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1. JOHDANTO

Käsittelen opinnäytetyössäni sitä, millaisena toimijuuden käsite ja toimijuuden tukeminen

näyttäytyvät kulttuuriantropologisesta näkökulmasta katsottuna. Toimijuuden käsitettä ja

toimijuuden tukemista on sosiaalitieteissä tutkittu paljon. Sen sijaan antropologisin silmin

toimijuuden käsitettä on tarkasteltu suhteellisen vähän. Haluan selvittää antropologian

näkökulman toimijuuden käsitteeseen ja tutkia herätteleekö antropologia näkemään toimijuuden

eri tavalla. Perehdyn toimijuuden käsitteeseen tutustumalla tutkimuskirjallisuuteen ja samalla

selvitän millaisen vuorovaikutuksen ajatellaan tukevan aktiivista toimijuutta. Reflektoin

kirjallisuudesta löytyvää tietoa omaan kokemukseen tarkastelemalla toimijuuden tukemista

itselleni tutussa kontekstissa eli lastensuojelun sijaishuollon laitosympäristössä.

Mielenkiintoni toimijuuden tukemiseen on herännyt työelämän kautta, työssäni ohjaajana

lastensuojelun sijaishuoltolaitoksessa. Sosiaalialalla ohjaaja on ammattilainen, joka työskentelee

erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden apuna arjen toiminnoissa. Ohjauksen tärkein tavoite on

ohjattavan henkilön aktiivisen toimijuuden tukeminen. Syvennyn aiheeseen hyödyntäen omaa

työkokemusta. Tutkimusmenetelmänä käytän omien kokemuksien kuvailuun ja kriittiseen

itsetutkiskeluun keskittyvää autoetnografiaa (Uotinen 2010, s. 178). Omassa työssäni ohjaan

12-17-vuotiaita nuoria, joten tässä tutkimuksessa viittaan heihin sanalla ”nuori”. Toivon

tutkielmani valottavan lastensuojelun sijaishuollossa tehtävää työtä ja uskon sen lisäävän

ymmärrystä sijaishuollon arkea kohtaan.

2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Yksilön toimijuuden kehittyminen nähdään usein tärkeimpänä ammatillisen auttamistyön

tavoitteena (Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2015, s. 66). Työssään ohjaaja joutuu

pohtimaan, kuinka toimijuuden kehittymistä tuetaan käytännössä. Opinnäytetyöni on tärkeä siksi,

että ohjaustyön käytännön kokemuksista saataisiin enemmän tietoa. Tavoitteenani on avata

sosiaalityöhön liittyviä haasteita mutta myös rikkautta, jota ihmisläheisessä työssä on.
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Tutkimuskysymyksiäni ovat:

1. Millaista on vuorovaikutus, joka tukee nuorten aktiivista toimijuutta? Tällä pyrin selvittämään

vuorovaikutuksen tekijöitä, jotka tukevat nuorten elämänhallintaa. Kiinnitän huomiota myös

siihen, mitkä muut asiat tukevat toimijuutta lastensuojelun sijaishuollossa ja mitkä seikat rajaavat

sitä.

2. Millaisia onnistumisia ja haasteita olen kokenut pyrkiessäni tukemaan sijaishuollossa asuvien

nuorten toimijuutta? Tämän kysymyksen avulla pyrin jäsentämään niitä kokemuksia, jotka

liittyvät ohjaukseen. Lisäksi tarkastelen sitä kuinka olen kokenut työssäjaksamisen ja työyhteisön

tuen.

Rajaan opinnäytetyöni koskemaan nuorten toimijuuden tukemista ja omasta kokemuksestani

avautuvaa näkökulmaa, jossa keskityn itseni ja nuoren väliseen vuorovaikutukseen sekä

ympäristöön, jossa ohjaustyö tapahtuu. En kuitenkaan tarkastele lastensuojelualaa laajemmalti

vaan keskityn siihen, millaisia piirteitä ohjaustyöhön liittyy.

3. KESKEISET KÄSITTEET

Koska tarkastelen toimijuuden tukemista, on toimijuus opinnäytetyöni keskeisin käsite. Käsite on

abstrakti, joten sille ei ole olemassa yhtä ainutta tyhjentävää määritelmää. Keskityn

määrittelemään toimijuutta erityisesti antropologisesta näkökulmasta, jotta käsitteen

kulttuurisidonnaisuus nousisi esille.

Toimijuuden syvällinen ymmärtäminen edellyttää sielun ja ruumiin käsittämistä kokonaisuutena

sekä sosiaalisen ympäristön merkityksen sisäistämistä (Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho

2015, s. 5). Sosiaalisen ympäristön merkityksellisyyden vuoksi tarkastelen myös toimijuuteen

liittyviä yhteisön, yhteisöllisyyden ja dialogisen ohjauksen käsitteitä.
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3.1. Toimijuuden käsite

Toimijuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä yksilön kykyä tehdä päätöksiä ja toteuttaa

suunnitelmiaan, jolloin toimijuuden käsite tulkitaan tyypillisesti eräänlaiseksi potentiaaliseksi

voimaksi, joka yksilöllä on (Gordon 2005, s. 115). Näin tulkittuna näkökulma toimijuuden

käsitteeseen on kuitenkin hyvin yksilökeskeinen. Se jättää huomiotta ympäristön luomien

olosuhteiden vaikutukset yksilön elämässä. Siten toimijuuden käsite myös olettaa, että yksilöllä

on mahdollisuus rakentaa omaa toimijuuttaan ja olla sitä millaiseksi hän itsensä muokkaa (Lancy

2012, s. 5). Yksilökeskeistä ajattelutapaa selittää se, että toimijuuden käsite on syntynyt

myöhäismodernilla aikakaudella uusoikeistolaisen kulttuurin luomuksena (Gordon 2005, s. 117).

Toimijuuden käsitettä voidaan kuitenkin tarkastella myös painottaen yhteiskunnallisten

rakenteiden olemassaoloa. Margaret Archerin mukaan toimijuus on aina toimijuutta jossakin

viitekehyksessä, mikä tarkoittaa sitä, että toimijaa ympäröivät tekijät määrittävät ja rajaavat

yksilön toimijuutta (2000, s. 262). Myös Amartya Senin mukaan toimijuutta rajoittavat yksilölle

tarjolla olevat sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tilat (Lancy 2012, s. 8 ← Sen, A. 1999,

Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf). Toimijuus ei ole vakaa, yksilössä

pysyvä tila vaan se elää olosuhteista ja hetkestä toiseen siirryttäessä. Syntyessään yksilö on sen

sosiokulttuurisen yhteisön toimija, johon hän syntyy. Heti varhaislapsuuden jälkeen häntä

ympäröivät yhteisöt moninaistuvat ja ne myös elävät jatkuvassa muutoksessa. Yksilön toimijuus

muovautuu muutosten ja moninaistumisen mukana. (Archer 2000, s. 262.)

Lapsen toimijuus

Koska tarkastelen opinnäytetyössäni nuorten toimijuuden tukemista, perehdyn tarkemmin

lapsuuden ajan toimijuuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Lapsi määrittyy suhteessa aikuiseen

ja siksi lapsi nähdään usein epäpätevänä, riippuvaisena ja passiivisena aikuisen ollessa lasta

pätevämpi ja vastuuntuntoisempi (Oswell 2012, s. 189–190). Lapsen identiteetti ja lapsuus

erillisenä tilana ovat kuitenkin myyttejä (Oswell 2012, s. 264–267). Tämä voidaan todeta, kun

tarkastellaan lapsen ja aikuisen välistä suhdetta historiallisesti. Vielä keskiajalla aikuisten ja
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lasten välillä ei tehty eroja vaan lapset tekivät samoja asioita kuin aikuisetkin. Lasta kohtaan

liittyviin odotuksiin on tullut muutos vasta modernisaation myötä, kun lelut tulivat lasten

elämään. Lapset eivät itse niinkään kaivanneet leluja elämäänsä, vaan tarve niille luotiin

markkinoiden aloitteesta. (Oswell 2012, s. 200.) Lelujen yleistymisen myötä lasten ei enää

odotettu osallistuvan arkisiin töihin siinä määrin kuin ennen ja olosuhteiden muutos johti lapsen

ja aikuisen välisen suhteen muuttumiseen. Kulutuskulttuuri on siten muokannut yleistä käsitystä

lapsuudesta ja lapsen kyvyistä toimia osana yhteisöä. (Oswell 2012, s. 213–214.)

Lapsuuden käsityksen muuttuessa on esiin noussut huoli siitä, oppivatko modernin ajan lapset

riittäviä elämäntaitoja ja toisaalta ovatko taitojen kehittymiseen tähtäävät keinot lapsen

sosiaalista kehitystä haittaavia vai lasta kannattelevia. Huoli on nostanut esiin tarpeen puhua

lapsen oikeuksista ja yhdeksi keskustelun keskeiseksi käsitteeksi on noussut toimijuus. Ajatus

lapsen toimijuudesta on lähtöisin ylemmän keskiluokan tavasta suhtautua lapsiin pieninä

aikuisina, joilla on kykyä päättää omista asioistaan. Ajatus lapsen toimijuudesta on saanut jopa

hegemonisia piirteitä esimerkiksi siten, että vanhempien odotetaan leikkivän lastensa kanssa.

Nykyaikainen lapsen toimijuuden korostaminen on johtanut siihen, että länsimaisissa

yhteiskunnissa vanhemmat huolehtivat lastensa päivittäisistä tarpeista samalla kun lapset ovat

haluttomia tekemään esimerkiksi kotitöitä vapaaehtoisesti. Myös koulumaailmassa opettajan ja

oppilaan välinen suhde on kärsinyt lapsen toimijuuden korostuessa niin että opettaja on

menettänyt auktoriteettinsa. Vastahakoisten lasten kaitsemisen seurauksena lasten

oppimisvaikeudet, käytöshäiriöt ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet runsaasti.

(Lancy 2012, s. 7–11.)

Toimijuuden käsitteen kannalta on kuitenkin tärkeää huomioida, että lasten käytöshäiriöt

määrittyvät nimenomaan lasten ja heitä tarkastelevien aikuisten välisessä suhteessa, eivät asioina

itsessään (Oswell 2012, s. 189). Siten myös lapsen toimijuus määrittyy juuri lasten ja aikuisten

välisten sosiaalisten suhteiden kautta (Oswell 2012, s. 267 ja Gordon 2005, s.129). Tuula Gordon

havainnollistaa, kuinka toimijuus jäljittyy sosiaalisiin järjestyksiin. Kun henkilö puhuu

täytymisestä, hän viittaa siihen, että hän kokee tekevänsä jotain vastoin omaa tahtoaan ja toisen

tahdon alaisuudessa. Päinvastaisesti henkilö voi sanoittaa saavansa tehdä jotain. Tällöin hän

kokee määräysvallan ja toimijuuden olevan itsellään. Esimerkiksi kouluympäristö voi olla
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yksilölle mieleinen, kun taas koti voi synnyttää ajatuksia säännöistä ja kontrollista. (2005, s.

120.)

Kuten edellä on kuvattu, lasten toimijuuden korostaminen on syntynyt länsimaisen

kulutuskulttuurin seurauksena. Toimijuus on siten etnosentrinen käsite. Tämä voidaan todeta,

kun tarkastellaan ei-länsimaisia kulttuureja. Niissä ei nähdä tarvetta korostaa lasten oikeuksia

eikä niissä tunneta toimijuuden käsitettä. Kyse ei ole siitä, että ei-länsimaiset kulttuurit olisivat

aikuisten dominointiin perustuvia vaan siitä, että ei-länsimaisissa kulttuureissa lapsilla on

enemmän fyysistä vapautta kuin länsimaisissa kulttuureissa. Fyysinen vapaus velvoittaa lapsia

huolehtimaan itsestään eikä tarvetta heidän toimijuuden tukemiselle tai oikeuksien

puolustamiselle siksi ole. (Lancy 2012, s. 5–7.)

Käsityksiin lapsen aktiivisesta toimijuudesta liittyy myös sukupuolittunutta ajattelua. Tuula

Gordon tuo esiin seikan, ettei koulussa hyvin menestyvä tyttö välttämättä omaa pelkästään

aktiivista toimijuutta vaan voi vaatimuksiin mukautumisen kautta kokea samanaikaisesti myös

oman subjektiposition menetystä ja tuntea sen vuoksi ristiriitaisuutta. Poikien aktiiviseen

toimijuuteen puolestaan liitetään länsimaisessa kulttuureissa usein energisyyteen liittyviä

ominaisuuksia. Siksi äänekkäät ja paljon liikkuvat pojat nähdään positiivisemmassa valossa kuin

näennäisesti passiiviset pojat. Toimijuus positioituu siis tulkitsijan omista käsityksistä siitä, mitä

aktiivisuus on sen sijaan että se perustuisi tosiasioihin. (2005, s. 124–126.)

Koska tutkin toimijuuden tukemista nimenomaan lastensuojelun sijaishuollon ympäristössä, on

syytä tarkastella toimijuutta vielä sosiaalityön näkökulmasta käsin. Lapsen toimijuuteen liittyy

ammatillisessa kasvatustyössä ongelmallisuutta sen vuoksi, että käsite on liitetty tiiviisti

länsimaiseen lapsuuden ajan tutkimukseen. Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että

vanhempien mielipiteet, jotka poikkeavat tutkimustulosten näkökulmasta, nähdään lapsen

toimijuutta rajaavina. (Lancy 2012, s. 2–3.) Toisaalta toimijuuden tukemisen ajatellaan

edellyttävän lapsen mielipiteiden kuulemista. Lapset kuitenkin useimmiten seuraavat itselleen

tärkeiden ihmisten, kuten vanhempien esimerkkiä ja mielipiteitä, jotka voidaan nähdä lapselle

haitallisina. (Lancy 2012, s. 3–4.)
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Lapsen toimijuus näyttäytyy siis käsitteenä, jota käytetään keskustelussa retorisena työkaluna

mutta toimijuuden toteutuminen käytännössä on jäänyt hämäräksi. Käsitteen abstraktius ei

kuitenkaan tarkoita, ettei sellaista ilmiötä kuin ”toimijuus” olisi olemassa. (Lancy 2012, s. 12.)

Seuraavassa alaluvussa perehdyn edellä viitattuihin sosiaalisiin ja poliittisiin ympäristötekijöihin,

joiden ajatellaan vaikuttavan toimijuuteen. Pureudun ensiksi fyysisessä tilassa ilmenevään

sosiaaliseen tekijään, eli yhteisöön ja sen jälkeen keskityn yhteisöllisyyteen, joka elää

psyykkisessä tilassa, vallitsevana ilmapiirinä. (Filander & Vanhalakka-Ruoho 2009, s. 11.)

3.2. Yhteisö ja yhteisöllisyyden käsite

Ferdinand Tönnies jäsentää erilaisia yhteisöjä kohdistamalla katseensa niiden moraaliseen

perustaan. Tältä pohjalta hän on jaotellut yhteisöt kahteen tyyppiin, Gemeinschaftiin ja

Gesellschaftiin. Gemeinschaft-tyyppistä yhteisöä kuvaa parhaiten suomen kielen sana ”yhteisö”

ja gesellschaft-tyyppistä ”yhteiskunta”. Gemeinschaftilla Tönnies viittaa sen tyyppisiin

yhteisöihin, jotka olivat tavanomaisia ennen teollista aikakautta. Tuolloin perhe, maanomistus ja

uskonto (erityisesti päättäjien harjoittamana) loivat gemeinschaftin moraalista perustaa.

Teollisella aikakauden alettua gemeinschaftit joutuivat antamaan tilaa gesellschafteille,

yhteiskunnille, joiden moraali perustuu poliittiselle lainsäädännölle. (Tönnies 2001.)

Moraalisesta perustastaan huolimatta Tönniesin jaottelu kuvaa yhteisöjen fyysistä ulottuvuutta,

eli sitä millaisena yhteisöt näyttäytyvät ja miten ne rakentuvat.

Émile Durkheimin anomia-teoria keskittyy puolestaan yhteisön psyykkiseen tilaan eli ilmapiiriin.

Anomia-teoria pyrkii selittämään yhteisön jäsenten välistä suhdetta. Teorian mukaan aatteiltaan

liian hajanainen mutta toisaalta myös liian tiivis yhteisö voivat heikentää yksittäisen yhteisön

jäsenen asemaa ja suistaa hänet yksinäisyyteen. Liian tiiviillä yhteisöllä Durkheim viittaa

yhteisön tilaan, joka ei ole lämminhenkistä vaan kahleistavaa ja jännitteistä. Liian hajanaisella

hän tarkoittaa puolestaan välinpitämätöntä ja yksilöllisyyttä korostavaa yhteisöä. (Durkheim

1985.) Anomia-teoriaan perustuen yhteisöjen tilaa voidaan kuvata esimerkiksi ulottuvuuksilla
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tilapäinen/jatkuva, virallinen/epävirallinen tai osallistava/muodollisesti pätevä. Parhaimmillaan

yhteisössä vallitsee tasa-arvoisuuteen perustuva yhteisöllisyys. (Pohjola 2015, s. 20 ja 25.)

Victor Turnerin mukaan tasa-arvoista yhteisöllisyyttä kuvaa parhaiten latinalainen termi

communitas. Se tarkoittaa yksilöiden välistä sosiaalista tilaa, joka muodostuu sosiaalisen

rakenteettomuuden ja yhdenmukaisuuden tunteesta. Toisin sanoen yhteisöllisyydessä ei ole tilaa

valtarakenteille vaan sitä ylläpitää yksilöiden välinen tasavertaisuus ja lämminhenkisyys.

Turnerin mukaan communitas on lähellä uskonnollista kokemusta, jossa yhteisön jäseniä

yhdistää toisiinsa puhdas rakkaus. (Turner 2007.) Tönniesin ja Durkheimin teorioihin viitaten ei

kuitenkaan ole selvää, että yhteisön sisällä vallitsisi yhteisöllisyys, communitas, koska

yhteisöissä on sekä jäsenten henkilökohtaisia että yhteisössä asetettuja tavoitteita, jotka

muodostavat valtarakenteita (Pohjola 2015, s. 21 ja Gordon 2005, s. 117).

Seuraavaksi pureudun dialogiseen ohjaukseen, jota tarjotaan psykologian tieteenalalla väyläksi

tukea toimijuutta. Dialogisessa ohjauksessa tavoitellaan communitasta vastaavaa yhteyttä

ohjaajan ja ohjattavan välillä, koska se suojaa yksilöä parhaiten anomialta ja siten myös tukee

ohjattavan toimijuutta.

3.3. Dialoginen ohjaus

Dialogisen menetelmän tulkitaan syntyneen jo antiikin Kreikassa Sokrateen ajattelutyön

tuloksena. Menetelmän syntyminen on edellyttänyt vastavuoroisen vuorovaikutuksen

ymmärtämistä. Dialoginen menetelmä tukeutuu yksilön itsetuntemuksen korostamiseen sekä

itsetuntemuksen merkitykseen elämän hallinnassa. (Pasanen & Vanhalakka-Ruoho 2009, s. 301.)

Dialogisuus perustuu toisen kuuntelemiseen, kiinnostukseen toisen ajatuksia kohtaan ja

keskinäiseen luottamukseen. Dialogilla eli vastavuoroisella vuorovaikutuksella pyritään siten

ylittämään osapuolten henkisiä rajoja ja rakentamaan siltoja, joiden avulla kehitystä

elämänhallinnassa voi tapahtua. (Arnkil 2009, s. 335.)
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Dialogisessa ohjauksessa ei ole mitään erityisiä tekniikoita, joita ohjaajan tulisi soveltaa

(Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2015, s. 67), mutta onnistuakseen se vaatii ohjaajalta

eräänlaista hermeneuttisen sulkeistamisen tilaa eli keskittymistä vuorovaikutuksessa vastapuolen

antamiin sanallisiin ja sanattomiin signaaleihin. Niiden oikein tulkitseminen sekä vastavuoroinen

ymmärryksen ilmaiseminen ovat dialogisen ohjauksen keskeisiä elementtejä. Onnistunut

dialoginen ohjaus voi herätellä ohjattavaa tulkitsemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä kautta

myös omaa elämää uudella tavalla. Näin hän voi myös luoda uudenlaista elämänkatsomusta ja

siihen sopivia käytäntöjä. (Pasanen & Vanhalakka-Ruoho 2009, s. 313.)

Dialogisen ohjaus pyrkii ongelmien yhteiseen havainnointiin ja niitä ylläpitävien ja lietsovien

toimintatapojen tunnistamiseen. Huomion arvoista on, että ohjaus etenee riittävän pienin askelin

ohjattavan itsehavainnoinnin laadun ja kehittyneisyyden tahdissa. Kaikki pienet kehitysaskeleet,

jotka nähdään olevan ohjattavan lähikehityksen alueella ja jotka auttavat häntä saamaan otetta

ongelmiinsa, voidaan pitää hyväksyttävänä. (Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2015, s.

67.) Kehonkielen tarkkailu on merkityksellistä, sillä jos ohjattavassa on havaittavissa passiivisia

tai vältteleviä eleitä, on se merkki siitä, että ohjattava on luovuttanut toimijuutensa ohjaajalle

omaan ongelmaansa nähden. Tällöin tavoiteltava aktiivinen toimijuus on karannut

saavuttamattomiin. Dialogisessa ohjauksessa ohjaaja pyrkii siis säilyttämään ohjattavan

toimijuuden viemällä keskustelua ohjattavan hallinnassa olevaan näkökulmaan ja herättelemällä

häntä kertomaan ajatuksiaan. (Kauppila, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2015, s. 58.)

Dialogisessa ohjauksessa on hyvä varautua siihen, että ohjaus saattaa toisinaan ajautua

sivuraiteille tai olla hetkittäin jopa pysähtynyt. Kuitenkin kun auttaminen institutionalisoituu, se

on usein alttiina yhteiskunnallisille ja liiketoiminnallisille tehokkuuden tavoitteille. Tämän

seurauksena ohjauksen alkuperäinen tarkoitus, ihmisen tukeminen yksilöllisessä tilanteessaan,

saattaa unohtua. (Pasanen & Vanhalakka-Ruoho 2009, s. 299–300.) Dialogisen ohjauksen uhkana

onkin se, että instituutioiden järjestelmät, jotka korostavat arviointia ja kontrollointia, vievät

ohjaajan ajan ja huomion (Pasanen & Vanhalakka-Ruoho 2009, s. 306).

Tutkimuksessani olen analysoinut sitä, kuinka olen kokenut toimijuuden tukemisen ja edellä

kuvatun dialogisen ohjauksen mahdollisuudet laitosympäristössä. Olen pohtinut myös
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yhteisöllisyyden kokemuksia ja sitä millaisia rajoitteita laitosympäristö asettaa yhteisöllisyyden

muodostumiselle.

4. TUTKIMUSMENETELMÄT, -AINEISTO JA -PROSESSI

4.1. Autoetnografia

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Se tarkoittaa, että sekä tutkimuksen aineisto että analyysi

ovat laadullisia. Tutkimusmenetelminä käytän kirjallisuuden tutkimusta sekä autoetnografiaa.

Autoetnografia koostuu tätä opinnäytetyötä varten kirjoittamistani teksteistä. Kyseinen

autoetnografia tulee jäämään henkilökohtaiseen arkistooni mahdollista jatkotutkimusta varten.

Autoetnografia on tutkimusmenetelmä, jossa tutkija tekee etnografista kenttätyötä keskittyen

itsetutkiskeluun omien kokemustensa, positionsa ja tunteidensa kautta (Fingerroos & Jouhki

2014, s. 93). Autoetnografinen tutkimusmenetelmä on syntynyt etnografiseen

tutkimusmenetelmään kohdistuneen kriittisen keskustelun seurauksena. Kritiikissä on pohdittu,

millaisia rajoituksia ja ehtoja etnografisella tiedolla voi olla eli mikä merkitys tutkijan omalla

henkilöhistorialla, koulutuksella, kasvatuksella ja kokemuksilla on etnografisen tiedon

muodostumisessa. (Pöysä & Järviluoma & Vakimo 2010, s. 179–180 ja Gould 2016, s. 28.)

Autoetnografia soveltuu opinäytetyöni tutkimusmenetelmäksi, koska tutkin aihetta, josta minulla

on kokemusta pidemmältä ajalta. Autoetnografia ehkäisee väärintulkitsemista, koska olen oman

tutkimukseni informantti. Toisaalta joudun kiinnittämään huomiota siihen, että autoetnografia on

henkilökohtaista, joten on vaarana että ylitulkitsen kokemuksiani. Ylitulkitsemista voi olla

vaikea itse tunnistaa, mutta on tärkeää kuitenkin tiedostaa tämä erityisesti autoetnografiaan

liittyvä sudenkuoppa.

Autoetnografia poikkeaa muista etnografisista tutkimusmenetelmistä sillä, että sen tavoite on

herättää lukijassa tunteita. Toisaalta autoetnografiaa on kritisoitu juuri sen liian tunteita

nostattavasta ominaisuudesta. Autoetnografian keinoin voidaan kuitenkinn tuottaa paikantunutta

ja sitoutuneista tietoa ja siten voidaan välttää liiallista yksinkertaistamista. (Pöysä & Järviluoma
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& Vakimo 2010, s. 181–183.) Sen avulla on silti mahdollista tavoittaa myös yleisempiä suhteita

ja merkityksiä (Pöysä & Järviluoma & Vakimo 2010, s. 179–180). Toisaalta Leon Anderson

huomauttaa, että jos tutkimuskysymys on sosiologinen, sitä ei voida tutkia pelkästään omien

elämäkertojen kautta (2006, s. 390).

Anderson on eritellyt viisi piirrettä, joiden tulee hyvässä autoetnografiassa toteutua. Ensinnäkin

tutkijan tulee olla tutkimusympäristönsä täysjäsen, jotta hänen mielenkiintonsa

tutkimuskysymyksiä kohtaan kumpuaisi ammatillisen kiinnostuksen lisäksi henkilökohtaiseen

elämään liittyvästä kiinnostuksesta. Toiseksi autoetnografia vaatii tutkijalta analyyttista

refleksiivisyyttä. Kolmanneksi tutkijan tulee myös näkyä sellaisena julkaistavassa tutkimuksessa.

Neljänneksi autoetnografia edellyttää tutkijalta tietoisuutta hänen itsensä ja tutkittavan

ympäristön välisestä vastavuoroisuudesta. Viidenneksi tutkijan tulee tutkimuksessa sitoutua

teoreettisten ymmärrysten kehittämiseen laajemmista yhteiskunnallisista ilmiöistä. (2006, s. 378

ja 390.)

Päädyin autoetnografiaan, koska minulla on kokemusta kirjoittamisesta ja halusin kokeilla omien

kokemusteni hyödyntämistä tutkimusaineistona sekä kokemusteni asettamista tarjolle tieteellisen

keskustelun materiaaliksi. Oli myös mielenkiintoista havaita, että voin yhtä lailla itse olla

tieteeseen perustuvan tutkimukseni tiedonlähde sen sijaan että väheksyisin omien kokemusteni

merkitystä. Koostin autoetnografiaa noin puolen vuoden ajan kirjoittaen muistiin ajatuksiani ja

osittain päiväkirjanomaisia havaintojani ohjaustyöstä. Palasin myöhemmin kirjauksiini ja

muotoilin ne kokemuksiani ja ajatuksiani kuvaileviksi sikermiksi. Koko prosessin ajan itseäni

vaivasi edellä mainittu pelko siitä olenko ylitulkinnut tilanteita ja ovatko ajatukseni verrattavissa

lastensuojelualalla työskentelevään keskivertoiseen ohjaajaan. Mikä merkitys akateemisella

koulutustaustallani on sille, millaisena näen ohjaustyön? Toisaalta voidaan ajatella, että

keskivertaista ohjaajaa ei ole olemassakaan sillä kukaan meistä ei ole ”normi”. Fingerroosin ja

Jouhkin mukaan akateemisen tutkijan kokemukset ovat yhtä autenttisia kuin kenen tahansa

muunkin kokemukset (2014, s. 93). Olen koostanut autoetnografiaa itselleni luonnollisessa

ympäristössä eli työni ohessa, mikä mielestäni lisää tutkimukseni autenttisuutta.
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Autoetnografiaan päätyessäni pidin itseäni tutkimusympäristön täysjäsenenä, sillä tehdessäni

autoetnografiaa en ollut tutkija vaan ohjaaja. Koska olin tutustunut kenttään syvällisemmin kuin

moni muu antropologi tutkimusta tehdessään, uskalsin kokeilla millaisia vastauksia

autoetnografia antaa tutkimuskysymyksilleni. Vaikka koinkin olevani ammatillisesti tutussa

ympäristössä, pohdin sitä, mikä merkitys tutkimukselleni on sillä, että olin kyseisessä

työpaikassa uusi työntekijä. Mietin myös sitä, mikä merkitys esimerkiksi omalla sukupuolellani

on tutkimuksessani. Miltä toimijuuden tukeminen näyttäytyisi, jos ohjaajana olisi mies? Entä

kuinka merkittävää tutkimukselleni oli se, että minulla itselläni on teini-ikäisiä lapsia?

Kenttätyössä antropologia sitovat verkostot, joita ylläpitävät lojaalius, velvollisuudet,

eriarvoisuus ja tunnesiteet (Härkönen 2016, s. 191). Tiedostin verkostojen olemassaolon, ja

teksteissäni mietin mikä merkitys niillä on autoetnografiassani:

”Itsetutkiskeluni haastavin piirre on siinä, että en ole immuuni sosiaalisille rakenteille.

Haluan silti luoda mahdollisimman autenttisen kuvan kokemuksistani.”

Antropologian tehtävänä ei kuitenkaan ole muuttaa maailmaa, vaan tarkastella sitä. Tutkimusta

suunnitellessani jouduin pohtimaan myös paljon siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Eettisyyden

nimissä olen häivyttänyt teksteistäni muut osapuolet, ja keskittynyt omien kokemusteni

kirjaamiseen. En ole pitänyt tätä ongelmana tutkimuskysymysteni kannalta.

4.2. Kirjalliset lähteet

Tutkimukseni kirjallisuusaineisto koostuu toimijuuteen ja autoetnografiaan liittyvistä lähteistä.

Toimijuuteen liittyvissä lähteissä määritellään toimijuutta ja käsitellään toimijuuden tukemista.

Suuri osa käyttämästäni tutkimuskirjallisuudesta on sosiaalitieteiden näkökulmaan keskittyviä.

Ne siis tarkastelevat toimijuutta kulttuuristen silmälasien läpi eli vallitsevasta länsimaisesta

todellisuudesta käsin. Onnistuin kuitenkin löytämään myös antropologista kirjallisuutta, jonka

avulla pystyin hahmottamaan antropologian näkökulmaa toimijuuden käsitteeseen. Keskeisimpiä
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antropologisia lähteitä olivat Margaret Archerin teos Being human: the Problem of Agency

(2000) ja David Oswellin teos The Agency of Children (2012) sekä David F. Lancyn artikkeli

Unmasking Children´s Agency (2012), joka osoitti konkreettisin esimerkein lasten toimijuuden

ongelmallisuuden. Autoetnografiaa koskevasta kirjallisuudesta keskeisimpiä olivat Outi

Fingerroosin & Jukka Jouhkin Moniulotteinen etnografia (2014) sekä Leon Andersonin Analytic

Ethnography (2006).

5. TOIMIJUUDEN TUKEMINEN SIJAISHUOLLON ARJESSA

5.1. Ohjauksen tavoitteet

Lastensuojelun sijaishuollossa ohjaukselle asetetaan käytännönläheisiä tavoitteita. Sellaisia

voivat esimerkiksi olla henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen tai epäasiallisesta

käytöksestä irtaantuminen. Kenttätyöni aikana kiinnitin huomiota siihen, millaisia tuntemuksia

ohjaustyön taustalla vaikuttavat tavoitteet minussa herättivät. Pohdin sitä, kuinka tehokkaasti

tavoitteisiin tulisi ohjaustyöllä pyrkiä ja olenko taipuvainen joustamaan käsillä olevista

tavoitteista säilyttääkseni hyvän yhteyden nuoreen. Teksteissäni päällimmäisenä tunteena

tavoitteiden suhteen nousevat esiin ristiriitaiset ajatukset ja niistä johtuva epävarmuus käytännön

toimissa:

”Toisinaan mietin, olenko nuorten kanssa liian salliva ja toisaalta muistanko kuunnella

nuoria riittävästi? Edistänkö toiminnallani nuoren kasvamista parhaalla mahdollisella

tavalla? Olenko aidosti kiinnostunut nuoren hyvinvoinnista? Meillä on kasapäin ohjeita,

mutta ei niitä voi noudattaa liian tarkkaan. Ohjaaminen on jatkuvaa tilanteiden

puntarointia.”
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Huomasin peilaavani arkisia tilanteita omaan nuoruuteeni, jolloin muistan olleeni herkkä toisten

sanomisille. Omien muistojeni siivittämänä pyrin haastavissa tilanteissa sukeltamaan nuoren

maailmaan ja hänen saappaisiinsa ja toivoin löytäväni sitä kautta vastauksia, kuinka edetä

dialogissa rakentavasti:

”Usein olen kysynyt itseltäni haastavalta tuntuvassa tilanteessa, miksi tämän nuoren

tulisi toimia tietyllä tavalla? Kenen tavoitteita tällä tietyllä toimintatavalla pyritään

edistämään?”

Asiakassuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden muuttaminen käytännöksi on lopulta jokaisen

ohjaajan omassa harkinnassa. Omaksi menettelytavakseni muodostui se, että halusin osoittaa

nuorille, että olin kiinnostunut heistä, koska ajattelin, että se rakensi itseni ja heidän välistä

luottamusta ja siten myös arki sujui kivuttomammin. Jossain vaiheessa huomasin ottaneeni työni

haltuun äitini mallin mukaisesti, koska se tuntui itselleni luontevimmalta:

”Olen ehkä omaksunut äitini mallin toimia. En muista että äitini olisi juuri koskaan

korottanut ääntään ja harvoin kielsi mitään. Mutta tiesin että äiti välitti. Sen vaistosi.”

5.2. Onnistumisen kokemukset ohjauksessa

Autoetnografiassani on muutamia huomioita hetkistä, joissa koin onnistumista nuoren

toimijuuden tukemisessa. Näille kokemuksille oli yhteistä tilanteiden spontaani ja improvisointia

edellyttävä luonne:
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”Jokaisen nuoren kanssa meille kehittyy vähän omanlaisensa huumori. Jonkun nuoren

seurassa huumori voi olla nokkelampaa sutkauttelua kun taas toisen kanssa hassut

tilanteet aiheuttavat yhteisen naurukohtauksen.”

”Tänään juttelin nuoren kanssa pitkään lemmikeistä. On mukava nähdä, kun nuori

innostuu kertomaan itsestään ja mielenkiinnon kohteistaan. Pidän sitä luottamuksen

osoituksena. Tässä työssä on oppinut jo tunnistamaan, mistä nuoret tykkäävät puhua.

Oikeastaan kaikesta mahdollisesta lempikarkeista ilmastonmuutokseen.”

”Nuori itki huoneessaan. Istuin hänen viereensä ja silitin selästä. Lohdutin myös

puheella, mutta koin että merkittävintä oli hänen tuskansa kokeminen itsessäni. Kyyneleet

puskivat omiinkin silmiini.”

Spontaaneja hetkiä värittivät tietynlainen nöyryys ja yhteisen ymmärryksen tason löytyminen,

toisinaan myös huumorin tai surun kautta. Koimme yhdessä tilan, mikä oli hetken aikaa irti

sijaishuoltolaitoksessa vallitsevista rakenteista. Kirjaamani onnistumisen kokemuksiin liittyvät

tilanteet eivät kuitenkaan liittyneet suoranaisesti tavoitteisiin, joita kunkin nuoren kohdalle oli

asetettu. Sen sijaan koin onnistumista hetkellisen henkisen yhteyden ja keskinäisen luottamuksen

löytymisestä. Kirjausteni perusteella koin onnistumista kuitenkin verrattain harvoin.

Luottamuksen rakentaminen vaati aikaa ja malttia. En halunnut vaarantaa hyvää

vuorovaikutussuhdetta painostamalla nuorta liikaa asialliseen dialogiin, vaan saatoin toisinaan

katsoa esimerkiksi epäasiallista käytöstä läpi sormien. Tiedostin kuitenkin riskinoton, ja pohdin

sitä, millaisia seurauksia väljällä otteellani voi olla.

16



5.3. Haastavat kokemukset ohjauksessa

Kirjaamissani teksteissä on paljon myös tilanteita, jotka eivät johtaneet onnistumisen

kokemukseen. Näihin tilanteisiin liittyi voimakasta tunnelatautuneisuutta, joten ne herkistivät

aistini äärimmilleen. Olen kirjannut haastavia tilanteita, joissa katsoin parhaimmaksi hiljentyä

kuuntelemaan nuoren antamia signaaleja:

”Nuori oli ahdistunut. Ehdotin yhteistä lenkkiä raittiissa ulkoilmassa. Emme jutelleet

lenkin aikana juuri mitään. Toivoin, että pelkkä yhdessä käveleminen helpottaisi hänen

oloaan. Ajattelin, että sillä hetkellä, siinä paikassa, pelkkä läsnäolo riittää.”

Toisaalta tilanteiden ratkaiseminen asettumalla ainoastaan kuulijan rooliin herätti minussa

ristiriitaisia ajatuksia siitä, pitäisikö tilanteessa ottaa ohjat enemmän omiin käsiin. Usein

huomasin pohtivani sitä, kuinka joku toinen aikuinen olisi tilanteessa toiminut. Toisinaan tunsin

omasta toiminnastani jopa epämukavuutta, etten kyennyt tai halunnut rajata nuoren käytöstä

konkreettisemmin. Pelkäsin saavani liian lepsun ohjaajan leiman.

Laitosympäristöön liittyvät tekijät lisäsivät haasteellisuuden kokemuksia ohjaustyössä. Kiinnitin

huomiota talon sähkölukkoihin ja logoilla varustettuihin työvaatteisiimme. Vaikka ympäristössä

oli myös kodinomaisuutta tuovia yksityiskohtia, jatkuva avainnippujen kilistely muistutti itseäni,

ja oletettavasti myös nuoria, siitä että olimme laitoksessa. Havaitsin laitosympäristön olevan

suuri haaste luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisessa. Laitosmaisuutta lisäsi myös

se tosiasia, että henkilökunta vaihtui tiheään, mikä on alalla hyvin yleistä. Ei siis riittänyt, että

oppi tuntemaan asukkaat, oli myös opeteltava tuntemaan uudet työtoverit. Työelämän haasteet

näkyivät arjessa myös nuorille:

”Eräs nuori kerran totesi, ettei hän tiedä edes meidän kaikkien nimiä.”
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Haasteena oli myös tietotekniikan ja medialaitteiden runsas käyttö, koska ne veivät aikaa

yhdessäololta. Nuoret tuntuivat kaipaavan omaa tilaa ja yksityisyyttä ja viihtyivät paljon

huoneissaan omilla puhelimillaan. Yhteyden luominen heihin koitui lähes mahdottomaksi.

Toisaalta myös ohjaajat käyttivät paljon aikaa raporttien ja dokumenttien kirjoittamiseen sekä

juoksevien asioiden hoitamiseen. Toisinaan asetelma väsytti ja turhautti:

”Tänään meni pitkä aika, että tuntui etten ollut töissä tehnyt mitään konkreettista. Nuoret

kuluttavat paljon aikaa puhelimillaan. Pelkkä valvojana oleminen kyllästyttää ja

väsyttää.”

”Välillä tuntuu, ettei todellista mahdollisuutta nuoren tukemiseen ole, koska aika kuluu

dokumentointiin ja asioiden pyörittelyyn toimiston puolella. Nuoret viihtyvät pääasiassa

huoneissaan, joista heitä pitää houkutella pois, jotta kohtaamiselle olisi edes

pintapuolisia mahdollisuuksia.”

Lisäksi lain velvoittaman tietosuojan vaaliminen näyttäytyi arjessa usein haastavana. Ajoittain

koin turhautumista siitä, että tietosuojan vuoksi en voinut olla niin avoin kuin olisin halunnut

olla. Huomasin tämän aiheuttavan kummallisia tilanteita, joista jäi itselle tunne, että pala

luottamusta oli nuorten silmissä menetetty.

5.4. Työssä jaksaminen ja työyhteisön tuki

Työssäni jaksamiseen vaikuttivat vuorotyön aiheuttamat rytminvaihdokset, tiivis työyhteisö ja

ristiriitaisuudet työn toteuttamiseen liittyen. Jaksaakseni työssä paremmin pyrin säilyttämään

positiivisen asenteen joka tilanteessa, koska ajattelin, että se oli edellytys työn tekemiselle

menestyksekkäästi. Työyhteisö oli omaksunut hyvät käytöstavat, mikä auttoi jaksamaan.

Työpäiviin sisältyi mukavia hetkiä ja vaikeistakin asioista puhuttiin. Toisaalta korona-aika
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vaikutti ilmapiiriin. Käsien pesusta muistuteltiin nuoria usein ja keittiössä oltiin tarkkana

hygieniasta. Pidimme etäisyyttä toisiimme ja huolehdimme käsidesin ja kasvomaskien käytöstä.

Keskittyminen meni pandemiaohjeiden noudattamiseen ja läsnäolo unohtui. Jaksamiseeni

vaikutti myös oma tuoreuteni kyseisessä työpaikassa. Kirjasin pohdintoja oman kokemukseni

riittävyydestä ja siitä, onko muista poikkeava koulutustaustani työpaikan etu vai haitta. Lopulta

huomasin, että jaksamista edesauttoi se, että sallin itselleni tehdä työtä omalla tavallani:

”On mukavaa kun saa tehdä työtä omalla persoonalla ja tavalla. Se tuntuu silloin

arvostuksena ja luottamuksena ammattitaitoani kohtaan. Pyrin luottamaan myös

kollegojen osaamiseen.”

”Koen työyhteisön tuen voimakkaimpana silloin, kun saan kysymyksiini pohdiskelevia

vastauksia. Koen että asiastani ollaan silloin kiinnostuneita. Toisaalta ajattelen, että tuki

voi joskus ilmetä myös vastaamatta jättämisenä tai vastaamalla kysymykseen

kysymyksellä. Silloin olen omien ratkaisujeni varassa. Kykyihini siis luotetaan vaikka

sillä hetkellä en itse vielä tiedä vastausta.”

”Kun aloitin tämän työn, olin täynnä intoa, koska ajattelin, että pääsen soveltamaan

oppimaani ruohonjuuritasolla. Asemoin mielessäni itseni jonnekkin akateemisen

maailman ja työpaikan välimaastoon. Nyttemmin ole suhtautunut ”muukalaisuuteeni”

rennommin ja keskittynyt omaan tekemiseeni.”

6. YHTEENVETO

Kirsi Nousiainen tiivistää, että kun tarkastelemme kulttuurisia ja yhteiskunnallisia viitekehyksiä

ja niiden merkityksiä, voimme ymmärtää yksilöiden sekä yhteisöjen elämää ja toimintaa

laajemmin. Siten voimme löytää uudenlaisia tapoja työskennellä ja samalla vastustaa

näkemyksiä, jotka tunnistavat sosiaalityön käytäntönä, jossa asiakkaiden ongelmat juontuvat
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heidän omasta käytöksestään, heikosta moraalisesta perustasta ja puutteellisista perhesuhteistaan.

(2015, s. 101.) Toimijuutta tarkastellessani huomasin, että on ongelmallista puhua toimijuuden

tukemisesta, koska toimijuutta itsessään on niin vaikea paikallistaa. Toimijuuden määritelmä

riippuu kontekstista, jossa sitä käytetään. Toimijuutta kuitenkin käytetään sosiaali- ja

terveysalalla retorisena työkaluna. Siksi on hyvä pitää mielessä, että korostuessaan se voi johtaa

liian yksipuoliseen ajatteluun. Tutkimuskirjallisuuden keskeisenä viestinä pidän sitä, että

toimijuus ei ole riippuvainen vain kulttuurisesta näkökulmasta vaan se myös muuttuu

siirryttäessä sosiaalisesta tilasta toiseen. Toimijuuden käsite on esimerkki siitä, kuinka

puutteellisesti jäsennämme ja ymmärrämme maailmaa.

Tutkimuksessani pohdin sitä, millaista on vuorovaikutus, joka tukee nuorten aktiivista

toimijuutta. Kirjallisuuden ja autoetnografisen tutkimusaineiston perusteella toimijuuden

tukeminen vaatii ennen kaikkea vastavuoroisuutta, jota jokainen ohjaaja rakentaa

henkilökohtaisesti ohjattavan kanssa. Havaintojeni mukaan dialoginen ohjaus toteutuu

käytännössä hyvin ohikiitävissä hetkissä, sanoissa, eleissä ja tunnelmissa. Toimijuuden

tukeminen on tilannesidonnaista ja ennalta arvaamatonta. Se on myös ohjaajan oman harkinnan

varaista. Sijaishuollossa dialogisen ohjauksen muodostumista ohjaajan ja ohjattavan välisiksi

pidemmiksi terapeuttisiksi istunnoiksi rajoittavat ja hidastavat laitosarjen rakenteet, työelämän

rakenteet sekä niiden kautta luottamuksen rakentumisen hitaus.

Autoetnografiassa tarkastelin toimijuuden tukemista onnistumisen ja haastavien kokemusten

kautta. Kokemusteni perusteella merkityksellistä toimijuuden tukemisessa on vuorovaikutuksen

laatu ja tunteiden resonanssi. Onnistumisia koin työssäni silloin, kun vuorovaikutus nuoriin oli

vastavuoroista ja intersubjektiivista. Haastavia tilanteita sen sijaan leimasi epävarmuus siitä,

miten tulisi toimia, jotta luottamussuhde nuoreen ei kärsisi mutta tilanne ei myöskään

näyttäytyisi kaoottisena.

Koska tein autoetnografiaa työni ohessa, pystyin käyttämään siihen huomattavasti aikaa.

Tutkimuksen aikana pohdin usein autoetnografian käyttämistä tutkimusmenetelmänä. Pelkäsin,

että akateeminen taustani luo virheellisen kuvan ohjaajan työstä. Huomasin kuitenkin, että näin

ajatellessani sorruin ennakko-oletuksiin ja stereotypioihin. Tekstejä kirjoittaessani mietin myös
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sitä, millaista tietoa voin tietosuojan huomioon ottaen opinnäytetyössäni jakaa. Olen kuitenkin

mielestäni onnistunut käsittelemään tutkimusaihetta niin, ettei tietosuoja ole vaarantunut.

David F. Lancy totesi, että toimijuuden käsitteen korostuessa lapsia on enää vaikea saada

tekemään kotitöitä (2012, s. 10). Lancy mainitsi myös lasten käytöshäiriöiden johtuvan siitä, että

lapset ovat saaneet osakseen ”liikaa toimijuutta” ja opettaja on menettänyt auktoriteettinsa. Nämä

herättivät pohtimaan, onko auktoriteetti nykyajassa pääasiallinen tapa saada lapset toimimaan

toivotulla tavalla? Valtaa voi olla nykypäivänä vaikea tunnistaa ja siksi sitä on mielestäni syytä

pohtia toimijuuden tukemisen näkökulmasta. Toimijuuden käsitettä tutkiessani kiinnitin

huomiota siihen, että käsitteen ympärillä oleviin ongelmiin löytyy rakenteellisia syitä, jotka

liittyvät länsimaiseen kulutuskulttuuriin. Mielestäni olisi syytä pitää mielessä mikä merkitys

yhteiskunnan rakenteilla on näiden ongelmien syntymisessä sen sijaan että kiinnitämme liikaa

katsettamme huoltajiin tai opettajiin ja heidän kykyihinsä toimia kasvattajina. Kuten Pasanen &

Vanhalakka-Ruoho totesivat, institutionalisoituessaan asiakkaalle asetetut tavoitteet saattavat

muuttua liiketoiminnan tehokkuuden mittareiksi (2009, s. 299–300). Siksi antropologiassa tulisi

tulevaisuudessa tarkastella sitä, mistä tehokkuusajattelu kumpuaa ja millaisiin päämääriin sillä

pyritään.

Toimijuuden käsite näyttäytyy siis abstraktiudessaan ongelmallisena. Toimijuuteen liitettyjä

ongelmia voidaan kuitenkin käsitellä myös ympäristötekijöihin liittyvien käsitteiden kautta.

Yhteisöllisyyden käsite kohdistaa katsetta sosiaaliseen ympäristöön. Yhteisöllisyyttä voidaan

punnita ulottuvuuksilla, joita ovat näennäinen yhteisöllisyys sekä yhteisöllisyys, jota kuvaa

parhaiten Turnerin communitas. Kun kiinnitämme huomiota yhteisöllisyyden laatuun, voimme

arvioida yksilön kohtaamia ongelmia eri tulokulmasta, olosuhteisiin keskittyen.

Myös ohjauksen voidaan ajatella sisältävän kaksi eri ulottuvuutta, joita ovat eksplisiittinen ja

implisiittinen ohjaus. Siinä missä eksplisiittinen ohjaus sanoittaa ohjausta, on implisiittinen

ohjaus julkilausumatonta ja ohjaajan olemuksesta pääteltävissä olevaa. Dialogisessa ohjauksessa

molempien ohjauksen muotojen tulee tukea toisiaan.

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni olin tietoinen siitä, että sosiaaliset rakenteet vaikuttavat omassa

työssäni ja sitä kautta myös autoetnografiassa. Siitä huolimatta halusin tehdä tutkielman juuri

tästä aiheesta, koska lastensuojelu näyttäytyy kenttänä, jota on syytä tarkastella myös
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kulttuurisesta näkökulmasta. Toivon, että olen omalta osaltani onnistunut välittämään tietoa siitä,

millainen työympäristö lastensuojelun sijaishuolto on ja millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita

siihen liittyy toimijuuden tukemisen näkökulmasta.
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