vuosi (Tolonen 

& Palmu 2007, 89; Huttunen 2010, 35).  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessani ei ole systemaattisesti kerättyä mitattavissa olevaa 

aineistoa. Pyysin kuitenkin ensimmäisenä koulutuspäivänä kaikilta osallistujilta tausta-

tietolomakkeilla (liite 1) perustietoja heidän pohjakoulutuksesta ja täydennyskoulutuk-

sesta sekä niihin sisältyvistä ravitsemukseen ja kehotyytyväisyyteen liittyvistä teemois-

ta. Lisäksi lomakkeessa kysyttiin aikaisemmasta työkokemuksesta ja nykyisistä työteh-

tävistä Vamoksessa. Lomakkeessa kartoitettiin myös lyhyesti osallistujien ajatuksia 

siitä, miten he määrittelevät perustehtävänsä työssään ja tavastaan kohdata nuori.  
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Primääriaineistoni tutkimuksessa oli haastattelut. Haastattelun valinta aineistonkeruu-

metodiksi oli selkeä. Haastattelu oli joustava menetelmä ja siinä olin suorassa vuoro-

vaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelutilanteessa haastateltava saattoi tuoda 

vapaasti esiin itseään koskevia tilanteita ja ajatuksia, jolloin haastateltavasta tuli aktiivi-

nen ja merkityksiä luova osapuoli tutkimuksessa. Haastattelun teemat tuottivat monita-

hoisia vastauksia, joita haastattelutilanteessa pystyi syventämään ja selventämään. 

(Tolonen & Palmu 2007, 91.) 

Haastattelumuotona käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa on keskeistä, että 

etukäteen tiedetään haastateltavien kokeneen tietyn tilanteen. Tässä tapauksessa 

kaikki haastateltavat työskentelivät samassa organisaatiossa ja kävivät läpi voimautta-

va valokuva -koulutuksen osana KEHUVA-hanketta. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Tekemiäni haastatteluja voidaan pitää myös etnografisina haastatteluina. 

Sen mukaisesti haastattelut toteutuivat tutkimuksen kenttätyön yhteydessä siitä ase-

telmasta käsin, että sekä haastateltavat että minä haastattelijana tiesimme toisistamme 

joitakin ennakkotietoja. Haastateltavat toimivat informaation jakajina omista kokemuk-

sistaan sekä koulutuksen tapahtumista. (Tolonen & Palmu 2007, 91-92.) 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muotoutui KEHUVA-hankkeen ja voimauttava 

valokuva -menetelmän teoriaperustan johdattamana ja se rajautui edelleen tutkimus-

tehtävieni myötä. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys loi raamit haastattelujen keskei-

sille teemoille ja lopullisille haastattelukysymyksille. Haastattelijana tein taustatyötä 

tutkittavan ilmiön oletettavasti tärkeistä osioista, rakenteista ja prosesseista, joiden 

pohjalta loin haastattelurungon yhdessä koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. 

Näin haastattelu suuntautui tutkittavien subjektiivisiin kokemuksiin ennalta kohdenne-

tuista aiheista. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

Koulutuksen ensimmäisellä lähipäivällä kerroin tutkimukseni tavoitteista ja toteuttamis-

tavoista osallistuville työntekijöille. Toteutin haastattelut koulutuksen alussa (11/2017) 

ja lopussa (06/2018). Haastatteluihin osallistuminen oli vapaaehtoista. Näin koulutuk-

seen osallistujilla oli vapaus rajata tutkimukseen jakamaansa tietoa. (Hammersley & 

Atkinson 2007, 106.) Haastatteluihin ilmoittautuneita oli kymmenen, joista kaksi kes-

keytti koulutuksen. Jätin nämä haastattelumateriaalit pois lopullisesta aineistosta. Lop-

puhaastatteluun osallistui yksi sellainen henkilö, joka ei osallistunut alkuhaastatteluun. 

Aineiston koko muodostui riittävän laajaksi, kun otin huomioon aineiston kokonaiskoos-

sa myös sekundaariaineistot.  
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Alkuhaastattelut (liite 2) toteutin marras-joulukuussa 2017 ensimmäisen ja toisen koulu-

tuspäivän välissä. Tein haastattelut työntekijöiden omissa työyksiköissä ja ne kestivät 

keskimäärin 60 minuuttia. Loppuhaastatteluihin (liite 3) osallistui yhdeksän henkilöä ja 

ne toteutuivat koulutuksen päätyttyä kesäkuussa 2018. Myös ne tehtiin työntekijöiden 

omissa työyksiköissä ja loppuhaastattelujen kesto oli keskimäärin 60 minuuttia. Haas-

tateltavien suostumuksella nauhoitin haastattelut ja litteroin ne kirjalliseen muotoon 

jälkikäteen.   

Havainnointi on tietoista tarkkailua: sillä saadaan esimerkiksi tietoa siitä, toimivatko 

ihmiset kuten sanovat toimivansa.  Havainnointia pidetään laadulliseen tutkimukseen 

sopivana aineistonkeruutapana, sillä havainnointitilanne on ainutkertainen ja ei siis 

toistettavissa. Havainnointi sopiikin sellaisiin tutkimuksiin, joissa kohteena on vuorovai-

kutus ihmisten välillä. (Vilkka 2006, 37-38.) 

Tekemäni tutkimuksen aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin ja siksi jäsennellyn havain-

noinnin sijaan käytin vapaata havainnointia, tarkemmin osallistuvaa havainnointia. Va-

paa havainnointi aineistokeruutapana oli haastava, koska saatu tietomäärä oli suuri ja 

muistiin kirjaaminen vaikeaa. Vapaata havainnointia tehdessäni minulla tuli olla ennak-

koon runsaasti tietoa tutkimuskohteesta, koska havainnointijaksot olivat pitkiä ja vuoro-

vaikutteisia tutkittavien kohteiden kanssa. Etnografinen tutkimusote kuitenkin mahdol-

listi sen, että kaikkea ei tarvitse pystyä havainnoimaan, joten kohdistin havainnot halut-

tuihin tarkastelunäkökulmiin. (Vilkka 2006, 40-41, Rantala 2011, 223-224.) Mahdolli-

suuteni päästä mukaan työpajojen sisällönsuunnitteluun lisäsi ennakkotietojani työpajo-

jen etenemisestä. Tämän avulla pystyin etukäteen kohdistamaan havaintojen tekemi-

sen tiettyihin ennalta valikoituihin kohteisiin.  

Havainnointijaksot kohdistuivat koko ryhmän yhteisiin koulutushetkiin, joiden kestot 

vaihtelivat koulutuspäivien välillä. Koulutuksen aikana oli useita pienryhmäkeskusteluja, 

joihin en osallistunut ja joista en siis kerännyt havainnointimateriaalia. Näiden keskus-

telujen tiivistelmät käytiin koko ryhmän kesken läpi, jolloin kirjasin niitä ylös. Kirjoitin 

havainnot ylös tutkimuspäiväkirjaan koulutuspäivien aikana ja täydentäen niiden jäl-

keen. Havainnoinnista tekemiä kirjauksia kertyi käsinkirjoitettuna 21 sivua A5-

sivukoolla.  

Palautekeskusteluja koulutuspäivien lopussa nauhoitin kahdesti. Nämä valikoituivat 

nauhoitettaviksi, koska olimme arvioineet kouluttajien kanssa ne sisällöltään erityisen 

tärkeäksi tutkimustehtävieni kannalta. Litteroin nauhoitukset kirjalliseen muotoon. Pa-
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lautekeskusteluiden litterointimateriaalia kertyi yhteensä seitsemän A4-sivua, fonttikoko 

10 ja riviväli 1,5.  

Tutkimuspäiväkirjaan kirjoitin ylös muun muassa työpajoissa työntekijöiden esittämiä 

kommentteja tehdyistä harjoitteista ja niistä heränneistä tunteista. Pyrin tekemään 

mahdollisimman tarkkoja muistiinpanoja. On kuitenkin huomioitava, että kun muistiin-

panot irrotettiin asiayhteydestään, jalostuivat ne minun oman havaintoni, kokemukseni 

ja ymmärrykseni kautta.  

6.3 Aineiston analyysi ja tulkinta 

Haastatteluilla ja havainnoinnilla keräämäni aineisto ei ollut vastaus siihen mitä olin 

tutkimassa - se oli materiaalia, jota tutkin. Tämän vuoksi aineistoa oli analysoitava eli 

sitä tuli ryhmitellä ja yhdistää niin, että sen tulkitseminen onnistui. Valintani liittyen ai-

neiston lukemisen tapaan, sen purkamiseen ja jäsentelyyn eivät ole olleet neutraaleja, 

vaan pohjautuvat esiymmärrykseeni tekstin sisällöistä, jotka olivat syntyneet aineistoa 

kerätessäni. (Ruusuvuori ym. 2010, 12; Alasuutari 2011, 31.) 

Erilaisten aineistojen yhdistämisellä ja yhtäaikaisella käytöllä toteutui tutkittavan ilmiön 

monipuolinen tarkastelu eli tiheä kuvaus (thick description). Aineistoja tarkastelua tein 

rinnakkain ja ristikkäin, jolloin ne joko täydensivät tai kyseenalaistivat toinen toistaan. 

Pyrkimyksenä oli kohteen ymmärtäminen, ei luoda taulukoita tai määriä tutkittavista 

ilmiöistä. Etnografisessa tutkimuksessa havainnointi tekee siitä nimenomaan etnografi-

aa, jota haastattelut ja muut tarkoituksenmukaiset aineistot rikastuttavat. Tässä tutki-

muksessa alku- ja loppuhaastattelut loivat tutkimusaineiston rungon, jota täydensin 

muilla kerätyillä aineistoilla. Tutkimuksessani etnografisuus oli sitä, että kontekstoin 

haastattelut tiiviisti muuhun aineistoon: ymmärrykseni haastatteluissa kartoitetuista 

asioista lisääntyivät suhteuttaessani ne haastateltavien toimintaan ja puheisiin. (Huttu-

nen 2010, 33-34; Rantala 2011, 226.) 

Alku- ja loppuhaastattelut litteroin. Koska tutkimukseni keskiössä ei ollut kieli tai sen 

käyttö, en litteroinnissa käyttänyt erityisiä litterointimerkkejä. Litteroitua materiaalia ker-

tyi haastatteluista yhteensä 99 A4-sivua, fonttikoko 10 ja riviväli 1. Tämän jälkeen tein 

haastattelurungon mukaisen teemoittelun auki kirjoitetulle tekstimassalle. Teemoittelu 

oli yhteneväinen myös tutkimustehtävien ja teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tee-

moittelun jälkeen tein haastatteluaineiston tyypittelyn eli etsin aineistosta tiivistämisen 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pirita Torvi 

45 

avulla sen olennaiset asiat. Käytössäni oli teemahaastatteluiden analyysitavat. (Saara-

nen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.) 

Analysointi eteni haastatteluaineistojen keskinäiseen keskusteluun: mitkä asiat olivat 

muuttuneet alku- ja loppuhaastattelun välillä? Tekemiäni tyypittelyjä vertailin ja rinnas-

tin edellä mainituin tavoin havainnointiaineistoon, tutkimuspäiväkirjani merkintöihin se-

kä ryhmäläisten omiin kirjallisiin muistiinpanoihin Facebook-keskusteluissa.  

Aineiston analysoinnin jälkeen tein tulosten tulkitsemista. Tulkintavaiheessa esiin tulee 

usein uusia kysymyksenasetteluja, jotka puolestaan johtavat aineiston uuteen pelkis-

tämiseen. Laadullisen aineiston tulkinnan mukaisesti huomioin ryhmittelyn lisäksi yksit-

täisiä eksakteja ilmauksia, joita tutkittavat olivat tehneet. Sidoin tulkintaa ja johtopää-

töksiä muihin tutkimuksiin, teoriakirjallisuuteen ja ajankohtaiseen keskusteluun käsitel-

tävistä aiheista. (Alasuutari 2011, 36.) 
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7 TUTKIMUKSET TULOKSET 

7.1 Muutokset työntekijän suhtautumisessa omaan itseen 

Voimauttava valokuva -menetelmäkoulutuksen alkumetreillä erityisesti lapsuuskuvien 

katseleminen herätti työntekijöissä positiivisia tunteita. Niistä saatiin iloa sekä koettiin 

kiitollisuutta kuvien olemassaolosta. Vanhojen valokuvien katselemisen huomattiin nos-

tattavan pintaan muistoja ja tapahtumia, jotka oli unohdettu: valokuvien nähtiin olevan 

konkreettisia todisteista menneisyyden tapahtumista. Työntekijöillä oli myös kokemus 

siitä, että varhaisen lapsuuden muistot sekoittuvat ajanjaksoista otettuihin valokuviin. 

Useampi työntekijä pohti, muistavatko he todelliset tapahtumat vai muistavatko he ai-

noastaan valokuvat niistä. 

Työntekijät ajattelivat, että aika ja etäisyys tuovat menneisyyteen perspektiiviä. Tämä 

mahdollistaa itsensä näkemisen valokuvissa ihastuttavana lapsena ja nuorena. Se on-

nistui siinäkin tapauksessa, vaikka tuoreita omakuvia oli vaikea katsoa. Lähes kaikkien 

haastateltavien oli vaikeaa katsella itsestään otettuja uusia valokuvia. Omiin ulkoisiin 

tekijöihin kiinnitettiin huomioita ja niihin suhtauduttiin kriittisesti. Valokuvia tarkasteltiin 

myös elämänkaaren näkökulmasta ja ne lisäsivät omaa ymmärrystä siitä, miksi on itse 

kehittynyt sellaiseksi kuin tänä päivänä on.  

Ehkä sillee sitä just miettii, että mitä sitä on ollut just tossa vaiheessa mielessä ja 
miten sitä elämää on hahmottanut ja miten se on muuttunut. Ehkä siinä on vähän 
semmosta, ehkä hakee vähän ymmärrystä sille, että miks minä olen nyt tällainen 
kuin olen. Ehkä vähän niiden valokuvienkin kautta. Sieltä saa muisteltua tietyllä 
tavalla sitä elämää. (H4) 

Työntekijöistä osa tiesi koulutuksen alussa, että omista kuva-arkistoista löytyisi myös 

kuvia, joita on vaikea katsoa. Ne liittyivät ikäviin elämänvaiheisiin kuten parisuhteen 

päättymiseen. Näiden kuvien tapahtumista koettiin olevan kulunut liian vähän aikaa ja 

siksi niihin ei haluta vielä palata. Teini-iän valokuvien katsominen mietitytti muutamaa.  

Mut sit just teiniajan kuvia ehkä vähän vaikeempi.  Niitä mä en kyllä hirveesti oo 
sillee vielä kattonut. Niissä on vielä kuitenkin sellasta, jotenkin sillon ollut sellasta 
hyvin epävarmuutta omasta itsestä. Niin nyt täytyy niihin mennä, ne on mulle tosi 
vaikee pala kattoo niitä sillee kunnolla. Vähän jänskättää ne kuvat kyllä. Mitä 
niissä sit oikeen löytyy ja mitä niissä näkee. (H2) 

Koulutuksen päätyttyä loppuhaastatteluissa yhdeksästä työntekijästä kahdeksan tun-

nisti, että katsoo omia valokuviaan eri tavalla voimauttava valokuva -koulutuksen jäl-
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keen. Jokainen mainitsi, että itseään katsoo kuvissa lempeämmin ja hyväksyvämmin 

kuin aikaisemmin. Arvostava katse itseä kohtaan ei ole helppoa ja haastateltavista 

muutama oli huomannut, että heidän tulee prosessoida asiaa edelleen kehittyäkseen.  

Ja kyllä mä niinkun olen oppinut aavistuksen lempeämmin katsomaan itseäni. 
Kyllä siinä on vielä prosessoitavaa. --- Se on tullut tän koulutuksen myötä. Mä en 
oo kauheesti liittänyt niihin sellasta tunnetta, mutta nyt niihin on oikein joutunut 
pysähtymään ja pohtimaan, ja prosessoimaan sitä asiaa. Niin että näihinhän liit-
tyy hirveesti sellasta rakkautta ja hellyyttä ja ne herättää sellasia tunnetiloja. Et 
semmonen on kyllä tullut. (H8) 

Koulutuksen myötä huomio kiinnittyi valokuvissa uudenlaisiin asioihin. Ulkonäön sijaan 

työntekijät huomasivat, että valokuvia katsellessa he tutkivat tarkemmin kuvissa olevaa 

tunnelmaa, ilmeitä ja katseita, havaittavissa olevia tunteita sekä millaisia muistoja kuvat 

herättävät. Ryhmässä toisten jakamat kuvatarinat herättivät liikutusta, kehonkieli peh-

meni ja toisen kuvia käsiteltiin varoen.  

Alussa työntekijöiden kokemus oli, että valokuvissa on helposti nähtävissä heidän ekst-

rovertit luonteenpiirteensä kuten iloisuus, avoimuus ja touhukkuus. Itselle luonteen-

omaisten harrastusten tai toiminnan parissa otetuissa kuvista työntekijät löysivät omaa 

aitoa itseään. Puolestaan introvertit eli sisäänpäin kääntyneemmät luonteenpiirteet ovat 

jääneet herkemmin omakuvissa näkymättömiin. Yksinäisyys, tarkkailevuus, herkkyys, 

syvyys ja pohdiskelevuus ovat piirteitä ja tunteita, joita työntekijät tiesivät itsessään 

olevan tai aiemmin olleen. He eivät ole kuitenkaan tunnistaneet vanhoista omakuvis-

taan näitä asioita ja koulutuksen alussa kaipasivat myös sellaista kuvastoa itsestään.  

Alkuhaastatteluvaiheessa useimmalle valokuvien merkityksellisyys muodostui paikasta, 

ihmisistä ja tapahtumista, joita kuvissa oli. Myös sellaiset kuvat olivat haastateltaville 

tärkeitä, joissa he ovat yhdessä edesmenneiden läheisten ihmisten kanssa. Useimmal-

la tällaisia yhteiskuvia oli olemassa vain muutamia.  Mainintoja tuli myös kuvista, joissa 

näkyi hyvin tunteita tai omaa ydinminuutta, joita he pystyivät kuvaa katsomalla tavoit-

tamaan.   

Loppuhaastattelussa kartoitettavana oli, että löysivätkö he koulutusharjoitteiden aikana 

valokuva-albumeistaan sellaisia kuvia, jotka nousivat heille uudella tavalla tärkeiksi ja 

merkitykselliseksi. Ilmeni, että he löysivät sellaisia kuvia, joiden avulla he ovat saaneet 

uuden näkökulman lapsuuteensa. Kolme haastateltavista kertoi nuoruuskuvista, joiden 

katsominen ei ole enää vaikeaa. Koulutus auttoi katsomaan kuvia tarkemmin ja koko-

naisvaltaisemmin, jolloin aikaisemmin epämiellyttävästä tai mitäänsanomattomasta 

kuvasta tulikin tärkeä.  
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Voimauttava valokuva -koulutukseen sisältyi kaksi parikuvausretkeä, joista ryhmäläiset 

saivat itselleen runsaasti uusia paperisia omakuvia. Loppuhaastattelussa yksi kysymys 

oli, että löytyikö näistä uusista valokuvista sellaisia otoksia, joista tuli heille erityisen 

merkityksellisiä. Kolme haastateltavista osasi nimetä tietyn tai tiettyjä yksittäisiä kuvia, 

jotka heille tällä hetkellä ovat hyvin tärkeitä. Kaikki kuitenkin saivat kuvauspäivien myö-

tä itsestään useampia mieleisiä valokuvia. Uusiin valokuviin useampi haastateltava 

kertoi saaneensa näkyviin persoonallisuuspiirteitään, jotka eivät aikaisemmin olleet 

päässeet valokuvissa näkyviin.  

Ehkä niissä tavotettiin jotain sellasta, mitä mussa ei ole tavoitettu valokuvien 
kautta pitkään pitkään aikaan. Jotain siitä niin kun mikä on mulle tärkeetä ja siitä 
jotenkin sellasesta mun sisäisestä maailmasta. Miten mä en ole pystynyt ole-
maan valokuvissa – tai mä en ole tunnistanut itseäni pitkään aikaa valokuvista. 
Mut niistä joistakin kuvista, mitä nyt tän koulutuksen aikana otettiin, niin mulle tuli 
sellanen olo, että mä tavotan ton. (H8) 

Koulutuksen alkaessa kuvien ottohetkellä työntekijät tunnistivat tulevansa tietoisem-

miksi itsestään ja omaan ulkonäköön liittyvistä seikoista. Kuvassa oleminen oli monelle 

vaivaannuttavaa ja kameran edessä rentoutuminen vaikeaa, he eivät nauti kuvattavana 

olemisesta. Yhdelle haastateltavista valokuvattavana olo oli luontevaa. Useampi oli 

kuitenkin ryhtynyt tietoisesti hyväksymään sitä, että kuvissa ei tarvitse aina olla par-

haimmillaan ja siksi antavat ottaa itsestään kuvia matalammalla kynnyksellä.  

Se on sit jos joku napsii niitä, et ei huomaa. Niin se ei haittaa tai sen on ihan ki-
vakin sitten. Kun sitä toivoo, että tulee joku sellanen aitous siitä. Että näkee siitä 
kuvasta, että tuo tyyppi tekee tuota tai se on nyt kontaktissa tohon ihmiseen tai 
sillä on joku juttu. (H7) 

Ryhmäläisten kuvausretkien jälkeen jakamat tunnelmat olivat pelkästään positiivisia. 

Luottamus parin kanssa syntyi nopeasti ja tunnelma rentoutui jo ensimmäisellä kuvaus-

retkellä. Ryhmäläiset kertoivat nähneensä toisistaan uusia puolia, päättäväisyyttä, in-

tensiteettiä, rohkeutta ja rauhaa. Ensimmäisellä kuvausretkellä osa koki vielä hanka-

luutta vapautua kameran edessä, kehua kuvattavaa tai päästä herkistymisen tilaan. 

Toisen kuvausretken jälkeen ryhmäläiset kertoivat levollisista ja taianomaisista ku-

vaushetkistä. Tutuksi tullut kuvaustilanteen vuorovaikutuksen tapa vapautti edellisker-

taa enemmän jännityksestä. Omien persoonallisuuspiirteiden näyttäminen kuvausparil-

le, heittäytyminen ja turvallinen ilmapiiri kuvattiin voimauttavaksi.  

Koulutuksen jälkeen kuvattavana oleminen oli suurimmalla osalla tullut rennommaksi ja 

helpommaksi. Yhdelle kuvissa oleminen oli edelleen epämieluisaa. Haastateltavalle, 

jolle kuvissa oleminen oli alun perinkin helppoa, ei ollut tullut asiaan muutosta. Omaan 
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itseen kuvissa suhtauduttiin nyt vähemmän kriittisesti, jolloin kuvaustilanteeseen ei 

synny niin suurta painetta onnistua. Haastateltavista muutama mainitsi myös, että ku-

vaustilanteita rentouttaa ymmärrys siitä, että itsessä on erilaisia puolia ja niiden näky-

minen valokuvissa ei ole huono asia. Myös erilaiset tunteet saivat näkyä valokuvissa. 

Sit mä menin siihen valokuvattavaks ja hän otti meistä kuvia. Ja sit sellasen pe-
rinteisen kameraan kattomisen sijaan – tai kyllä me sellasiakin kuvia otettiin – 
mut sit mulla tuli sellanen, että mä haluan kattookin mun tytärtä. Ja katsoo häntä 
lempeästi siinä tilanteessa. --- Ja unohdin vetää vatsaa sisään! Ja kyllä se sit 
niistä kuvista näkykin, mut sit mä olin, että ihan sama. Se katse oli kuitenkin siinä 
se tärkein. Ja se tuli hirveen spontaanisti. Ei mulla ollut yhtään sellanen, että mä 
edes mietin sitä vaan se tuli heti, että mä haluan niin kun kattoo tässä. (H8) 

Koulutuksessa tehtävien harjoitteiden myötä on todennäköistä, että ne herättävät poh-

dintoja, oivalluksia ja pidempiä henkilökohtaisia prosesseja. Loppuhaastattelussa osal-

listujat kertoivat muun muassa harjoitteiden herättäneen mielenkiintoa omaa itseä koh-

taan, omien persoonallisuuspiirteiden tutkailua, ymmärryksen lisääntymistä sekä arvos-

tusta itseä kohtaan. Haastatteluissa mainittiin muutaman kerran harjoitteiden kautta 

tullut oivallus siitä, että mielikuvat omasta menneisyydestä saattavat olla jumiutuneita 

ja vääristyneitä, joita on mahdollista oikoa valokuvien avulla. Tätä kautta haastateltavis-

ta muutama oli löytänyt uudenlaista ymmärrystä omaan henkilöhistoriaan, nähnyt sitä 

etäämpää kokonaisuutena ja kyennyt hyväksymään menneisyyden tapahtumia.  

Tässä tutkimuksessa yhtenä tarkastelukohteena on siis voimauttava valokuva -

menetelmäkoulutuksen vaikutus muutokseen ihmisen tavassa tarkastella itseään, omia 

erilaisia puolia ja sisäistä maailmaa. Prosessin myötä haastateltavat mainitsivat muun 

muassa katsovansa itseään eheyttävämmin: minun ei tarvitse suhtautua itseeni niin 

ankarasti ja yrittää jatkuvasti muuttaa itseäni. Toisaalta voin itse määritellä millaisena 

haluan, että minut nähdään – minun ei tarvitse olla sitä, mitä joku muu ajattelee.  

No varmasti ainakin jotkut asiat on selkiytynyt. Että on ajatellut jotain sinne päin, 
mutta nyt se antaa sellasta vahvistusta tietyille asioille, mutta on se tuonut uutta-
kin. Jotkut puolet, jotka on tiennyt olevan, mutta nyt ehkä näkee, että ne onkin 
isommassa roolissa tai sanotaan että ne tasot vaihtelee tietyllä lailla. (H7) 

Voimauttava valokuva -menetelmäkoulutukset on rakennettu aina siten, että koulutet-

tava käy menetelmän mukaista prosessia läpi ensimmäisenä itse. Tämän jälkeen kou-

lutettavat harjoittelevat menetelmän mukaista työskentelyä oman perheenjäsenensä 

kanssa. Mikäli koulutettava on hoivatyön ammattilainen, hän pääsee vasta koulutuksen 

loppupuolella käyttämään menetelmää asiakkaan kanssa. Kartoitettavana oli Vamok-
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sen työntekijöiden kokemuksia siitä, että miten he kokivat menetelmän sisäistämisen 

tapahtuneen, kun koulutusprosessi tapahtui oman itsen kautta.  

Loppuhaastattelussa jokainen haastateltava kertoi, että voimauttava valokuva -

menetelmän sisäistämisessä on ehdottoman tärkeää, että koulutus tapahtuu edellä 

kuvatussa järjestyksessä. Haastateltavat perustelivat mielipidettään eri tavoin. Koulu-

tuksen aikana työntekijä prosessoi omaa itseään ja näin oppii tuntemaan itseään pa-

remmin. Koulutusprosessin aikana lisääntyy ymmärrys siitä, että jokainen kaipaa osak-

seen hyväksyvää katsetta: minun pitää työntekijänä osata olla lempeä itselleni, jotta 

voin olla sitä asiakkaalle ja auttaa tätä olemaan myös itse itselleen lempeämpi.  

Haastateltavista suurin osa nosti esiin omakohtaisen kokemuksen tärkeyden sellaisen 

menetelmän käytössä, jossa ollaan tunteiden, muistojen ja kokemusten äärellä. Tämä 

vähentää työntekijän toiminnasta kliinisyyttä ja teknisyyttä. Omakohtainen kokemus 

lisää työntekijän varmuutta voimauttava valokuva -menetelmän käyttämisessä. Koulu-

tuksen aikana saadut omat kokemukset sekä muiden koulutusryhmäläisten jakamat 

kokemukset kasvattavat työntekijän herkkyyttä nähdä, minkä teemojen äärelle kannat-

taa pysähtyä työskentelyn aikana ja mihin suuntaan mahdollisesti johdattaa sitä.  

Haastatteluissa tuli myös muutama maininta siitä, että voimauttava valokuva -

menetelmästä tulee tekijälleen tärkeä, koska koulutusprosessi on niin henkilökohtainen 

ja mahdollisesti koulutettavalle itselle oman elämän näkökulmasta merkityksellinen. 

7.2 Muutokset työntekijän suhtautumisessa omaan kehoon 

Koulutuksen alussa tehdyissä haastatteluissa puolet haastateltavista kertoivat, että 

heidän oli vaikeaa olla tyytyväinen omaan kehoon. Kertyneet lisäkilot kehossa, iän mu-

kanaan tuomat muutokset tai kehon toiminnalliset vaikeudet tuntuivat haastateltavista 

epämiellyttäviltä. Erityisesti luontaisesti pienikokoisissa haastateltavissa viimeisten 

vuosien aikana tapahtuneet kehon muutokset nostivat pintaan hämmennyksen tunteita.  

Niin onhan se naurettavaa, että sua häiritsee sellaset asiat kun ei sulla oo oi-
keesti mitään ongelmaa. Mutta en mä silti voi sille mitään, että jos se häiritsee 
niin sit se häiritsee. (H4) 

Tällä hetkellä keho herättää vähän ristiriitaisia tunteita: olen tällä hetkellä vähän 
vihainen mun keholleni joskus, kun se ei toimi sillä tavalla kuin minä haluaisin. Se 
ei ole sellainen kuin minä sen haluaisin olevan. (H2) 
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Loput kokivat olevansa koulutuksen alussa melko tyytyväisiä omaan kehoonsa. Muu-

tama heistä vertasi tuntemuksiaan aikaisempaan aikaan, jolloin heillä on ollut kehonku-

vaan liittyviä haasteita, syömishäiriöoireilua, fyysisiä rajoitteita tai muita kehotyytyväi-

syyttä alentavia tekijöitä. Muutama suhtautui kehoonsa neutraalisti, heitä eivät sen 

puutteet häirinneet merkittävästi. 

En mä oo mielestäni mitenkään erityisen tyytymätön, mun keho kuitenkin toimii, 
mä pystyn tekemään asioita, se ei estä mua. (H8) 

Alkuhaastattelujen aikaan kolme haastateltavista pyrki tietoisesti hyväksyvämpään ja 

lempeämpää tapaan suhtautua omaan kehoon. He näkivät kehossaan puutteita, mutta 

pyrkivät kehon muokkaamisen sijaan samaan muutosta nimenomaan tapaansa arvos-

taa kehoaan paremmin. Muutamalle oman kehon arvostaminen on ongelmatonta sil-

loin, kun keho toimii ja on terve ja kokonaisvointi on hyvä. Vaikeampina päivinä arvos-

taminen puolestaan vähenee. Yksi haastateltavista oli käsitellyt asiaa runsaasti ja siksi 

oli haastatteluhetkellä tilanteessa, jossa hän pystyi oman kehon eri puolien arvostami-

seen. 

Mut nyt on sellanen olo, että varmaan on tapahtunut omassa kehossa jotain sel-
lasta, että vaatii työskentelyä kyllä aika paljon nyt. Mulla on tullut sellanen olo nyt 
ihan tän syksyn aikana, et hyväksyis. Se on se mikä on mulle nyt se haaste täs 
kohtaan nyt. Ja enemmänkin mä ajattelen sitä enemmänkin sellasena hyväksy-
mishaasteena nyt ekaa kertaa itseasiassa, enkä laihdutushaasteena. (H3) 

Omassa kehossa arvostettiin erityisesti sen toimivuutta: kun keho ei rajoita tai estä 

liikkumista, ei ole kipuja. Useampi haastateltavista pystyivät nimeämään kehossaan 

yksittäisiä kohtia ja piirteitä, joista pitivät. Tällaisia olivat esimerkiksi hampaat, hymy ja 

kehon lihaksikkuus. Monelle haastateltavista oli vaikeaa arvostaa sellaisia asioita, joi-

hin he eivät pysty itse vaikuttamaan, mutta joista eivät pidä, kuten jalan koko, kasvojen 

muoto, pieni suu, kehon epäsymmetrisyys ja oma pituus. Haastateltavista löytyi kuiten-

kin myös sellaisia, joille juuri nämä vaikuttamattomissa olevat kehon piirteet oli helppo 

hyväksyä osana omaa itseä. Muutamalla oli kokemus liikakiloista, joiden myötä kehos-

sa oli löysyyttä, selluliittia tai muuta sellaista, jotka heidän oli vaikeaa hyväksyä itses-

sään.  

Koulutuksen päätyttyä tarkastelun alla olivat työntekijöiden ajatukset omasta kehostaan 

puoli vuotta myöhemmin. Kolme haastateltavista koki, että heidän kehotyytyväisyyten-

sä on pysynyt puolen vuoden aikana samana eli siihen ei ole tullut muutosta positiivi-

seen tai negatiiviseen suuntaan. Muut löysivät hyvään suuntaan kulkeneita muutoksia 

kehotyytyväisyydestään. Esimerkiksi prosessointia sen eteen, että haastateltavat hy-
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väksyisivät kokemansa kehon puutteet (toiminnallisuuden vaikeudet, kipu, ulkonäölliset 

piirteet) oli mennyt eteenpäin. Yhdellä koulutuksen aikana alkanut raskaus on lisännyt 

kehokiitollisuutta.  

Kolme haastateltavista kertoi, että puoli vuotta myöhemmin he pystyivät huomattavasti 

paremmin hyväksymään kehonsa sellaisenaan. Ikuisesta laihduttamisajatuksesta ja 

tarpeesta näyttäytyä mahdollisimman solakalta, oli päästy irrottautumaan. Tästä koet-

tiin ylpeyttä. Kasvanut armollisuus omaa kehoa kohtaan oli myös lisännyt yhdellä haas-

tateltavista hyväksyvää katsetta muiden kehoja kohtaan. 

Ja ehkä muitakin ihmisiä sillee armollisemmin. Että aikasemmin on saattanut olla 
sillee, että mitäs toikin tollasissa minishortseissa menee. Ja nyt on vaan sillee, et 
vitsit miten siistii, et todellakin kaikille minishortsit, jotka haluaa niitä pitää. Tai sit 
mä mietin tai yritän kauheesti kääntää sitä myös itseeni, sitä ajatteluu. Et jos mä 
en jollekin kelpaa sillee, että mulla on reisissä selluliittia niin soronoo tai sillee. 
(H1) 

Se on ihan hölmöö oikeesti selittää tai tulee sellanen olo, et miten tää on voinut 
mennä niin paljon eteenpäin tää juttu. Et onks tää nyt vähän hehkutusta. Mut kyl 
kun mä tossa pysähdyin lukemaan sitä tekstiä sillon. Niin oon siitä kyllä tosi tyy-
tyväinen ja vähän ylpeäkin, et oon nyt enemmän sinut, että voin olla niin kun 
näin. Ja sit se kun tunnistin sen. Mä tunnistin sillon sen hirveen hyvin syksyllä, et-
tä nää asiat mun pitää jotenkin pureskella, et nyt kun ei oo tyytyväinen. Et joko 
mä rupeen laihduttamaan tai sit mä hyväksyn itteni näin. (H3) 

Voimauttava valokuva -koulutus on edellä mainittujen lisäksi muuttanut haastateltavien 

suhtautumista omaan kehoon esimerkiksi lisäämällä ymmärrystä siitä, että jokainen on 

valokuvissakin muutakin kuin ulkokuori. Koulutuksen aikainen keskustelu oman itsen ja 

kehon arvostamisesta oli lisännyt kiitollisuutta omassa kehossa toimivia asioita koh-

taan. Voimauttava valokuva -menetelmästä oli tarttunut ajatus siitä, että omaa kehoa 

voi lähestyä siinä olevien hyvien elementtien kautta, ei aina kehon puutteista käsin. 

Haastateltavat kokivat medialukutaitonsa hyväksi ja erottavansa kuvastosta esimerkiksi 

kuvankäsittelyllä muokatut valokuvat. Kuusi haastateltavaa oli vakuuttuneita siitä, että 

mediassa näkyvä kuvasto ei vaikuta lainkaan heidän omaan kehotyytyväisyyteensä. 

Kaksi haastateltavaa tunnistivat, että löytävät kuvastosta kehotyyppejä, joita ihailevat 

(esimerkiksi urheilullisuus) tai puolestaan eivät koe miellyttäviksi (esimerkiksi kehonra-

kentajan vartalomalli). Yksi haastateltavista mainitsi, että mediassa vellova terveyspu-

he vaikuttaa osaltaan siihen, miten hän ajattelee omasta kehostaan. 

Siis joo kyllä varmaa se ja sit se sellanen tietynlainen terveyspuhe, mitä on niin-
kun hirveen paljon. Et mitkä on jotkut BMI:t ja minkä jälkeen tulee sitä ja tätä. 
Sellasta toisaalta hyvää, mutta toisaalta sellasta aika terveyspropagandaa. (H6) 
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Varmaan sellanen mediakuvakin ja ne yhteiskunnan ”keskimittainen nainen on 
tällainen”. Et ehkä ne on siihen vaikuttanut, mutta en mä koe, että niin paljoo. 
(H9) 

Suurin osa haastateltavista ei maininnut vertaavansa omaa kehoa muiden ihmisten 

ulkonäköön. Kolme haastateltavista mainitsi huomioivansa elinympäristöstään toisi-

naan sellaisia ihmisiä, joiden tapa käyttää kehoaan inspiroi. Tämä motivoi heitä kiinnit-

tämään omassa kehossaan huomiota enemmän ryhtiin, kehonhallintaan tai muuhun 

sellaiseen. Kaksi haastateltavaa kertoi vertaavansa omaa kehoaan tällä hetkellä siihen, 

mitä se on ollut aikaisemmin. 

Haastateltavista osa ei tunnistanut saavansa juurikaan omaan kehoonsa liittyvää pa-

lautetta ja muiden mielipiteillä ei ole ollut heille enää aikuisiällä merkitystä. Kaksi haas-

tateltavaa kertoi saavansa vanhemmaltaan ulkonäköön liittyviä negatiivisia huomautuk-

sia. Muutamalle oli tärkeää saada hyväksyntää ja kehuja arjessa. Positiivisia komment-

teja haastateltavat saivat lähipiiriltään ja työpaikalla silloin tällöin. Kaikki kokivat elävän-

sä kuitenkin pääosin joko neutraalissa tai kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä 

kehoon liittyvissä asioissa.  

Mä en halua, että mun lähipiiri katsoo mua jotenkin mun kehon kautta. Ja ne on 
jotenkin niin sellasia intiimejä ja henkilökohtaisia asioita, että ”onpas sulle vähän 
kertynyt ylimäärästä”, ei tollasta saa kommentoida! (H5) 

Positiiviset kommentit ilahduttavat, mutta herättävät myös toisinaan ristiriitaisia tunte-

muksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin haastateltavien kehoa on kommentoi-

tu siten, että kommentti ja oma kokemus eivät vastaa toisiaan.   

Niin ja sit tulee sellanen olo, että enks mä sit ennen oo ollut kivan näkönen tai 
ooks sä niinku aina ajatellut, että ompa toi nyt vähän ylipainonen tai jotain. Et 
niinkun nyt pitää niinku kehua. (H1) 

Että haluaa vastata sitä kuvaa mikä muilla on. Et ehkä sitä kautta se on, et miten 
niinkun muut näkee mun kehoni, niin mä haluisin elää sen mukaan. Et se ei ois 
se illuusio. Niinkun mä sanoin, niin mulla keho antaa mulle anteeks, kun muut ei 
tiedä kuinka in-aktiivinen mä oon. Koska mun keho näyttää siltä, että mä en oo 
niin in-aktiivinen. Mä haluisin ehkä vastata sitä, miltä mun keho näyttää. (H9) 

Selvitettävänä oli koulutukseen osallistuneiden kokemuksia siitä, miten KEHUVA-

hanke yhdessä voimauttava valokuva -koulutuksen kanssa on muuttanut heidän suh-

tautumistaan omaan kehoonsa. Loppuhaastatteluissa enemmistö haastateltavista ei 

tunnistanut näillä olleen vaikutusta tai vaikutus on ollut vahvistavaa suhteessa heidän 

omaan kehotyytyväisyyteensä.  
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Teoreettisen tiedon saaminen ravinnosta ja hyvinvoinnista, omien ruokailutottumusten 

ja ruokasuhteen pohtiminen sekä keskustelu ruokailun yhteisöllisyydestä oli ollut kui-

tenkin haastateltavien mielestä mielenkiintoista ja ymmärrystä lisäävää. Näiden myötä 

muutama oli saanut joitakin oivalluksia omista tavoistaan. Yleisesti haastateltavat olivat 

huomanneet, että he voivat suhtautua myötätuntoisemmin myös omiin syömisiin ilman 

syyllisyyttä. Muutama mainitsi, että heillä on lisääntynyt halu pitää huolta omasta ke-

hosta ja hoitaa hyvinvointia esimerkiksi aikaisempaa paremmilla ruoka-ainevalinnoilla. 

No onhan se sen syömisenkin kannalta, et sekin oli prosessi kun sä jouduit poh-
timaan sitä omaa syömistä ja niitä ruokailutottumuksia ja sitä, että mitä sä pidä 
tärkeenä tavallaan siinä syömisessä, minkälaiset ne hetket on. Onhan ne tuonut, 
molemmat yhessä ymmärrystä siitä ja ymmärtämistä tavallaan, että en mä syö-
kään epäterveellisesti vaan mä syönkin ihan terveellisesti. Ja se että me syödään 
yhdessä, on se tärkee juttu. (H5) 

Alkuhaastattelussa kolme oli vahvasti sitä mieltä, että heidän oma kehonkuvansa ei 

vaikuta nuorten kanssa tehtävään työhön millään lailla. He kokivat pystyvänsä sulke-

maan omaan kehoon liittyvät tyytymättömyydet asiakastyön ulkopuolelle. Loput haasta-

teltavista kertoivat, että omat kokemukset ja kamppailut kehonkuvan kanssa lisäävät 

myötätuntoa ja ymmärrystä nuoria kohtaan. Ne myös vahvistavat haastateltavien aja-

tuksia siitä, että he haluavat viestittää entistä selkeämmin nuorille itsensä hyväksymistä 

kaiken kokoisina ja näköisinä, kaikista ympäristön luomista vaatimuksista huolimatta. 

Niin tavallaan se, et jos on se kokemus siitä, et on kans taistellut kehon kanssa 
tai taistelee jatkuvasti sen kuvan kanssa, että millasta on naiseus tai millasta on 
olla hyväksytty katukuvassa tai omana itsenään täällä. Niin se kuitenkin tuo em-
patiaa siihen suhteeseen ja sellasta ymmärrystä. Ja mä aattelen, että se tuo 
myös sellasta sanatonta ymmärrystä joidenkin nuorten kaa. (H6) 

7.3 Muutokset työntekijän ammattiroolissa ja valtakäsityksessä 

Käytän seuraavissa osioissa asiakas-termin synonyyminä myös termiä nuoret, koska 

työntekijät viittaavat aineistossa Vamoksen asiakasnuoriin. Vamoksessa ei juuri käyte-

tä termiä asiakas, vaan kaikkia puhutellaan nimeltä ja yleisemmin nuorina. 

Alkuhaastattelussa muutama työntekijöistä kuvasi ammattirooliaan kaverilliseksi tai 

vertaiseksi. Kaksi mainitsi erikseen, että heidän ammattirooli ei nimenomaan ole kave-

rillinen vaan aikuinen tai työntekijä. Loput asettivat itsensä jonnekin näiden kahden 

väliin, riippuen työtehtävistä Vamoksessa. Yksikään haastateltavista ei kokenut ole-

vansa viranomainen asemassaan Vamoksessa. Alkuhaastattelussa kaikki asemoivat 

ammattiroolinsa melko lähelle asiakasta, riippumatta siitä miten he kuvasivat rooliaan. 
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He kokivat olevansa nuorille keskustelun ja ajatusten herättelijöitä, rinnalla kulkijoita, 

peilejä, luotettavia ja turvallisia aikuisia.  

Se on sellanen, nuoresta riippuen, joidenkin kohdalla vähän sellanen kaverilli-
sempi, toisten kohdalla vähän sellanen äidillisempi ja toisten kohdalla mä oon 
enemmän sellanen oma itseni ja toisten kohdalla vähän sellanen tiukkis. Et se 
mun ammatirooli on aika sellanen muuntuva. (H1) 

Alkuhaastattelussa kartoitettavana oli myös se, mihin ammattirooli työntekijää velvoit-

taa. Kyseessä ei ollut työsopimukselliset velvollisuudet. Työntekijöitä ohjaavat Vamos-

palveluissa laki, yleinen sosiaalialan eettinen säädöstö, sekä Helsingin Diakonissalai-

toksen ja Vamoksen oma arvopohja. Työn sisällöllisistä asioista työntekijän velvollisuu-

tena on huolehtia tavoitteiden asettamisesta työskentelylle nuoren kanssa ja niitä koh-

den menemisestä. Työntekijän velvollisuus on ylläpitää yhteistyötä ja yhteydenpitoa 

niin nuoren kuin tämän verkostonkin kanssa. Työntekijän vastuulla on myös valita työs-

kentelytavat tai toimenpiteen siten, että niiden voidaan osoittaa olevan nuoren par-

haaksi. 

Alkuhaastatteluissa tuli myös mainintoja velvollisuudesta mahdollisuuksien näyttämi-

sestä ja nuoren tukemisesta yleisesti hyvää kohden. Nuoren tukeminen identiteetti-

työssä: auttaa nuorta etsimään omaa itseään, omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Työn-

tekijän velvollisuuteen kuuluu olla kannustava, mutta silti rehellinen. Työntekijän tulee 

olla nuoren luottamuksen arvoinen ja pystyä kunnioitukseen sellaistenkin asiakkaiden 

kanssa, joiden kanssa se on haastavaa. Haastatteluissa ilmeni myös työntekijän velvol-

lisuus ymmärtää oman työn ja osaamisen rajat: missä asioissa Vamos-palveluissa voi-

daan nuorta auttaa ja milloin eteenpäin ohjaaminen on tarpeellista oikean avun saa-

miseksi.  

Alkuhaastatteluissa kuusi työntekijää vastasi, että heillä on ehdottomasti ammattilaise-

na valta-asema asiakkaana olevaan nuoreen. Valta-asema näyttäytyi heidän mukaan-

sa esimerkiksi tiedollisena valtana: työntekijällä on todennäköisesti huomattavasti 

enemmän tietoa olemassa olevista palveluista, koulupaikoista, työmahdollisuuksista ja 

tukijärjestelmistä, joiden esittämistä nuorille he valikoivat oman näkemyksensä mukai-

sesti. Valta-asema mahdollistaa neuvomisen, ohjaamisen, ideoiden esittämisen ja mie-

lipiteen kertomisen, joilla on merkittävä vaikutus nuoren päätöksentekoon. Työntekijä 

päättää usein tapaamispaikasta tai -ajankohdasta, sekä työskentelyssä käytettävistä 

toimintatavoista. 
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Valta-asema herätti työntekijöissä ristiriitaisia tuntemuksia. Se sisältää vastuuta siitä, 

miten asiansa nuorelle esittää, miten valtaa käyttää. Haastateltavista muutama esitti, 

kuinka vallan väärinkäytöllä on myös Vamoksen palvelumuodossa vahingollisia seu-

rauksia asiakkaille. Kaksi haastateltavista näki valta-aseman olevan myös parhaimmil-

laan apuväline asiakkaan auttamisessa. Sen avulla työntekijä voi muun muassa joskus 

raivata tietä sellaisten palveluiden piiriin, johon asiakkaalla ei itsellään ole vaikutusval-

taa.  

Valta-asemakin on sellanen, joka saatetaan usein ymmärtää sellasena.. tai ’Va-
moksessa nyt ei ainakaan ku me ollaa niin tämmösiä yhteisöllisiä, et täällä nyt ei 
ainakaan mitää valta-asemaa oo.’ Mut onhan! Mähän saan tästä palkkaa. Et en-
hän mä täällä kaheksaa tuntia päivässä ihan ilmaseks olis. Et on mulla sillä taval-
la se ammattilaisen rooli siinä. Mut on myös tosi hyvä myöntää se itellensä, että 
vaikka sä olisit kuinka kohtaava ja avoin ja ammatillinen ja hieno ihminen duunis-
sa, niin oot sä silti aina valta-asemassa suhteessa siihen ketä sä autat. (H1) 

Kolme työntekijää olivat puolestaan haastatteluissa melko varmoja siitä, että heillä ei 

ole työntekijöinä valtaa suhteessa nuoreen Vamoksen palveluissa. Heidän näkemyk-

sensä oli, että nuori saa päättää kaikesta itse, he eivät voi pakottaa nuorta mihinkään. 

He tunnistivat valta-asemansa olevan kuitenkin olemassa suhteessa nuoren verkos-

toon tai kuten aikaisemmin mainittu, se voi mahdollistaa nopeamman pääsyn palvelu-

jen piiriin. 

En oo koskaan ajatellut tollasta asiaa – valtaa. Onks mulla valtaa? Ei toivottavas-
ti, en mä tiiä. (H3) 

Vaan että kyllä mä ite aattelen, että se kohtaaminen on aika tasapuolinen, et sii-
nä ei paljon vallan elementtejä oo. Ja toinen juttu on, se että mä oon aina – tai 
mä oon valmis antamaan sen vallan myös pois. Ja jos ajatellaan, että mun tär-
kein tehtävä on tehdä itseni tarpeettomaksi. Niin se myös kertoo siitä, että siitä 
vallasta luopuminen on yhtäläinen. (H5) 

Voimauttava valokuva -menetelmässä puhutaan työntekijän valta-aseman tiedostami-

sesta ja siitä luopumisesta, jotta voimaantumisen ilmapiiri on mahdollista. Työntekijän 

tulee luopua ammatillisesta tietämisestään – työntekijällä ei ole tieota, mikä asiakasta 

auttaa tai menetelmää käytettäessä voimauttaa. Koulutuksen päätyttyä loppuhaastatte-

luissa kysyttävänä oli työntekijöiden ajatukset tästä voimauttavan valokuvan viestistä.  

Useampi työntekijöistä toi esille, että he kokevat Vamoksen työotteen olevan lähtökoh-

taisesti hyvin tämänkaltainen ja siksi esitetty näkökulma valtaan ei ole ristiriitainen hei-

dän nykyisen työn tekemisen tapojen kanssa. Työtekijöiden ajatuksen vallasta tai sen 

käytöstä eivät siis muuttuneet koulutuksen aikana. Haastatteluissa keskustelussa oli 

myös se, kuinka organisaation tavoitteet ja työnantajan antamat työn tekemisen tavat 
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joko luovat tai poissulkevat olosuhteet, joissa vallan luovuttaminen asiakkaalle on 

mahdollista. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut perustuvat lähtökohdiltaan 

vapaaehtoisuuteen ja esimerkiksi asiakkuuden aikarajoituksia ei ole organisaation puo-

lelta asetettu. Työntekijöillä ei ole suoraa päätäntävaltaa asiakkaan asioissa. Haastatel-

lut Vamoksen työntekijät kokivat olevansa sitoutuneita tähän toimintamalliin ja siksi 

heillä ei ole henkilökohtaisia intressejä käyttää asemansa tuomaa valtaa väärin. 

Muutamalla työntekijällä oli pohdintaa siitä, miten nuoren kanssa toisinaan tulee työs-

tää pitkän aikaa sitä, että nuori suostuu ottamaan vallan itselleen. Tätä harjoitellaan 

pienin askelin. Yksi työntekijä koki, että hänen tulee ammattilaisena edelleen harjoitel-

la, jotta tunnistaa ja huomioi mahdollisen vallankäyttönsä suhteessa asiakkaaseen. 

Tällä hän viittasi nimenomaan sellaisiin tilanteisiin, joissa hän saattaa hyväntahtoinen 

ongelmanratkaisuajatus mielessään painostaa nuorta tilanteeseen nähden liikaa tavoit-

teiden suuntaan. Hän piti erityisen paljon voimauttava valokuva -menetelmässä siitä, 

että asiakasta tai hänen elämäntilannetta ei pyritä tavoitteellisesti muuttamaan. Jos 

voimauttava valokuva -prosessin aikana jotakin sattuu muuttumaan, niin sitten niin käy. 

7.4 Muutokset työntekijän ammatillisessa kohtaamisessa 

Työntekijöiden näkemys hyvästä asiakaskohtaamisesta oli melko yhteneväinen. Heiltä 

tuli useita mainintoja siitä, että kohtaaminen on onnistunut, kun työntekijä pystyy itse 

olemaan aito ja läsnä oleva. Silloin kun nuori on tullut todella kuulluksi ja ehkä uskal-

tautunut kertomaan asioistaan. Työntekijöiden mielestä hyvän kohtaamisen myötä asi-

oita liikahtaa työskentelyssä eteenpäin ja syntyy jonkintasoisia oivalluksia. Esimerkkejä 

kohtaamisen onnistumisesta on myös nuoren saapuminen paikalle ja halu tavata uu-

destaan.  

Se jotenkin niinkun kantaa pidemmälle, mitä siinä tapahtuu tai sille on jatkoa. Niin 
sillon kohtaaminen on hyvä. Kyllä mä mietin myös sitä, että kyllä se on joku sel-
lanen tunnekokemus myös, kyllä sen tuntee. Sitähän ei voi tarkkaa tietenkään 
tietää, mitä se toinen tuntee. Mut jotenkin sitä kuitenkin vähän uskoo siihen, että 
jos on jonkinlainen tunne itsellä niin se voi olla sinne päin myös sillä toisella ihmi-
sellä. (H7) 

Kolme työntekijää pohti myös onnistuneen kohtaamisen tunnistamisen vaikeutta. He 

uskoivat, että kaikki tapaamiset vievät asioita jollakin tasolla eteenpäin. Tapaaminen 

voi olla onnistunut myös silloin, kun nuori ymmärtää palvelun olevan toimimaton hänel-

le tai vääränaikainen ja päättää lopettaa työskentelyn. Myös tapaamisessa esiintyvä 
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nuoren ahdistuneisuus voi johtua hänen ymmärtäessään jotakin itsestään ja lopulta 

tuottaa jotakin hyvää nuoren elämään. 

Alkuhaastatteluissa kysyttiin lisäksi työntekijöiden kokemuksia sellaisista kohtaamisista 

nuoren kanssa, jotka eivät olleet heidän mielestään onnistuneita. He tunnistivat tilantei-

ta, joissa kontaktia ei synnyt työntekijän ja nuoren välille. Nuori saattaa olla poissaole-

va, ahdistunut tai kärsiä vakavista mielenterveysongelmista. Työntekijä saattaa kokea 

kohtaamistilanteessa keinottomuutta auttaa nuorta. Kohtaaminen on haastateltavien 

mielestä myös epäonnistunut silloin jos, työntekijän omat ajatukset ovat muualla ja hän 

on hajamielinen. Nuoren luottamuspula työntekijää kohtaa, nuoren haluttomuus puhua 

rehellisesti ja molemminpuolinen väärinymmärretyksi tuleminen mainittiin myös haas-

tatteluissa. Kohtaaminen on epäonnistunut, jos nuoren kokemus on, että ei ole tullut 

kuulluksi. 

Ehkä tietenkin siitä nuoren energian määrästä. Se voi myös olla joskus omakin 
energian määrä, et se on liian vähäinen. Et siihen ei jotenkin synny sellasta 
energiaa. Jos vaikka huomaa, että mä olen ollut tässä äänessä suurimman osan, 
niin ei tää välttämättä ollut niin hyvä. Jotenkin sen sit siitä nuoren reaktiosta 
huomaa. (H7) 

Alkuhaastattelussa työntekijät kertoivat yhteyden rakentamisesta nuoren kanssa ja 

miten he saavat nuoret luottamaan itseensä. Moni haastateltava uskoi siihen, että yh-

teys ja luottamus syntyy antamalla suhteelle aikaa. Vamoksen asiakasnuorille aikuisiin 

luottaminen ei ole itsestään selvää ja siksi rauhallinen tahti työskentelyssä on tarpeen. 

Tapaamisia tulee kuitenkin olla riittävän usein ja nuorella oltava kokemus siitä, että 

työntekijään voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Luottamuksen syntymisessä on 

merkittävänä tekijänä Vamoksessa asiakkuuden vapaehtoisuus: nuori saa itse päättää 

haluaako käydä tapaamisissa tai mitä haluaa elämästään jakaa ja kertoa työntekijälle.  

Työntekijöiden kokemusten mukaan nuori arvostaa rehellisyyttä ja sitä, että työntekijä 

ei toimi selän takana. Luottamus vahvistuu, kun työntekijä ottaa puheeksi myös vaikeita 

asioita. Lupauksien pitäminen on sekin ymmärrettävästi merkittävä tekijä työskentely-

suhteessa.  

Yhteyden rakentamista nuoreen edesauttaa hänen mielenkiinnonkohteisiinsa paneu-

tuminen. Helpoista ja mukavista asioista puhuminen luo tietä myös vaikeista asioista 

keskustelemiselle. Yhdessä tekeminen ja kokemusten jakaminen ovat niin ikään suh-

detta syventäviä työtapoja.  
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Alkuhaastattelujen pohjalta voidaan huomata, että Vamoksen työntekijöiden tapa koh-

data nuori, on samansuuntainen kuin miten hyvä kohtaaminen ymmärretään voimaut-

tava valokuva -menetelmässä. Koulutuksen jälkeen työntekijöiden mietteet arvostavan 

kohtaamisen tavoista olivat saaneet menetelmäopista vahvistusta. Useampi työntekijä 

kertoi, että luottaa nyt entistäkin paremmin itselle luontaiseen tapaan kohdata nuori 

ilman ennakko-oletuksia. Työntekijällä on lupa olla asiakastilanteessa ihminen ihmiselle 

sen sijaan, että heidän tulisi ylläpitää rooleja ammattilaisesta ja autettavasta. Vamok-

sessa on lupa antaa nuorelle aikaa mahdollisen tehottoman suorittamisen sijaan. 

Kaksi haastateltavaa oli koulutuksen aikana ymmärtänyt, että he voisivat omassa työ-

tavassaan entisestään lisätä positiivisten asioiden ääneen sanoittamista. Koulutuksen 

aikana tehdyt harjoitteet olivat osoittaneet, että ihan jokainen ihminen kaipaa ja tarvit-

see osakseen kehuja ja kauniita sanoja. Nuorille toteutetussa ryhmässä koettiin va-

pauttavalta, että nuoria sai kehua varauksetta. Yksi työntekijästä oli kokenut lämpimän 

ja nuoreen uskovan puheen lisänneen nuoren toimintakykyä. Hän oli nuoren kanssa 

pitkään pyrkinyt ratkaisemaan opiskeluun liittyvää hankaluutta. Kannustamisen sijaan 

työntekijä ryhtyi sanoittamaan enemmän ääneen ajatuksiaan siitä, kuinka nuori on ’hy-

vä tyyppi’ ja kuinka hänen arvokkuutensa ihmisenä ei ole riippuvainen suoriutumisesta 

opiskelussa, ja lopulta tämä sysäsi asioita liikkeelle. 

Ehkä sellasta just, että heräs se ajatus siitä, et jos mun työkaveriin, joka aikuinen 
omilla jaloillaan seisova nainen, kenen elämä on hyvin ja kaikki kunnossa. Että 
jos häneen uppoaa niin paljon se, että mä sanotan kuinka ”upeelta sä näytät, niin 
voimakkaalta” ja näin ja toinen on ihan ”aah, ooh”. Niin tavallaan just, jos osais 
tuoda sitä just enemmän, että kertois, että hei tää on loistava, oot mahtava tässä. 
Sillai et se uppois. (H4) 

Voimauttava valokuva -menetelmän tärkeimpiä oppeja on katsomisen tapojen merki-

tyksellisyys. Koulutuksessa puhutaan katseesta ja katsomisen tavasta tietoisena väli-

neenä niin menetelmän käytössä kuin missä tahansa työssä tai vuorovaikutussuhtees-

sa. Loppuhaastatteluissa kartoitin osallistujien koulutuksesta mieleen jääneitä katsee-

seen liittyviä asioita. 

Koulutuksesta konkreettisena asiana monelle oli jäänyt mieleen ’lempeä napitus’. Ha-

vainto siitä, että kaikki haluaa ja ansaitsee tulla katsotuksi hyväksyvästi kiireen ja vä-

symyksenkin keskellä, kävi ilmi myös koulutusryhmässä. Yksi pohti, sopiiko ’lempeä 

napitus’ työtapana omaan kohtaamisen tapaan ja onko se joillekin nuorelle ehkä liikaa. 

Toinen työntekijä oli koulutuksen myötä miettinyt, miten oma katse vaikuttaa nuoreen: 

olenko katsonut oikein, nuorelle sopivalla tavalla? Hän ymmärsi, että nuoren katsomi-
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sen kohteena olemisen historia vaikuttaa siihen, että työntekijän hyvää tarkoittava kat-

somisen tapa voi ollakin nuorelle ahdistava.  

Nyt vaan on ollut hyvä, kun on käyty keskusteluja siitä katseen merkityksestä ja 
siitä katseen voimasta. Ja kyllä se auttaa mua keskittymään myös nuoreen, kun 
mä katson sitä kun hän puhuu tai mä puhun nuorelle. Mulla on ehkä vähän sella-
nen harhaileva katse ja mä tunnistan sen. Niin yrittää aina se focuksen tuoda ta-
kas kuitenkin siihen nuoreen. Ja kertoo sillä katseellakin, et hei mä oon tässä sua 
varten. (H9) 

Työntekijät olivat koulutuksen aikana pohtineet runsaasti omaa katsettaan. Tietoisuus 

omien kasvojen ilmeiden ja katseen monitulkinnaisuudesta oli lisännyt pyrkimystä nii-

den tietoisempaan hallintaan. Koulutuksen antia oli myös lisääntynyt motivaatio katsoa 

entistä hyväksyvämmin niitä nuoria, jotka valinnoillaan ovat aiheuttaneet ympärillä ole-

ville aikuisille ja auttajille turhautumista ja pettymyksiä: hyväksyvän katseen ja nuoreen 

uskomisen tarjoaminen silloinkin, kun kukaan muu ei enää jaksa yrittää. Haastatteluis-

sa keskustelimme myös siitä, kuinka menetelmässä keskiössä on nimenomaan hyväk-

syvän katseen löytäminen niitä ihmisiä kohtaan, joiden kanssa se on vaikeaa.  

Sama se on noitten nuorten kanssa, että sillähän on jäänyt seitsemän koulua 
kesken ja siitä ei koskaan tuu mitään. Ja sit mä oon vaan sillee, että ei varmaan 
tuukkaan jos kaikki vaan ajattelee tollee. Kyllä jonkun pitää olla se, joka pystyy 
ajattelemaan jotain muutakin. (H1) 

Voimauttava valokiva -menetelmän opit katseesta ja katsomisen tavoista eivät tuntu-

neet yhdestäkään haastateltavasta vierailta ja omasta työtavasta poikkeavalta. Moni 

haastateltavista löysi omista katsomisen tavoista kuitenkin harjoittamisen kohtia. Nuo-

reen katsekontaktin saaminen yhteisen totuttelun kautta ja nuoren katseen viestien 

parempi ymmärtäminen vaatii jokaisen nuoren kohdalla erilaisia lähestymistapoja – eli 

katseen säätelyä. 

7.5 Muutokset työntekijän tunneilmaisussa 

Haastatelluista työntekijöistä kaikki olivat alussa sitä mieltä, että heidän työssään myös 

omien tunteiden näyttäminen on tarpeellista ja suotavaa. Tunteiden näyttämisen ajatel-

tiin olevan olennainen osa vuorovaikutustyötä ja se mahdollistaa yhteyden löytämisen 

asiakkaan kanssa. Työntekijöiden kokemus oli, että heidän asiakasnuorensa nimen-

omaan kaipaavat ja tarvitsevat aikuisilta reaktiivista tunteiden peilaamista. Tunteiden 

näyttäminen edellyttää työntekijöiden näkemyksen mukaan ammattilaiselta kuitenkin 

hyviä tunnesäätelytaitoja ja tunteiden hallintaa. Tällöin työntekijä ymmärtää millä tavalla 
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tai missä määrin tunteiden näyttäminen on työskentelyn kannalta edullista. Esimerkiksi 

pettymyksen tunteiden näyttäminen asiakkaalle ei muutaman työntekijän mielestä ole 

työskentelysuhteelle hyväksi. 

Mutta kyllä mun mielestä siinä ei oo lähtökohtaisesti mitään pahaa. Et tietyllä ta-
valla meidän pitää ammattilaisina olla sillee itte kasassa ja työkunnossa, kun me 
tehään tätä työtä. Mut eihän siinä, tai se on mun mielestä vaan hienoo jos jonkun 
nuoren tilanne tai kohtalo koskettaa. Et eihän siinä oo mitään pahaa, että osoit-
taa tunteita ja myös hyvässä. Et iloitsee mukana. Mun mielestä se liittyy siihen ai-
toon läsnäoloon ja kohtaamiseen. (H6) 

Liikuttuminen kyyneliin asti asiakkaan edessä mietitytti kaikkia haastateltavia. Usean 

ajatus oli, että itkeminen asiakkaan kanssa tai asiakkaan nähden ei ole ammatillisesti 

väärin, mutta heillä itsellään siinä kuitenkin menee raja. Haastateltavat olivat kuitenkin 

tietoisia työn yllätyksellisyydestä siinä mielessä, että asiakkaiden kanssa vastaan voi 

tulla senkaltaisia koskettavia ja surullisia asioita, jotka yllättävät työntekijän. Useampi 

haastateltava mainitsi, että ammatillisuutta on tällaisten tilanteiden käsittely asiakkaan 

kanssa. Työntekijän tulee pystyä hallitsemaan tilannetta.  

Työntekijät kokivat erityisesti ilon tunteiden näyttämisen olevan merkityksellistä asia-

kasnuorille. Nuoret tarvitsevat aikuisia, jotka ovat ylpeitä heistä, iloitsevat positiivisista 

elämäntapahtumista heidän kanssaan ja ovat onnellisia pienistäkin edistysaskeleista. 

Näiden tunteiden osoittaminen oli myös työntekijöille luontevaa ja helppoa.  

Et kyl mä sit kun iloitaan niin kyl mä iloitsen. Mä aattelen, että ne nuoret myös 
ansaitsee sen, että joku on ihan oikeesti lapasesta lähtevän onnessaan heidän 
puolestaan. Niinkun kiljahtaa ilosta tai tuulettaa vähän, kun joku asia tapahtuu, tai 
joku asia onnistuu tai näin. Et sellasta spontaanii positiivisten tunteiden näyttä-
mistä. (H9) 

Voimauttava valokuva -menetelmässä käytetään termiä herkistyminen ja pehmentymi-

nen. Tällä tarkoitetaan tietoista kehon, katseen ja puheen rytmin pehmittämistä ja sovit-

tamista toisen rytmiin. Koulutuskokonaisuudessa oli harjoituksia, joissa herkistymistä 

opeteltiin koulutusryhmässä, parityöskentelyssä, oman perheenjäsenen kanssa ja lo-

pulta asiakkaan kanssa. Loppuhaastatteluissa kysyttiin, miten herkistyminen ja peh-

mentyminen oli koettu ja mitä se mahdollisesti toi kunkin työotteeseen. 

Valokuviin liittyvät harjoitteet osoittivat, että kuvien äärellä herkistyminen on välttämä-

töntä oikeaan tunnelmaan pääsemiseksi. Haastateltavat tunnistivat herkistymisen tär-

keyden myös muussa työssä, jossa ollaan esimerkiksi perhesuhteisiin tai identiteettiin 

liittyvien aihepiirien parissa. Tehdyt harjoitteet näyttivät myös monelle haastateltavalle, 

että herkistyminen voi olla haastavaa. Turhautumisen ja ärsyyntymisen tunteet nouse-
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vat toisinaan esiin, kun työskentely ei etene toivotulla tai työntekijän mielestä kannatta-

valla tavalla.  

Koulutusharjoitteena olleen perheprojektien myötä hahmottui muutamalle toisaalta lä-

heisten ihmisten samamaailmaisuus, mutta myös aina olemassa oleva erimaailmai-

suus. Sovittautuminen läheisen ihmisen erilaiseen rytmiin koettiin haasteellisena, mutta 

sen harjoittelemisen tärkeys tunnistettiin. Harjoitteiden aikana palauduttiin lisäksi ympä-

rillä olevien asioiden ja ihmisten arvostamiseen, joka kannusti muutamaa ponnistele-

maan useammin pysähtymiseen ja läsnäoloon niiden äärelle. Perheprojekteissa nähtiin 

mahdollisuus nähdä ja kohdata tuttu ihminen toisella tavalla: esimerkiksi läheisen heit-

täytyminen ja rohkeus näyttää omaa sisäistä maailmaansa oli koskettavaa.  

Nuorten kanssa herkistymisen lisääminen on vahvistanut työntekijöiden ajatusta siitä, 

että kun nuorelle antaa hänen tarvitsemansa ajan ja läsnäolon, muodostuu yhteis-

työsuhteeseen yhteinen jaettu tila. Ongelmien ratkomisen sijaan, pysähtyminen ja sen 

tarkastelu, että miltä asia tuntuu. Ajan antaminen sille, että saa tuntua myös pahalta. 

Loppuhaastatteluissa haastateltavista muutama kertoi huomanneensa, että lähellä 

päästäminen ja lähelle ottaminen olivat lisänneet myötätuntoa ja arvostamista vuoro-

vaikutussuhteen toista osapuolta kohtaan.  

Voimauttava valokuva -menetelmässä ymmärrettyyn herkistymiseen kuuluu osana po-

sitiivisen palautteen antaminen: kehuminen, kauniiden sanojen jakaminen, ihmisen 

ihmeellisyyden ääneen sanoittaminen. Jokunen työntekijöistä kertoi lisänneensä tätä 

nuorten kanssa työskentelyssä yleisesti sen myötä, kun sitä harjoiteltiin aktiivisesti kou-

lutuksessa. Palautteen antoon rohkaistui ja sen toteuttaminen on helpottanut. Myös 

nuorten vastareaktiot kehuihin on ollut myönteisiä: kun kehut kohdistuvat tekojen sijaan 

ihmiseen itseen, on niiden vastaanottaminen ollut nuorille helppoa.  

Et just pienistäkin jutuista. Niin sen näkee miten tärkeetä se on meidän nuorille, 
että he saa sitä sellasta hyvää palautetta. Niin siinä oon jotenkin rohkaistunut 
huomattavasti tässä puolen vuoden kuluessa. Varsinkin ne mun omat nuoret, he 
on varsin -  jotenkin syttyy se sellanen hymy ja että ’Oikeestikko? Vau, omnpa ki-
vasti sanottu!’. Ja näkee sen sellasen tyytyväisyyden ja sellanen aito kiitos tulee 
sit sieltä. (H2) 

7.6 Menetelmän toimivuus kehonkuva-teemojen käsittelyssä asiakkaan kanssa 

Työntekijöiden ammattikorkeakoulupohjaisissa koulutuksissa ei juuri oltu käsitelty syö-

miseen, terveelliseen elämäntapaan tai kehonkuvaan liittyviä asioita. Terveellisten 
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elämäntapojen peruspilareita oli sivuttu opintokokonaisuuksissa liittyen esimerkiksi 

päihde- ja mielenterveysongelmiin. Syömishäiriöitä koulutuksissa oli haastateltavien 

työntekijöiden muistikuvien mukaan jonkin verran käsitelty. Psykologian kandidaatin 

sekä kognitiivisen lyhytterapian -koulutuksiin kehonkuvan teemat ovat kuuluneet.    

KEHUVA-hankkeessa keskeisiä teemoja ovat ruokasuhde, kehonkuva ja itsearvostus. 

Kuten todettua, voimauttava valokuva -koulutuksessa ruokasuhde-tematiikka on jätetty 

tarkoituksenmukaisesti vähälle. Voimauttava valokuva -koulutukseen osallistuneilta 

Vamoksen työntekijöiltä kysyttiin, ovatko he saaneet koulutuksesta joitakin lisäoivalluk-

sia liittyen KEHUVA:n teemoihin; tukeeko voimauttava valokuva -menetelmä KEHU-

VA:ssa olevia tavoitteita? 

Loppuhaastatteluun osaan ottaneiden näkemys oli yhtenäinen: jokaisen haastateltavan 

mielestä voimauttava valokuva -menetelmä tarjoaa KEHUVA-toimintamallin pyrkimyk-

sille vahvistusta. Kun tavoitellaan nuoren hyvinvoinnin lisäämistä ja terveellisempiä 

ravitsemustottumuksia, on myös työntekijöiden näkemyksen mukaan tärkeää aloittaa 

oman itsen ja oman kehon tarkastelusta sekä hyväksymisestä. Voimauttava valokuva -

menetelmästä tuttu työntekijän arvostava katse nuorelle lisää nuoren mahdollisuuksia 

oppia hyväksymään itsensä ja lisää motivaatiota tehdä itselleen hyvää myös ravitse-

muksellisesti. Työntekijät pitävät siitä ajatuksesta, että KEHUVA:n kaltaisissa ravintoon 

ja hyvinvointiin liittyvissä toimintamalleissa lähestytään aihealuetta hyväksynnän kaut-

ta, ei niin, että mikä ihmisen toiminnassa on vääränlaista.  

Tukee ne toisiaan. Siis itsearvostus ja kehonkuva – nehän on nyt ihan käsi kä-
dessä, et ne menee.. se valokuva ja miten katsoo ja se että hyväksyvästi katsoo 
itseään, että niissä kuvissa voi olla minä itse. Ja mietin kans sellasta itsestä välit-
tämistä ja semmosta. Niihin päästään kans noiden menetelmien kautta. Et voi ty-
kätä ittestään ja pitää huolta ja hyvänä ja ne on niinkun sellasia. Ja olla sellanen 
kuin minä olen. Siihen mä tuun noita käyttämään noiden nuorten kanssa. (H3) 

Voimauttava valokuva -koulutuksesta työntekijät ovat saaneet lisäymmärrystä ja oival-

luksia tähän tematiikkaan. Haastatteluissa mainitaan muun muassa se, että koulutuk-

sessa on huomattu kuinka mahdollinen kehonkuvaan ja ruokasuhteeseen liittyvä prob-

lematiikka on ihmisen arjessa jatkuvasti läsnä. Tämä oivallus on tullut etenkin niille 

työntekijöille, jotka eivät itse ole kamppailleet vastaavien asioiden kanssa. Jos pelkäs-

tään omakuvan katsominen herättää esimerkiksi ahdistusta ja inhoa vinoutuneen ke-

honkuvan vuoksi, on siitä irrottautuminen pitkä prosessi. Vahingollinen ruokasuhde on 

vielä voimakkaammin ihmisen jokapäiväisessä elämässä. 
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Voimauttava valokuva -koulutus tarjosi työntekijöille motivaatiota ja rohkeutta lähteä 

työstämään nuorten kanssa myös tämän kaltaisia asioita. Menetelmän lempeä lähes-

tymistapa ei vaadi työntekijältä kattavaa ravitsemuksellista tietotaitoa, vaan menetel-

mässä ollaan asiakkaan ehdoilla rauhallisesti positiivisten asioiden äärellä ja silti voi-

daan vaikuttaa esimerkiksi kehotyytyväisyyttä sivuaviin asioihin.  

Siitä tekee toimivan niihin teemoihin se, että kehotyytyväisyydessä lähetään kui-
tenkin siitä, että sä pystyt katsomaan itseäs lempeästi oot sä sit minkä kokonen 
tahansa. Tai se että oot sä tyytymätön johonkin osaan itsessäsi, se että me pys-
tytäänkin kääntämään se niin, että me katsotaankin lempeästi ja me pystytään 
etsimään itsestämme niitä puoli, mitä me haluutankin että meissä nähdään, mi-
ten me halutaan tulla nähdyksi. Ja siinä ei tehdä väkivaltaa kenellekkään sillä ta-
valla, et me niinkun asetettais se ihminen sellaseen tilanteeseen, jossa se kokis 
jotain häpeää tai paljastamista tai jotain sellasta väkivaltaa. Et vaan sitä, että se 
ihminen saa ite tuoda ne puolet itsestään esille mitä haluaa, niin se on niin voi-
mauttavaa, koska se ihminen on itse sillon määräämässä siitä omasta kehos-
taan. Ja saa sen hallinnan pidettyä. (H8) 

Haastateltavien mielestä voimauttava valokuva -menetelmä yleisesti sopii hyvin keho-

tyytyväisyysteemojen käsittelyyn asiakastyössä. Osa haastateltavista voisi ajatella 

käyttävänsä tai on jo käyttänyt voimauttava valokuva -menetelmää näissä teemoissa 

nuorten kanssa. Kaksi koki, että tarvitsee menetelmään vielä harjaantumista, jotta roh-

kenee kokeilla sitä kehonkuvaa koskevassa työskentelyssä. Muutama ajatteli, että 

voimauttava valokuva sopii tämänlaisissa aihepiireissä hyvin yhtenä käytettävänä me-

netelmänä, mutta se tarvitsee rinnalleen myös muita sopivia työkaluja. 
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8 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa kartoitin, että sysääkö voimauttava valokuva -menetelmäkoulutus 

siihen osallistuneissa Vamoksen työntekijöissä liikkeelle muutosta siinä, miten he suh-

tautuvat omaan itseensä, omaan kehoonsa tai kohtaamiseen asiakkaan kanssa. Lisäk-

si tutkin koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden kokemusta voimauttava valokuva -

menetelmän toimivuudesta kehonkuvaan liittyvien teemojen käsittelyssä asiakkaan 

kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös lisätä luotettavan tiedon määrää voimauttava 

valokuva -menetelmästä. 

Tutkimukseni oli osa KEHUVA-hanketta (2017-2019). Hankkeen yhteistyötahona toimi-

van Helsingin Diakonnissalaitoksen Vamos-palveluiden Helsingin ja Turun toimipisteet.  

Voimauttava valokuva -menetelmäkoulutukseen osallistui yhteensä 12 vapaaehtoista 

Vamoksen työntekijää. Voimauttava valokuva oli yksi hankkeessa käytössä oleva me-

netelmä. Tutkimukseni aineistokeruu tapahtui koko voimauttava valokuva -

menetelmäkoulutuksen ajan haastattelemalla, havainnoimalla, Facebook-

keskusteluryhmässä sekä alussa osallistujilta kerätyllä taustatietolomakkeella.  

Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni oli tutkia sitä, miten voimauttava valokuva -

menetelmäkoulutus muuttaa työntekijöiden suhtautumista omaan itseensä. Valokuvien 

parissa tehtävä identiteettityö on yksi mahdollinen työväline niin ammatillisesti kuin 

henkilökohtaisesti. Identiteettityöllä yleisemmin tarkoitetaan pyrkimystä muokata, korja-

ta tai vahvistaa ihmisen käsitystä itsestään (Steel & Tuori 2016). Voimauttava valokuva 

-työskentelyä toteuttavan tulee ymmärtää, miten valokuvia tulee katsella, jotta oman 

menneisyyden ja oman itsen katsominen ei olisi vahingoittavaa. Voimauttava valokuva 

-menetelmän lähestymistapa valokuvien käyttämiseen identiteettityössä on osoittanut 

tässä tutkimuksessa, että sen avulla työskentely on voimauttavaa.  

Tässä tutkimuksessa koulutuksen monitasoinen valokuvatyöskentely muutti osallistu-

jien tapaa tarkastella kuvia ja itseään kuvissa. Erityisesti vanhat valokuvat herättivät 

suurimmassa osassa jo lähtökohtaisesti positiivisia tunteita. Koulutuksen myötä niihin 

löytyi myös uusia tasoja: millaisessa kontaktissa ihmiset ovat kuvissa toisiinsa tai ku-

vaajaan, millaisia katseet ovat, mitä tunteita kuvista löytyy ja mitä muistoja ne herättä-

vät. Samaa tarkastelunäkökulmaa tutkimusryhmäläiset löysivät myös uusiin omakuviin. 

He katsoivat enemmän omien vikojensa sijaan kuvissa sitä, millaista tarinaa kuvassa 

oleva minä kertoo. Samankaltaisia tuloksia on saatu valokuvien äärellä tehtävästä 
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identiteettityöstä ja sen jakamisesta ulkopuolisille katsojille esimerkiksi Ulkuniemen 

(2005) väitöskirjatutkimuksessa.  

Valokuvissa itsensä katsominen ja hyväksyminen ovat osittain rinnastettavissa siihen, 

mitä ihminen ajattelee itsestään ja elämästään yleisemmin. Valokuvien kautta mennei-

syyden tarkastelu, elämänkaari ja identiteetti ovat nähtävillä tai tuotavissa näkyviin. 

Ihmisen kyky muistaa esimerkiksi lapsuuden tapahtumia oikein on epäluotettava ja 

vaikutuksille altis (Björklund 2017). Aiemmin totuudeksi koetut elämäntapahtumat voi-

vat valokuvaa tarkasteltaessa kertoa laajempaa ja eheämpää kokonaisuutta mennei-

syydestä kuin pelkät muistot. (Riihimäki 2018.) Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

saman. Tutkimusryhmässä useampi sai uusia näkökulmia lapsuuteensa, menneisyy-

den epäselvät solmut avautuivat ja niiden hyväksymisprosessi käynnistyi koulutuksen 

myötä. Oman itsen hyväksyvämpi katsominen valokuvissa heijasteli samaa positiivista 

muutosta myös valokuvatyöskentelyn ulkopuolelle.  

Toisena tutkimustehtävänäni tutkin, miten voimauttava valokuva -koulutus muutti Va-

moksen työntekijöiden suhtautumista omaan kehoonsa. Aikuisen kehonkuva on melko 

vakiintunut. Aikuinen ihminen erottelee paremmin mediakuvaston luoman harhan todel-

lisuudesta, hyväksyy ja pystyy elämään kehonsa puutteiden kanssa ja ei järky helposti 

mahdollisesta negatiivisesta palautteesta. (Greenleaf 2005, 52.) Tässä tutkimuksessa 

tämä sai vahvistusta. Useampi koulutukseen osallistuja oli melko tyytyväinen omaan 

kehoonsa ja se ei heilahdellut edellä mainituista seikoista. Koulutuksessa osittain työs-

kentelykohteena olevaan kehotyytyväisyyteen ei tullut heille merkittävää muutosta. 

Aikuisenkin kehotyytymättömyyttä kuitenkin esiintyy. Tälle voi löytyä selittäviä tekijöitä 

kuten sairaus tai kehon muokkautuminen esimerkiksi painonnousun yhteydessä (Hau-

tamäki-Lamminen 2012, 32). Kehotyytyväisyyden vajeet voivat johtua myös yleisem-

mistä, esimerkiksi ikääntymiseen liittyvistä muutoksista. Nuorten naisten keskuudessa 

itsekritiikki omaa kehoa kohtaan johtuu esimerkiksi ulkonäköön keskittyvän kulttuurin 

vaatimuksista sekä paineesta tavoitella ihanneminää ja sisäisen hyvinvoinnin kokemus-

ta (Liimakka 2013, 5). Tästä tutkimusryhmästä löytyi neljä sellaista ihmistä, joille oli 

ajankohtaista paneutua oman kehotyytyväisyyden lisäämiseen. Syyt kehotyytymättö-

myyteen oli heillä edellä esitettyjen tutkimustulosten kaltaisia. Voimauttava valokuva -

menetelmässä lähestymiskulma omaan kehon hyväksymiseen puutteineen on lempeä. 

Näiden ihmisten kokemuksen mukaan, menetelmä tarjosi heille toimivia työkaluja ja 

korjaavia kokemuksia osana pitkäaikaista prosessia kehonkuvan äärellä. 
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Kolmanneksi tutkin voimauttava valokuva -menetelmän toimivuutta kehonkuva-

teemojen käsittelyssä asiakasnuorten kanssa sitä käyttävien työntekijöiden näkökul-

masta. Nuorten omaa kokemusta menetelmästä kehonkuva-teemojen käsittelyssä ei 

tutkittu tässä yhteydessä.  

Nuoruus on kehitysvaihe, jolloin myös kehonkuva etsii pysyvämpää uomaansa. Fysio-

logian ja psyykeen muutosvaiheessa nuoren mieli on altis ulkopuolelta tuleville viesteil-

le liittyen kehoon. Tutkimukset osoittavat, että muun muassa lähipiiri, ystävät, sosiaali-

nen media ja kulttuurinen kuvasto voivat välittää nuoren kehonkuvan muodostamista 

positiivisesti tukevaa tai sitä vahingoittavaa viestiä (Laible ym. 2004; Tiggemann & Mil-

ler 2010; Halliwell 2013; McLean ym. 2013; Liimakka 2013, 5; Tylka & Wood-Barcalow 

2015). 

2000-luvulla esiin on noussut esimerkiksi kohu Hennes & Mauritz -vaateketjun vähäpu-

keisista naisista mainoskuvissa. Tämä esimerkki osoitti, että ei ole yhdentekevää, mi-

ten ilmiöitä ja ihmisiä kuvissa esitetään. Kuvanlukutaito ja kuvien kulttuurisen sidonnai-

suuden havaitseminen vaativat harjaantumista. Ympärillämme olevat kuvat tuottavat ja 

rakentavat sitä maailmaa, mitä pidämme todellisuutena ja ulottuu myös siihen, millaisia 

kehoja pidämme hyväksyttävänä. (Mäkiranta 2010.)  

Lukio-opetuksen oppimistavoitteisiin sisältyy aihekokonaisuuksia, joiden myötä opiske-

lijoiden ymmärrys lisääntyy monilukutaidosta (sisältää media- ja kuvalukutaidon), sen 

asemasta sekä vaikutuksista niin kulttuuriin kuin ihmiselle itselleen (Opetushallitus 

2015, 38). Esimerkiksi Vamoksen asiakasnuorista löytyy merkittävä määrä niitä, jotka 

ovat lukio- tai muun vastaavan opetuksen ulkopuolella. Niinpä myös muilla sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisilla käytössä olevat työkalut tulisivat olla kehonkuvan moninai-

suudet laajasti huomioonottavia. Tämän tutkimusryhmän kokemus ja näkemys oli, että 

voimauttava valokuva -menetelmä on tähän tarkoitukseen sopiva. Menetelmä sopii 

heidän näkemyksensä mukaan pelkästään kehonkuvaan liittyvien teemojen käsittelyyn, 

mutta se sopii myös hyvin KEHUVA:n toimintamalliin ja tukee sen pyrkimyksiä koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämisestä nuorilla.  

Tämän tutkimuksen tulosten myötä on nähtävissä, että sosiaalialan pohjakoulutuksissa 

saatava opetus liittyen ihmisen kehonkuvaan ja ruokasuhteeseen on varsin niukkaa. 

Työntekijöiden pohjatiedot näistä teemoista eivät ole tasalaatuisia vaan riippuvaisia 

yksilön omista kiinnostuksen kohteista. KEHUVA-hanke on osaltaan vastaamassa tä-

hän tarpeeseen. Tässä tutkimuksessa vahvistui voimauttava valokuva -menetelmän 
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olleen toimiva valinta KEHUVA-hankkeeseen. Koulutettavien kokemus oli, että voi-

mauttava valokuva -menetelmä tarjoaa työskentelykehyksen kehonkuvaan liittyville 

teemoille. Koulutettavien jaettu näkemys oli, että menetelmän työotteessa ammattilai-

nen kohtaa ihmisen ja ihminen kohtaa itsensä nimenomaan vahvuuksien eikä puuttei-

den kautta. Ruokasuhde tai kehonkuva ovat laajoja kokonaisuuksia, joita ei voida erot-

taa kokonaan ihmisen identiteetistä. Siksi identiteettityöskentelyn liittäminen myös esi-

merkiksi ravitsemusproblematiikan käsittelyyn on perusteltua.  

Viimeisenä tutkimustehtävänäni oli kartoittaa miten koulutus muuttaa työntekijän am-

matillista kohtaamista asiakkaan kanssa. Voimauttava valokuva -menetelmäkou-

lutuksessa alleviivataan yhtenä kohtaamisen edellytyksenä työntekijän valta-aseman 

purkamista. Tutkimustulosten myötä tuli näkyviin, että sosiaalialan työntekijät ymmärtä-

vät, näkevät ja puhuvat omasta valta-asemastaan eri tavoin. Samassa organisaatiossa 

ja samoissa työtehtävissä olevista löytyi niitä, jotka kokevat valta-asemansa olevan 

hyvin niukka ja niitä, jotka puolestaan kokevat sen olevan merkittävä.  

Yleisesti työntekijän valta-asemasta ja vallankäytöstä keskustellaan neutraalilla tavalla 

melko vähän. Julkisuuteen ponnahtavat asiakaskokemukset, joissa esimerkiksi lasten-

suojelun työntekijän vallankäyttö on koettu räikeänä tai asiakkaan elämää vahingoitta-

vana (Helsingin Sanomat 2018; Valtavaara 2018). Tämän vuoksi on mahdollista, että 

työntekijöiden on vaikeaa määritellä ja pohtia omaa positiotaan asiakkaaseen vallan 

näkökulmasta: ammattiroolia tai edustettua organisaatiota varotaan leimaamasta nega-

tiivisella tavalla. 

Muun muassa organisaatio, työtä määrittelevä laki ja työntekijän asema ovat tekijöitä, 

jotka määrittelevät työntekijän valta-asemaa (Ammattieettinen lautakunta 2017, 32). 

Samat asiat vaikuttavat myös siihen, luoko vai poissulkevatko ne edellytyksiä sille, että 

työntekijä voi purkaa valta-asemaansa. Tutkimus osoitti, että Vamoksessa on vain vä-

hän sellaisia työtä määritteleviä tekijöitä, jotka velvoittaisivat työntekijää toimimaan val-

lankäyttäjänä suhteessa asiakkaaseen. Vamoksen työntekijöiden käsitys on, että he 

pystyvät itse määrittelemään ja ohjaamaan työtään niin, että asiakkaan itsemäärää-

misoikeus säilyy hyvänä. Tavallista Vamoksessa on myös tilanne, jossa nuori ei osaa 

tai uskalla ottaa valtaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin liittyen. Voimauttava valo-

kuva -menetelmässä tässä asiassa asiakkaan tukeminen on luontevaa.  

Vamoksessa käytetty työote on myös lähellä voimauttava valokuva -menetelmässä 

ymmärrettyä valtakäsitettä (Alanen & Kotkavuori 2014, 28). Voimauttava valokuva -
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menetelmässä nähdään kuitenkin suoraviivaisemmin työntekijän olevan aina jossakin 

valtasuhteessa asiakkaaseen. Asian tiedostaminen, auki puhuminen ja tietoinen pyrki-

mys sen vähentämiseen niin menetelmän käytössä kuin muussakin auttamistyössä, on 

menetelmän mukaisessa työotteessa aina lähtötilanteesta huolimatta tarpeellista.  

Voimauttava valokuva -koulutus vahvisti Vamoksen työntekijöiden tapaa kohdata nuori. 

Kuten todettua, Vamoksen työote on samankaltainen kuin millaisena asiakkaan koh-

taaminen nähdään voimauttava valokuva -menetelmässä. Koulutuksen myötä työnteki-

jät saivat lisävarmuutta omalle luontaiselle tavalle kohdata nuori ilman ennakko-

odotuksia tai vaateita hänen toimintakyvyn parantamisesta. Tutkimuksen aikana työn-

tekijöille tuli oivalluksia siitä, että Vamoksen työntekijät voivat olla niitä sosiaalialan 

ammattilaisia, jotka katsovat asiakasta hyväksyvästi vielä silloinkin, kun asiakas on 

toiminnallaan aiheuttanut pettymyksiä ympärillään oleville läheisille ja viranomaisver-

kostolle.  

Tunteiden näyttäminen asiakastyössä ei ole vielä yleisesti opetettu tai tunnustettu työs-

kentelytapa sosiaalialalla. Myötätunnosta ja empatiasta työvälineenä on kuitenkin ryh-

dytty puhumaan enemmän ja sen mahdollistava tasavertainen kohtaaminen hiljalleen 

ymmärretään tuloksellisemmaksi työn tekemisen tavaksi niin työyhteisön sisällä kuin 

asiakastyössäkin (Rautio 2016). Empatia voi digitalisoitumisen yleistymisen myötä olla 

yksi tärkeimmistä työtaidoistamme (Vasama 2017). Tämän tutkimuksen tulokset osoit-

tavat, että tämänkaltainen työote on jo laajalle levinnyttä sosiaalialalla. On kuitenkin 

huomioitava, että Helsingin Diakonnissalaitoksen ja Vamoksen arvot tukevat tätä ja 

siksi tulos ei ole yleistettävissä kaikkialle sosiaalialan organisaatioihin.  

Menetelmän mukainen tunteiden peilaaminen ei ole helppoa: tutkimuksen aikana tuli 

näkyville, että vuorovaikutuksen ammattilaisetkin joutuvat harjoittelemaan ja pysähty-

mään asian äärelle. Turhautumisen sietäminen sekä riittävän ajan ja tilan antaminen 

voivat olla ristiriidassa palveluntuottajan tavoitteiden kanssa. Se vaatii työntekijältä ta-

sapainottelua, jotta asiakkaan etu pysyy ensisijalla. Tunteiden peilaamisen taitojen har-

joittaminen tuottaa kuitenkin tulosta: tutkimusaineiston pohjalta näkyviin tuli tutkittavien 

ymmärryksen lisääntyminen asiakasta kohtaan, kokonaisvaltaisempi huomioiminen ja 

yhteistyösuhteen syventyminen. 
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9 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkimustehtävien lisäksi saada uutta luotettavaa tietoa 

voimauttava valokuva -menetelmästä. Olemassa oleva aikaisempi tieto menetelmästä 

ei ole tieteellisin tavoin tutkittua, aineistojen koot ovat pieniä tai menetelmää on käytetty 

pitkälle sovellettuna. Vaikka tutkimukseni ei varmastikaan vastaa kaikkia tutkimuskäy-

tänteiden vaatimuksia ja se on toteutettu ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö-

nä, tuo se näkemykseni mukaan ehdottomasti arvokasta lisätietoa menetelmästä.  

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat voimauttava valokuva -menetelmäkouluttajien 

ja koulutukseen osallistuneiden kokemuksia menetelmästä. Näitä ovat esimerkiksi se, 

että koulutus tukee identiteettityötä, oman itsen ja oman elämäntarinan hyväksymistä 

sekä laajentaa ammatillisen kohtaamisen muotoja. Lisäksi tutkimustulokset ovat yhte-

neväisiä voimauttava valokuva -menetelmän teoreettisen viitekehyksen osa-alueiden 

aiempien tutkimustulosten kanssa. Vaikka menetelmästä itsessään ei ole vielä riittä-

västi tutkittua tietoa, on tärkeää, että esimerkiksi voimaantumisesta, mentalisaatiosta ja 

peilaamisjärjestelmästä olevat tutkimustulokset vastaavat uutta tietoa voimauttava va-

lokuva -menetelmästä. Tämä lisää menetelmän luotettavuutta ja uskottavuutta. 

Tutkimustulokset eivät tuoneet ristiriitaista tietoa myöskään liittyen kehonkuvasta aikai-

semmin tehtyihin tutkimuksiin. Mikäli tutkimustehtävänä olisi ollut myös nuorten oman 

kokemuksen kartoittaminen, olisi tulokset yleistettävissä paremmin ja mahdolliset risti-

riidat aikaisempiin tutkimustuloksiin olisivat mahdollisia. Nyt näkyviin tuli ainoastaan 

työntekijän kokemus, joka sekin oli aineistokeruun loppuvaiheessa vielä osittain melko 

niukkaa.  

Tutkimuksen myötä minulle heräsi kuitenkin lisäkysymyksiä siitä, että miten työntekijän 

oma kehonkuva näkyy ja vaikuttaa asiakastyössä. Teoreettisessa kirjallisuuskatsauk-

sessa en löytänyt asiaa koskevaa tutkimustietoa tai muuta aineistoa. Sisällytin koulu-

tuskokonaisuuden alussa tekemääni koulutettavien lähtötilannetta kartoittavaan haas-

tatteluun kysymyksen työntekijöiden kokemuksesta tästä asiasta. Saamani haastatte-

luvastaukset olivat pääasiallisesti sellaisia, että työntekijät eivät nähneet oman kehotyy-

tyväisyyden tai -tyytymättömyyden heijastumia asiakastyöhön. Jäin kuitenkin edelleen 

pohtimaan, onko oma kehotietoisuus todella mahdollista poissulkea ammattiroolissa? 

Jos ammattilainen ei voi hyväksyä omaa kehoaan sellaisenaan, miten se vaikuttaa 

hänen työskentelyynsä, jos tarkoituksena on tukea nuorta samaisessa aiheessa? Tä-
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män tutkimuksen yhteydessä saamani tiedon valossa en osaa vielä sanoa, että onko 

oman kehon hyväksyminen edes tärkeää ammatillisessa kohtaamisessa. 

Tutkimuksen myötä minulle terävöityi vahvemmin ajatus siitä, että jokaisen sosiaali- ja 

terveysalalla työskentelevän olisi tarpeellista tarkastella omaa toimintaa ja asemaansa 

vallankäytön näkökulmasta. Asian käsittely yhteisesti työyhteisöissä voi olla niukkaa tai 

olematonta, jolloin työntekijöiden käsitys omasta valta-asemasta suhteessa asiakkaa-

seen voi olla tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti kirjavaa.  

Kuten teoriakatsauksesta ja tutkimustuloksista molemmista pystyimme huomaamaan, 

valtaa on monenlaista. Emme voi kuitenkaan sulkea silmiä siltä, että sosiaalipalvelujen 

lähtökohta on aina pyrkimys auttaa asiakasta niin, että hän sopeutuu jollakin tasolla 

oletettuun yhteiskunnan normistoon. Myös havainnointi tai arviointi ovat vallankäytön 

muotoja asiakassuhteessa. Vallan kokonaisspektrin hahmottaminen vaatii siis avointa 

tarkastelua: Tunnistanko kaikki vallankäytön mahdolliset piilossa olevat muodot, jonka 

myötä käytän ehkä valtaa niin, että en huomaa käyttäväni sitä? Onko minulla työnteki-

jänä valtaa, vaikka se ei ole erikseen aseman puolesta määriteltyä? Miten voin hyödyn-

tää asiakkaan hyväksi omaa valta-asemaani? 

Tutkimuksen teon myötä kokemukseni on, että voimauttava valokuva -menetelmä pyr-

kii ravistelemaan vallitsevaa diskurssia oletetusta normaalista. Menetelmän takana 

oleva filosofia ei hyväksy ihmisten lokerointia ja auttaa ammattilaisia tarkastelemaan 

asioita uudella tavalla. Episteemi eli syvärakenne siitä miten voidaan, vaikka ihmisestä 

ajatella, ei ole pysyvä. Episteemin muutos on mahdollista kuten diskurssinkin, se vaatii 

vastarintaa ja haltuunottoa. Esimerkkeinä voidaan pitää käsityksemme laajentumista 

sukupuolen moninaisuudesta tai perhemuodoista. (Venhola 2018.) Lyhyehkö voimaut-

tava valokuva -koulutus ei kuitenkaan yksiselitteisesti muuta siihen osallistuneiden 

ymmärrystä vallasta tai valta-asemasta omassa työssä. Moni ammattilainen tarvitsee 

tilaa ja aikaa nähdä mikä oma positio on vallankäyttäjänä suhteessa asiakkaaseen. 

Työskentelyorganisaation tulee osaltaan antaa myös mahdollisuus tälle pohdinnalle. 

Tutkimuksen tuloksia mahdollisesti selittäviä ja yleistettävyyttä rajoittavia tekijöitä on 

olemassa. Näitä olen tarkastellut lisää tutkimuksen luotettavuutta käsittelevässä kappa-

leessa. Huomioitavaa on, että tutkimusryhmäni oli oletettavan homogeeninen siitä 

syystä, että mukana olleet työskentelivät samassa organisaatiossa, joka taas jakaa 

yhteiset arvot. Tämän takia tutkimuksen tulokset eivät ole laajasti yleistettävissä. Tut-

kimusryhmän suurempi kirjavuus tai muun työnkuvan tai -tavan omaavassa tutkimus-
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ryhmässä tutkimustulokset saattaisivat kallistua mihin suuntaan vain. Muutosten voi-

makkuus saattaisi olla suurempi, jos työote olisi lähtökohtaisesti voimauttava valokuva 

-menetelmästä poikkeava, mutta myös menetelmän toimimattomuus tutkimusryhmäläi-

sillä saattaisi olla laajempaa.  

Lisätutkimusta siis ehdottomasti tarvitaan. Tutkimukseni rajautui heti alkuvaiheessa 

siten, että tutkimuskohteeni on koulutettavat työntekijät. Rajaus tapahtui osittain aika-

taulullisista syistä, mutta pääosin siksi, että aineisto olisi kasvanut liian isoksi tähän 

tutkimukseen, mikäli se olisi laajennettu koskemaan myös Vamoksen nuoria. Kiinnos-

tavin jatkotutkimuskohde on siis luonnollisesti se, miten KEHUVA:an ja voimauttava 

valokuva -menetelmään koulutetut työntekijät käyttävät jatkossa uutta osaamistaan ja 

millaisia tuloksia sillä saadaan nuorten kanssa tehtävässä työssä. Tässäkin tutkimus 

voidaan rajata koskemaan joko hankkeen mukaisesti kehonkuvaan liittyviä teemoja tai 

laajemmin voimauttava valokuva -menetelmän käyttöä kaikessa asiakkaiden kanssa 

tehtävässä työssä. 

Tämän tutkimuksen tulosten myötä kiinnostukseni heräsi myös saada tutkittua tietoa 

siitä, millaisia muutoksia voimauttava valokuva -koulutus saisi aikaan sellaisissa sosi-

aali- ja terveysalan ammattiryhmissä, joiden työote on lähtökohtaisesti kauempana 

menetelmän mukaisesta kohtaamisen tavasta. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi sosi-

aali- ja terveydenhoitoalan organisaatiot, joissa on vahva hierarkkinen asetelma työ-

ryhmässä tai asiakkaan ja työntekijän suhteessa. Suomesta löytyy myös sote-

palvelujärjestelmän yksiköitä, joissa työntekijän valta-asema suhteessa asiakkaaseen 

on merkittävä. Miten voimauttava valokuva -menetelmäkoulutus vaikuttaisi tällaista 

työtä tekevien ammattilaisten asiakaskohtaamisen tapoihin? 
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10 LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

10.1 Eettisyys 

Ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa tärkeimpiä eettisiä kysymyksiä ovat kohderyhmän 

informointiin ja suostumukseen sekä tutkimuksen luottamuksellisuuteen, seurauksiin ja 

yksityisyyteen liittyvät valinnat (Hirsijärvi & Hurme 2001, 20). Valitsemissani aineistoke-

ruumenetelmissä päti hyvät tieteelliset tavat. Tämä esimerkiksi edellytti, että en kerän-

nyt tutkimusaineistoa ilman tutkittavien lupaa ja kerroin heille avoimesti tutkimuksen 

tavoitteista. Voimauttava valokuva -koulutuksen työpajoissa olevien työntekijöiden 

kanssa kävin vielä erikseen läpi miksi ja miten kerään omaa tutkimustani varten aineis-

toa. (Vilkka 2006, 57.) Vamoksen työntekijät olivat jo KEHUVA-hankkeeseen lähties-

sään tietoisia sen tutkimuksellisesta puolesta. Hankkeeseen kuului olennaisesti tutki-

muksen teko uuden toimintamuodon toimivuudesta ja vaikuttavuudesta, jota tekevät 

mukana olevat yliopistot. Hankkeessa oli minun lisäkseni myös muita opinnäytteiden 

tekijöitä.  

Muita peruslähtökohtia hyvälle tutkimukselle ja tieteellisille menettelytavoille on, että 

noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja kuten rehellisyyttä ja tarkkuuttaa 

tutkimustyössä. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla eettisesti 

kestäviä. Kaikki raportoidaan yksityiskohtaisesti prosessin aikana, myös vastuut ja vel-

vollisuudet. (Kuula 2011, 34-35.) 

Voimauttava valokuvan -menetelmän mukaisesti työntekijät kävivät koulutuksessa läpi 

henkilökohtaisia ja yksityisiä asioita. Tekemäni havainnointi ja haastattelut kuitenkin 

keskittyvät pääasiallisesti ammatilliseen kehittymiseen ja sen muuttumiseen, jonka 

vuoksi osallistujien yksityiselämää koskevia arkoja asioita en kirjannut. Pohdin eettisiä 

kysymyksiä myös analyysivaiheessa. Tutkijan eettinen vastuu kantaa aina saadun ai-

neiston käyttämiseen asti. Koko prosessin ajan oli pohdittava, mikä tieto saattaisi jul-

kaistuna olla vahingollista tai tuottaa mieliharmia tutkittavalle. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 

20; Tolonen & Palmu 2007, 102.)  

Minua koski koko tutkimuksen ajan tietosuojalainsäädäntö, jonka mukaisesti huolehdin, 

että tutkittavien yksityisyyden suojaa ei loukattu ja henkilötiedot suojattiin. Keräsin pro-

sessin aikana muistiinpanoja, äänitteitä ja lomakkeita, jotka säilytin koko prosessin ajan 
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niin, ettei niihin ollut muilla pääsyä. (Vilkka 2006, 61-62.) Vamoksen asiakasnuorista 

esille tulleita tietoja en kerännyt tai kirjannut.  

10.2 Luotettavuus 

Vilkka kirjoittaa Tutki ja havainnoi -kirjassaan osuvasti: ”Tutkimuksen vastuu on tuottaa 

tietoa, johon on pystyttävä luottamaan, kunnes toisin osoitetaan” (2006, 15). Kuitenkin 

laadullisen tutkimuksen merkittävä piirre on se, että sisältää runsaasti tulkintaa, joka 

puolestaan vähentää luotettavuutta (Jokinen 2008, 243). 

Tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan, miten hän on päätynyt luokittelemaan ja ku-

vaamaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt. Kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa ei usein puhutaan suoraan reliaabeliudesta kuten kvantitatiivisessa tutki-

muksessa. Aineiston koolla, laadulla ja sen keräämisen tavoilla on kuitenkin myös laa-

dullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kannalta merkittävät roolit. Kun tarkastellaan 

aineiston laatua, reliaabelius koskee tutkijan analyysiä siitä: onko esimerkiksi kaikki 

käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon tai onko ne litteroitu oikein. Luotettavuu-

den lisäämiseksi voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi triangulaatiota vertaamalla haas-

tatteluaineistoa muista lähteistä saatuihin tietoihin. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 189; Joki-

nen 2008, 245.)  

Minulla oli tutkimuksessani monipuolinen aineisto, joka oli kerätty aikaisemmin esitte-

lemilläni tavoilla. Aineiston laaja-alaisuus lisäsi tutkimukseni luotettavuutta. Minulla oli 

ennestään suunnitellut haastattelurungot, joita sovelsin pienissä määrin omaa harkin-

taani käyttäen. Poikkeamat haastattelurungosta johtuivat päällekkäisyyksistä vastauk-

sissa. Haastatteluiden äänittäminen ja niiden sanatarkasti tehty litterointi varmistivat, 

että kaikki haastatteluissa esille tulleet asiat olivat mukana aineistossa. Tekemäni ha-

vainnointi oli tukemassa ja vahvistamassa haastattelumateriaalissa esiin tulleita ilmiöi-

tä. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksen laatua ja luotettavuutta heikentää se, 

että tein aineistonkeruuta ja sen analysointia yksin, ilman tutkimusryhmän useamman 

jäsenen tuomaa monipuolisuutta. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 184-185; Jokinen 2008, 

245). 

Haastattelijalla tulisi olla koulutusta ja kokemusta sen tekemiseen, joita minulla ei tut-

kimusta aloittaessani ollut. Koska tutkimukseni oli ylemmän ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyö, minun sallittiin vielä kerätä tuota kokemusta. Toisaalta työhistoriani on 
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opettanut minulle taitoja vuorovaikutukseen, kohtaamiseen, tilan antamiseen keskuste-

luissa ja rohkeutta esittää vaikeitakin kysymyksiä. Nämä taidot tukivat minua haastatte-

lutilanteissa. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 35.) 

Tämä toki vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Vilkka on myös samaa mieltä, että 

esimerkiksi tutkijalla, joka tekee havainnointia, on oltava siihen koulutus. Hänen mu-

kaansa tutkijan tutkimuksen tekemisen ammattitaidosta riippuu, miten hyvin esitietojen 

ja erilaisten havaintojen yhdisteleminen onnistuu. Havainnointitaitoja pystyy kuitenkin 

harjaannuttamaan käytännön kenttätyössä. (Vilkka 2006, 15-16.) Työkokemukseni on 

varmasti kehittänyt joissain määrin havainnointitaitojani ja havaintojen sanallistamista 

sekä analysointia. Valitsin kuitenkin havainnointikokemuksen puutteideni vuoksi haas-

tattelut primääriaineistokseni.  

Vahvuuteni havainnoinnissa oli omakohtainen kokemus voimauttava valokuva -

koulutuksesta sekä laajat ennakkotiedot menetelmänteoriasta ja sen tosiasiallisesta 

käyttämisestä. Tämä tuki mahdollisuuksiani päästä mukaan tutkittavaan yhteisöön, 

joka on yksi osallistuvan havainnoinnin onnistumisen edellytys (Vilkka 2006, 45). Näen 

myös, että koska minulla oli hyvät ennakkotiedot tutkittavasta aiheesta, auttoi se minua 

erottamaan tutkimusaineistosta niin epäoleellisuudet kuin tyypillisyyden ja erityisyyden-

kin. Pystyin havaitsemaan, arvostamaan ja nimeämään hienoviritteisiä kvaliteetteja.  

(Mantere 1991, 15.)  

Aiheen tuttuus ja henkilökohtaisuus saattoi kuitenkin vaikuttaa objektiivisuuteeni. On 

huomioitava, että tutkimusaineistosta nostamani seikat voivat olla tutkimustulosten 

kannalta edullisia, koska itse pidän menetelmää toimivana. Etnografiseen tutkimusme-

todiin kohdistetussa kritiikissä usein nostetaan esiin tutkijan subjektiivisuuden vaikutuk-

sesta tutkimustuloksille. Kun tutkija on aktiivisessa roolissa tulkinnassa, voi hän olla 

herkistynyt vääristymille. Toisaalta subjektiivisuus voidaan ymmärtää viitekehyksen 

perusteellisena tuntemisena, tutkittavassa asiassa sisällä olemisena.  (Löytty 2008, 

253-254; Metsämuuronen 2011, 228-229; Rantala 2011, 231 & 234.) 

Havainnointi toi aineistoon sellaista näkökulmaa tutkittavaan aihealueeseen, mikä ei 

haastatteluissa esiintynyt. Voimauttava valokuva -menetelmän yksi keskeinen osa on 

ryhmässä asioiden jakaminen sekä arvostuksen ja merkityksellisyyden saaminen ja 

antaminen ihmisten välillä. Havainnointi koulutuspäivien ryhmätilanteissa mahdollisti 

esimerkiksi arvostavan katsomisen tavan, empaattisen kehonkielen ja äänenpainojen 

havainnointia.  
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Olen myös pohtinut validisuuteen liittyvää kysymystä siitä, miten tutkimukseni on vai-

kuttanut tutkimuskohteeseen ja saatuun aineistoon. Tieto koulutusprosessin dokumen-

toinnista on saattanut vaikuttaa siihen, miten voimauttava valokuva -menetelmä ryh-

mässä koettiin tai miten siitä kerrottiin. Ryhmän jäsenten kuvaukset ja oma kokemuk-

seni viittaavat kuitenkin siihen, että itse prosessi on henkilökohtainen ja intensiivinen 

tapahtumasarja, johon rinnalla kulkeva tutkimus tuskin on vaikuttanut. Sen sijaan se, 

miten prosessista jälkikäteen puhuttiin tai kirjoitettiin, mitä otettiin esille ja mitä ei, oli 

mahdollisesti vaikutteille alttiimpaa toimintaa. On kuitenkin muistettava, että oman toi-

minnan ja kokemuksen tutkiskelu on joka tapauksessa osa koulutusta, ei vain tutkimus-

tani varten tehtyä. (Mantere 1991, 19.) 

Pohdin siis aineistoanalyysiä tehdessäni, että olisiko ryhmän jäsenten puhuminen ja 

kirjoittaminen ollut avoimempaa ilman tutkijan läsnäoloa? Rajoittiko tieto dokumentoin-

nista mahdollisesti ilmaisua ja tekikö se varovaiseksi? Näihin asioihin pyrin vaikutta-

maan sillä, että tutkijana asetuin joissain määrin ryhmän jäseneksi, en vain ulkopuo-

liseksi tarkkailijaksi. Olisin voinut entisestään vaikuttaa asiaan osallistumalla kaikkien 

harjoitteiden tekemiseen ja jaksamiseen ryhmäläisten mukana. (Mantere 1991, 19.) 

Käsitykseni on, että mahdollisesti ryhmäläisten ääneen sanomattomat ajatukset ja tun-

teet prosessista, omat havaitsematta tai tiedostamattomatta jääneet seikat, eivät johtu-

nut tutkimustilanteesta. Aineistossa ilmenevät mahdolliset puutteet johtuvat enemmän-

kin vuorovaikutukselle tavallisista asetelmista kuten keskittymisen herpaantumisesta ja 

ihmisen päätöksestä jättää asioita kertomatta. (Mantere 1991, 19.) 

Hyvään tieteelliseen esitystapaan ei kuulu tutkijan oma elämänkerran näkyminen tut-

kimuksessa. Luotettavuuteen tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on varmasti osal-

taan vaikuttanut oma käsitykseni ja ymmärrykseni tutkittavasta aiheesta. Valintani siitä, 

mitä olen aineistosta nostanut esiin, miten olen siitä tulkinnut tai lopulta tuonut raportis-

sa esiin, on mahdollisesti osittain johtunut omasta elämänkokemuksestani tai intuitios-

tani asian suhteen. (Löytty 2008, 251.) 

Haastatteluaineiston ollessa tutkimukseni primääriaineisto, käytin tässä tutkimusrapor-

tissa aineistositaatteja kuvaamaan ja kuvailemaan sen löydöksiä. Valitsemani sitaatit 

kuvasivat koettua ilmiötä joko sen molemmilta laidoilta tai tuoden sen erityispiirteitä 

esiin. Pyrkimykseni oli tuoda näkyviin haastateltavien kokemuksia monipuolisesti, ei 

vain tutkimuksen kannalta edullisia puolia. Valitsin kaikilta yhdeksältä haastateltavalta 
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sitaatteja ja ne jakautuivat heidän välillään pääsääntöisesti melko tasapuolisesti. (Joki-

nen 2008, 245-246.) 

Etnografisessa tutkimuksessa kuten laadullisessa tutkimuksessa yleisestikin haasteena 

on useimmiten tutkimuksen heikko yleistettävyys. Tässä tutkimuksessa toistettavuus 

on mahdollista toteuttaa, mikäli menetelmäkoulutettava ryhmä on niin ikään Vamos-

palveluiden työntekijöitä. Tutkimustulosten yleistettävyys koskemaan muiden sosiaa-

lialan palvelujärjestelmien työntekijäryhmiä on tehtävä harkiten. Kuten aiemminkin to-

dettua, organisaation oman arvot tai työtä ohjaava lainsäädäntö määrittelevät työn te-

kemisen tapoja ja siten myös työntekijöiden lähtökohtia tämänkaltaiseen koulutukseen. 

(Jokinen 2008, 246; Metsämuuronen 2011, 229.) 
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Taustatietolomake koulutukseen osallistujille 

KEHUVA: Voimauttava valokuva –koulutus 

Nimi 

___________________________________________________________________ 

Peruskoulutus 

___________________________________________________________________ 

Onko käymässäsi peruskoulutuksessa käsitelty syömiseen ja terveellisiin elämäntapoi-

hin tai kehonkuvaan liittyviä merkityksiä? Miten?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Täydennyskoulutus    

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Kiitos, että olet mukana toteuttamassa tätä tutkimusta osana voimauttavan valokuvan 

työpajoja. Tutkimuksessani selvitän, miten voimauttava valokuva –koulutus mahdollisesti 

vaikuttaa sinun tapaasi kohdata ja katsoa niin omaa itseäsi kuin työssäsi toista ihmistä. 

Sinun kokemuksesi ja se, mitä siitä minun kanssani haluat jakaa, on tärkeässä roolissa 

tutkimuksessani.   

Sosiaalialalla ruoka on hyvin usein läsnä: asiakkaat syövät ja työntekijät syövät – usein 

myös yhdessä. Ruokapöydässä keskustellaan luontevasti ruoasta ja ravitsemuksesta. 

Keskusteluun ujuttautuu mukaan asenteita, pelkoja ja mielikuvia myös omaan kehoon 

liittyen. Ajankuvalle tyypillinen suorituskeskeinen ja arvosteleva tapa katsoa kehoa hei-

jastuu usein ihmisten kehonkuvaan ja synnyttää tyytymättömyyttä. Koetko saaneesi näi-

den asioiden käsittelyyn tarpeeksi välineitä omassa koulutuksessasi?  

 

Pyydän sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin, joiden avulla kartoitan sitä, miten 

aiemmin käymissäsi koulutuksissa (perus- ja täydennyskoulutus) on huomioitu näitä 

teemoja. Lisäksi tarvitsen tutkimustani varten muutamia muita taustatietoja sinusta. Kä-

sittelen antamiasi tietoja luottamuksellisesti. 
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Onko täydennyskoulutuksessa käsitelty syömiseen ja terveellisiin elämäntapoihin tai 

kehonkuvaan liittyviä merkityksiä? Miten?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Aikaisempi työkokemus 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Työtehtäväni Vamoksessa 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Miten määrittelet perustehtäväsi työssäsi nuorten kanssa? Mihin pyrit työssäsi? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Millainen on sinun tapa kohdata nuori?  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ALKUHAASTATTELURUNKO 

Mitkä tuntemukset sinulla on ensimmäisen voim.valok.työpajan jälkeen? 

Millaisia odotuksia sinulla on tälle voim.valok. -koulutukselle? 

 

Teema: Valokuvat 

- Miltä sinusta tuntuu, kun katsot omia kuviasi lapsuudesta/nuoruudesta/uusia kuvia? 

- Näkyykö kuvissasi mielestäsi todellinen sinä ja kaikki sinun puolesi? 

- Millaisena koet tilanteet, joissa sinusta otetaan valokuvaa? Miltä ne tuntuvat? Millä 
tavalla toimit tilanteissa? 

- Tuleeko mieleesi esimerkkikuvia itsestäsi, jotka ovat sinulle merkityksellisiä? Mitkä 
asiat tekevät sinulle (omasta) valokuvastasi tärkeän ja merkityksellisen? 

 

Teema: Kehotyytyväisyys 

- Mitä ajattelet omasta kehostasi tällä hetkellä? Miten katsot sitä? Millaisia tunteita oma 
kehosi herättää sinussa?  

- Onko sinun helppoa arvostaa kehosi erilaisia piirteitä, myös sen puutteita? Mitä piirteitä 
on vaikea arvostaa?  Millaisia asioita on helppo arvostaa? Miksi? 

- Millaisten asioiden koet vaikuttavan siihen, miten suhtaudut kehoosi tällä hetkellä? 
(esim. mediakuvasto, sosiaalinen ympäristö, muiden apalaute, oma historia, terveys) 

- Koetko, että oma kehonkuvasi heijastuu asiakastyöhön? Millaisissa tilanteissa? Miten? 

 

Teema: Nuoren kohtaaminen työssä 

- Millainen on ammattiroolisi suhteessa nuoreen?  

- Mihin ammattiroolisi sinut mielestäsi velvoittaa?  

- Milloin kohtaaminen nuoren kanssa on mielestäsi onnistunut? Entä epäonnistunut? 
Mikä kohtaamisessa on vaikeaa?  

- Millä tavalla rakennat yhteyttä asiakkaaseen? Kuinka saat asiakkaan luottamaan 
itseesi? 

- Miten/millä keinoilla yrität ymmärtää asiakkaasi toimintatapoja, ratkaisuja ja motiiveja?  

- Mitä ajattelet tunteiden näyttämisestä asiakastyössä? (kehollinen peilaaminen) 
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LOPPUHAASTATTELURUNKO 

Vastasiko voimauttava valokuva -koulutus odotuksiasi ja toiveitasi? 

 

Teema: Valokuvat 

- Miltä sinusta tuntuu nyt koulutuksen käytyäsi, kun katsot omia kuviasi lapsuudes-
ta/nuoruudesta/uusia kuvia? 

- Millaisena koet nyt koulutuksen käytyäsi ne tilanteet, joissa sinusta otetaan valokuvaa? 
Miltä ne tuntuvat? Millä tavalla toimit tilanteissa? 

- Löysitkö tai otettiinko sinusta koulutuksen aikana valokuvia, joista tuli sinulle uudella 
tavalla merkityksellisiä? Kerro esimerkki. 

- Mikä merkitys menetelmän sisäistämiseen oli, että prosessi tapahtui oman itsen 
kautta? 

- Millaisia asioita eri harjoitukset ja omakuvat synnyttivät sinussa? 

- Onko jotain omassa tavassa katsoa itseäsi, eri puoliasi ja sisäistä maailmaa muuttunut 
prosessin kuluessa?  

 

Teema: Kehotyytyväisyys 

- Mitä ajattelet omasta kehostasi tällä hetkellä, puoli vuotta sen jälkeen, kun viimeksi 
kerroit siitä? Miten katsot kehoasi? Millaisia tunteita oma kehosi herättää sinussa?  

- Miten KEHUVA-hanke (mukaan lukien voim.valok.koulutus) on muuttanut suhtautumis-
tasi omaan kehoosi? 

- KEHUVA-hankkeessa keskeisiä teemoja ovat ruokasuhde, kehonkuva ja itsearvostus. 
Oletko saanut näihin teemoihin jotakin lisäoivalluksia voimauttava valokuva -
koulutuksesta? 

- Miten voimauttava valokuva -menetelmä sopii mielestäsi kehotyytyväisyys-teemojen 
käsittelyyn asiakastyössä? 

 

Teema: Nuoren kohtaaminen työssä 

- Voimauttava valokuva -menetelmässä nähdään työntekijällä oleva valta-asema ja 
pyritään luopumaan siitä, jotta voimautuminen olisi mahdollista. Tämä tarkoittaa amma-
tillisesta tietämisestä luopumista, eli työntekijä ei tiedä mikä asiakasta auttaa. Mitä ajat-
telet tästä? 
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- Mitä olet oppinut tai oivaltanut koulutuksen aikana katsomisesta ja erilaisista katsomi-
sen tavoista? Miten ne ovat yhteydessä työhösi? 

- Oletko koulutuksen myötä saanut jotakin lisäoivalluksia siihen, miten nuori kannattaa 
kohdata? 

- Mitä herkistyminen, pehmentyminen toisen äärelle ja omasta luopuminen merkitsi 
sinulle? Mitä ajattelet sen tuovan työotteeseesi? 

- Millaisena koit voimauttava valokuva -menetelmän käytön nuorten kanssa? 

- Mitä menetelmän katsomisen tapoja tai työskentelymuotoja haluat käyttää jatkossa tai 
oppia lisää? 

 

 


