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Päihdetyö ja siihen liittyvät ilmiöt vaikuttavat laajasti aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityössä työs-

kentelevät sosiaalityöntekijät kohtaavat asiakkaita, joiden elämäntilanteet vaihtelevat toisistaan. Ai-

kuissosiaalityössä vahvasti esiintyvä päihteiden käyttö vaikuttaa ihmisten elämään laajasti, heikentää 

toimintakykyä, vaikuttaa läheisten ihmisten elämään sekä aiheuttaa yhteiskunnan kannalta laajoja ja 

kalliiksi tulevia ilmiöitä. Tiedetään, että kohdatuksi tulemisella ja kohtaamisen kokemuksella on vai-

kutuksia asiakkaiden kokemuksiin ja voimaantumiseen. Päihdekuntoutujan tulevaisuuden kannalta 

on tärkeää löytää kuntoutumista vahvistavia tekijöitä. Tämän vuoksi tässä kuvailevassa kirjallisuus-

katsauksessa tutkin sosiaalityöntekijän ja päihdekuntoutujan välistä kohtaamista sekä etsin tietoa 

niistä asioista, mitkä tukevat päihdekuntoutujaa tulevaisuudessa.   

Aikuissosiaalityössä vaikuttavat monet lait ja säädökset. Nämä vahvistavat asiakkaiden oikeuksia ja 

antavat sosiaalityöntekijöiden toiminnalle ohjeet ja raamit. Myös asiakkaiden velvollisuudet tulevat 

lakien ja säädösten myötä esille. Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen vuo-

rovaikutukseen vaikuttaa moni asia ja niitä kuvataan erilaisina suhteina. Tutkielmassani esittelen yh-

teiskunnallisen- ja institutionaalisen suhteen, ammatillisen auttamissuhteen sekä vuorovaikutuksessa 

rakentuvan suhteen. Sen sijaan Kirsi Juhila on kuvannut asiakas-työntekijäsuhdetta liittämis- ja kont-

rollisuhteeksi, kumppanuussuhteeksi, huolenpitosuhteeksi sekä vuorovaikutuksessa rakentuvaksi 

suhteeksi. Eri suhteisiin sisältyy yhtäläisyyksiä ja kuvaan teoriaosuudessa eri suhteita sekä vertailen 

niitä. 

Tarkasteltujen tutkimusten perusteella asiakas-työntekijäsuhde koostuu monesta eri elementistä ja 

siihen vaikuttaa sekä sosiaalityöntekijä että asiakas. Asiakas-työntekijäsuhteessa tärkeitä elementtejä 

ovat muun muassa luottamus, aito kuunteleminen, asiantuntijuus ja välittäminen. Nämä elementit 

vaikuttavat asiakkaan kohtaamisen kokemukseen. Onnistunut kohtaaminen vaikuttaa asiakkaan si-

toutumiseen ja vastuun ottamiseen. Tämän jälkeen asioita aletaan työstämään, minkä jälkeen asiakas 

kuntoutuu ja elpyy.  

 

 



 
 

 

Sisältö 
 

1 JOHDANTO ..................................................................................................................................... 3 

2 SOSIAALITYÖ ................................................................................................................................ 4 

2.1 Aikuissosiaalityö ........................................................................................................................ 4 

2.2 Asiakkaan kohtaaminen aikuissosiaalityössä ............................................................................. 6 

2.2.1 Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän väliset suhteet .................................................................. 7 

3 PÄIHDETYÖ .................................................................................................................................. 10 

3.1 Päihdekuntoutuja ...................................................................................................................... 11 

3.2 Päihderiippuvuus aikuissosiaalityössä ..................................................................................... 11 

4 TUTKIELMAN TOTEUTUS ......................................................................................................... 13 

4.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset ................................................................................................ 13 

4.2 Tutkimusmenetelmä ................................................................................................................. 14 

4.3 Tiedonhaku ............................................................................................................................... 15 

4.4 Aineiston esittely ...................................................................................................................... 17 

4.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ..................................................................................... 19 

5 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN JA ASIAKKAAN VÄLINEN KOHTAAMINEN ........................... 20 

5.1 Dialogisuus vahvistaa yhteistyötä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä .............................. 21 

5.2 Asiakas-työntekijäsuhteen merkitys ......................................................................................... 22 

5.3 Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus ............................................................................................ 24 

5.4 Asiakkaan vastuu ...................................................................................................................... 26 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA .......................................................................................... 27 

 

 

LÄHTEET 

Taulukko 1. Aineiston valintakriteerit.  

Taulukko 2. Tutkielmassa käytetty aineisto 

Kuvio 1. Onnistuneen kohtaamisen elementit ja sen myötä aikaan saadut muutoks



3 
 

 

1 JOHDANTO 

 

Aiheena itseäni kiinnostaa aikuissosiaalityö ja kohtaaminen. Aihe on kiinnostava, sillä aikaisempi 

sosiaalialan työkokemus pohjautuu lapsiperheisiin. Aloitettuani työt tämän vuoden alusta aikuissosi-

aalityössä, uuden tiedon saaminen aikuisten parissa tehtävästä työstä tuntuu tärkeältä ja mielenkiin-

toiselta. Aiheen myötä voin syventää omaa osaamistani. Aihe on ajankohtainen, sillä kohtaamisen 

merkitystä korostetaan sosiaalialan työssä. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000, 1 §) sanoo: ”Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen 

luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa”.  

Asiakastyössä olen kohdannut monia päihdekuntoutujia ja nähnyt, kuinka haavoittuvaa elämä on. 

Minua kiinnostaa se, voiko kohtaaminen tuottaa jotain positiivista ja onko sillä merkitystä asiakkaan 

tulevaisuudelle. Yhteiskunnan näkökulmasta päihteiden käyttö on suuri sosiaalinen ongelma, se vai-

kuttaa sekä yksilöön että ympärillä olevaan yhteiskuntaan. Yhteiskunnan näkökulmasta ajatellen 

päihdekuntoutuja tarvitsee ympärilleen paljon erilaisia palveluita ja verkostoja, kun tavoitteena on 

päihteistä eroon pääseminen ja ylipäätään omasta elämästä huolehtiminen. Päihteiden ongelmakäyttö 

tuottaa yhteiskunnalle kalliita kustannuksia ja kuntoutuminen ei tapahdu hetkessä. Työssäni haluan 

korostaa kohtaamisen merkitystä ja vaikutusta päihdekuntoutujan tulevaisuuteen liittyen.  

Kohtaamisesta puhutaan paljon ja siinä on valtavia eroja. Eri työntekijät voivat sisällyttää kohtaami-

seen eri asioita, kuten myös asiakkaat. Haluan tutkia, löytyykö onnistuneelle kohtaamiselle tietyt kri-

teerit, mitkä vaikuttavat päihdekuntoutujan elämänhallintaan positiivinen näkökulma mielessä.  

Tutkielmassani avaan kohtaamisen käsitteen ja mitä se sosiaalityöntekijän ja päihdekuntoutujan vä-

lillä aikuissosiaalityössä tarkoittaa. Tutkimuskysymys tarkentaa tutkimuksen aihetta ja sen tarkoituk-

sena on rajata näkökulmaa koskemaan päihdekuntoutujan kuntoutumista ja elpymistä. Työssäni kun-

toutuminen ja elpyminen tarkoittaa päihdekuntoutujan sitoutumista kohti muutosta, jolloin asiakas ja 

työntekijä ovat selvittäneet palvelun tarpeen ja alkaneet työskennellä kohti haluttua muutosta.  
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2 SOSIAALITYÖ 

 

Yhteiskunnassamme ihmiset elävät hyvin erilaisissa olosuhteissa ja elämäntilanteet eroavat moni-

mutkaisuudellaan ja vaikeudellaan toisistaan. Yhteiskunta missä elämme, on osaltaan eriarvoistava, 

epäoikeudenmukainen ja syrjäytymistä lisäävä. (Malinen 2017, 28.) Sosiaalityön yhtenä tehtävänä 

voidaankin nähdä syrjäytyneiden asiakkaiden yhteiskuntaan takaisin integrointi sekä yhteiskunnan 

täysivaltaiseksi jäseneksi palauttaminen (Väisänen 2007, 167). Sekavan palvelujärjestelmän vuoksi 

apua tarvitsevan ihmisen voi olla vaikeaa löytää tarvitsemaansa apua ja tukea, joten sosiaalityön on 

vastattava erilaisiin tarpeisiin varsin nopeasti. Sosiaalityön asiakkaana on usein heikossa asemassa 

oleva henkilö, joka tarvitsee tukea asioiden hoitamiseen. Lainsäädännössä sosiaalityölle on määritelty 

erilaisia tehtäviä. Sosiaalityö tukee yksilöitä ja perheitä muutoksessa sekä vaikuttaa yhteiskunnan 

rakenteisiin. (Malinen 2017, 28.)  

Sosiaalityön tarvetta ei ole rajattu vain tietynlaisille ihmisille kuuluvaksi, vaan tarve sosiaalityölle voi 

tulla kenelle tahansa kriisien tai ongelmien myötä. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden ja osaamisen 

myötä erilaiset tilanteet voidaan tunnistaa, ja löytää oikeat ratkaisut avun turvaamiseksi ja asiakkaan 

omien voimavarojen hahmottamiseksi. Sosiaalityössä tarvitaan laajojen kokonaisuuksien hahmotta-

mista ja hallintaa. Yksilön lisäksi huomioon on otettava yhteiskunnan rakenteet, perhe-, harraste- ja 

ystävyyssuhteet, koulutus ja työelämä sekä yksilön omat kokemukset itsestään ja ympärillä olevista 

asioista. (Malinen 2017, 28–29.) Sosiaalityö on paljon käytännön toimintaa, rakenteellisten ongel-

mien esiin tuomista, tutkimuksia sekä ihmisten oikeuksien ajamista. Sosiaalityö vaatii vahvaa yhteis-

kuntapoliittista näkökulmaa, mihin liittyy asioista selvää ottaminen ja esiin tuominen. (Väänänen-

Fomin & Vornanen 2017, 63.)  

 

2.1 Aikuissosiaalityö 
 

Aikuissosiaalityö käsitteenä on tullut käyttöön 2000-luvulla, jolloin aihetta käsitteleviä teoksia alet-

tiin julkaista. Aikuissosiaalityötä määrittelee sosiaalihuoltolaki ja sitä täydentää esimerkiksi etuuksiin 

liittyvät lait. Kuntien sosiaalitoimistoissa aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä voidaan nimetä ai-

kuissosiaalityöksi. Työikäiset ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten asioissa aikuissosiaalityö 

on merkittävässä asemassa edistämässä osallisuutta ja arkipäivän sujuvuutta sekä yhteiskunnan sosi-

aalisen eheyden tukemisessa. (Svenlin, Matthies & Turtiainen 2021.) Aikuissosiaalityön merkittä-

vimpiä asiakasryhmiä ovat päihteidenkäyttäjät, pitkäaikaistyöttömät ja työttömät, alle 25-vuotiaat, 
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maahanmuuttajat sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevat asiakkaat. Asiakkaiden ja aikuissosiaali-

työntekijöiden tapaamisten määrät vaihtelevat toisistaan tilanteen ja sitoutumisen mukaan. Suurin osa 

tapaamisista on säännöllisiä, joidenkin asiakkaiden kohdalla taas kertaluontoisia. (Blomgren & Kivi-

pelto 2012, 31–33.) 

Perustuslain myötä ihmisille on turvattava välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelut. (Perustuslaki 19 §).  Kun tarvittavia palveluita ja niiden riittävyyttä arvioidaan, on 

lähtökohtana mahdollisuus toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Aikuissosiaalityössä asiak-

kaan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että asiakas voi osallistua ja vaikuttaa itseä koskeviin ratkai-

suihin. Tärkeää on lisäksi se, että ihminen voi kokea kuuluvansa ympärillä olevaan yhteiskuntaan 

sekä erilaisiin yhteisöihin. (Väänänen-Fomin & Vornanen 2017, 52.) Sosiaalityön tavoitteena on ta-

voitteellinen muutostyö, missä asiakas ja sosiaalityöntekijä rakentavat asiakkaalle tarpeita vastaavan 

palvelukokonaisuuden (Kuusisto & Kalliomaa-Puha 2019, 83). 

Ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat vahvasti läsnä aikuissosiaalityössä (Arki, arvot ja etiikka 2017, 11). 

Ihmisoikeusnäkökulma on olennainen osa aikuissosiaalityötä. Haavoittuvassa asemassa olevien hen-

kilöiden ja ryhmien oikeuksien puolustaminen on sosiaalityön ydintä. Perus- ja ihmisoikeuksien tur-

vaaminen ja edistäminen on määritelty perustuslaissa julkisen vallan velvoitteeksi. (Turtiainen, Jäp-

pinen & Stamm 2021.) Sosiaalihuoltolakiin liittyvät toimenpiteet eivät ole pakottavia tai kontrol-

loivia, vaan ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Aikuissosiaalityössä palvelutarpeen arviointi on asiak-

kaan näkökulmasta kuulluksi tulemista ja osallistavaa. Yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

kanssa käyty palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutteinen tapaaminen, jonka tarkoituksena on saada 

esille asiakkaan oma näkemys tarpeistaan ja etsiä yhdessä ratkaisuja ongelmiin. Asiakkaalla on oi-

keus hakea häntä koskevaan päätökseen muutosta, joten prosessin oikeanlainen käsittely kirjauksista 

suunnitelmiin on sekä asiakkaan, että työntekijän oikeusturvan vuoksi tärkeää. (Hallikainen 2019, 

37.) Aikuisen palvelutarpeen työskentelymallissa voidaan erottaa kolme eri teemaa. Teema 1 käsit-

telee asumista ja toimeentuloa, teema 2 arjen sujuvuutta, ihmissuhteita sekä osallisuutta ja teema 3 

asiakkaan tarpeita, kokemuksia ja asiakkaalle tärkeitä asioita. Kolmannessa teemassa asiakkaan toi-

mijuutta korostetaan, kiinnitetään huomiota osallisuuteen ja asiakkaan kokemuksiin. Tarkoituksena 

on selvittää niitä asioita, mitä asiakas kokee tarvitsevansa. (Paavola 2019, 115–117.) 

Aikuissosiaalityössä puhutaan oikeudenmukaisuudesta, mihin kuuluu tasa-arvo, edellytykset aineel-

liselle, henkiselle ja sosiaaliselle toiminnalle sekä sosiaalinen yhteiskuntaan kuuluminen. (Väänänen-

Fomin & Vornanen 2017, 52.) Aikuissosiaalityössä sosiaalisia ongelmia tulisi ehkäistä, vähentää sekä 

poistaa. Asiakkaan etu tulee ottaa työskentelyssä huomioon (SHL 1301/2014, 1 §, 4 §). 
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2.2 Asiakkaan kohtaaminen aikuissosiaalityössä 
 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde on moniulotteinen. Suhteilla on erilaisia ulottuvuuksia 

ja niitä ei voi erottaa toisistaan, sillä niiden katsotaan olevan kietoutuneen ja vaikuttavan toisiinsa. 

Asiakkaina oleville on tärkeää, miten hänet tullaan kohdatuksi. Suhde, mikä rakentuu asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän välille vaikuttaa kohtaamisen kokemukseen. Sosiaalityön asiakkuudessa käsitel-

tävät asiat ovat henkilökohtaisia sekä arkoja ja tavoitteena on saada aikaan muutosta asiakkaan elä-

mäntilanteessa. (Jokinen 2016, 138, 147.) Sosiaalityön kohtaamisessa yhteistyön tulisi olla merkityk-

sellistä, voimauttavaa ja aitoa välittämistä. Kokemus siitä, että sosiaalityöntekijä on kiinnostunut asi-

akkaan asioista ja kuulumisista, tuottaa asiakkaalle voimakasta välittämisen kokemusta. Suhde näh-

dään työvälineenä muutoksen aikaansaamisessa ja parhaillaan se voimaannuttaa asiakasta. Toisaalta 

tapaaminen voi olla päinvastoin nöyryyttävä, alistava tai loukkaava, mikä ei tuota toivottua tulosta. 

(Kananoja 2017, 185.) Kohtaamisen laadun kokemus on koettu tämänkaltaisessa sosiaalityön amma-

tillisessa auttamistyössä asiakkaan näkökulmasta erityisen tärkeäksi. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

väliseen suhteeseen vaikuttaa moni tekijä ja suhteita voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. 

Tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä nostan esille neljä erilaista suhdetta, jotka nähdään raken-

tuvan yhteiskunnallisena, institutionaalisena, ammatillisena sekä vuorovaikutuksellisena suhteena. 

(Jokinen 2016, 138, 147.) Kirsi Juhila on kuvannut asiakas-työntekijäsuhdetta neljällä eri muodolla, 

joita ovat liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huolenpitosuhde ja vuorovaikutuksessa ra-

kentuva suhde. Myös Juhilan jaottelussa asiakkaan ja työntekijän välinen suhde nähdään merkityk-

sellisenä ja sosiaalisena kokemuksena molemmille osapuolille. (Kananoja 2017, 184–185.) Asiak-

kaan kokemus yksilöllisyydestä ja aidosta välittämisestä sekä usko muutokseen ja asiakkaan omiin 

edellytyksiin nousevat vahvasti esille tässäkin jaottelussa. Työntekijän suhteella asiakkaaseen on 

merkitystä ja välittäminen on vahvasti läsnä onnistuneessa asiakassuhteessa asiakkaan kokemusten 

myötä. Suhteisiin liittyvässä teoriaosuudessa vertaan Juhilan jaottelua suhteessa yhteiskunnalliseen, 

institutionaaliseen, ammatilliseen sekä vuorovaikutukselliseen suhteeseen.  
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2.2.1 Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän väliset suhteet 
 

Asiakkaat tulee kohdata tasa-arvoisesti ja sosiaalihuollon palveluissa tulee ottaa huomioon asiakkaan 

omat toiveet, yksilölliset tarpeet ja ihmisarvo. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

812/2000, 4 §.) Lakien ja säännösten kautta yhteiskuntamme turvaa asiakkaiden oikeuksia oikeanlai-

siin ja kohdennettuihin sosiaalipalveluihin, sillä esimerkiksi syrjäytyneet asiakkaat eivät syrjäytymi-

sen vuoksi tule ensisijaisten palveluiden tai järjestelmien kautta autetuiksi. Tämän vuoksi kohdennet-

tuja sosiaalipalveluita tarvitaan huono-osaisten asiakkaiden avuksi. (Jokinen 2016, 139.)  

Uusliberalistinen näkökulma sosiaalityössä korostaa yksilön aktivoimista kohti työmarkkinoita. Ai-

kuissosiaalityössä asiakkaiden aktivointi ja vastuullistaminen ovat paljon esillä. NPM eli New Public 

Management on uusi julkisen johtamisen oppi, joka on tullut uusliberalistisen näkökulman rinnalle. 

NPM oppi korostaa tehokkuutta ja vaikuttavuuden lisäämistä, joka liittyy odotuksiin sosiaalityötä 

kohtaan. Vaikka uusliberalistinen näkökulma ja NPM ovat osa sosiaalityön käytäntöjä, eivät ne hel-

posti yhdisty sosiaalityön arvoihin tai ammatillisiin tavoitteisiin. Yhteiskunta asettaa sosiaalityölle 

tiettyjä odotuksia ja luo yhteiskunnallista toimintaympäristöä, mitkä vaikuttavat sosiaalityöntekijän 

ja asiakkaan väliseen suhteeseen yhtenä osana. Edellä kuvattua sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vä-

listä suhdetta ja tähän vaikuttavia tekijöitä kutsutaan yhteiskunnalliseksi suhteeksi. (Jokinen 2016, 

139–140.) Kirsi Juhilan nimeämää liittämis- ja kontrollisuhdetta voidaan verrata yhteiskunnalliseen 

suhteeseen. Liittämis- ja kontrollisuhteessa korostetaan yhteiskuntaan kuulumista ja normaalia osal-

listumista, missä sosiaalityöntekijä toimii asiakkaan liittämisessä yhteiskuntaan. Tässä suhteessa voi-

daan erottaa erilaisia liittämisen välineitä: 

1.  Työ, sosiaalinen verkosto, palvelut ja elinympäristö toimivat yhteiskuntaan liittäjinä, jolloin 

ulkopuolista tukea ei tarvita. 

2. Julkiset palvelut ja tulonsiirrot, jotka tukevat ensimmäisen kohdan asioita. Julkiset palvelut ja 

tulonsiirrot ovat yhteiskunnan tukitoimenpiteitä ja ne ovat kaikille suunnattuja. 

3. Vaikeassa syrjäytymisen vaarassa oleville kansalaisille kohdennetut toimet ja ohjelmat.  

Syrjäytyminen ja liittäminen kulkevat käsikädessä. Ihmiset, jotka ovat suurimmassa vaarassa syrjäy-

tyä, tarvitsevat vahvinta yhteiskuntaan liittämistä. Syrjäytymisen vastainen toiminta on yksi hyvin-

vointivaltion keskeisistä toimista, joita sosiaalityö toteuttaa. (Juhila 2009, 50–53.) 

Institutionaalinen suhde toteutuu aina sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä. Institutionaalisessa 

suhteessa on kaksi roolia; asiakas ja työntekijä ja näihin rooleihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 

Sosiaalityöntekijä edustaa institutionaalisessa suhteessa organisaatiota, joten työntekijä toimii 



8 
 

 

organisaation velvoitteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaan roolissa korostuvat rehellisyys ja 

annettujen ohjeiden noudattaminen ja asiakas on oikeutettu tukiin, palveluihin ja tiettyihin sosiaa-

lietuuksiin. (Jokinen 2016, 141–142.) Kumppanuussuhteessa puhutaan osallistavasta sosiaalityöstä, 

jossa tavoitteena nähdään täysivaltaisen kansalaisen rooli. Kumppanuussuhteessa erotetaan institu-

tionaalisen suhteen tapaan kaksi roolia, asiakas ja sosiaalityöntekijä, jotka molemmat nähdään täysi-

valtaisina kansalaisina. Tämä näkökulma asettaa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän samalle tasolle. 

(Juhila 2009, 118–119.) Institutionaalisessa suhteessa korostuu valta, mitä sosiaalityöntekijä jonkin 

organisaation edustajana käyttää. Valta luo asiakas-työntekijäsuhteeseen epätasa-arvoa, mikä aiheu-

tuu esimerkiksi siitä, että sosiaalityöntekijä asettaa keskustelulle kysymykset, kirjaa asiakkaasta tie-

toja, tekee päätöksiä sekä vaikuttaa asiakkaan elämän kannalta merkityksellisiin asioihin. Asiakas on 

institutioon ”menijä”, missä asiakkaasta on olemassa tietynlaisia valmiita tulkintoja, mihin asiakasta 

sovitetaan. Epäsymmetriaa suhteeseen voi luoda myös se, että työntekijälle tilanne voi olla toistuva 

ja asia ei ole hänelle uusi, toisin kuin asiakkaalle. Työntekijälle voi siis olla selvää, miten asiakkaan 

kohdalla toimitaan, kun taas asiakas itse voi olla täysin uuden ja vieraan asian edessä. Vaikka insti-

tutionaalinen suhde esiintyy negatiivisena, kuuluu siihen asiakkaan kannalta paljon hyvää. Institutio-

naalisessa suhteessa asiakkaan oikeudet huomioidaan ja työntekijöitä ohjaavat eri lait ja säädökset 

asiakkaan oikeanlaisten sekä tasavertaisten palveluiden saamiseksi. Institutionaalinen suhde ei saisi 

vaihdella eri työntekijöiden väleillä sen mukaan, kuka asiakkaan ottaa vastaan eikä asiakkaan koh-

taamiseen tai palveluiden saamiseen. (Jokinen 2016, 141–142.) 

Ammatillisessa auttamissuhteessa sosiaalityöntekijä edustaa sosiaalityön professiota ja asiakas on 

apua tarvitseva. Sosiaalityöhön liittyvät eettiset periaatteet sekä arvo- ja tietopohja ovat perustana 

ammatillisessa auttamissuhteessa. Tavoitteena tässä suhteessa on parantaa asiakkaan elämäntilan-

netta, toimijuutta sekä voimaantumista. Ammatillinen auttamissuhde liittyy jaettuun asiantuntijuu-

teen, mitä sosiaalityössä korostetaan. Vastavuoroisuus ja siihen liittyvä tiedon jakaminen asiakkaan 

ja työntekijän välillä on tärkeää, sillä se tuo molempien äänen kuuluviin. Ammatillinen auttamissuhde 

korostaa luottamusta, itsemääräämisoikeutta, rehellisyyttä, avoimuutta sekä empatiaa. Ammatillinen 

auttamissuhde ei ole itsestäänselvyys. Sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteet ovat hankalia ja tor-

jutuksi tulemisen tunne voi vaikuttaa suhteen rakentumiseen taustalla. Tämän vuoksi suhteen raken-

tuminen vaatii aikaa ja luottamuksen kasvua. Kun kunnioitus molempien osapuolten välillä on kun-

nossa, voi asiakas saada äänensä kuuluviin ja kokea aitoa osallisuutta. Asiakkaan ja sosiaalityönteki-

jän työskennellessä kohti muutosta suhteessa muodostuu dialogisuutta, luottamusta, liittoutumista, 

pysyvyyttä ja epävirallisuutta korostava ammatillinen auttamissuhde. (Jokinen 2016, 142–143.)  
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Huolenpitosuhteesta löytyy mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä verrattuna ammatilliseen auttamissuhtee-

seen. Huolenpitosuhteessa asiakkaasta välittäminen, huolehtiminen ja hoivan antaminen nähdään 

oleellisessa roolissa suhteessa. Ammatillisessa auttamissuhteessa nähdään vaara asiakkaan tunteesta 

torjutuksi tulemisesta ja myös huolenpitosuhteessa haavoittuvimpana kohtana erotetaan hoivan vas-

taanottamisen vaihe. Jos asiakas kokee, että hänet on torjuttu tai häntä on loukattu, ei suhde rakennu 

toivotulla tavalla. Huolenpitosuhteessa viimeisenä vaiheena oleva hoivan vastaanottaminen kertoo 

prosessin onnistumisesta: hoivan vastaanottaja nähdään haavoittuvimpana osana, jolloin hoivan vas-

taanotto kertoo prosessin onnistumisesta ja moraalisesta oikeudenmukaisuudesta (Juhila 2009, 153–

154). Myös Juhilan kuvaama kumppanuussuhde korostaa luottamusta, mitä korostetaan ammatilli-

sessa auttamissuhteessa (Kananoja 2017, 184–185). 

Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde rakentuu niissä tilanteissa, joissa asiakas ja sosiaalityönte-

kijä ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Edellä mainitut suhteiden ulottuvuudet eli yhteiskunnal-

linen, institutionaalinen sekä ammatillinen auttamissuhde ovat läsnä myös vuorovaikutuksessa raken-

tuvassa suhteessa. Kohtaamisella ja sen hetkisellä toiminnalla on suurin vaikutus vuorovaikutuksessa 

rakentuvassa suhteessa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus sisältää ennakkotie-

toa ja arvailua, mutta kohtaamisen tilanne voi tuoda mukanaan odottamattomia asioita ja tilannekoh-

taisia tekijöitä. Parhaimmillaan vuorovaikutus tuo mukanaan yhteistä ymmärrystä ja luottamusta, 

mutta toisaalta tämän kaiken voi myös hetkessä murtaa. Kun ymmärretään vuorovaikutuksen moni-

naisuutta ja siihen liittyviä asioita, voidaan ymmärtää kuinka haavoittuva vuorovaikutuksessa raken-

tuva suhde voi olla. Vuorovaikutuksessa rakentuvat suhde koostuu kahden eri osapuolen verbaalisesta 

ja ei-verbaalisesta toiminnasta. Puheen lisäksi myös ilmeillä ja eleillä on merkitystä siihen, kuinka 

toinen osapuoli tulkitsee vuorovaikutuksen. Vastavuoroisuus vuorovaikutuksessa on tärkeää, eikä 

pelkkä puhuminen ole riittävää. Vastavuoroisessa toiminnassa myös ilmeet ja eleet välittyvät merki-

tyksellisesti toiselle osapuolelle. Sosiaalityöntekijän aktiivinen kuunteleminen mahdollistaa avointen 

kysymysten esittämisen, jolloin asiakas johdatetaan merkityksellistämään asiaa sekä tulkitsemaan 

tunteitaan (Jokinen 2016, 144–145).  

Juhilan (2009, 205–206) mukaan vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa huomiota kiinnitetään 

henkilöiden kategorisointiin ja identiteetteihin. Ihmiset määritellään esimerkiksi työssäkäyviksi, työt-

tömiksi tai maahanmuuttajiksi, mikä saa aikaan tietynlaista moraalista ja sosiaalista järjestystä. Ilman 

kategorisointia ihmisten olisi hankala erilaissa tilanteissa orientoitua siihen tilanteeseen ja ihmisiin. 

Asiakas ja sosiaalityöntekijä luovat kohtaamisessaan kaksi sosiaalista identiteettiä. Nämä sosiaaliset 

identiteetit rakentavat kohtaamiselle roolit, jotka ohjaavat toimintaa. Sosiaalityöntekijä esimerkiksi 

kartoittaa ongelmia sekä neuvoo, kun asiakkaan tehtävänä on kertoa ongelmistaan. Kategorisoinnin 
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myötä asiakkaasta saadaan tietoa, mikä ohjaa toimintaa tai asioiden selvittelyä jo ennen ensimmäistä 

tapaamista. Kun asiakas sijoitetaan johonkin kategoriaan, tuottaa se ihmiselle sosiaalisen identiteetin.  

 

3 PÄIHDETYÖ 
 

Erilaisia päihteitä on käytetty niiden psyykkisten vaikutusten vuoksi läpi historian. Huumaavia aineita 

sisältäneet lääke- ja hyötykasvit kuuluivat heimolaisten tapakulttuuriin ja niiden hyöty on nähty esi-

merkiksi sodankäynnissä ja erilaisissa uskonnollisissa rituaaleissa. Päihteet vaikuttavat ihmisen kes-

kushermostoon. Laittomille markkinoille tulee jatkuvasti uusia päihdyttäviä aineita ja niiden käyttö 

on moninaista. Päihteiden käyttöön vaikuttaa esimerkiksi saatavuus, ominaisuudet sekä niiden halutut 

vaikutukset. Erilaiset lait estävät uusien päihteiden markkinoinnin ja kaupan, mutta laittomilla mark-

kinoilla kauppaa käydään siitä huolimatta. (Holmberg 2010, 11.) 

Päihteiden käyttö voidaan määritellä suureksi kansanterveydelliseksi rasitteeksi. Päihteiden käyttö 

aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Lisääntynyt päihteiden käyttö ja käyttäjien määrä nä-

kyy myös kustannuksina yhteiskunnassa. Päihteiden käytöllä nähdään yhteys esimerkiksi tapatur-

miin, perheväkivaltaan, lastensuojeluun, rikoksiin, velkaantumisiin, liikenneonnettomuuksiin sekä 

mielenterveyden ja masennuksen ongelmiin. Kuntoutuksen eri menetelmin pyritään vaikuttamaan 

päihdekuntoutujan aktiivielämän palauttamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Polku aktiivielämään 

takaisin pääsyssä vaihtelee, mutta esimerkiksi kuntouttava työtoiminta nähdään tärkeän osana nor-

maaliin palkkatyöhön etenemisessä. Päihdehuoltolaki velvoittaa tarjoamaan tarpeen mukaista hoitoa, 

mutta kuntien välillä käytettävissä oleva raha päihdetyöhön liittyen vaihtelee. (Häkkinen 2013, 17–

18.) 

Päihdepalveluita ohjaa päihdehuoltolain lisäksi perustuslaki (731/1999), sosiaalihuoltolaki 

(1301/2014), terveydenhuoltolaki (1326/2010), potilaslaki (785/1992) sekä hallintolaki (434/2003). 

Eri lait ja niiden tulkinnalliset erot tuottavat haasteita päihdepalveluiden parissa työskenteleville työn-

tekijöille. Myös järjestelmälliset ongelmat tuovat haasteita, sillä päihdepalvelut sijoittuvat sekä sosi-

aali- että terveyspalveluihin. Kuntien väleillä on eroja palveluiden tuottamisessa sekä palvelujärjes-

telmän hajanaisuudessa. (Poikonen & Kekoni 2019, 49–51.)  
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3.1 Päihdekuntoutuja  
 

Tutkielmassani käytän termiä päihdekuntoutuja ja tarkoitan tällä henkilöä, jolla on ollut tai on par-

haillaan ongelmia päihteiden kanssa ja joka haluaa niistä eroon. Päihteillä tarkoitan alkoholia, huu-

meita tai lääkkeitä. Päihdekuntoutuksessa asiakkaan elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalisen toi-

mintakyvyn vahvistaminen on oleellista. Nämä pitävät sisällään aineellisia, sosiaalisia sekä henkisiä 

asioita. Aineellisia asioita ovat esimerkiksi ruoka, vaatteet ja asunto, sosiaalisia asioita ovat ihmis-

suhteet ja sosiaalinen verkosto ja henkisiin asioihin kuuluu omasta henkisestä hyvinvoinnista huoleh-

timinen ja arjen hallitseminen. Nämä kaikki asiat ovat päihdekuntoutujan hyvinvoinnin saavuttami-

sen kannalta tärkeitä. (Lahti & Pienimäki 2004, 138.)  

Päihteitä käyttävät henkilöt nähdään huono-osaisina ja erityisen paljon tukea tarvitsevina. Ongelmat 

ovat usein moninaisia ja tukea tarvitaan monella eri elämän osa-alueella. Päihteitä käyttävien ihmis-

ten asemaa heikentävät esimerkiksi työttömyydestä ja koulutuksesta syrjäytyminen sekä asunnotto-

muus. (Markkuja & Viskari 2020, 62.) Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 3 §) mukaan päihteitä käyttävä 

henkilö nähdään erityistä tukea tarvitsevana ihmisenä. Päihdepalvelujen piiriin pääseminen on jok-

seenkin hankalaa ja jonotusajat voivat olla pitkiä, mikä vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan motivaatioon 

ja ongelmien pahenemiseen (Törmä 2007, 86). Tämä tuottaa yhteiskunnalle myös lisäkustannuksia, 

sillä asiat voivat muuttua huonommiksi hoitoon pääsemisen odotuksen aikana (Rautiainen 2021, 70).  

 

3.2 Päihderiippuvuus aikuissosiaalityössä 
 

Elämänlaadun voidaan katsoa nykypäivänä olevan parempaa kuin koskaan aiemmin. Vaikka elinolo-

suhteet ovat 2000-luvun Suomessa hyvät, ovat hyvinvointi erot kansalaisten välillä kasvaneet suuriksi 

ja huono-osaisuus kasaantunut. Päihdeongelmaiset tarvitsevat tuekseen paljon apua ja neuvontaa, 

mutta huonojen resurssien myötä tarkoituksenmukaisten palvelujen tarjoaminen on huonontunut. 

Asiakkaan muutokseen tukeminen on pitkäjänteistä työtä, eikä se tapahdu hetkessä. (Pehkonen, Ke-

konen & Kuusisto 2019, 9–11.) Sosiaalihuoltolain mukaan kiireettömissä asiakastapauksissa asiak-

kaan tulee olla kolmen kuukauden kuluessa hänelle arvioitujen palveluiden piirissä asian vireille tu-

losta (Kuusisto & Kalliomaa-Puha 2019, 101).  

Päihteiden käyttö ja niihin liittyvä riippuvuus aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia. Päihdetyössä 

varhainen puuttuminen, ohjaus ja neuvonta sekä asiakkaan motivointi on olennainen osa muutosta. 
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Mini-interventio on työväline, millä on saatu aikuissosiaalityössä lupaavia tuloksia alkoholin ongel-

makäyttäjien tunnistamisessa. Mini-interventio toteutetaan esimerkiksi strukturoidun kyselyn (esi-

merkiksi WHO:n AUDIT-testi) tai työntekijän haastattelemana. Sosiaalityön kenttä nähdään mini-

interventiolle otollisena paikkana, sillä aikuissosiaalityössä asiakas kohdataan ja otetaan vastaan koko 

elämänkaari huomioiden. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa työntekijöiden mukaan päihde-

riippuvuus koettiin ongelmaksi silloin, jos se tuotti ongelmia velvoitteista tai päivittäisistä tehtävistä 

suoriutumiseen. (Renko 2016, 2–3.)  

Päihderiippuvuus vaatii asiakkaalta itseltään asiaan havahtumista ja ongelmien sisäistämistä. Vas-

taanottajan on itse ymmärrettävä avun tarve, jotta tarjottu apu hyödyttää asiakasta. Usein päihderiip-

puvainen kokee jonkin dramaattisen tapahtuman, jonka myötä tilanteen vakavuus tulee huomatuksi. 

Tätä vaihetta kutsutaan havahtumis- ja harkintavaiheeksi, jonka aikana tilanne ymmärretään ja päih-

teitä yritetään vähentää. Kun omat eikä läheisten keinot riitä päihteistä irrottautumiseen, kasvaa voi-

mattomuuden tunne ja päihteet ottavat vallan elämässä. Yleensä tilanteen pahennuttua haetaan am-

mattiapua. Avun ja hoidon piiriin päätyminen on tärkeää myöhemmän oikeanlaisen toiminnan kan-

nalta. Päihdetyössä korostetaan asiakkaan kohtaamista, sillä muistamattomassa tilassa oleva asiakas 

usein muistaa sen, miten häntä on palveluissa kohdeltu. (Häkkinen 2013, 44–45.) 

Päihderiippuvaisen kanssa työskennellessä korostetaan motivaatiota. Usein hoidosta kieltäytyvien 

asiakkaiden kohdalla puhutaan motivaation puutteesta, mutta Häkkisen (2013, 46) mukaan tilanne on 

paljon monisäikeisempi. Motivaatio ei oikeastaan lähde pelkästä asiakkaasta eli tässä tilanteessa päih-

deriippuvaisesta vaan motivaation katsotaan olevan ihmisten välistä toimintaa. Motivaatio ei elä tyh-

jiössä, vaan tarvitsee toimijakseen ihmisten välistä kanssakäymistä. Sosiaalityöntekijän tunnistaessa 

motivaation puutetta, voisikin hän miettiä syitä tälle. Olenko tarpeeksi kannustava ja motivoiva? He-

rätänkö luottamusta? Miksi minun kanssani ei haluta työskennellä niin, että motivaatio syntyisi?  

Päihdekuntoutuja muutosvaiheessa ja motivaation lisäämisessä on tärkeää löytää asioita, minkä 

avulla päihdekuntoutuja ymmärtää olevansa tärkeä. Kun päihdekuntoutuja on pettynyt itseensä päih-

teiden käytön vuoksi, on välinpitämättömyys usein läsnä. Päihdekuntoutujan kuntoutumisessa sosi-

aalityöntekijän tehtävänä on motivointi, mielekkyyden ja mielekkään tekemisen lisääminen, tavoit-

teiden asettelu yhdessä päihdekuntoutuja kanssa sekä seuranta. (Häkkinen 2013, 47–51.) Motivoiva 

haastattelu eli motivoiva toimintapa on päihdetyössä yksi toimiva työskentelymalli. Motivoivan työs-

kentelyn mahdollistaa asiakkaan ja työntekijän välinen kumppanuussuhde, mikä perustuu luottamuk-

seen. Osapuolten tarkoituksena on rakentaa uutta ymmärrystä ja ratkaista ongelmia. Työntekijän teh-

tävänä on motivoida asiakasta muutokseen, tarkoituksena löytää uusia voimavaroja ja löytää tarkoi-

tuksenmukaisia toimintamuotoja. Motivoivassa työtavassa asiakkaan motivointi rakentuu neljästä eri 
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prosessista: yhteistyösuhteesta, fokusoinnista, herättelystä ja muutoksen suunnittelusta. (Salo-Chy-

denius 2017, Motivoiva toimintatapa/ motivoiva haastattelu.)  

Päihdeasiakkaan kanssa haastavaa on se, että palveluita tarvitseva ihminen saadaan palveluiden pii-

riin. Sosiaalinen huono-osaisuus lisää kynnystä hakeutua sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, 

sillä liian suuret tavoitteet, leimaantuminen tai päihteettömyys tuntuu asiakkaan mielestä esteeltä. 

Tämän vuoksi matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen on sosiaalityössä tärkeää. Tällaisia pal-

veluita ovat esimerkiksi päihteidenkäyttäjien päiväkeskukset, vertaistuki tai naapurustotyö. Naapu-

rustotyössä huumeita käyttävien osallisuutta yhteiskuntaan lisätään esimerkiksi integroimalla päih-

dehuollon asumisyksikkö osaksi asumisaluetta. (Konttinen & Perälä 2020, 93–94.) Tällainen työ on 

erittäin tärkeää, sillä se vähentää päihteistä aiheutuvia lieveilmiöitä, osallistaa asukkaita ja lisää yh-

teistyötä asukkaiden ja viranomaisten välillä. Toisaalta tilanne voi aiheuttaa pelkoa kansalaisten kes-

kuudessa ja ajatus siitä, että päihdeasiakkaat tuodaan esimerkiksi lapsiperheitä lähemmäksi voi ai-

heuttaa keskustelua. Tiedottamisella ja avoimella keskustelulla on valtava merkitys, jotta ihmisten 

asenteisiin pystytään vaikuttamaan.  

 

4 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

 

Kandidaatintutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielmani teoriaosuudessa käytän läh-

teinä aikuissosiaalityöhön, päihdetyöhön sekä vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää kirjalli-

suutta. Tutkielman aineisto koostuu tieteellisistä julkaisuista liittyen päihdetyöhön ja kohtaamiseen 

aikuissosiaalityössä sekä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen merkityksestä asiakkaan 

kuntoutumisen näkökulmasta. Tutkielmani konteksti on asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisessä 

vuorovaikutuksessa. Tutkielmassani puhun asiakkaasta, päihderiippuvaisesta tai päihdekuntoutujasta 

sekä aikuissosiaalityöntekijästä, sosiaalityöntekijästä tai pelkästä työntekijästä. Tutkielmassani käyt-

tämäni tutkimukset kuvaavat eri toimipisteissä tapahtuvaa toimintaa ja kohtaamista, joten pelkän ai-

kuissosiaalityöntekijän nimike ei sovi käytettäväksi.  

 

4.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkielmani avulla haluan ymmärtää erilaisia vaikutuksia aikuissosiaalityöntekijän ja asiakkaan vä-

lisessä kohtaamisessa sekä löytää asioita, mitkä vaikuttavat onnistuneeseen kohtaamiseen. Kun 
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kohtaaminen saa aikaan toivottua muutosta, kuntoutumista ja elpymistä, on kohtaaminen tutkielmani 

näkökulmasta onnistunut. Asiakastyön kannalta kohtaaminen on merkityksellistä ja ajankohtaisesti 

paljon puhuttu aihe. Omassa työssäni kohtaan asiakkaita päivittäin ja koen, että kohtaamisesta voi 

aina oppia lisää eikä siinä koskaan tule valmiiksi. Kohtaamisesta mielenkiintoiseksi tekee se, että eri 

ihmiset ja persoonat vaikuttavat kohtaamisen kokemiseen ja se on aina kahden tai useamman ihmisen 

välistä. Jokaisella ihmisellä on kohtaamisen kokemuksia ja osa niistä on jäänyt mieleen enemmän 

kuin muut. Jokainen ymmärrämme, mikä merkitys kohtaamisella on ja kuinka se vaikuttaa kuulluksi 

tulemisen kokemiseen.  

 

Tutkimuskysymykseni on:  

Mitkä asiat päihdekuntoutujan ja aikuissosiaalityöntekijän välisessä kohtaamisessa tukevat 

päihdekuntoutujan tulevaisuutta?  

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 
 

Suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen tutkimukseen kuuluu eri vaiheita. Tutkimus on luova prosessi, 

minkä aikana perehdytään aiheeseen, tehdään suunnitelma, toteutetaan tutkimus ja laaditaan tutki-

musseloste. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 63.) Kirjallisuuskatsauksen eri tyypit jaetaan kol-

meen päätyyppiin: 1) kuvailevat katsaukset, 2) systemaattiset kirjallisuuskatsaukset 3) määrällinen 

meta-analyysi ja laadullinen meta-synteesi. Tyypit eroavat toisistaan esimerkiksi tarkoituksen, aineis-

tonhankinnan, määrittelyn ja analyysimenetelmien osalta. (Tuomi 2022, 8.)  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus sopii parhaiten oman tutkielmani tyypiksi. Kuvaileva kirjallisuuskat-

saus on itselleni uusi tutkimusmenetelmä, joten haluan oppia tästä menetelmästä lisää. Kuvailevassa 

kirjallisuuskatsauksessa tutkimuksen kannalta oleellista kirjallisuutta etsitään esimerkiksi aikakausi-

lehtiartikkeleista, tutkimusselosteista sekä muista julkaisuista. Kirjallisuuskatsauksessa tuodaan ilmi, 

mistä näkökulmasta käsin aihetta käsitellään ja tutkitaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009 121.) 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tuoda uusia johtopäätöksiä ja ehdotuksia käytetyn aineiston 

tutkimisen myötä. (Avevard 2014, 3.)  
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4.3 Tiedonhaku 
 

Tiedonhakuni alkoi asiasanojen etsimisellä ja ajatuskartan tekemisellä. Ideoin mielessäni, mitä minä 

haluan tutkia ja mikä aihe on itseäni kiinnostava, hyödyttävä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttava. Ai-

heen valintaan vaikutti myös saatavilla olevan tiedon määrä, sillä halusin löytää aiheesta tietoa suju-

vasti. Kun olin saanut aikaiseksi mielenkiintoisen aiheen ja löytänyt siihen liittyviä käsitteitä, aloitin 

tiedonhaun. Tiedon hakemisessa käytin erilaisia hakusanoja: aikuissosiaalityö, kohtaaminen, vuoro-

vaikutus, päihdekuntoutuja, elämänhallinta, oman elämän asiantuntijuus, social work, social-work 

AND client relationship, substance abuse,  dialogical meetings, social work AND alcohol, social work 

AND client. Aineistoa etsin Janus sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakausilehtien 

verkkosivuilta, Socca-tietokannasta, Sosnetistä sekä European Journal of Social work-sivustolta. 

Näiltä sivustoilta löysin paljon mielenkiintoisia aiheeseeni liittyviä tutkimuksia. Hankaluutta aineis-

ton saamisessa tuotti aikuissosiaalityön käsite. Moni tutkimus liittyi sosiaalityöhön, mutta tutkimuk-

sessa ei käytetty aikuissosiaalityön käsitettä. Aineistoon hyväksyin myös sosiaalityön kontekstiin liit-

tyviä tutkimuksia, sillä mielestäni päihdeasiakkaat tai koevapaudessa olevat vangit kuuluvat aikuis-

sosiaalityön asiakaskuntaan iän puolesta.  

Kirjallisuutta etsin googlen avulla, kirjastosta sekä oman työpaikkani ”käsikirjastosta”. Käytin myös 

Jykdokia tiedon etsinnässä ja sopivan materiaalin löytämisessä. Mielenkiintoisten ja aiheeseeni sopi-

vien tutkimusten ja väitöskirjojen lähteistä löysin työhöni sopivia lähteitä lisää. Tiedonhaun rajaami-

sessa käytin sisäänotto- ja poissulkukriteereitä, mitkä muodostin tutkielman ohjeistuksen sekä oman 

työni aiheen mukaisesti. Näiden kriteereiden käyttämisen myötä oikeanlaisia ja työhöni sopivia tut-

kimuksia ja artikkeleita oli helppo rajata. Alla olevassa taulukossa on esitetty tutkielman tiedonha-

kuun liittyvät kriteerit.  
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Taulukko 1. Aineiston valintakriteerit.  

 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteeri 

Vertaisarvioitu julkaisu, väitöskirja Vertaisarvioimaton julkaisu, Pro Gradu, kandidaatin 

tutkielma, opinnäytetyö 

Julkaistu vuosina 2014–2022 Julkaistu ennen vuotta 2014 

Liittyy päihdekuntoutujiin, kohtaamiseen tai aikuis-

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen vuorovai-

kutukseen 

Julkaisusta ei löydy avainsanoja liittyen tutkielmaani 

Julkaisukieli suomi, ruotsi tai englanti Julkaisu jollain muulla kielellä 

Saatavilla ilmaiseksi verkossa tai kirjastossa Saatavilla maksullisesti tai muuten vaikeasti 
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4.4 Aineiston esittely 
 

Taulukko 2. Tutkielmassa käytetty aineisto 

  

Aineisto Ajankohta: Mitä tutkittiin: 

Brekke, Eva; Lien, Lars & Biong, 

Stian 2017. Experiences of Professi-

onal Helping Relations by Persons 

with Co-occurring Mental Health and 

Substance Use Disorders. (2018) 16: 

53–65. 

2017 Ammattilaisten ominaisuuksia ja 

käyttäytymistä ja näiden vaikutuksia 

asiakkaan tilanteeseen.  

Ekqvist, E. Kuntoutujien hyvinvoin-

nin ja toivon kokemukset sekä näke-

mykset tulevaisuudesta laitospäihde-

kuntoutuksen aikana. Väitöskirja. 

Tampereen Yliopisto. 

2020 Laitospäihdekuntoutuksen vaikutuk-

sia asiakkaan hyvinvointiin ja toi-

voon liittyen.  

Ekqvist, E. & Kuusisto, K. Aikuis-

sosiaalityön asiakkaiden tulevaisuu-

teen suhtautuminen ja toiveet. Janus 

sosiaalipolitiikan ja tutkimuksen ai-

kakausilehti, 28(1), 42–59. 

2020 Mitä aikuissosiaalityön asiakkaat toi-

vovat tulevaisuudelta ja mitä riskite-

kijöitä tähän liittyy.   

Järvinen, M-K. Asiakas-työnteki-

jäsuhde rikosseuraamusalalla. Dialo-

ginen arviointi tiedontuotannon ta-

pana. 

2015 Asiakas-työntekijäsuhteen merki-

tystä rikosseuraamusalalla. 

Järvinen-Tassopoulus, J. & Kesänen, 

M. Mistä asiantuntijuus muodostuu? 

Ongelmapelaajien kohtaaminen sosi-

aalialalla. Janus sosiaalipolitiikan ja 

tutkimuksen aikakausilehti, 28(2), 

150–167.  

2020 Rahapeliongelmaisia asiakkaita ja 

työntekijän asiantuntijuuden muo-

dostumista. 

Partanen, A. Päihdehuolto osana so-

siaali- ja terveydenhuollon uudis-

tusta ja strategista ohjausta.  

2021 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-

telmän uudistamista päihteidenkäyt-

täjien näkökulmasta.  

Rantanen, T. & Lindqvist, M. Val-

vottu koevapaus ja siihen liittyvä 

päihdekuntoutus rikoksentekijöiden 

kuntoutuksessa.  

2018 Työntekijä-asiakassuhdetta päihde-

kuntoutuksessa.  

Renko, E. Alkoholinkäytön mini-in-

terventio aikuissosiaalityössä. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos.  

2016 Aikuissosiaalityön päihdeasiakkai-

den mini-intervention vaikutukset 

Skårner, A. & ja Billqvistin, L. A 

two-way process: the client-keywor-

ker relationship and its dynamics in 

coercive drug treatment. Nordic So-

cial Work Research Volume 6, 2016 

– Issue 2, 77–88.  

2016 Ruotsalaisessa huumepakkohoidossa 

olevien asiakkaiden ja heidän työnte-

kijöiden välistä yhteistyösuhdetta ja 

pakkohoidon olosuhteita.  
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Löysin tutkielmaani aineistoa suomen- ja englanninkielisiä hakusanoja käyttämällä. Minulle oli tär-

keää löytää tutkielmaani myös kansainvälisiä tutkimuksia, sillä koen sen antavan laajuutta sekä mo-

nipuolista näkökulmaa tutkielmalleni. Seuraavaksi esittelen tutkielmassani käyttämäni tieteelliset jul-

kaisut.  

Ammattilaisten ominaisuuksia ja käyttäytymistä tutkitaan Eva Brekken, Lars Lienin ja Stien Biongin 

(2017) tutkimuksessa ”Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring 

Mental Health and Substance Use Disorders”. Tutkimuksen mukaan työntekijällä on vaikutusta kun-

toutujan päihteistä irti pääsemiseen ja tätä tukee esimerkiksi hyvä vuorovaikutus, aito huoli, kannus-

taminen, luottamus ja pitkäkestoiset työskentelysuhteet.  

Eeva Ekqvistin (2021) väitöskirja ”Kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemukset sekä näkemyk-

set tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana” tarkastelee päihdekuntoutujien tulevaisuutta, 

hyvinvointia sekä toivoa. Tutkimuksen aineisto on kerätty yhdestä päihdekuntoutuslaitoksesta vuo-

sina 2016–2018. Tutkimuksessa on tuotettu moninaista aineistoa; Hyvinvoinnin arvion-lomake (otos-

koko N=103), kvantitatiivinen kyselylomake (N=168), kirjallinen materiaali kirjoituspyynnön avulla 

(N=95) ja kuntoutujien haastattelu (N=7).  

Eeva Ekqvistin ja Katja Kuusiston (2020) artikkeli ”Aikuissosiaalityön asiakkaiden tulevaisuuteen 

suhtautuminen ja toiveet” tutkii aikuissosiaalityön asiakkaiden tulevaisuuteen suhtautumista, epävar-

maan tulevaisuuteen suhtautumiseen yhteydessä olevia riskitekijöitä sekä mitä aikuissosiaalityön asi-

akkaat toivovat tulevaisuudelta. Tutkimuksessa hyödynnetään vuonna 2014 kerättyä kyselylomake-

aineistoa (N=272). 

Minna-Kaisa Järvisen (2015) väitöskirja ”Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla” tutkii asi-

akkaan ja työntekijän välistä suhdetta rikosseuraamusalalla. Empiirinen aineisto koostuu 24 dialogi-

sesta arviointikeskustelusta. Tutkimuksessa tuodaan esille esimerkiksi asiakas-työntekijäsuhteen 

merkitystä asiakkaan elämänmuutoksiin, joten tämän vuoksi haluan tarkastella tätä tutkimusta 

omassa tutkielmassani.  

Johanna Järvinen-Tassopouluksen ja Minna Kesäsen (2020) artikkeli ”Mistä asiantuntijuus muodos-

tuu? Ongelmapelaajien kohtaaminen sosiaalialalla” tutkii rahapeliongelmista kärsiviä asiakkaita sekä 

työntekijän asiantuntijuuden muodostumista. Laadulliseen tutkimukseen on haastateltu 24 sosiaali-

työntekijää, terapeuttia sekä ohjaajaa eri puolella Suomea. Tämä artikkeli pitää sisällään mielenkiin-

toisia asioita liittyen asiakkaan palveluihin hakeutumiseen liittyviin syihin. Palveluun hakeudutaan 

esimerkiksi peliongelman vuoksi, mutta taustalta voikin paljastua päihdeongelma.  
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Airi Partasen (2021) artikkeli ”Päihdehuolto osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja strate-

gista ohjausta” käsittelee päihdepalveluiden tulevaisuutta ja varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen 

parantamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen uudistuksen lisäksi suunnitteilla on päihde-

huollon lainsäädännön uudistaminen sekä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.  

Teemu Rantanen ja Minna Lindqvist (2018) artikkeli ”Valvottu koevapaus ja siihen liittyvä päihde-

kuntoutus rikoksentekijöiden kuntoutuksessa” koostuu 12 asiakashaastattelusta ja 12 työntekijähaas-

tattelusta. Tutkimuksessa korostetaan valvottua koevapautta ja elämänmuutokseen vaikuttavia asioita 

sekä ei-toivotuista asioista irti pääseminen. Artikkelissa tutkitaan päihdekuntoutuksessa olevien asi-

akkaiden ja työntekijöiden välistä asiakas-työntekijäsuhdetta valvotun koevapauden aikana. Tässä 

tutkimuksessa vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä nähdään oleellisena asiana päihdeasiak-

kaan kuntoutumisessa.  

Elina Rengon (2016) ”Alkoholinkäytön mini-interventio aikuissosiaalityössä” käsittelee päihteiden-

käyttöön liittyvää mini-interventiota. Mini-interventio nähdään aikuissosiaalityössä yhtenä tärkeänä 

työvälineenä päihteidenkäytön tunnistamisessa sekä neuvonnassa. Kun asiakkaan päihteidenkäyttö 

on tunnistettu, seuraa sitä asiakkaan motivointi kohti toivottua muutosta. (Renko 2016, THL.) 

Anette Skårnerin ja Leila Billqvistin (2016) tutkimuksessa tutkitaan asiakkaan ja työntekijän välistä 

yhteistyösuhdetta sekä luonnetta, emotionaalista laatua sekä olosuhteita hoitoyhteistyössä pakkohoi-

toon perustuvassa Ruotalaisessa huumehoidossa. Erilaisia yhteistyösuhteita tutkimuksessa nimettiin 

kohteliaaksi ja neutraaliksi, ristiriitaiseksi sekä ystävällisyyteen ja luottamukseen perustuviksi yhteis-

työsuhteiksi. Eniten sitoutumista, vastavuoroisuutta ja positiivisuutta saatiin aikaan ystävällisyyteen 

ja luottamukseen perustuvassa suhteessa.  

 

4.5  Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 

Tutkijan on otettava tutkimuksenteossa huomioon monia eettisiä asioita. Tiedon hankinta ja tiedon 

julkaisu pitää sisällään monia yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Näiden periaatteiden noudattaminen 

on jokaisen yksittäisen tutkijan vastuulla. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää hyvien tieteellisten käy-

täntöjen noudattamista. Tutkimuksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen sekä mah-

dollisuus päättää tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen tuottamista riskeistä on tiedotettava ja 

tutkimukseen liittyvän toiminnan ja raportoinnin tulee olla avointa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 23–25.) 
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Tutkimustyön jokaisessa vaiheessa tulee välttää epärehellisyyttä. Esimerkiksi toisen tekstin plagiointi 

on kielletty eikä tuloksia tule kaunistella tai keksiä. Raportoinnin tulee olla selkeää, eikä raportointi 

saa johtaa harhaan. Tutkimustyössä tulee kiinnittää huomiota lähdeaineiston juridiikkaan ja analy-

sointiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 26–27.) Tutkimustyö pitää sisällään monia tärkeitä 

asioita ja omassa työssäni haluan kiinnittää erityistä huomiota eettisyyteen ja luotettavuuteen.  

Triangulaatio eli monipuolisen aineiston käyttö eri näkökulmineen lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida siirrettävyyden keinoin. Onko tutkimustulokset siirret-

tävissä tai käytettävissä muissa kohteissa tai tilanteissa? (Jyväskylän yliopisto, Koppa 2021. Tutki-

muksen toteuttaminen.) Omassa työssäni triangulaatiota toteutan monipuolisten tutkimusten avulla ja 

käytän myös kansainvälisiä tutkimustuloksia. Lisäksi kohtaamisen käsite on laaja ja aiheena se on 

siirrettävissä eri asiakasryhmiin.  

 

5 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN JA ASIAKKAAN VÄLINEN KOH-

TAAMINEN 

 
 

Asiakas-työntekijäsuhde nähdään sosiaalialan työkentän ytimenä. Asiakkaan ja työntekijän välinen 

suhde vaihtelee asiakastilanteissa ja eri asiakkaat orientoituvat suhteeseen eri tavoin. Suhteeseen vai-

kuttavat sekä työntekijä että asiakas. Asiakas-työntekijäsuhteeseen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, 

kuten tila, aika, tunteet ja esimerkiksi työntekijän reagointi nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Dia-

logisuus korostuu suhteessa ja suhde tulisi nähdä mahdollistavana. Asiakkaalla on oikeus asiakas-

työntekijäsuhteeseen, missä sosiaalityön eettiset ohjeet määräävät asiakkaan itsemääräämisoikeu-

desta, luottamuksellisuudesta, osallisuudesta sekä kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta. Asiakkaan ja 

työntekijän välinen suhde rakentuu tilanteen mukaisesti, missä suhteen osapuolet ovat merkittävissä 

rooleissa. (Järvinen 2015, 5–6, 18–19.)  

Liittämis- ja kontrolli-, kumppanuus-, huolenpito- ja vuorovaikutuksessa rakentuvissa suhteissa vai-

kuttavat osapuolet ja tilanne.  Kun asiakas kokee, että työntekijän ja asiakkaan välillä on niin sanottua 

liittoutumaa, sosiaalityön asiakkuus koetaan myönteiseksi. Jotkut asiakkaat kokevat suhteen myötä 

tulevan vuorovaikutuksen konkreettisena välineenä asioiden hoitamisessa ja toisaalta taas vaikutta-

jana omaan elämään. (Järvinen 2015, 20–21.)  

Vastavuoroisen lähentymisen termi nousee Järvisen tutkimuksessa esille työntekijöiden haastatte-

luissa. Työntekijät nostavat esille asiakkaiden avoimia ja hienovaraisia eleitä, jotka osaltaan 
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vaikuttavat vastavuoroisuuteen ja jotka voidaan tulkita jonkinlaisena lähentymisenä. Nämä tilanteet 

koetaan osaltaan epäselvinä ja monimutkaisina, sillä tähän vaikuttaa sekä työntekijä että asiakas. 

Tämä lähentyminen eroaa eri asiakassuhteissa ja läheisyyden eri tasot sallitaan eri asiakkaiden välillä. 

(Järvinen 2015, 22.) Seuraavaksi kuvaan tekijöitä, mitkä vaikuttavat onnistuneeseen kohtaamiseen 

asiakas-työntekijäsuhteessa käyttämäni aineiston perusteella.  

 

5.1 Dialogisuus vahvistaa yhteistyötä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä 
 

Asiakkaan ja työntekijän välille rakentuva luottamus nähdään asiakastyössä kaiken perustana. Onnis-

tunut kohtaaminen rakentaa luottamusta. Onnistuneessa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa 

nousee esille rehellisyys, odotusten sanoittaminen, toiminta, rohkeus, sitoutuminen sekä empatia. 

(Brekke, Lien & Biong 2017, 61–61.) Dialogisuus työntekijän ja asiakkaan välillä nähdään moniääni-

senä, jolloin tietoisuudet ja totuudet kohtaavat ja synnyttävät ihmisten välille erilaisia ääniä. Dialo-

gista löydetään erilaisia malleja, joista aito kohtaaminen perustuu omilla ehdoillaan ja on kestoltaan 

vain muutamia sekunteja. Aito dialogi voi toteutua asiakastyössä hetkittäin, mutta sen varaan ei voi 

rakentaa tavoitteellista asiakassuhdetta. Asiakas-työntekijäsuhteen arviointiin liittyvä dialoginen ar-

viointi taas rakentuu selkeisiin tavoitteisiin ja menetelmiin. Dialogisuudessa tärkeää on huomata, että 

työntekijän ja asiakkaan ääniä ei tule erotella toisistaan, vaan molempien osapuolten äänet rakentavat 

yhteistä ääntä, yhteistä pohdintaa ja moniäänistä näkökulmaa. Dialogisuus tuottaa yhteistä ymmär-

rystä, uutta tietoa ja tulkintaa, mikä johtaa onnistuneeseen vuorovaikutukseen asiakkaan ja sosiaali-

työntekijän välillä. (Järvinen 2015, 52–54.)  

Päihdekuntoutujan ja työntekijän välisen yhteistyön merkitys korostuu valvotussa koevapaudessa 

olevien päihdekuntoutujien elämässä. Eräs päihdekuntoutuja nosti esille ”me” sanan sekä puhui ”mun 

työntekijästä” kertoessaan hänen ja työntekijän välisestä suhteesta. Päihdekuntoutujan kokiessa vah-

vaa yhteistyötä työntekijän ja itsensä välillä osallisuuden tunteen lisäksi, edesauttoivat nämä kuntou-

tumisprosessia. (Rantanen & Lindqvist 2016, 9.) Dialogisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että osapuol-

ten tulisi sulautua toisen mielipiteisiin, vaan se tuottaa myös ristiriitoja. Ristiriidat ovat oleellinen osa 

dialogia ja ne parhaimmillaan luovat avoimuutta ja uusia näkökulmia. (Järvinen 2015, 55.) 

Onnistunut kohtaaminen saa aikaan luottamusta. Kansallisen aikuissosiaalityön tutkimuksen mukaan 

tärkeintä on asiakkaan kannustaminen, kuunteleminen, voimavarojen esiin nostaminen sekä empatia. 

Tavoitteellisessa aikuissosiaalityössä asiakas hyötyy konkreettisista teoista, tiedottamisesta sekä 
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yhteisestä ymmärryksestä, jotta tulevaisuus näyttäytyy tavoittelemisen arvoiselta.  (Eqkvist & Kuu-

sisto 2020, 55).    

Sosiaalityön asiantuntijuus on tietoperustan kokonaisuuksien yhdistämistä. Sosiaalityöntekijällä on 

tietoa asiakkaan moninaisesta tilanteesta, yhteiskunnan rakenteista, sosiaalisista ilmiöistä ja nämä 

kaikki ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Sosiaalityötä voidaan kuvailla horisontaaliseksi, jolloin 

asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat samalla tasolla toisiaan kuullen. Horisontaalisessa sosiaalityössä 

asiakkaan ja sosiaalityöntekijän asiantuntemus eivät sulje toisiaan pois, vaan kuuntelu ja toisen ar-

vostus korostuu. (Järvinen 2015, 59.)  

Haastavaa sosiaalityössä voi olla apua tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen. Syy asiakkaan avun 

hakemiseen voi olla esimerkiksi toimeentulotuen hakeminen, mutta asian edetessä todellinen syy voi-

kin löytyä päihteiden käytöstä, jolloin rahattomuus tai asunnon menettäminen onkin johtunut päih-

teiden käytöstä. Jos sosiaalityöntekijä tällaisessa tilanteessa hoitaa vain toimeentulotuen hakemuksen, 

voi pääsyy jäädä huomaamatta. Mitkä asiat sitten edesauttavat asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista 

huomioimista? Sosiaalityössä tasavertaisuuden ja asiakaslähtöisyyden korostaminen ovat merkityk-

sellisiä. Lähtökohtana tulisi olla sen tiedon, mitä saadaan asiakkaan elämisen ja olemisen paikoista, 

jolloin huomioon tulisi ottaa yhteiskunnalliset rakenteet sekä eettiset ohjeet. Kun asiakas otetaan vas-

taan kuunnellen ja hänen asiansa otetaan vakavasti, lisää se asiakkaan osallisuuden tunnetta. (Järvi-

nen-Tassopoulus & Kesänen 2020, 160.)  

Sosiaalityöntekijä nähdään motivoinnin ja vuorovaikutuksen ammattilaisena, joka edistää asiakkaan 

tilannetta. Varhainen puuttuminen, neuvonta ja ohjaus ovat aikuissosiaalityössä päihdeasiakkaiden 

kohdalla parhaita tuloksia tuottavaa toimintaa. (Renko 2016, 4.)  

 

5.2 Asiakas-työntekijäsuhteen merkitys  
 

Tässä kuvaan tarkemmin asiakas-työntekijänsuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutusta. Dia-

logisuus on yksi osa vuorovaikutusta, joten tässä luvussa keskityn nimenomaan vuorovaikutuksessa 

tapahtuvaan dialogisuuteen. Kun päihdekuntoutujan ja sosiaalityöntekijän välistä suhdetta mietitään, 

korostuu siinä sen hetkinen avun tarve. Aikuissosiaalityössä asiakkaiden tilanteet voivat olla hyvinkin 

kriisiytyneitä ja vaativia. Tällaisissa asiakaskohtaamisissa aluksi korostuu yhteiskunnallinen ja insti-

tutionaalinen suhde, sillä asiakas on yhteiskunnan heikko-osainen ja tarvitsee alkuun suurtakin oh-

jausta. Asiakkaan asiakkuus ja sosiaalityöntekijän institution edustajana toimiminen korostuu. Päih-

dekuntoutujan kohtaamisessa arvostus ja luottamus ovat alusti asti tärkeää. Tämä korostaa sitä, että 
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sosiaalityön asiakkuudessa on hankalaa ja tavoitteetonta pysyä vain yhdessä ulottuvuudessa, vaan 

tämän sijasta tulee keskittyä kokonaisuuteen eri ulottuvuuksien avulla.  

Sosiaalityössä puhutaan usein ongelmista ja vuorovaikutus asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä 

voi olla ongelmalähtöistä. Sosiaalityössä onkin alettu peräänkuuluttamaan toivo keskeisyyttä, jolloin 

toimintakulttuurin muutos sosiaalityöntekijän työtavoissa on aiheellista. Kun asiakkaan kohtaami-

sessa korostetaan tulevaisuuden toiveita ja positiivista ajattelua, tuo se ehkä toivottamalta vaikutta-

vaan tilanteeseen positiivista näkökulmaa. (Ekqvist 2020, 265.)  Elpymisen termi päihdekuntoutujien 

elämässä lisää kuuluvuuden tunnetta, mikä on kuntoutumisessa oleellista. Elpymisen myötä asiakkaat 

kokevat saavansa otetta elämästään, mikä vaikuttaa arkeen ja elämään kiinnittymiseen. Sosiaalityön-

tekijän rooli elpymisessä on rakenteiden tunnistamista ja asiakkaan motivointia kohti uudenlaista ar-

kea. Elpyminen edellyttää sosiaalityöntekijältä sitoutumista ja pitkäaikaista asiakassuhdetta sekä ajan 

antamista asiakkaalle. Tämän kaiken on koettu vaikuttavan rehellisen ja luottamuksellisen suhteen 

rakentumiseen. (Brekke, Lien & Biong 2017, 61–62.)  

Päihdekuntoutujan tulevaisuuden toiveissa korostuu viisi osa-aluetta: päihteettömyys, sosiaaliset ver-

kostot, arki, työelämä sekä elämään tyytyväisyys. Sosiaalityöntekijä voi kysymysten asetteluilla 

tuoda tulevaisuuden toiveet mahdolliseksi ja asiakkaan saavutettaviksi, kädenulottuville, jolloin työs-

kentely toivotun tuloksen saavuttamiseksi konkretisoituu asiakkaalle ja työskentely tätä kohti tulee 

mahdolliseksi. Motivointi liittyy oikeanlaisten kysymysten asetteluun. (Ekqvist 2020, 265.)  

Toivottuja tuloksia asiakastyössä on saatu aikaan sellaisella asiakas-työntekijäsuhteella, missä koros-

tuu ystävällisyys ja luottamus. Asiakasta ja työntekijää yhdistää yhteinen tavoite, luottamus, kunnioi-

tus, ymmärrys, positiivisuus, hyväksyntä ja vastavuoroisuus. Käsitykset ja odotukset tällaisessa suh-

teessa ovat asiakkaan ja työntekijän yhteisiä. (Skårner & Billquist 2016, 77–88.) Eeva Eqkvistin ja 

Katja Kuusiston tutkimus osoittaa niiden asiakkaiden, joilla on positiivinen kokemus työntekijän 

kanssa suhtautuvan tulevaisuuteensa luottavaisesti. Epäonnistunut vuorovaikutus työntekijän ja asi-

akkaan välillä taas aiheuttaa epäluottamusta tulevaisuuden suhteen. (Eqkvist & Kuusisto 2020, 50.)    

Asiakas-työntekijän suhde nähdään merkityksellisenä asiakkaan hyvinvoinnin ja elämäntilanteen ko-

hentumisessa. Kun asiakas kokee yhteistyön positiiviseksi, lisääntyy tunne autetuksi tulemisesta. So-

siaalityössä työntekijää ohjaa tietyt lait ja säännökset sekä toimintatavat, eikä yksittäinen työntekijä 

voi toimia näistä poiketen. Kun asiakkaalle selitetään, miksi jokin asia ei toteudu työntekijöistä riip-

pumattomista syistä ja syy on enemmän rakenteissa, kokee asiakas ymmärtävän sen paremmin. (Skår-

ner & Billquist 2016, 77–88.) Tässä asiassa tärkeäksi kokemukseksi nousee varmasti asiakkaan ko-

kemus siitä, että työntekijä ei voi toimia asiakkaan parhaaksi sen vuoksi, että jokin laki määrää toisin. 



24 
 

 

Kun tekoja pystytään selittämään jollakin ymmärrettävällä tavalla, lisää se asiakkaan ymmärrystä ja 

hyväksyntää tilanteeseen. Tämä korostaa myös kohtaamisen merkitystä, luottamusta ja ystävälli-

syyttä asiakkaan ja työntekijän välillä. Vuorovaikutuksessa rakentuvassa suhteessa on kyse juuri 

näistä yllä mainituista asioista. (Jokinen 2016, 144–145.) 

 

5.3 Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus 
 

Ekqvistin (2021, 29) mukaan yhtenä suurena tavoitteena päihdeasiakkaiden kuntoutumisessa on hy-

vinvoinnin paraneminen. Heikompiosaisten ihmisten oikeuksia lisätään esimerkiksi tarjoamalla päih-

depalveluita, jolloin yhtä yhteiskunnan hyvinvointi poliittista tehtävää toteutetaan. Yhteiskunnassa ja 

yksilön elämässä hyvinvoinnilla ja sen lisäämisellä on suuri merkitys. (Ekqvist & Kuusisto 2019, 

289.) Kun tavoitellaan hyvinvoinnin kokemuksia ja sen myötä positiivista suhtautumista tulevaisuu-

teen, on ammatillisella tuella merkitystä. Sosiaalityön näkökulmasta merkityksellistä on se, missä 

vaiheessa asiakas ohjataan eteenpäin oikeisiin palveluihin sekä mitä odotuksia asiakkaalle asetetaan. 

Hyvinvoinnin ylläpitäminen edistyy esimerkiksi päihdepalveluiden oikea-aikaisella kuntoutus jak-

solla sekä yhteistyöllä, mitä kolmannen sektorin ja avohuollon välillä käydään. Sosiaalityöntekijän 

työllä on merkitystä asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmissa, sillä sosiaalityöntekijän työ on juuri tätä 

tietojen ja verkostojen yhdistämistä asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. (Ekqvis 

& Kuusisto 2019, 308.)  

Asiantuntijuus nähdään tärkeänä osana oikeiden asioiden tunnistamista ja oikeanlaisten työtapojen 

löytämisessä. Mini-intervention myötä on todettu, että asiakkaan päihteiden käyttö voidaan tunnistaa 

ja tämän myötä motivoida asiakasta kohti muutosta. Mini-interventiossa asiakkaan motivointi näh-

dään tärkeänä, mihin johtaa oikeanlainen kysymysten asettelu ja haastattelu. Asiakkaan muutokseen 

motivointi edellyttää asiantuntijalta tietoutta päihteisiin liittyvästä ongelmakäytöstä ja tämän tunnis-

taminen edellyttää oikeanlaista kysymysten asettelua. Tällöin motivointi muutokseen tulee mahdol-

liseksi. Sosiaalityöntekijät nähdään motivoinnin ammattilaisina, tämän vuoksi esimerkiksi mini-in-

tervention käyttäminen nähdään perustelluksi työvälineeksi aikuissosiaalityössä. (Renko 2016, 1, 3.) 

Rantasen ja Lindqvistin tutkimus valvotussa koevapaudessa olevista päihdekuntoutujista korostaa sa-

maoin motivointia ja kannustusta. Kun työntekijän ja asiakkaan väliset keskustelut ja haastattelut 

koettiin asiakkaan toimesta kannustaviksi, motivoi se asiakkaita vähentämään päihteitä. (Rantanen & 

Lindqvist 2018, 8.) Kun asiakas tavoittelee päihteetöntä tulevaisuutta, toimii ammattiapu yhtenä tuen 

keinoista. Muina tuen keinoina koettiin esimerkiksi sosiaaliset verkostot. Sosiaalityöntekijä voi 

omalla toiminnallaan vaikuttaa asiakkaan sosiaalisen verkoston toteutumiseen esimerkiksi 
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ohjaamalla erilaisiin ryhmiin tai vahvistaa suhdetta asiakkaan ja läheisten ihmisten välillä. (Ekqvist 

2020, 48). 

Päihteiden käytön puheeksi ottaminen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa nähdään tärkeänä ja tulevai-

suuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa tähän tulisi panostaa. Mini-intervention käyttöönotto yhdessä 

varhaisen puuttumisen kanssa perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa vaatii moniammatillista yh-

teistyötä. Terveydenhuollon asiantuntijuuden rinnalle tarvitaan sosiaalihuollon osaamista, jotta asia-

kasta pystytään tukemaan varhaisessa vaiheessa ennen päihderiippuvuuden syvenemistä. Henkilö-

kunnan koulutus esimerkiksi toimenpiteiden kirjaamisen ja seurannan suhteen on tärkeää. Myös ase-

tusten ja lakien päivittämisen vuoksi henkilökuntaa tulee kouluttaa. Päihdetyön vaikuttavuuteen vai-

kuttaa toimivat rakenteet, tutkimustiedon käyttö sekä asiantunteva ja osaava henkilöstö. (Partanen 

2021, 101–102.)  

Laitospäihdekuntoutuskontekstissa olleet päihdekuntoutujat kokivat monesti kuntoutuksen jälkeen 

päihteisiin retkahtamisen ainakin kerran, jonka vuoksi asiakas tarvitsee tukea myös päihdekuntoutuk-

sen jälkeen. Päihdekuntoutuksen aikana luodut selviytymiskeinot tukisivat päihdekuntoutujaa tule-

vaisuutta ajatellen ja kriittisiin hetkiin olisi luotu toimintasuunnitelma tukemaan päihdekuntoutujaa. 

Lisäksi päihdekuntoutuksen aikana näkökulma kuntoutumiselle tulisi olla tulevaisuus, sillä suuri-

malla osalla päihdekuntoutujista toiveissa on työelämään kiinnittyminen sekä perhe-elämään ja sosi-

aalisiin suhteisiin kiinnittyminen. (Eqkvist 2020, 52–53.)  

Sosiaalityössä asiantuntijuus on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaiden tilanteet ovat tietynlaisia ongel-

manratkaisuprosesseja, missä työntekijäkin voi oppia. Jos asiantuntija eli tässä tilanteessa sosiaali-

työntekijä ei tunne omaa ammatillista osaamistaan riittäväksi esimerkiksi uuden ongelman edessä, ei 

asiakas-työntekijäsuhde välttämättä näyttäydy oikeanlaisena kohtaamisena. Kuuntelu on tärkeää, 

mutta myös osaamista edellytetään. Tämän vuoksi tiimityöskentely ja moniammatilliset työryhmät 

edesauttavat asiakkaan tilannetta. Kun työryhmässä kohdataan asiakas asiantuntevasti ja tietoa on 

monesta eri paikasta, on asiakas huomioitu monipuolisesti. Asiantuntijuutta jakamalla ja yhdessä 

pohtimalla, asiakas tulee kohdattua moninaisesti ja myös asiantuntijoiden välillä asiantuntijuus vah-

vistuu. Interprofessionaalisuudessa ammattilaisten välille syntyy toimintaa, millä on yhteinen tavoite. 

Tämän myötä syntyy uusia toimintamalleja ja osaamista. (Järvinen-Tassopoulus & Kesänen 2020, 

161–162 ; Skårner & Billquist 2016, 77-88.) 

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on asiakkaan tukeminen, mutta myös rakenteisiin vaikuttaminen. Sosi-

aalityöntekijänä näkökulmaa tulisi laajentaa tämän vuoksi rakenteisiin, jolloin rakenteiden toimi-

vuutta tarkastellaan päihdekuntoutujan näkökulmasta. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden ja 
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moniammatillisuuden myötä päihdekuntoutujaa osataan ohjata oikeiden palveluiden piiriin. Kun so-

siaalityöntekijä toimii asiantuntijana ja moniammatillisen ryhmän jäsenenä, liittää hän asiakasta oi-

keisiin palveluihin ja kohti yhteiskunnan täysivaltaista jäsenyyttä. Tällöin voidaan puhua yhteiskun-

nallisesta suhteesta, missä kiinnitetään huomiota yhteiskunnan rakenteisiin ja asiakkaan täysivaltai-

suuteen. (Jokinen 2016, 139–140.) Valvotun koevapauden päihdekuntoutuja Rantasen ja Lindqvistin 

tutkimuksessa viitattiin Hedda Gritsin ym. (2015) tutkimukseen, missä työntekijä koettiin vankien 

näkökulmasta merkityksellisemmäksi kuntoutumisen onnistumisen kannalta, kuin itse hoitometodit 

(Rantanen & Lindqvist 2015, 10). 

 

5.4 Asiakkaan vastuu 
 

Yhtenä tutkimuksen tuloksena ja päihdekuntoutujan tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä nostan 

esille asiakkaan oman vastuun. Sosiaalityöntekijällä on vastuuta omalta osaltaan ja sosiaalityöntekijä 

voi vaikuttaa omalla toiminnallaan asiakkaan eli tutkimuksessani päihdekuntoutujan motivointiin, 

voimaantumiseen sekä oikeuksien toteutumiseen. Ilman asiakkaan vastuuta toivottua tulosta eli elpy-

mistä ja kuntoutumista on kuitenkin vaikea saavuttaa.  

Päihdekuntoutuja asettaa itselleen tavoitteet ja toiveet tulevaisuudelle. Eeva Ekqvist nostaa väitöskir-

jassaan esille minäpystyvyyden, joka rakentuu päihdekuntoutujalla tavoitteiden toteutumisen myötä. 

Sisäisen muutoksen kautta tavoitteiden tavoitteleminen tulee lähemmäksi eli mahdolliseksi. Tavoit-

teiden saavuttamiseen vaikuttaa minäpystyvyys. (Ekqvist 2020, 29.) Psykologi Albert Bandura on 

määritellyt minäpystyvyyden vuonna 1977 sosiaalis-kognitiivisessa teoriassa. Minäpystyvyydellä 

hän tarkoittaa ihmisen omaa uskoa tekemisiinsä ja luottoa siihen, että ihminen selviytyy myös eri 

tilanteiden tuomista haasteista. Banduran mukaan minäpystyvyys vaikuttaa ihmisen motivoitumiseen 

sekä siihen, mitä ihminen pystyy tekemään. Minäpystyvyyttä voidaan tukea esimerkiksi ympäristön 

tai sosiaalisten suhteiden antamalla tuella ja palautteella. (Bandura 2004, 144–145.) Minäpystyvyys 

on siis asia, mihin vaikuttaa asiakas itse, mutta myös sosiaalityöntekijä voi omalla osaamisellaan, 

tuella ja palautteella tukea asiakkaan minäpystyvyyttä.  

Päihdetutkimuksissa käy ilmi asiakkaan oman motivaation merkitys kuntoutumisessa. Asiakkaan si-

säinen motivaatio lisää kuntoutumiseen kiinnittymistä ja vaikuttaa näin ollen kuntoutumisen proses-

siin. Sisäisen motivaation nähdään olevan ulkoista motivaatiota vahvempi. Sisäiseen motivaatioon 

kuuluu halu elämänmuutokseen, kun taas ulkoinen motivaatio liittyy esimerkiksi sosiaaliseen painee-

seen. (Rantanen & Lindqvist 2015, 11). Kun asiakas on motivoitunut päihteiden käytön 
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lopettamiseen, lisää se rehellisyyttä työntekijän ja asiakkaan välillä. Asiakkaan lupauduttua yhteis-

työhön työntekijän kanssa, lisää se kuntoutumisen onnistumista. Asiakas ei välttämättä vielä yhteis-

työn alettua ole valmis muutokseen, mutta asiakas-työntekijäsuhteen alettua muutosmotivaation edel-

lytyksen ovat alkaneet. (Järvinen 2015, 233.) Tässä kohtaa tutuksi tullut slogan ”muutos lähtee aina 

itsestä” pitää jossain määrin paikkansa. Sisäisen motivaation olemassaolo vaikuttaa kuntoutumisen 

prosessiin ja ilman sitä kuntoutumisen prosessi voi olla huomattavasti vaikeampaa. Toisen puolesta 

motivoituminen on vaikeaa, mutta näen, että sisäisen motivaation löytämiseen voi sosiaalityöntekijä 

oikeiden kysymysten esittämällä vaikuttaa.   

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Asiakkaan eli tutkielmassani päihdekuntoutujan ja sosiaalityöntekijän väliseen onnistuneeseen koh-

taamiseen vaikuttaa moni asia. Onnistuneen kohtaamisen tekijöitä on kuvattu alla olevassa kuviossa. 

Kuviossa on kuvattu onnistuneeseen kohtaamiseen kuuluvat tekijät, jonka seurauksena päihdekun-

toutuja ottaa vastuuta ja sitoutuu toimintaan. Sitoutumisen ja vastuun ottamisen myötä saadaan aikaan 

toimintaa ja tekoja, mitkä taas mahdollistavat elpymisen ja kuntoutumisen. Kuntoutuminen ja elpy-

minen viittaa päihdekuntoutujan syrjäytymisen vähentämiseen sekä osallisuuden ja päihteettömyy-

den lisäämiseen. Elpymisen myötä myös päihdekuntoutujan oma toimijuus kasvaa.  
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Kuvio 1. Onnistuneen kohtaamisen elementit ja sen myötä aikaan saadut muutokset.  

 

 

Tutkimusten myötä on huomattu, että asiakkaan tunteminen on tärkeää, joten työntekijöiden vaihtu-

vuus ei pääsääntöisesti tue asiakkaan kuntoutumista. Kun työntekijä tuntee asiakkaan tavat ja tottu-

mukset sekä menneisyyden, on hänellä paras käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta. Tämä lisää asi-

akkaan ja sosiaalityöntekijän välistä luottamusta, mikä taas on yksi pääelementti asiakastyössä. 

(Brekke, Lien & Biong 2017, 58.) 

Asiantuntijuuden merkitystä ei voi unohtaa. Asiantuntijuuden myötä sosiaalityöntekijä ohjaa asia-

kasta eteenpäin oikeisiin palveluihin ja luo verkostoja. Jotta asiantuntijuus voi toteutua, tarvitsee se 

asiakkaan tuntemista ja palvelujen tarpeiden tunnistamista. (Ekqvis & Kuusisto 2019, 308.) Tämän 

myötä voidaan todeta, että kohtaaminen on täynnä pieniä asioita ja elementtejä, jotka vaikuttavat 

toisiinsa.  Päihdekuntoutujan kuntoutumisessa on kyse isosta kokonaisuudesta, eikä vain yhden osan 

toteutuminen saa aikaiseksi kuntoutumiseen vaadittavaa kokonaisuutta.  

Asiakas elpyy ja 
kuntoutuu

Toiminta ja teot

Asiakas ottaa 
vastuuta ja sitoutuu

Onnistunut 
kohtaaminen: 

Luottamus, rehellisyys, aito 
kiinnostus, asiantuntijuus, 
empatia, avun antaminen, 

kuunteleminen ja 
kyseleminen, positiivisuus, 

ääneen sanoittaminen, valta
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Mitä asiantuntijuus vaatii? Asiantuntijuus koostuu oikeasta tiedosta, mitä voi saada koulutusten ja 

opiskelun myötä. Kun oikeaa tietoa on tarpeeksi, voi sitä käyttää asiakastyössä ja asiakasta ohjata 

oikeisiin palveluihin. Asiakasta ei kuitenkaan voi ohjata oikeisiin palveluihin, jos asiakkaan tarpeita 

ei tiedetä. Kuinka sitten tarpeet saadaan tietoon? Tarpeiden havaitseminen vaatii keskustelua, haas-

tatteluja ja motivointia. Jotta asiakas kertoo kaiken oleellisen ja myös arkaluontoisia asioita, vaatii se 

luottamusta ja rehellisyyttä. Luottamus ja rehellisyys vaatii sosiaalityöntekijältä empatiakykyä, ää-

neen sanoittamista, kiinnostusta, positiivisuutta, kuuntelemista ja kysymistä. (Jokinen 2016, 142–

143.) Kun kaikki tämä on saavutettu, onko asiakkaan eli päihdekuntoutujan tällöin mahdollista sitou-

tua ja ottaa vastuuta asioista niin, että kuntoutuminen on valmis alkamaan? Ilman sosiaalityöntekijän 

oikeanlaista kohtaamista asiakkaan on vaikea motivoitua ja alkaa työskentelemään kohti toivottua 

muutosta. Asiakkaan vastuulla on suuri merkitys ja asiakkaan puolesta ei voi motivoitua. Työntekijä 

voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan asiakkaan motivoitumiseen ja siihen, miten asiakas si-

toutuu työskentelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Asiakastyö on täynnä hienovaraisia eleitä, sanoja, tulkintoja, erilaisia persoonia, olettamuksia ja tun-

teita. Joku toinen asiakas tarvitsee määrätietoisen ja jämäkän työntekijän kertomaan selvät toiminta-

ohjeet. Tällöin valta voi olla hyvä asia, sillä selkeän ja jämäkän ohjeistuksen myötä asiakas saa selkeät 

toimintaohjeet. Valta voi toisaalta aiheuttaa myös erimielisyyksiä ja vaikuttaa huonosti kohtaamisen 

toteutumiseen ja luottamuksen syntyyn. Tällöin valta ei kuulu onnistuneen kohtaamisen elementtei-

hin.  

 Kun onnistunutta kohtaamista rakentavat elementit on saatu kuntoon, tulee toiminnan ja tekojen aika. 

Toiminnan ja tekojen kautta alkaa asiakkaan kuntoutuminen. Toimintaan ja tekoihin voi kuulua esi-

merkiksi kuntouttava työtoiminta, päihdehoitajan aikavaraukset, vertaisryhmät tai muut päihdekun-

toutujalle yksilöllisesti yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa mietityt palvelut. Sosiaalityöntekijä on asi-

akkaan elpymisessä ikään kuin välikätenä. Sosiaalityöntekijä tietää asiakkaasta paljon, tuntee hänen 

tarpeensa ja osaa ohjata tarvittaviin palveluihin. Päihdekuntoutuja tarvitsee ympärilleen tukea joka-

päiväisestä elämästä selviytymiseen ja esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Sosiaali-

työntekijä voi olla tukena tässäkin asiassa. Näihin toimintoihin sitoutuminen vaikuttaa asiakkaan el-

pymiseen ja tässä vaiheessa asiakassuhdetta tulisi ylläpitää, eikä asiakasta tule jättää yksin. (Ekqvist 

2020, 48.) Päihdekuntoutujien kohdalla on otettu iso askel, kun yhteistyön tuloksena on saatu aikaan 

esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen. Tilanne voi näyttää hyvinkin toivotulta, mutta 

tässä kohtaa asiakas tarvitsee edelleen tukea.  Retkahtamisen vaara on suuri ja yksin jääminen uudessa 

elämäntilanteessa ja muutoksessa ei ole päihdekuntoutujalle helppoa.  
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Kirjallisuuskatsaukseni perusteella voidaan todeta, että aidolla ihmisten välisellä kohtaamisella on 

merkitystä asiakkaan kuntoutumisen kannalta. Ihmisten välisissä kohtaamisissa korostetaan usein ai-

toutta ja luottamusta, mitkä korostuvat myös tutkielmassani. Aito kiinnostus toisen ihmisen asioista 

on tärkeää ja lisää tunnetta siitä, että joku välittää. Kun ihminen kokee välittämisen tunnetta ja tuntee 

itsensä merkitykselliseksi, saa se aikaan voimaantumista. (Kananoja 2017, 185.)  Voimaantumisen 

kokemus saa parhaillaan aikaan toivottua muutosta ja kuntoutumista.  

Aikuissosiaalityössä on muistettava, että asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Se, mikä 

toimii toisella, ei välttämättä toimi toisella. Tilanteet voivat olla hyvinkin kriisiytyneitä ja haluan 

korostaa kaavion onnistuneeseen kohtaamiseen vaikuttavista tekijöistä avun antamista. Avun antami-

nen voi olla esimerkiksi asunnon järjestämistä tai ennaltaehkäisevälle päihde jaksolle ohjaamista, 

mikä on tärkeää prosessin etenemisen kannalta. Asiakassuhteessa tapahtuva kohtaaminen on hyvin 

monisäikeistä ja yhdestä asiakassuhteesta löytyy piirteitä yhteiskunnallisesta, institutionaalisesta, am-

matillisesta auttamis- sekä vuorovaikutuksessa rakentuvasta suhteesta. Suhteiden moninaisuudesta 

kertoo myös se, että eri kirjailijat ja tutkijat kuvaavat suhdetta samankaltaisilla termeillä ja kuvauk-

silla, joista löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Suhteiden toimivuuteen vaikuttaa siis moni asia ja suhteet 

tulee ymmärtää kokonaisuutena, mihin eri suhteet tuovat elementtejä. Myös asiakkaiden tilanteet vai-

kuttavat siihen, mistä suhteesta otetaan sen hetkiseen tilanteeseen eniten elementtejä ja mitkä asiat 

korostuvat tapaamisessa.  

Tutkimuksessani tutkin päihdekuntoutujan ja sosiaalityöntekijän välistä kohtaamista ja siihen vaikut-

tavia tekijöitä päihdekuntoutujan tulevaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen työstämisvaiheessa mie-

tin eroavatko päihdekuntoutujan ja sosiaalityöntekijän ajatukset onnistuneesta kohtaamisesta toisis-

taan. Tutkimuksen myötä kuitenkin oivalsin, että asiakkaan kuntoutuminen rakentuu onnistuneen 

kohtaamisen pohjalta, jolloin samat elementit vaikuttavat kohtaamisen onnistumiseen sekä asiakkaan 

että työntekijän puolesta. Onnistuneen kohtaamisen elementit, kuten luottamus ja aito kuunteleminen 

ovat kuitenkin asioita, mitkä jokainen kokee omalla tavalla. Jos sosiaalityöntekijä kertoo aidosti 

kuunnelleensa asiakasta, onko asiakkaan kokemus sama?  

Tutkielmassani sivusin päihdekuntoutujan kuntoutumista. Yksi uuden tutkimuksen aihe voisi liittyä 

kuntoutumisen ja elpymisen määritelmiin. Mitä päihdekuntoutujan näkökulmasta tarkoittaa kuntou-

tuminen/elpyminen? Mitä sosiaalityöntekijän näkökulmasta tarkoittaa kuntoutuminen/elpyminen? 

Olisi mielenkiintoista tutkia, sisältyykö näihin samoja asioita vai eroaako elpymisen käsite asiakkaan 

ja sosiaalityöntekijän välillä esimerkiksi päihteiden käyttöön liittyen.  
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Ihmiset kokevat asioita eri tavoin. Se, että kohtaaminen rakentuu tietyistä elementeistä ja luo pohjan 

onnistuneelle kohtaamiselle ei tarkoita sitä, että asiat koetaan samalla tavalla. Eroavatko sosiaalityön-

tekijän ja päihdekuntoutujan tulkinnat esimerkiksi aitoon kiinnostukseen tai positiivisuuteen liittyen? 

Ihmisten kokemukset ovat henkilökohtaisia ja kokemukseen vaikuttaa muun muassa ympäristö, tun-

teet ja mieliala. Tämä toisi tutkimukselle varmasti haastetta ja vaikeuttaisi johtopäätösten aikaansaa-

mista.  

Aineistona tutkimuksessani käytin sekä asiakkailta että työntekijöiltä kerättyä aineistoa, jolloin tut-

kielmassani on esillä molempien osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia kohtaamiseen liittyen. Jat-

kossa olisi kuitenkin mielenkiintoista eritellä asiakkaan ja työntekijöiden onnistuneen kohtaamisen 

määritelmiä ja asioita, mille annetaan eniten painoarvoa. Tutkielmani perusteella ”ihmisenä ihmiselle 

olemisen” lausahdus nousee vahvasti esille. Kun ihminen kohdataan kunnioittavasti ja toisia kuun-

nellaan, antaa se hyvät lähtökohdat asiakastyöhön. Aikuissosiaalityössä pelkkä kohtaaminen ei kui-

tenkaan vie asiakasta eteenpäin, vaan asiakastapauksissa tarvitaan myös ammatillista osaamista sekä 

lain ja verkostojen tuntemista.  
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