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Aluksi	  
 

XVI valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät jär-
jestetään Itä-Suomen yliopistolla, Kuopion kampuksella 
13.–14.2.2014. Päivien teemana on "Eettisyys ihmistyös-
sä". Koska eettisyys on sosiaalityötä ja laajemmin yhteis-
kuntaa laajasti läpäisevä teema, päivillä tarkastellaan eetti-
syyttä moninäkökulmaisesti. Eettisyyttä ihmistyössä voi-
daan tarkastella myös monitasoisena ilmiönä; eettisyyteen 
liittyviä teemoja voidaan pohtia niin yksilöiden välisen 
vuorovaikutuksen kuin organisaation, yhteiskunnan, kult-
tuurin tai globaalillakin tasolla. 

 

Professori Brian Littlechild tarkastelee tutkimuseettisiä ky-
symyksiä otsikolla "The place of ethics in social work re-
search". Emeritusprofessori Pauli Niemelä pohtii ihmisar-
von ja sosiaalityön suhdetta ja filosofian yliopistonlehtori 
Elisa Aaltola empatian merkitystä moraalisessa toimijuu-
dessa. 

 

Tutkimuksen päivien toisena päivänä kokoontuu työryhmiä, joissa tarkastellaan eettisiä ky-
symyksiä esimerkiksi eri tutkimusteemojen tai yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta. Vaikka 
päivien läpäisevänä teemana on eettisyys, työryhmäesitykset voivat kytkeytyä teemaan löy-
hästikin. Professori Brian Littlechild pitää lisäksi erityisesti opiskelijoille suunnatun luennon 
aiheesta "Applying professional standards in education and practice from an ethical view-
point: Creating positive professional space for good practice". 
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Keynote-‐puheenvuorot	  
 

KEYNOTE 1: The place of ethics in social work research 

Professori Brian Littlechild, University of Hertfordshire 
Torstaina 13.2.2014 klo 11.00–12.00 

 

KEYNOTE 2: Ihmisarvo ja sosiaalityö 

Emeritusprofessori Pauli Niemelä, Itä-Suomen yliopisto 

Torstaina 13.2.2014 klo 13.45–14.45 
 

KEYNOTE 3: Empatian merkitys moraalisessa toimijuudessa 

Filosofian ma yliopistonlehtori Elisa Aaltola, Itä-Suomen yliopisto 

Torstaina 13.2.2014 klo 15.30–16.30 
  

OPISKELIJALUENTO: Applying professional standards in education and practice 
from an ethical viewpoint: Creating positive professional space for good practice 

Professori Brian Littlechild, University of Hertfordshire 

Perjantaina 14.2.2014 klo 8.45–10.45 
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The place of ethics in social work research 
Brian Littlechild 

 

An increased research knowledge base, with social work values at its core, is vital for a confi-
dent, respected profession, and the effectiveness of the services it provides.  

In this presentation, we will address issues of what might constitute the best types of research 
for social work, taking into account methodology; methods; and how we best include clients, 
carers, and staff in our research, all based within the key issues of how we apply the key ethi-
cal approaches and considerations we need to consider in social work research. 

The presentation examines key themes for the use of, in particular, qualitative methods in so-
cial work research, with particular regard to the values and ethics of social work that should 
underpin its research activities; how there needs to be respect for the rights of the individuals; 
and what this means in research.   These themes relate to the constructed meanings, attribu-
tions and possible vulnerabilities of the respondents. This is also is relevant to   how we repre-
sent the positions and views of clients in such research. 

As part of this presentation, we will cover   

What types of knowledge and research are necessary and appropriate to inform effective poli-
cy and practice? 

What methods are appropriate to inform ethically sensitive research? 

Holistic approaches to the human experiences of both staff and clients in Social Work re-
search 

Quantitative versus qualitative approaches -positivism, technical-rational versus non-
positivistic knowledge.  

As one means of taking social work values into account in our research, the presentation ad-
dresses the participation of clients – and potentially vulnerable clients- in the research pro-
cess, and how it is ensured that the experiences and views of clients are best incorporated and 
included. In doing so it takes examples from the areas of work with children, and people with 
mental health problems.  

It will be posited that whilst methodology and methods need to be justified scientifically, the 
underpinning values of values and ethics that should underpin all social work  areas need to 
be taken into account in their selection and use.  
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Ihmisarvo ja sosiaalityö 
Pauli Niemelä 

 

Ihmisarvo on länsimaissa merkittävin arvo, johon ihmisoikeudet perustuvat. Ihmisarvo tar-
koittaa, että jokaisella ihmisellä on itseisarvo. Ideaalisesti ihminen ei siis ole toisten välikap-
pale, mutta reaalisesti näin tapahtuu enemmän ja vähemmän maailmassa. Pahimpia muotoja 
ovat ihmiskauppa, rotusorto tai vastaavat, joissa ihminen sanan mukaisesti on toisten väline 
jonkin toisen tai toisten johonkin hyötyyn nähden.  

Sosiaalityön eettisissä periaatteissa ihmisarvo on keskeisin arvoperiaate, josta voidaan johtaa 
monia sosiaalityön toimintaperiaatteita. Toinen keskeinen arvoperiaate on yhteiskunnallinen 
oikeudenmukaisuus, joka on ihmisen elämän kontekstin makrotason arvoperiaate. Siinä on 
kyse yhteiskunnallisesta periaatteesta. Nämä molemmat arvoperiaatteet on kiteytetty Suomen 
perustuslaissa. Sen 1 §:n mukaan ”valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja 
yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa”.  

Tämä ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden turvaami-
nen on asetettu julkisen vallan eli viranomaisten tehtäväksi. Niinpä perustuslain 22 §:n mu-
kaan julkisen vallan eli viranomaisten ”on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen”. Tämä § velvoittaa julkisen vallan viranomaiset huolehtimaan asukkaiden ja asiakkaiden 
oikeuksien toteutumisesta. Tämä on vahva velvoite muun muassa sosiaalityölle, jonka ammat-
tikunnan tehtävänä on muun muassa huolehtia sosiaalisen oikeusturvan toteutumisesta kaikes-
sa laajuudessaan. Ja lisäksi ammattikunta ohjaa omaa toimintaansa eettisten sääntöjen avulla. 
Niin ikään sosiaalihuoltolaki ja monet muut erityislait painottavat merkittäviä ihmisarvoon 
liittyviä arvoperiaatteita.  

Kaikki edellä esitetty osoittaa ne ideaaliset arvoperiaatteet, joiden mukaan sosiaalityöntekijän 
tulisi toimia asiakassuhteessaan. Vahva lainsäädännöllinen, niin perus- ja ihmisoikeudellinen 
kuin myös sosiaalilainsäädännöllinen perusta sekä sosiaalityöntekijöiden ammattieettinen pe-
rusta antavat vaikutelman, että ideaalisesti asiat näyttäisivät siis olevan kunnossa. Ainakin 
näiden kaikkien ohjeiden mukaan niin pitäisi olla. Mutta miksi sosiaalihuoltoon ja sosiaali-
työhön sitten liittyy niin paljon arvostelua? Eikö ihmisarvo olekaan sosiaalityössä kunniassa 
reaalisesti?  

Väitän, että sosiaalihuolto ja sen ammatillinen instituutio, sosiaalityö, ovat lähes mahdotto-
man vaatimuksen edessä toteuttaa ideaalinen ihmisarvo kussakin tapauksessa. Avaan syitä tä-
hän todella hienosyiseen ja arkaluonteiseen kysymykseen tarkastelemalla asiakkaan roolia ja 
asemaa sosiaalihuollossa ja sosiaalityössä, erityisesti ”face to face” vuorovaikutuksen kysy-
myksenä. Käytän analyysissäni Erwing Goffmanin teoriaa ”kasvoista” ja ”kasvojen säilyttä-
misestä” yhtenä keskeisenä analyysikehyksenä. Toisena kehyksenä käytän Joseph Ratzin toi-
minnallista hyvinvointiteoriaa, jonka avulla analysoin sosiaalityön mahdollisuuksia tukea 
asiakasta hänen elämässään kokemien merkittävien tavoitteiden saavuttamisessa  

Vaikka siis asiakkaalla on ideaalisesti koko edellä esitetty lainsäädäntö ja työntekijöiden am-
mattietiikka ”turvanaan” ihmisarvoista kohtelua varten, on asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 
kohtaaminen aina omanlainen ja ainutlaatuinen ”sosiaalinen vuorovaikutustilanne”, johon 
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vaikuttavat hyvin monet erilaiset tekijät. Analysoin niitä uhkatekijöitä, jotka saattavat vaaran-
taa ihmisarvoisen kohtelun sosiaalityössä. Ihmisarvo sosiaalityössä toteutuu eli reaalistuu näet 
siinä, miten asiakas tulee kohdatuksi ja ennen muuta, miten hän tuon kohtaamisen kokee eli 
miten hän säilyttää ”kasvonsa” tuossa tilanteessa. 

 

 

Empatia ja moraalinen toimijuus 
Elisa Aaltola 

 

Erityisesti uudella ajalla, 1600-luvulta lähtien, rationaalisuuden asema on korostunut. Väittee-
nä on ollut, että moraalinen päätöksenteko ja laajemmin toimijuus ovat seikkoja, jotka avau-
tuvat rationaalisuuden kautta. Ihminen on siis moraalinen rationaalisuuden vuoksi, ja moraali-
sen päätöksenteon tulee perustua älylliseen, neutraaliin analyysiin. Tällainen näkökanta sai 
kimmoketta erityisesti Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiasta. Kantin mukaan moraali pe-
rustuu rationaaliseen harkintaan, kun taas tunteiden, kuten empatian, rooli on olematon. Kant 
jopa väitti, että empatia itsessään on merkityksetön tekijä: hyvin empaattinen ihminen, joka 
empatiaansa seuraten kohtelee muita yksilöitä kunnioittavasti, ei ole moraalinen toimija, kun 
taas puhtaaseen älylliseen, etäiseen ja rationaaliseen analyysin nojaava mutta täysin empa-
tiakyvytön yksilö on.  

Uuden ajan klassikkofilosofien joukosta löytyy kuitenkin myös niitä, jotka ovat esittäneet 
eriäviä näkemyksiä. Empirismin isä David Hume (1711-1776) kannatti ”sentimentalismia”, 
jonka mukaan juuri tunteet ja erityisesti sympatia/empatia ovat moraaliseen toimijuuden kul-
makivi. Tämä johtuu yksinkertaisesta syystä: moraali perustuu tunnereaktioihin sellaisia seik-
koja kuin kärsimys ja hyvinvointi kohtaan, ja empatian kautta ihminen voi omaksua näitä tun-
nereaktioita myös suhteessa muiden kärsimykseen sekä hyvinvointiin. 1700- ja 1800 –luvuilla 
humanitarismin aalto nojasi juuri sentimentalismiin pyrkimyksissään lievittämään väheksytty-
jen ihmisryhmien hätää.  

Viime vuosina sentimentalismi on tehnyt uudelleenpaluun filosofiaan. Taustalta löytyy sosi-
aalipsykologista ja psykiatrista tutkimusta, jonka mukaan suuri osa ihmisen moraalipäätöksis-
tä perustuu tunnekokemusten varaan. Erityisesti affektiivinen empatia, eli kyky resonoida 
muiden yksilöiden tunnetilojen kanssa, näyttää omaavan tärkeän roolin. Esitelmässä tarkastel-
laan empatian eri muotojen, sekä etenkin affektiivisen empatian merkitystä moraalisen toimi-
juuden kannalta, viimeaikaisten tutkimustulosten valossa. Väitteenä on, että kokemuksellinen 
resonaatio muiden yksilöiden kokemusten kanssa on välttämätön kriteeri ”moraaliselle ym-
märrykselle”.  
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Applying professional standards in education and practice from an ethical 
viewpoint: Creating positive professional space for good practice 
Brian Littlechild  

 

The example of sing the English professional regulating body Standards, its Professional Ca-
pabilities Framework and the Social Work Reform Board/ Local Government Association 
Standards for employers of social workers in England and Supervision Framework to protect 
and enhance good social work practice in challenging times 

Abstract: 

This workshop will examine how as professional social workers we can use a combination of 
several key regulatory and guidance documents such as the 2012 HCPC’s ‘Standards of con-
duct, performance and ethics’, and its  ‘Standards of Proficiency for Social Workers in Eng-
land’; the Professional Capabilities Framework; and the Social Work Reform Board /Local 
Government Association’s  ‘Standards for employers of social workers in England and Super-
vision Framework’   to prepare students and qualified workers  to enhance their professional 
space in challenging times.  

We will examine in a focussed discussion the ways in which we can help develop   the confi-
dence and approaches of both qualifying students and   qualified workers in this challenging 
task. 

Using examples from the Standards and professional body requirements, we will look at how 
to frame our role as   individually responsible professionals; how to use them to negotiate 
with employers/commissioners concerning social work practice; what should be provided for 
social workers in terms of support to develop our professionalism and Reflective Practice; and 
the possible results of using or not using the Standards as   practitioners when   qualified.  

The workshop will invite participants to discuss and consider the ways in which we currently 
address the developing professional debate with our students, and what we could develop fur-
ther. 
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Työryhmät	  
 

Työryhmä 1: Aikuissosiaalityö ja etiikka 

Vetäjät: Raija Väisänen, Itä-Suomen yliopisto ja Kirsi Kaikko, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

Klo 8.45–10.45, S24 Snellmania  

 

Työryhmä 2: Sosiaalisen auttamistyön kysymyksiä rikosseuraamusalalla 

Vetäjät: Henrik Linderborg, Rikosseuraamuslaitos, Tytti Lassila, Rikosseuraamuslaitos ja 
Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto 

Klo 8.45–10.45, 3097 Snellmania 

 

Työryhmä 3: Terveyden, mielenterveyden ja kuntoutuksen sosiaalityö 

Vetäjät: Leena Leinonen, Itä-Suomen yliopisto ja Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto 

Klo 8.45–10.45 ja 11.45–13.45, MS1 Medistudia 

 

Työryhmä 4: Lastensuojelu ja etiikka 

Vetäjät: Rosi Enroos ja Riitta Laakso, Tampereen yliopisto 

Klo 8.45–10.45 ja 11.45–13.45, L22 Snellmania 

 

Työryhmä 5: Sukupuolisensitiivisyys sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä 

Vetäjät: Elina Virokannas, Jyväskylän yliopisto ja Sanna Väyrynen, Lapin yliopisto 

Klo 11.45–13.45, S7 Canthia 

 

Työryhmä 6: Asiakkaiden toimijuus eettisyyden näkökulmasta 

Vetäjät: Merja Laitinen, Lapin yliopisto ja Asta Niskala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskus 

Klo 8.45–10.45 ja 11.45–13.45, MS2 Medistudia 

 

Työryhmä 7: Sosiaalityön arvot ja eettinen perusta 

Vetäjät: Aini Pehkonen ja Marja Väänänen-Fomin, Itä-Suomen yliopisto 

Klo 11.45–13.45, S31 Melania 
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Työryhmä 8: Eettisyys sosiaalialan johtamisessa 

Vetäjät: Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto ja Merja Sinkkonen, Tampereen ammattikor-
keakoulu 

Klo 8.45–10.45, MHS2 Medistudia 

 

Työryhmä 9: Sosiaalityön dokumentoinnin ja asiakastietojärjestelmien etiikka 

Vetäjät: Jenni-Mari Räsänen ja Tarja Vierula, Tampereen yliopisto 

Klo 11.45–13.45, S6 Canthia 

 

Työryhmä 10: Vuorovaikutuksen eettisyys sosiaalityössä ja sen tutkimuksessa 

Vetäjät: Annika Lillrank, Eveliina Heino ja Minna Veistilä sekä Maritta Törrönen, Pirjo Kor-
vela ja Tarja Juvonen, Helsingin yliopisto 

Klo 8.45–10.45 ja 11.45–13.45, MHS3 Medistudia 

 

Työryhmä 11: Köyhyys ja huono-osaisuus sosiaalityön tutkimuksen eettisenä kysymyk-
senä 

Vetäjät: Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Irene Roivainen, Tampereen 
yliopisto ja Jari Heinonen, Jyväskylän yliopisto 

Klo 8.45–10.45 ja 11.45–13.45, S25 Snellmania 

 

Työryhmä 12: Etiska frågor inom forskning i socialt arbete 

Vetäjät: Pia Eriksson ja Camilla Granholm, Helsingin yliopisto 

peruttu 

 

Työryhmä 13: Sosiaalityön eettinen vastuu kaukaisista toisista ja tulevista sukupolvista 

Vetäjät: Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto ja Anna Metteri, Itä-Suomen yliopisto 

Klo 8.45–10.45 S26 Snellmania ja 11.45–13.45 L21 Snellmania 

 

Työryhmä 14: Gerontologinen sosiaalityö ja vanhustenhoidon eettiset kysymykset 

Vetäjät: professori Marjaana Seppänen, Lapin yliopisto ja Jyrki Jyrkämä, Jyväskylän yliopisto 

Klo 8.45–10.45 ja 11.45–13.45, S22 Snellmania 
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1. Aikuissosiaalityö ja etiikka 
Vetäjät: Raija Väisänen ja Kirsi Kaikko 

 

Työryhmässä käsitellään erityisesti niitä eettisiä kysymyksiä ja jännitteitä, jotka liittyvät ai-
kuissosiaalityön teoreettis-käsitteelliseen jäsentämiseen ja asemaan sekä aikuissosiaalityöhön 
toimintana. Aikuissosiaalityön teoreettis-käsitteellinen jäsentäminen on vielä osin kesken. Sil-
lä jäsennetäänkö aikuissosiaalityötä asiakkaiden iän tai ongelmien, aikuisuuden elämänvai-
heeseen kuuluvien erityiskysymysten tai hallinnon ja työn organisoinnin kannalta on merki-
tystä siihen, millaiseksi aikuissosiaalityön arvostus ja asema suhteessa muihin sosiaalityön 
aloihin sosiaalityön tutkimuksen kentässä, yhteiskunnassa ja eri organisaatioissa määrittyy. 

Aikuissosiaalityöllä on keskeinen rooli kansalaisten oikeusturvan varmistajana. Asiakkaiden 
oikeuksien toteutumisen kannalta voi olla merkitystä sillä, nähdäänkö asiakkuus kohdeasiak-
kuutena, kuluttaja-asiakkuutena, palvelujen käyttäjäasiakkuutena vai oikeuksia ja toimijuutta 
vahvistavana kumppanuutena. Aikuissosiaalityön ensisijaiset asiakasryhmät ovat haasteellisia, 
jolloin asiakkuuteen liittyy usein sekä tuen että kontrollin elementtejä. Tavoitteena on kuiten-
kin työn tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa tavalla, joka luo asiakasarvoa niin palvelun 
käyttäjän kuin työntekijän, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Aikuissosi-
aalityössä on kyse myös kahden aikuisen kohtaamisesta, johon kumpikin tuo oman taustansa, 
kokemuksensa, elämän tarinansa ja osaamisensa. Toista kutsutaan siinä asiakkaaksi ja toista 
työntekijäksi. Jossain elämänvaiheessa roolit saattavat muuttua. Aikuisten kohtaaminen on 
mielenkiintoinen tutkimuskohde. Työyhteisökirjallisuus on sitä pullollaan, mutta sosiaalityön 
kohdalla tutkittavaa sarkaa riittää. Miten kaksi aikuista (tai aikuiset) löytävät/sopivat yhteises-
tä päämäärästä ja niistä keinoista, joilla siihen pyritään. 

Aikuissosiaalityöllä on lukuisia rajapintoja paitsi sosiaalityön sisällä (esim. lastensuojelu, 
päihdehuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta), erityisesti myös lukuisten muiden 
hallinnonalojen kanssa (terveydenhuolto, psykiatria, työttömien terveystarkastukset, asunto-
toimi, työvoimahallinto jne). Aikuissosiaalityön ammattilaisen tulee olla taitava verkostotyön-
tekijä välillä hyvinkin tunneherkässä ja ristiriitaisessa tilanteessa. Kiinnostuksen keskiössä 
ovat esimerkiksi ne lastensuojelun ja aikuissosiaalityön rajapinnoilla olevat nuoret, joilla on 
vaarana syrjäytyä omista oikeuksistaan sekä koulutukseen ja työelämään kiinnittymisestä. 
Eettinen kysymys pidemmällä aikajänteellä on, miten lasten vanhempia onnistutaan tukemaan 
niin, että myös heidän oikeutensa riittävään vanhemmuuteen vahvistuvat.  

Aikuissosiaalityössä tunnistetaan riskiryhmiä, joiden ongelmia voitaisiin ehkäistä jo etukä-
teen, mutta aikuissosiaalityön resurssit kohdentuvat nykyisin kuitenkin pääosin toisin. Työn 
rasitustekijöinä korostuvat esimerkiksi tietotulva sekä kiire ja työn pakkotahtisuus asiakas-
kohtaisessa työssä.  Kun aikuissosiaalityön vaikuttavuutta analysoidaan sosiaalihyödyn kan-
nalta, nousee oleelliseksi varmuus, joka liittyy sosiaalisiin syihin puuttumiseen ajoissa, selviy-
tymiseen elämän kannalta keskeisistä asioista, hyvinvointia tuottavaan osallisuuteen ja sosiaa-
listen oikeuksien toteutumiseen. Vaikuttaminen asiakkaiden sosiaalisiin tilanteisiin edistää so-
siaalihyödyn saavuttamista. 
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Työryhmän 1 abstraktit 
 

Aikuissosiaalityö lapsen sijaishuollon aikana eettisenä ja arvoa luovana toimintana 
Kirsi Kaikko, YTL, yksikön päällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallinto-
virasto  
kirsi.kaikko(at)avi.fi 
 
Entisten pitkäaikaisasunnottomien kokemuksia kodista 
Kirsi Nousiainen, VTT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto 
kirsi.nousiainen(at)uta.fi 
 
Tavoitteenasettelun ja vaikutusten arvioinnin etiikka työllistämiseen tähtäävissä palve-
luissa 
Keijo Piirainen, YTT, lehtori, dosentti, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
keijo.piirainen(at)diak.fi 
 
Asiakkaiden osallisuus kirjallisessa toimeentulotukityössä  
Juha Santala, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu  
juha.santala(at)tamk.fi 
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Aikuissosiaalityö lapsen sijaishuollon aikana eettisenä ja arvoa luovana toimintana 
Kirsi Kaikko 
 

Eurooppalaisen lastensuojelun eräänä johtavana periaatteena on, että lapsi sijoitetaan sijais-
huoltoon vain niin pitkäksi aikaa, kuin on välttämätöntä. Sijaishuollon tavoitteena on saada 
sen aikana olosuhteet sellaisiksi, että lapsi voi palata kotiin. Tämä edellyttää tiivistä työsken-
telyä lapselle läheisten ja hänestä ennen sijaishuoltoa huolta pitäneiden henkilöiden kanssa.  
Lastensuojelun avohuoltoa on kritisoitu siitä, että lapsi on siinä läsnä ikään kuin aikuisten 
kautta (esim. Hurtig). Näinä aikuisina toimivat niin lastensuojelun työntekijät kuin lapsen 
vanhemmat tai muut hänestä huolta pitävät aikuiset. Kun lapsi siirtyy sijaishuoltoon, tilanne 
muuttuu. Lasten vanhemmat valittavat mm. viranomaisille tekemissään kanteluissa sitä, ettei 
heitä oteta mukaan lapsen arkeen eivätkä he saa riittävästi tukea omissa ongelmissaan.  Sosi-
aalityöntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttaa lasten, heidän vanhempiensa ja sijaishuollon työnte-
kijöiden näkökulmasta pitkäjänteistä työskentelyä.  

Sijaishuollossa toimivat tahot viestittävät, että lapsella on huoli kotiin jäävistä vanhemmista 
erityisesti silloin kun näillä on päihteiden käyttöön tai mielenterveyden kysymyksiin liittyviä 
ongelmia ja lapsi on tottunut huolehtimaan aikuisista.  Mikäli nämä lapselle läheiset aikuiset 
saavat riittävästi aikuissosiaalityön tuomaa tukea, voi olettaa, että se lisää myös lapsen hyvin-
vointia mahdollistaessaan tämän keskittymisen omaan itseensä liittyviin asioihin. 

Tässä esityksessä keskityn lapselle läheisten aikuisten kanssa tehtävään sosiaalityöhön liitty-
viin kysymyksiin lapsen sijaishuollon aikana. Näkökulmani on lapselle ja vanhemmille tästä 
tuesta aiheutuva asiakasarvo. Asiakasarvo on kauppatieteissä runsaasti tutkittu käsite, joka 
viittaa siihen, että asiakas saa sen, mitä tarvitsee ja mitä haluaa.  Asiakasarvon luomisen tapo-
ja on tutkimuksissa löydetty useita. Keskityn yhdessä asiakkaan (vanhemman ja toisaalta lap-
sen) kanssa tapahtuvaan arvon luomiseen, jolloin hänen fyysiset, sosiaaliset ja kulttuuriset re-
surssinsa otetaan huomioon.  

Avainsanat: aikuissosiaalityö, asiakasarvo, etiikka, lastensuojelu, sijaishuolto 

 

 

Entisten pitkäaikaisasunnottomien kokemuksia kodista 
Kirsi Nousiainen 
 

Pitkäaikaisasunnottomat ovat monella tapaa yhteiskunnan marginaalissa eläviä kansalaisia. 
Osattomuus ilmenee mm. köyhyytenä sekä sosiaalisena ja terveydellisenä huono-osaisuutena. 
Yhteiskunnallisilla sosiaali-, terveys- ja asuntopoliittisilla rakenteilla on oma merkityksensä 
asunnottomuuden taustalla. Asunnottomuus ja kodittomuus ovat yksilön elämässä ”jäävuoren 
huippu”, jossa kulminoituu monesti eletyn elämän kuormittavat ja traumatisoivatkin koke-
mukset, joihin ei ole saatu asianmukaista hoitoa, sekä elämää esimerkiksi päihteidenkäyttöön 
tai rikosten tekemiseen suunnanneet omat päätökset. 
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Teen tutkimusta, tuetun asumisen yksikössä asuvien entisten pitkäaikaisasunnottomien nais-
ten ja miesten kokemuksista asumisesta, kodista, asunnottomuudesta ja erilaisista paikoista. 
Minua kiinnostavat näille elämänkulussa annetut merkitykset, joista he ovat kertoneet narra-
tiivisissa haastatteluissa ja ns. kävelyhaastattelujen aikana.   

Esitykseni pohjautuu alkuvaiheessa olevaan artikkelikäsikirjoitukseen, jossa keskityn kodille 
annettuihin merkityksiin. Koti arjen käytäntöjen tilana on sosiaalityön kannalta keskeinen, 
mutta jokseenkin vähän käsitelty tutkimuksessa. Toisaalta se on vahvasti kulttuurisesti määri-
telty. Asunnottomalle henkilölle koti voi kuitenkin olla ristiriitainen ja paeta normatiivisia se-
kä kulttuurisesti hyväksyttyjä määritelmiä. Sosiaalityölle on mielestäni tärkeää pohtia erilai-
siin normatiivisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin liittyviä käsityksiä, reflektoida niitä asiakastyössä 
ja myös purkaa niitä tarvittaessa eli on oltava kyky nähdä myös toisin.  

 

 

Tavoitteenasettelun ja vaikutusten arvioinnin etiikka työllistämiseen tähtäävissä palve-
luissa 
Keijo Piirainen 
 

Työllistämiseen tähtäävien palvelujen eriytyminen on vahvistunut palvelujen käyttäjien eri-
laisten tarpeiden vuoksi, mutta myös organisatoristen ratkaisujen vuoksi.  Kun työllistymista-
voite avoimille työmarkkinoille on osalta asiakkaista saavuttamaton unelma, on tarpeen avata, 
mitä muun muassa asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja osallistumismahdol-
lisuuksien edistäminen tarkoittaa asiakkaan palveluun liittyvän tavoitteenasettelun näkökul-
masta.  

Uutena piirteenä palvelujen sisällä on asiakasryhmien segmentointi. Jatkossa esimerkiksi TE-
toimistojen asiakkaat ohjautuvat palvelulinjoittain. Tehdyillä ratkaisuilla on periaatteessa 
mahdollista suunnata resursseja vahvemmin niiden ohjaukseen ja palveluihin, joiden työllis-
tymisessä on keskimääräistä enemmän vaikeuksia. Samalla yksilöllisen tavoitteenasettelun ja 
vaikutusten arvioinnin tarve vahvistuu. Tässä toiminnassa työtä ohjaava arvoperusta on oltava 
läpinäkyvä.  Huomionarvoista on,  miten a) itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen b)  osal-
listumisoikeuksien edistäminen, c) ihmisen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioon ottaminen 
ja d)  vahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen ulottuvuudet eksplikoituvat eri osapuolille. 

 

 

Asiakkaiden osallisuus kirjallisessa toimeentulotukityössä  
Juha Santala  
 

Esitys ja teksti perustuu sosionomi (AMK) opiskelijoiden Sofia Jalosen, Marjatta Hiltusen ja 
Yulia Ojalan (2013) tekemään opinnäytetyöhön, jossa selvitettiin asiakkaiden kokemuksia 
palveluohjauksesta toimeentulotukityössä. Opinnäytetyö tuo esiin pelkästään hallinnollisiin 
tehokkuuslaskelmiin perustuvan sosiaalityön kehittämisen ongelmallisuuden suhteessa sosiaa-
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lityön keskeisiin eettisiin lähtökohtiin: osallisuuteen, asiakaslähtöisyyteen, asiakkaan koko-
naisvaltaiseen huomioimiseen ja oikeudenmukaisuuteen.   

Tällä hetkellä Tampereella perustoimeentulotukipäätökset tekevät pääosin etuuskäsittelijät, 
eivät sosiaalityöntekijät tai sosiaaliohjaajat, ja käsittely on kirjallista. Kirjallisen käsittelyn 
osuutta halutaan myös tulevaisuudessa lisätä. Etuuskäsittelijöillä ei ole samanlaista mahdolli-
suutta käyttää harkintaa toimeentulotuen myöntämisessä kuin sosiaalityöntekijöillä. Näin so-
siaalisen osallisuuden edistämisen työkalut eivät ole samalla tavoin käytettävissä. Pelkkä 
etuuskäsittely syrjäyttää liian monia asiakkaita suunnitelmallisesta sosiaalityöstä. (Kaakinen 
2012;  Kuivalainen 2013) 

Nykyisessä järjestelmässä asiakkaita ei Tampereella juuri tavata, vaan käsittely on lähes pel-
kästään kirjallista. Tarve asiakkaiden kohtaamiseen on tiedostettu ja 2012 Toimeentulotuen 
yksikössä työnsä aloitti kolme sosiaaliohjaajaa, joiden keskeinen tehtävä on poimia kirjalli-
sesta käsittelystä palveluohjausta tarvitsevia asiakkaita. (Sosiaalimiehen selvitys 2012) 

Tampereella sekä aikuissosiaalityö että lapsiperheasemat ovat ruuhkautuneita. Kukaan ei 
Tampereen järjestelmässä Kaakisen mukaan tunnu ottavan kokonaisvastuuta asiakkaasta. 
Tästä samaisesta kokonaisvastuun puuttumisesta sekä asiakkaiden pompottelusta on huo-
mauttanut myös alueen sosiaaliasiamies 

Opinnäytteeseen haastatellut (6) olivat sitä mieltä, että saivat sosiaaliohjaajilta enemmän apua 
kuin osasivat odottaa ja suurin osa mainitsi kokemuksen erittäin hyväksi. Asiakkaat kokivat, 
että he ovat vihdoin tulleet kuulluksi ja kiittelivät erityisesti siitä, että saivat mieltä askarrutta-
viin kysymyksiin sai heti vastauksen. 

”Nyt kun sain sen ajan toivottiin justiin että pääse oikeasti selvittämään tilanteen ja oikeasti 
joku näkee meitä ja me nähdään se ja me voidaan käydä läpi se tilanne kunnolla ilman että 
tulee joka kerta lisää selvityspyyntöjä bumerangilla takaisin.” 

Vaikuttaa siltä, että sosiaalipalvelujen tehostamisella yksikkökokoja suurentamalla, palvelui-
den eriyttämisellä, keskittämisellä ja erikoistumisella on hintansa, jota pitäisi ehdottomasti ar-
vioida eettisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Johtavatko toimeentulotukitehtaat osal-
taan asiakkaiden hylkäämiseen ja ns. vetäytyvään sosiaalityöhön, jossa asiakkaiden avuntar-
vetta ei enää kasvokkain kohdata.  
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2. Sosiaalisen auttamistyön kysymyksiä rikosseuraamusalalla 
Työryhmän vetäjät: Henrik Linderborg, Tytti Lassila, ja Mari Suonio 

 

Sosiaalityön ja sosiaalisen tuen kysymykset ovat keskeisiä rikosseuraamusalalla. Tästä huoli-
matta sosiaalityön tai sosiaalisen tuen merkitys tai perustelut eivät ole välttämättä yksinkertai-
sia osana rikosseuraamusjärjestelmää. Sosiaalisen kysymykseen liittyy esimerkiksi eettisiä 
näkökohtia kontrollin ja tuen, inhimillisen kohtelun tai auttamistyön viitekehykseen liittyen. 
Työryhmään toivotaan laaja-alaisesti sekä alkuvaiheessa olevia tutkimussuunnitelmia että pi-
demmällä olevia tai valmiita tutkimusesittelyjä. Tutkimusaiheina esimerkiksi rikollisuuteen ja 
rikoksentekijöiden ja sosiaalityön kohtaamiseen, rikosseuraamusalalla tehtävään auttamistyö-
hön tai yleisemmin kriminologiaan/kriminaalipolitiikkaan liittyvät, rikollisuudesta irrottautu-
miseen tai siihen vaikuttamiseen liittyvät aihealueet. Päivien teemaan liittyen toivomme, että 
esityksessä pohditaan esimerkiksi tutkimusetiikan, aihealueen tai auttamistyön eettisten ky-
symysten näkökulmaa. 
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Työryhmän 2 abstraktit 
 
Arvot ja tunteet keskiössä 
Maarit Biskop, rikosseuraamustyöntekijä, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Kokkolan 
toimipaikka 
maarit.biskop(at)om.fi 
 
Miehet lähisuhdeväkivallan kohteena 
Tarja Ingman, YTM, Sosnet, Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala/Kunto4, yhteiskuntatieteel-
linen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 
tarja.ingman(at)kpedu.fi 
 
Etnisesti sensitiivinen työ rikosseuraamusalalla 
Sanna Kohvakka, YTM, apulaisjohtaja, Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto, Rikosseu-
raamuslaitos 
sanna.kohvakka(at)om.fi 
 
Lainrikkojataustaisten asunnottomien asuttaminen haja-asuttamisen mallilla – koke-
muksia asunnottomuuden päättymisestä ja rikollisesta elämäntavasta luopumisesta 
Jenni Mäki, YTM, koordinaattori, Asuntotoimi, Tampereen kaupunki 
jenni.maki(at)uta.fi 
 
Naisiin (ja lapsiin) kohdistuva eron jälkeinen vaino – uhrien kokemuksia auttamis- ja 
oikeusjärjestelmästä 
Anna Nikupeteri, YTM, yliopisto-opettaja, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto 
anna.nikupeteri@ulapland.fi 
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Arvot ja tunteet keskiössä 
Maarit Biskop 
 

Teen tällä hetkellä pro gradua rikosseuraamuslaitoksen, tarkemmin sanottuna yhdyskuntaseu-
raamustoimiston yhdyskuntapalvelussa olevien asiakkaiden arvoista ja tunteista.  Aineiston 
olen kerännyt rikosseuraamuslaitoksessa käytössä olevasta muutosohjelmasta Viisi Keskuste-
lua Muutoksesta (VKM), tarkennuksena vielä, että ohjelman kolmannesta keskustelusta, jon-
ka aiheena ovat tunteet ja arvot. Olen nauhoittanut viisi, kolmatta keskustelua ohjelmasta, jot-
ka olen litteroinut sanasta sanaan. Kirjoitettua materiaalia olen tällä hetkellä lukemassa.  Tut-
kimusmenetelmänä minulla on sisällönanalyysi. 

Pro gradu tutkimukseni tarkoituksena on tutkia rikosseuraamuslaitoksen asiakkaiden omia ar-
voja? Millaisia heidän arvonsa ovat suhteessa yhteiskunnan arvoihin?  Pyrin myös tarkaste-
lemaan tunteiden merkitystä osana muutospyrkimystä. Tarkastelun kohteena on erityisesti 
VKM-ohjelman kolmas keskustelu, missä puhutaan tunteista ja arvoista. 

Tutkimukseni viitekehys rakentuu lyhyellä katsannolla yhdyskuntapalveluun ja mitä sosiaali-
työ yhdyskuntaseuraamustoimistossa on. Käsittelen viitekehyksessä yhteiskunnallista arvo-
keskustelua ja rikosseuraamuslaitoksen arvoja. Viitekehykseni sisältää myös kappaleen ”Mo-
tivoivaan haastattelumenetelmään perustuva ohjelma osana Rikosseuraamuslaitoksen työtä”, 
jossa käyn läpi motivoivan haastattelun periaatteita, mutta myös VKM ohjelmaa. 

 

 

Miehet lähisuhdeväkivallan kohteena 
Tarja Ingman 
 

Lähisuhdeväkivalta on erityinen väkivallan muoto, joka usein on piilorikollisuutta eikä se aina 
tule viranomaisten tietoon. Lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuminen on poikkeuksellisen 
traumatisoivaa, koska tekijä on uhrille läheinen henkilö, jonka apuun ja hyvään tahtoon pitäisi 
pystyä luottamaan. Lähisuhdeväkivaltatilanteissa usein asianosaisena ovat naiset ja väkivalta-
rikosten tekijänä miehet. Toimin riita- ja rikosasiain sovittelijana ja sovittelutoimistoon on tul-
lut enenevissä määrin tilanteita, joissa väkivallan kohteena on mies. 

Selvitän lisensiaatin työssäni, miten yleistä on miehiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta ja miten 
miehiä voidaan auttaa selviytymään kohtaamastaan väkivallasta. Tutkimuskysymyksinä ovat: 
Millaisia lähisuhdeväkivaltakokemuksia on miehillä? Millaisia seurauksia on ollut lähisuhde-
väkivallasta? Miten miehet ovat kokeneet selviytyvänsä lähisuhdeväkivallasta ja millaista 
ammatillista tuen tarvetta on lähisuhdeväkivaltaa kokeneilla miehillä? 

Keskeisiä käsitteitä ovat perheväkivalta, joka pohjoismaissa ymmärretään yleensä miesten 
naisiin kohdistamana väkivaltana. Parisuhdeväkivalta viittaa avio-, avoliittoon ja rekisteröity-
neeseen parisuhteeseen. Lähisuhdeväkivallan tekijänä on uhrin nykyinen tai entinen avo- tai 
aviokumppani, seurustelukumppani, sisarus, vanhempi tai lapsi. Väkivalta on rikoslaissa kri-
minalisoitu teko. 
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Lähisuhdeväkivalta voidaan määritellä myös vallan ja kontrollin kautta, jossa väkivaltaa ovat 
eristäminen, henkinen ja taloudellinen sekä seksuaalinen väkivalta. Väkivaltaan voi sisältyä 
uhkailua, omien etuoikeuksien ottamista, pelottelua, eristämistä ja lasten käyttämistä väkival-
lan välineenä. 

Tutkin miesten kokemuksia ja tutkimusmenetelmänä käytän haastattelua. Tutkimus on ana-
lyysilähtöinen ja käytän menetelmänä vallan ja kontrollin kehysanalyyttistä näkökulmaa.  Li-
sensiaatin työn suurimpana haasteena on löytää väkivallan kohteeksi joutuneet miehet. Tut-
kimukseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä vaiettujen kokemusten ja aiheen arkaluonteisuu-
den vuoksi. 

 

 

Etnisesti sensitiivinen työ rikosseuraamusalalla 
Sanna Kohvakka 
 

Abstraktissani pohdin lisensiaattitutkimukseni vasta hahmottumassa olevaa aihetta. Olen 
aloittanut sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen 2013 kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalla. 
Kiinnostukseni kohteena ovat ulkomaalaiset vangit, joiden määrä on Suomessa kasvanut yli 
kaksikymmentäkertaiseksi viimeisimmän 20 vuoden aikana. 

Rikosseuraamusalan työssä on kehittynyt sosiaalityön työtapa, jossa keskiössä on uusimisris-
kin vähentäminen. Vielä kymmenen vuotta sitten katsottiin, että tämä tarkoittaa vain niiden 
"kriminogeenisten tekijöiden" kanssa työskentelyä, jotka ovat välittömässä yhteydessä asiak-
kaan rikoksiin ja niiden uusimiseen. Nyt näkökulma on laajempi. Nähdään, että asiakkaan 
oman prosessin tukeminen ja sitä kautta entistä kokonaisvaltaisempi työtapa on se, mikä vai-
kuttaa myös uusintarikollisuuteen.  

Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukainen tavoite rikoksettomasta elämästä tarkoittaa 
mielestäni enemmänkin tosiasiallista tasa-arvoa kuin kaikille samaa eli erityiskohtelua yhden-
vertaisuuden nimissä. Maahanmuuttajien kohdalla puhutaan tällöin etnisesti sensitiivisestä lä-
hestymistavasta. Käytännössä se tarkoittaa, että yksilöllisessä rangaistusajan suunnittelussa on 
herkkyyttä ottaa maahanmuuttajat huomioon erityisryhmänä. Rikosseuraamusalan strategia on 
uusi, eikä sen tasa-arvokäsityksistä ole käyty juurikaan keskustelua. Myöskään palveluiden 
suunnittelussa ei maahanmuuttajataustaisia ole otettu huomioon erityisryhmänä. Rikosseu-
raamuslaitos on tosin valmistellut yhdenvertaisuuslain (21/2004) velvoittamana yhdenvertai-
suussuunnitelman vuonna 2006.  

Kyse ei ole vain etnisesti sensitiivisistä yksilötason suunnitelmista. On tarkasteltava laajem-
minkin rakenteita ja olosuhteita, missä työtä tehdään. Rikosseuraamuslaitoksessa on huo-
mionarvoista vahva turvallisuuden korostaminen ja riskitietoisuus, mikä voi johtaa yksilöta-
solle siirrettynä vinoutuneeseen lopputulokseen, jos yhteiskunnalliset ja kulttuuriset olosuh-
teet jäävät liian sivuun (Honkatukia & Suurpää 2007, 6). Tähän tarkasteluun sopii mielestäni 
hyvin kriittisen sosiaalityön perinteestä nousevat, tosin poststrukturalistisella käänteellä maus-
tetut, käsitteet: valta, identiteetti ja muutos (Healy 2000).  Minua kiinnostaa myös muutosta 
tukeva (mahdollisuuksien mukaan osallistava ja valtaistava) keskustelu maahanmuuttajien 
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kanssa uudenlaisen työotteen kehittämiseksi. Tutkimukseni tavoitteena on siis tuottaa tietoa 
siitä, mitä etninen sensitiivisyys vankilassa tarkoittaa ja mitä se voisi tarkoittaa. 

 

Lähteet:  

Healy, Karen (2000) Social Work Practices; Contemporary Perspectives on Change. Sage 
Publications.  

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2007) Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku 
ja rikollisuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 232, Nuorisotutkimusverkosto / 
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 80, Helsinki 

 

 

Lainrikkojataustaisten asunnottomien asuttaminen haja-asuttamisen mallilla – koke-
muksia asunnottomuuden päättymisestä ja rikollisesta elämäntavasta luopumisesta 
Jenni Mäki 
 

Marginalisaatiokysymysten erikoissosiaalityön lisensiaatin tutkimuksessa tutkitaan erään 
asumispalvelu -hankkeen kautta asunnon saaneita lainrikkojataustaisia henkilöitä sekä hank-
keessa sovelletun asuttamismallin mahdollisesti tuottamia muutoksia heidän elämässään. Tut-
kimani hanke on lainrikkotaustaisten asunnottomien henkilöiden asumispalvelumuoto, jossa 
asumisen palvelut järjestetään systemaattisesti asunto ensin -periaatteeseen pohjautuen, haja- 
asuttamiseen perustuvalla asuttamisen mallilla.  

Tutkimus liittyy tiiviisti ajankohtaisiin asunto-, sosiaali- ja kriminaalipoliittisiin linjauksiin. 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa uusien linjauksien toimivuudesta ja pohtia linjaus-
ten toteuttamismahdollisuuksia sekä tuloksia lainrikkojataustaisten asunnottomien osalta. 
Tutkimuksen keskeisiksi kysymyksiksi muodostuvat:  

• Millä tavalla oma asunto normaalissa asumisympäristössä vaikuttaa lainrikkojataus-
taisen entisen asunnottoman käsityksiin itsestä? Erityisesti kiinnostavia ovat myös 
asiakkaan aikaisemmat kokemukset asumispalvelujen käytöstä. 

• Kuinka vahvasti asukkaat kokevat rikoskierteestä irti pääsemisen, desistanssin, olevan 
kytköksissä haja-asuttamisen malliin perustuvaan asumispalveluun, vai ovatko muu-
toksen taustat enemmän yksilön sisäisiä prosesseja, eivätkä siis riippuvaisia yksilön 
asumisympäristöstä?  

Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan ensisijaisesti haastattelemalla tutkittavan asumis-
palvelun asiakkaita. Haastattelujen lisäksi tutkitaan asumispalveluhankkeessa asiakkaan itse-
näisen pärjäämisen ja arjenhallintataitojen kehittymisen seuraamisessa työkaluna käytettävän 
tietokoneohjelman tuloksia haastateltujen asiakkaiden kohdalla. Ohjelman aineistoa käytetään 
tukena asiakashaastatteluja analysoitaessa.  

Millaisia muutoksia lainrikkojuudesta tai asunnottomuudesta poistuminen tarkoittaa tutkitta-
vien elämässä? Tutkimuksen aineistoa lähestytään narratiivisesti, jolloin kiinnostuksen koh-
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teena ovat haastateltavien kertomusten sisällöt juonellisina, monikerroksisina sekä erilaisten 
elämäntapahtumien myötä rakentuvina kokonaisuuksina. Tutkittavien kohdalla sisäinen tarina 
rakentuu haastattelutilanteessa rikoksettomaan elämään pyrkivänä asunnon haltijana suhteessa 
elämänkokemuksiin asunnottomuudesta ja lainrikkojuudesta. Aineiston narratiivisen lähesty-
mistavan ohessa haastateltavien kertomuksia tulkitaan myös kategoria-analyysin keinoin. Ka-
tegorioiden avulla voidaan luokitella haastateltavien elämän- ja identiteetin muutoksia akse-
leilla asunnoton – asunnon haltija ja lainrikkoja – entinen lainrikkoja. 

Tutkimustuloksia voidaan käyttää vipuvartena tulevaisuudessa esimerkiksi asuntopoliittisessa 
suunnittelussa, asumispalveluiden kehittämisessä ja laajemmin asunnottomien lainrikkoja-
taustaisten henkilöiden yhteiskunnallisen stigman purkamisessa ja heidän palveluidensa kehit-
tämisessä.  

Tutkimus on erityissosiaalityön lisensiaatin tutkimus marginalisaatiokysymysten erikoisalalta. 
Oppilaitos on Tampereen yliopisto. Tutkimuksen ohjaajina toimivat yliopistotutkija Suvi Rai-
takari sekä professori Irene Roivainen. Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 
2015 loppuun mennessä. 

 

 

Naisiin (ja lapsiin) kohdistuva eron jälkeinen vaino – uhrien kokemuksia auttamis- ja 
oikeusjärjestelmästä 
Anna Nikupeteri 
 

Esityksessäni tarkastelen eron jälkeisen vainon (engl. stalking) uhrien – naisten ja lasten – ko-
kemuksia auttamis- ja oikeusjärjestelmästä. Vainon kohteena on nainen ja vainoajana entinen 
puoliso, joka on lapsen biologinen isä tai isäpuoli. Vaino on piinaavaa ahdistelua ja uhkailua 
ja se voi sisältää fyysistä väkivaltaa. Vaino heikentää uhrien psykososiaalista ja fyysistä hy-
vinvointia sekä turvan tunnetta. Äärimmillään se voi edetä uhrin hengen riistämiseen. Lähes-
tyn väitöskirjatutkimuksessani vainoa sukupuolistuneena väkivaltana, jossa epäsymmetrisen 
tekijä-uhri valtasuhteen lisäksi on keskeistä yhteiskunnan ja instituutioiden toimintatavat, jot-
ka merkityksellistävät väkivaltaa ja sukupuolta. Esityksessä tuon esille alustavia aineiston 
analyysin tuloksia ja pohdintoja uhrien kokemuksista auttamis- ja oikeusjärjestelmästä. 

Eron jälkeinen vaino on ilmiö, jota kohdataan laajalti palvelujärjestelmässä (mm. sosiaali- ja 
terveyspalvelut, oikeuslaitos, poliisi). Uhreille tarjotut palvelut sekä lähestymiskieltolainsää-
däntö ovat olleet tehottomia takamaan uhreille turvallisuutta ja puuttumaan vainoon. Tämä 
johtunee osittain vainon hankalasta tunnistettavuudesta ja todistettavuudesta. Erimuotoisen 
väkivallan lisäksi vaino voi näyttäytyä mustasukkaisuutena ja rakkauden osoituksina entistä 
puolisoa ja lapsia kohtaan. Uhri voi kokea teot ahdistavina, pelkoa ja turvattomuuden tunnetta 
aiheuttavina. Vainoaminen voi kestää kymmeniä vuosia ja usein vainoajien rikokset uusiutu-
vat. Sakkorangaistukset yksittäistä teoista eivät ehkäise uusia rikoksia.  

Uhrit ovat usein kokeneet kokemustensa vähättelyä, mitätöintiä ja epäoikeudenmukaisuutta 
apua hakiessaan. Esimerkiksi se, ettei tekijää vastuuteta tai rangaista riittävästi teoistaan lisää 
uhrien kokemusta epäoikeudenmukaisuudesta. Oikeudenkäyntiprosessit haavoittavat uhreja 
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toistamiseen. Uhrien kokemukset painottavat väkivallan erot tunnistavaa ja sukupuolisensitii-
vistä kohtaamista ja auttamistyötä. Tämä edellyttää vahvempaa uhrinäkökulman huomioimis-
ta sekä eettistä ja moraalista pohdintaa liittyen muun muassa siihen, millaisena instituutiona 
perhe käsitetään ja millaisina perheen jäsenten suhteet nähdään rikosoikeudessa, laajemmin 
oikeusjärjestelmässä ja perheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Vainorikoksen luonne tuli-
si ymmärtää paremmin auttamis- ja oikeusjärjestelmässä, mikä voisi mahdollistaa uhrien eet-
tisen kohtaamisen. 

Esitys on osa Alli Paasikivi säätiön rahoittamaa Näkymättömät lapset – lasten ja nuorten sel-
viytymisen tukeminen vainon varjostamassa arjessa -hanketta (2012–2014), joka toteutetaan 
yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton Mikkelin ja Oulun paikallisyhdistysten kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

	  

3. Terveyden, mielenterveyden ja kuntoutuksen sosiaalityö 
Vetäjät: Leena Leinonen ja Kaisa Haapakoski 

 

Terveyden, mielenterveyden ja kuntoutuksen kysymykset ovat sosiaalityölle olennaisia. Ne 
muodostavat sosiaalityöhön oman viitekehyksensä ja toimintaympäristön, joka sisältää erityi-
siä eettisiä haasteita. Silti terveyden ja inhimillisen hyvinvoinnin kysymykset ovat universaa-
leja ja koskettavat kaikkia väestö- ja ikäryhmiä. 

Työryhmän "Terveyden, mielenterveyden ja kuntoutuksen sosiaalityö" -esitykset voivat liittyä 
esimerkiksi terveyssosiaalityön ja kuntoutusalan ammatillisiin käytäntöihin, työn organisato-
risia reunaehtoja ja palvelujärjestelmää koskeviin pohdintoihin, asiakkaan oikeuksiin ja ase-
maan liittyviin kysymyksiin, alan kehittämishankkeisiin tai kansainvälisiin näkökohtiin. Esi-
tykset voivat olla myös joko empiirisesti tai teoreettisesti painottuneita. Toivottavaa olisi, että 
työryhmäesitykset liittyisivät jollain tapaa Sosiaalityön tutkimuksen päivien yleiseen etiikka-
teemaan. 
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Työryhmän 3 abstraktit 
 

ETU-hanke - maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä kotou-
tumisen tuki 
Larissa Franz-Koivisto, VTM, jatko-opiskelija/kuntouttava sosiaalityö, erikoissosiaalityönte-
kijän koulutusohjelma 2013–2016, projektipäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 
larissa.franz-koivisto(at)vamlas.fi 
 
Oppilaitosten sisäisen ja ulkoisen palveluohjauksen kohtaaminen 
Paula Kauppinen-Roivainen, YTM, sosiaalityön jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto 
pkauppin(at)student.uef.fi 
 
Sosiaalityöntekijä työkykyä ylläpitävässä kuntoutuksessa (TYK) 
Marianne Kostiainen, VTM ja KM, Sosnet, erikoissosiaalityöntekijän koulutus/kuntoutus, 
Tampereen yliopisto, kuntoutussosiaalityöntekijä ja työelämänasiantuntija 
marianne.kostiainen(at)uta.fi 
 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen yhteinen toimijuus 
Jari Lindh, YTT, yliopistonlehtori (ma), Lapin yliopisto 
jari.lindh(at)ulapland.fi 
 
Muistutus institutionaalisena käytäntönä terveydenhuollossa 
Susanna Palomäki, YTL ja Anni Vanhala, YTT, Tampereen yliopistollinen sairaala 
etunimi.sukunimi(at)pshp.fi 
 
Kaksoisdiagnoosiasiakas kuntoutuksen palvelujärjestelmässä 
Pia Pulkkinen, YTM ja FM, Helsingin yliopisto 
pia.b.pulkkinen(at)gmail.com 
 
Päihdesosiaalityö – kuntoutusta, haittoja vähentävää apua vai konsulttityötä 
Aila Ronkanen VTM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, psykososiaalisen työn päällikkö, 
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut 
ailaron(at)hotmail.com 
 
Perhe kuntoutuksen voimavarana - miten tukea lapsen kuntouttavaa arkea? 
Satu Seppelin-Kivelä, Sosnet, Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumisohjelma, Lapin yliopisto	  
 
Sisäinen yrittäjyys lähihoitajaopiskelijoiden omaksumana 
Arja Siika, YTM ja TTM, Sosnet, Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumisohjelma 
arkasiik(at)student.jyu.fi 
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ETU-hanke – maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä kotou-
tumisen tuki 
Larissa Franz-Koivisto 
  

ETU-HANKE Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä kotoutumi-
sen tuki ja samaan aihepiiriin kuuluvan lisensiaatti tutkimuksen suunnitelman esittely.  

ETU-hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajataustaisen, vammaisen lapsen ja hänen per-
heensä kotoutumisen tukeminen. Hankkeen tavoitteena on nostaa esiin maahanmuuttajataus-
taisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä erityistarpeet kotouttamisprosessissa. Samalla 
halutaan kehittää uudenlaisia, kokonaisvaltaisia verkostotoiminnan malleja kotouttamispro-
sessin toimijoiden sekä vammaisten parissa toimivien kuntouttajien välille. 

Tämä kolmivuotinen valtakunnallinen hanke on käynnistynyt keväällä 2013 ja syksyllä alkaa 
pilotti, jossa pilottiperheet viedään läpi palveluverkon kotouttamisneuvojan tuella ja avulla. 
Hankkeen tuloksena halutaan synnyttää yhteistoimintamalli, jolla vammaisen lapsen maa-
hanmuuttajaperhe saisi jatkossa neuvontaa ja ohjausta tarvitsemiinsa palveluihin yhden luu-
kun periaatteella. Kehitteillä on myös perhekeskeinen kotoutumisen malli, joka ottaa huomi-
oon vammaisen lapsen ja hänen perheensä moninaiset tilanteet. Etu-hankkeen pilottikuntina 
toimivat Helsinki ja Hyvinkää, joiden kokemuksia tullaan hyödyntämään valtakunnallisesti. 

ETU-hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Väestöliitto ry, Autismi ja Aspergerliitto ry, Kehi-
tysvammaisten tukiliitto ry, Tukikeskus HILMA sekä Helsingin ja Hyvinkään kaupungit.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa, mutta kolmannella sektorilla on vahva rooli 
palveluiden tuottajana erityisryhmille. Työryhmä ehdotukseni on esitellä käynnissä oleva 
ETU-hanke sekä esitellä samaan aihepiiriin kuuluvan jatkotutkimukseni. Mielenkiintoista oli-
si pohtia eettisestä näkökulmasta järjestöjen roolia kuntapalveluiden kehittäjänä sekä aukko-
jen paikkaajana, jotta kunta selviää lakisääteisistä tehtävistään vaikkapa nyt pakolaisten ko-
touttamisen osalta.  

 

 

Oppilaitosten sisäisen ja ulkoisen palveluohjauksen kohtaaminen. Kenellä on eettinen 
vastuu opiskelijan palveluohjauksesta? 
Paula Kauppinen-Roivainen 
 

Mikä on ammattieettisesti vastuullista palveluohjausta? Miten laki rajoittaa /mahdollistaa pal-
veluohjausprosessin toimivuuden? Opiskelijahuollossa tulee eteen tilanteita, joissa opiskelija 
on ohjattava organisaation ulkoisten palveluiden piiriin. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi 
mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä yleiset sosiaalipalvelut. Eettinen ongelma syntyy siinä 
vaiheessa, kun opiskelija palaa takaisin oppilaitokseensa. Mikäli opiskelija ei itse halua kertoa 
koulunsa opiskelijahuollon toimijoille omasta tilanteestaan, niin ulkopuolinen hoitotahokaan 
ei tätä saa tehdä, muutoin kyse on vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta.  Miten siis käy opiske-
lijan palveluohjausprosessin? Palaute organisaatiosta ulos ja sisään, ns. saattaen/vaihda-
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systeemi ei välttämättä toimi. Palveluohjausketju ei siis ole katkeamaton. Opiskelijan tukemi-
nen opiskeluissaan on sisäisen palveluohjauksen tavoite, kuitenkin ulkoista palveluohjausta 
tarvitaan. Ratkaisua voisi etsiä tähän tiivistämällä moniammatillista yhteistyötä eri organisaa-
tioiden/palvelujärjestelmien toimijoiden kesken. Moniammatillisuuden lisäksi olisi tehostetta-
va opiskelijan kanssa tehtävää yksilötason palveluohjausta. Luomalla luottamuksellinen asia-
kassuhde opiskelijahuollon työntekijöiden ja opiskelijan välille, saadaan syntymään keskuste-
luja, joissa opiskelija voi itse kertoa omasta hoitotilanteestaan ja arvioida yhdessä ammattilai-
sen kanssa sitä, miten hänen opiskeluitaan voidaan parhaiten tukea ja millaista palveluohjaus-
ta hän tarvitsee.  

 

 

Sosiaalityöntekijä työkykyä ylläpitävässä kuntoutuksessa (TYK) 
Marianne Kostiainen 
 

Johdatusta 

Tutkin kuntoutuslaitoksessa työskentelevän sosiaalityöntekijän kokemusta työstään työkykyä 
ylläpitävässä kuntoutuksessa (Tyk). Tutkin sitä, miten sosiaalityöntekijä kokee roolinsa ja 
vaikutusmahdollisuutensa Tyk-kuntoutuksessa suhteessa a) kuntoutujaan ja b) moniammatil-
liseen tiimiin. Tarkastelen kokemusta sekä vanhassa että uudessa systeemissä.  Uusi systeemi 
on ollut voimassa vuodesta 2012 lähtien. Vanhassa systeemissä sosiaalityöntekijä työskenteli 
vakiojäsenenä tiimissä. Uudessa systeemissä sosiaalityöntekijä työskentelee joko vakiojäse-
nenä (tällöin ns. työelämänasiantuntijan roolissa) tai ei-vakiojäsenenä ns. erityistyöntekijänä. 
Kiinnostukseni kumpuaa siitä, että olen itse työskennellyt Tyk-kuntoutuksessa kaikissa em. 
rooleissa sekä vanhan että uuden systeemin aikana. Taustalla siintää ajatus myös Tyk-
kuntoutuksen kehittämisestä.  

Tyk-kuntoutuksella pyritään parantamaan työntekijän fyysistä ja psyykkistä työ- ja toiminta-
kykyä. Siinä kiinnitetään huomiota myös työympäristöön ja työolosuhteisiin. Työterveyshuol-
to ohjaa työntekijän hakemaan Kelan kautta Tyk -kuntoutukseen, jos työterveyshuollossa ja 
työpaikalla tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäneet. Tyk-kuntoutus voidaan toteuttaa yksilö-
kohtaisesti tai ammattiala- ja työpaikkakohtaisina ryhminä. Kuntoutus on kuitenkin aina yksi-
löllisesti suunniteltua. Tyk -kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatil-
linen työryhmä (tiimi). 

 

Teoriataustaa 

Tarkastelunäkökulma on luonteeltaan laadullinen hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimus-
perinteeseen nojaava. Fenomenologisen tutkimuksen mukaan tietoisuus maailmasta voi syn-
tyä ainoastaan inhimillisen kokemuksen kautta, kun ihminen arvioi havaintoja. Hermeneutti-
nen traditio taas haluaa siirtää inhimillisen arvioinnin jokapäiväisen arkitajunnan tasolle toi-
mintaan.  
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Ammatillinen kuntoutus on aikaisemmin perustunut pääasiassa kliiniseen eli lääketieteelliseen 
malliin, jossa kuntoutus kohdistui ensisijaisesti yksilön ominaisuuksiin. Ammatillisen kuntou-
tuksen ekologisessa (kokonaisvaltaisessa) lähestymistavassa painopiste taas on siirtynyt yksi-
löstä yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Moniammatillisen tiimin (lääkäri, 
psykologi, sosiaalityöntekijä) teoreettisena mallina pidetään BPSDC -mallia (= BioPsy-
koSocial Dimensional Classification). Malli painottaa sairauden ja terveyden rinnakkaista 
somaattista, psykologista ja sosiaalista kuvaamista toimintoina ja käyttäytymisessä sekä eri 
ammattikuntien samanarvoisuutta diagnostiikassa ja kuntoutuksessa. Lisäksi Tyk -
kuntoutuksen viitekehyksen määrittävät Kelan laitoskuntoutuksen standardit.  

 

Tutkimuksen toteutussuunnitelmaa 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytän haastattelua. Haastatteluaineiston keräämi-
nen tapahtuu Tyk-kuntoutusta toteuttavissa kuntoutuslaitoksissa. Aikaisempiin tutkimuksiin ja 
tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen on alussa. Aihe on läheinen ja kiinnostava, joten tästä 
on hyvä jatkaa.  

 

 

Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen yhteinen toimijuus 
Jari Lindh 
 

Tarkastelen esityksessä päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen asiantuntijoiden esittämiä tul-
kintoja yhteistoiminnan ja -toimijuuden rakentumisen rajakohteista. Pohdin esityksessä, mitkä 
tekijät nähdään merkityksellisiksi rajakohteiden määrittymiselle sekä miten rajakohteet vai-
kuttavat ja muokkaavat institutionaalista toimijuutta ja käytäntöjä. Esitys perustuu yhteistyös-
sä Sanna Väyrysen ja Marjo Romakkaniemen kanssa kirjoitettuihin artikkeleihin (Väyrynen 
& Lindh 2013; Väyrynen & Romakkaniemi & Lindh ilmestyy 2014) sekä väitöskirjaani 
(Lindh 2013). 

Esityksen kontekstina ovat yhteiskuntapoliittiset uudistukset, jotka luovat rakenteellisia, alu-
eellisia ja hallinnollisia paineita sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenorganisoimiseksi. Po-
liittiset uudistukset aiheuttavat myös sisällöllisiä muutostarpeita erityisesti sosiaalisen ja ter-
veyden käsitteelliseen, organisatoriseen, professionaaliseen ja toiminnalliseen integroimiseen. 
Tämä on näkynyt vahvasti myös päihde- ja mielenterveystyön ja - kuntoutuksen sektorilla, 
jossa korostetaan yhä vahvemmin muun muassa yhtenäisten palvelukokonaisuuksien merki-
tystä sekä yhdistettyjen päihdehoidon ja mielenterveyshäiriöiden avoyksiköiden perustamista. 

Päihde- ja mieleenterveystyöntekijöiden yksilö- ja ryhmähaastatteluissa nousi esille useita ra-
jakohteita, joilla oli vahva merkitys millaiseksi päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen yhtei-
nen toimijuus ja toimintaverkoston käytännöt muotoutuivat ja rakentuivat. Rajakohteita olivat 
muun muassa arviointi, osaaminen ja yhteinen asiakkuus. Kuntoutustyöntekijät pohtivat eri-
tyisesti oman asiantuntijuuden ja toimijuuden ulottuvuuksia suhteessa muihin päihde- ja mie-
lenterveystyötä tekeviin toimijoihin sekä asiakkaisiin. Näissä oman toimija-asemaan liittyvis-



28 

	  

sä tulkinnoissaan ja merkityksenannoissaan he määrittelivät myös muiden toimijoiden subjek-
tiasemina ja toivat esille mitkä asiat, tekijät ja kohteet olivat tärkeitä ja kriittisiä yhteisen toi-
mijuuden, eri toimijoiden rajapintojen ja rajakohteiden määrittymiselle, jotta rajojen ylittämi-
nen olisi mahdollista. Kuntoutustyöntekijöiden näkemysten perusteella päihde- ja mielenter-
veyskuntoutuksen yhteinen toimijuus ja ikään kuin institutionaalinen yhteisöllisyys edellyttää 
rajakohteekseen eri palvelutuottajien ja professioiden tulkinnan ja jaetun näkemyksen yhtei-
sestä asiakkuudesta. Tämä edellyttää, että palvelutuottajat kykenevät kääntämään aikaisem-
man eriytyneen tulkinnan sektori- ja organisaatiokohtaisesta asiakkuudesta tulkinnaksi yhtei-
sestä asiakkuudesta. Idea yhteisestä asiakkuudesta siirtää käsitteellisesti kuntoutuksen lähtö-
kohdaksi, diagnoosi- ja sairauskeskeisyyden sijaan, kuntoutumisen toimintatilanteen (Lindh 
2013). 

 

Lähteet: 

Lindh Jari (2013): Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toiminta-
verkostojen rakenteistumiseen. Acta Universitatis Lapponiensis 259. Lapin yliopistokustan-
nus. Rovaniemi. 

Väyrynen Sanna & Lindh Jari (2013): Yhteistoimijuuden rajakohteet päihde- ja mielenterve-
yskuntoutuksessa. Teoksessa Laitinen Merja & Niskala Asta (toim.) Asiakkaat sosiaalityön 
toimijoina. Vastapaino. Tampere.  

Väyrynen Sanna & Romakkaniemi Marjo & Lindh Jari (ilmestyy 2014): Institutionaalista yh-
teisöllisyyttä; esimerkkinä päihde- ja mielenterveyskuntoutus. Teoksessa Väyrynen, Sanna & 
Kostamo-Pääkkö, Kaisa (toim.) Yhteisölliset menetelmät sosiaalityössä. UniPress.   

 

 

Muistutus institutionaalisena käytäntönä terveydenhuollossa 
Susanna Palomäki ja Anni Vanhala 
 

Muistutus tehdään tilanteessa, jossa asiakas tai hänen omaisensa on tyytymätön annettuun 
hoitoon tai kohteluun ja haluaa valittaa tästä terveydenhuollon organisaatiolle. Muistutuksissa 
on usein kyse erilaisten kohtaamisten yhteydessä tapahtuneesta sanomisesta tai sanomatta jät-
tämisestä, tutkimisesta tai tutkimatta jättämisestä, hoitoon pääsemisestä ja huomioimisen tai 
tiedon puutteesta. Ilmiönä muistutukset liittyvät asiakkaan oikeuksista ja niiden toteutumises-
ta käytävän keskustelun piiriin.  

Asiakkaiden tyytymättömyys ja sen kanavoiminen osaksi palvelujärjestelmän käytäntöjä on 
monitieteisesti kiinnostava ilmiö. Kokemuksemme sosiaalityöntekijän ja potilasasiamiehen 
tehtävistä sekä palvelujärjestelmän ja asiakkuuden tutkimisesta ovat kannustaneet tarttumaan 
tähän ilmiöön. Asiakkuus ja asiakkaan oikeudet ovat eräitä sosiaalityön käytännön, oppiai-
neen ja tutkimuksen keskeisistä alueista. Lisäksi suuri osa potilasasiamiestehtävissä työsken-
televistä on sosiaalityöntekijöitä ja potilasasiamiehen työn ydinsisältö on terveydenhuollon 
asiakkaan, potilaan, asema ja oikeudet.  
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Puheenvuoro perustuu tutkimukseen, jossa aineistona ovat muistutusasiakirjat; sairaalan an-
tamat muistutusvastineet ja niiden taustalla olevat 229 muistutusta. Tutkijoina olemme kiin-
nostuneita muistutusten sisällöistä ja siitä, miten asiakkaiden muistutuksiin organisaation ta-
holta vastataan. Analysoimme aineistoa sisällön analyysia käyttäen. Tarkastelemme muistu-
tusprosessia terveydenhuollon asiakkaan ja viranomaisen vuorovaikutusprosessina ja tavoit-
teemme on ymmärtää ja avata muistutusprosessin luonnetta. Institutionaalisen vuorovaikutuk-
sen kehikossa muistutuskäytäntöjä voidaan tarkastella sosiaalisen ja moraalisen järjestyksen 
tuottamisena ja uusintamisena. Muistutukset ovat luonteeltaan selontekoja arjen järjestyksen 
rikkoutumisesta terveydenhuollon kontekstissa, kanavoituna byrokratiatyön prosessiksi.  

 

 

Kaksoisdiagnoosiasiakas kuntoutuksen palvelujärjestelmässä 
Pia Pulkkinen 
 

Kaksoisdiagnoosin käsite on suhteellisen uusi. Helsingin yliopiston kirja-, julkaisu- ja e-
aineistohaussa ensimmäinen kaksoisdiagnoosin käsitteen sisältävä viite löytyy vuodelta 1996. 
Kaksoisdiagnoosilla viitataan tilanteeseen, jossa henkilöllä on samanaikaiset vakavat päihtei-
siin ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Kaksoisdiagnoosiasiakkaalla voi siis ajatella ole-
van sekä mielenterveyden tilaan että päihteiden käyttöön liittyvät diagnoosit, joiden eräiden 
määrittelyjen mukaan tulisi vielä olla toisistaan riippumattomia, jolloin päihteiden käytön ei 
katsota aiheuttavan kyseistä mielenterveyden häiriötä tai päinvastoin. Kaksoisdiagnoosin kä-
sitteellä ei kuitenkaan viitata henkilön diagnoosien määrään sinänsä ja onkin mahdollista, että 
niin sanotuilla kaksoisdiagnoosiasiakkailla on todellisuudessa joko useita eri diagnooseja tai 
ei lainkaan diagnooseja.  

Käytännössä kaksoisdiagnoosin käsitettä voikin pitää harhaanjohtavana, koska perinteisesti 
läheskään kaikille niistä henkilöistä, joilla on sekä vakava päihde- että mielenterveyden häi-
riö, ei ole annettu näihin ongelmiin liittyvää diagnoosia. Varsinkin päihteiden käyttöön liitty-
vää diagnoosia harvoin annetaan, mihin yhtenä merkittävänä syynä on varmasti se, että päih-
teiden ongelmakäyttöön saatava apu ei ole perinteisesti riippunut diagnoosista. Toisaalta, mi-
käli henkilö on päihdepalvelujen lisäksi tarvinnut mielenterveyspalveluja, päihderiippuvuu-
teen liittyvästä diagnoosista on voinut olla jopa haittaa. Siinä missä diagnoosit ovat toimineet 
kriteereinä suhteessa suurimpaan osaan mielenterveyspalveluista ja lääkärit näin ollen eräinä 
merkittävimmistä mielenterveyspalvelujen portinvartijoista, päihteidenkäyttäjien palvelut ovat 
olleet Suomessa pitkään sosiaalityövetoisia, pitkälti matalan kynnyksen palveluita, joihin pää-
semisen tärkein peruste on ollut asiakkaan oma aktiivisuus.  

Tutkimuksessani tarkastelen kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kokemuksia kuntoutuksen palvelu-
järjestelmästä. Tarkennun yhtäältä niihin kokemuksiin, joissa asiakkaat ovat kokeneet tulleen-
sa autetuiksi, ja toisaalta niihin kokemuksiin, joissa koettu tarve apuun, hoitoon ja kuntoutuk-
seen on ollut olemassa, mutta tähän tarpeeseen ei ole palvelujärjestelmän taholta vastattu. 
Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä tietoa palvelujärjestelmän kehittäjien ja 
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käytännön auttamistyöntekijöiden käyttöön sekä ymmärtää ja jakaa sitä todellisuutta, joka ra-
kentuu kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kuvauksissa hoitohistoriansa ajalta. 

 

 

Päihdesosiaalityö – kuntoutusta, haittoja vähentävää apua vai konsulttityötä 
Aila Ronkanen 
 

Suomessa on vahva ja pitkä perinne sosiaalityöstä ja sosiaalityöntekijöistä päihdekuntoutuk-
sessa. Päihderiippuvaisten elämän kohtalot, toipumistarinat sekä päihteiden käyttöön liittyvät 
erilaiset ongelmat niin yksilö-, perhe- kuin yhteisötasolla  ovat lisäksi tuttuja kaikilla sosiaali-
työn aloilla.   

Lääketieteellisten hoitojen kehittyminen päihderiippuvaisille, kuntatalouden tiukkeneminen 
sekä psykiatrian ja päihdetyön läheneminen monissa kunnissa tuovat ajankohtaiseksi paikan-
taa päihdesosiaalityötä ja sen eri muotoja ja niiden merkitystä uudessa tilanteessa.  Myös ter-
veydenhuollon ja päihdehuollon sosiaalityön lähentyminen tuovat esiin uusia haasteita ja ke-
hittämismahdollisuuksia. Uusia oivalluksia varmasti syntyy, kun terveydenhuollossa ainokai-
sina toimineet sosiaalityöntekijät ja päihdehuollossa sosiaalityöntekijöinä valtavirrassa työs-
kennelleet sosiaalityöntekijät kohtaavat.  

Uudessa tilanteessa myös työn eettiseen perustaan liittyvät kysymykset nousevat aivan uudel-
la tavalla esiin.  

Esittelen suunnitteilla olevaa tutkimustani, jossa tarkoitukseni on kartoittaa päihdesosiaalityön 
eri suuntauksia ja peilata päihdesosiaalityössä ajankohtaisia aiheita ajankuvaan ja yhteiskun-
nallisessa keskustelussa keskeisinä oleviin asioihin. 

 

 

Perhe kuntoutuksen voimavarana – miten tukea lapsen kuntouttavaa arkea? 
Satu Seppelin-Kivelä 
 

Aihe 

Tutkimuksen aiheena ovat kehitysvammaisen lapsen perheiden ilmaisemat tuen ja palveluiden 
tarpeet sekä perheiden eri palveluille antamat merkitykset arjen sujuvuuden ja jaksamisen nä-
kökulmasta. 

Tavoitteena on kehittää omaa työtä osana erityishuoltoa, ja alueellisesti tuottaa tietoa ja kehit-
tää kehitysvammaisten lasten perheille tarjottavia tukimuotoja ja palveluita. 

 

Tutkimustehtävä ja kysymykset 

Millaisia tuen ja palvelujen tarpeita perheet tuovat esiin?  
Miten kuntien tarjoamat palvelut ja palveluohjaus pystyvät tarpeisiin vastaamaan?  
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Millaisia merkityksiä perheet antavat tarjotuille palveluille/tukimuodoille? 
 

Aineisto 

Alueellinen kartoitus palvelutarjonnasta ja viranomaisten arviot palveluiden tarpeista, focus- 
ryhmähaastattelut 

Kysely Kehityspoliklinikan asiakasperheille, mitä palveluita he kokevat tarvitsevansa ja mil-
laista tukea ja palveluja heille on tarjottu? 

 

Tutkimusmenetelmän valinta ja tutkimuksen viitekehys 

Tutkimus sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa ja menetelmänä aineisto-
lähtöinen analyysi. 

Teoreettisesti tutkimus koostuu aiempaan tutkimukseen ja teoriaan tutustuvasta kirjallisuus-
katsauksesta johdettujen eri poikkitieteellisten teorioiden varaan, joista keskeisenä konteks-
tisidonnainen ymmärtäminen ja aineiston ymmärtämään pyrkivä analysointi, ekokulttuurinen 
ja fenomenologinen lähestymistapa. 

 

 

Sisäinen yrittäjyys lähihoitajaopiskelijoiden omaksumana 
Arja Siika 
 

Yhteiskunnallisella aktivointipolitiikalla ohjataan kansalaisten käyttäytymistä. Hyvinvointiyh-
teiskunnan keskeinen tulevaisuuden strategia sekä eettinen haaste on miten heikossa asemassa 
olevat ihmiset integroidaan työelämään. Sosiaalityössä ihminen nähdään toiminnallisena olen-
tona, joka tekemisensä kautta lunastaa osallisuutta ja yhteiskunnan jäsenyyttä.  Nuorelle tämä 
tekeminen on esimerkiksi opiskelua. Nyt yhteiskunnallisen aktivointikeskustelun ytimessä 
ovat syrjäytymisuhkan alla olevat nuoret.  

Tähän nuorten syrjäytymisriskiin on lääkkeeksi kehitetty koulutustakuujärjestelmä. Koulutus-
takuun mukaan vuoden (2013) alusta lähtien koulutustakuun kautta varmistetaan jatkomah-
dollisuus opiskeluun lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työ-
pajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Koulutustakuu koskee nuoria, jotka saman vuoden 
aikana päättävät perusopetuksen. Se koskee vuoden 2013 alun jälkeen perusasteen päättäviä. 
Tämä tarkoittaa että kaikille heille taataan mahdollisuus siirtyä välittömästi jatkokoulutukseen 
esimerkiksi lähihoitajakoulutukseen. 

Lisensiaattitutkimuksessani kiinnostaa se, miten lähihoitajiksi opiskelevat nuoret kokevat si-
säistäneensä sisäisen yrittäjän ominaisuuksia. Yrittäjyyskasvatus nähdään ammattiopinnoissa 
osana elinikäistä oppimista. Sisäisen yrittäjyyden asenteiden omaksumisen kautta pyritään li-
säämään yksilöiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja, itsensä johtamista, innovatiivista 
asennetta ja kykyä kohdata muutoksia.  
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Tutkin opiskelijoiden narratiivisia kertomuksia käsityksistään sisäisestä yrittäjyydestään. Lä-
hestymistapana narratiivinen ote sopii siksi, että koulutukseen pääsy on lähtökohtaisesti elä-
mänmuutos ja se voi sinänsä antaa mahdollisuuden positiiviseen kehityskulkuun. Työn tarkoi-
tuksena on osaltaan osallistua keskusteluun siitä, miten ammatillinen koulutus vaikuttaa 
eräänlaisena kuntouttavana rakenteena nuoren situaatioissa. Eettisesti kiinnostavaa on, miten 
koulutusvaade ja aktivoitumisen etiikka näkyvät tiedonantajien kertomuksissa.   
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4. Lastensuojelu ja etiikka 
Vetäjät: Rosi Enroos ja Riitta Laakso 

 

Työryhmä kytkeytyy päivien yleisteemaan pohtien eettisyyttä lastensuojelun käytäntöjen ja 
tutkimuksen näkökulmasta. Työryhmässä ollaan kiinnostuneita siitä, miten sosiaalityön käy-
tännöissä ja tutkimuksessa kohdataan, käsitellään ja ratkotaan erilaisia etiikkaan ja oikeuden-
mukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lastensuojelun velvollisuus on turvata kaikkein vai-
keimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia, mutta sen arviointi, millaisia toimia tämä käy-
tännössä tarkoittaa, ei ole helppo tehtävä. Eettiset kysymykset koskettavat myös lastensuoje-
lun tutkimusta esimerkiksi pohdintoina tietosuojaan liittyvästä vallankäytöstä, lastensuojelun 
asiakkaina olevien lasten mahdollisuuksista ja oikeuksista osallistua tutkimuksiin samoin kuin 
tutkimatta jättämisen ongelmallisuudesta. Sekä lastensuojelutyötä että lastensuojelun tutki-
musta voidaankin pitää eettisesti haastavana toimintana, jossa erilaisia valintoja tulee tarkas-
tella erityisesti eettisyyden näkökulmasta. 

Työryhmään toivotaan esityksiä lastensuojelun ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä. Esi-
tykset voivat olla yleisiä pohdintoja lastensuojelun tai lastensuojelututkimuksen etiikasta tai 
kohdentua johonkin rajatumpaan teemaan kuten lastensuojelun työkäytäntöihin, dokumen-
tointiin, asiakkaiden osallisuuteen tai yksittäisen, käynnissä olevaa hanketta koskeviin eetti-
siin pohdintoihin. Alustukset voivat olla myös teoreettisesti tai tutkimusmetodologisesti pai-
nottuneita. 
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Työryhmän 4 abstraktit 
 
Reflektioita lastensuojeluhistorian tutkimusetiikkaan 
Timo Harrikari, YTT, dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto 
timo.harrikari(at)helsinki.fi 
 
Tutkimuseettisten ongelmien ennakointi ja arviointi 
Sirpa Kannasoja, YTT, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityön 
yksikkö, Jyväskylän yliopisto 
sirpa.kannasoja(at)jyu.fi 
 
Lapseen kohdistunut pahoinpitelyepäily ja moniammatillinen yhteistyö lastensuojelun 
näkökulmasta 
Riina Karjalainen, Sosnet, Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatin tutkinto, erikoissosiaalityön-
tekijän koulutus/KuntoMargi4, marginalisaatiokysymysten sosiaalityö, Turun yliopisto 
 
Yksityismajoitus tapana järjestää ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakija-
lasten asuminen, hoito ja kasvatus. Eettisiä kysymyksiä. 
Elina Kauhanen, YTM, Sosnet, sosiaalityön erikoistumiskoulutus, marginalisaatiokysymysten 
erikoisala 
elkauhan(at)ulapland.fi 
 
Auttamistyön työn etiikka lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisenä tehtäväaluee-
na 
Kaisa-Elina Kiuru, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto 
kaisa-elina.kiuru(at)uta.fi 
 
Huostaanotot interventiona -tutkimushanke ja tutkimuksen eettiset kysymykset 
Riitta Laakso, YTT, yliopistotutkija ja Susanna Helavirta, YTT, tutkijatohtori, Yhteiskunta- ja 
kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto 
riitta.laakso(at)uta.fi ja susanna.helavirta(at)uta.fi  
 
Yhdessä arviointi tutkimusmenetelmänä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä – ko-
kemuksia ja mahdollisuuksia 
Tiina Muukkonen, YTM, lastensuojelun erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
ja Hanna Tulensalo, YTM, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Vantaan kaupunki 
tiina.muukkonen(at)thl.fi ja hanna.tulensalo(at)vantaa.fi 
 
Erityistarpeisen lapsen adoptoiminen ulkomailta adoptiovanhempien kokemana  
Päivi Pietarila, VTM, sosiaalityöntekijä, jatko-opiskelija, Sosnet, sosiaalityön erikoistumis-
koulutus/Margi4  
paivi.pietarila(at)elisanet.fi  
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Ylisukupolvinen kohtaaminen lastensuojelussa 
Anna Vuori, VTM, sosiaalityön esimies, Vantaan kaupunki 
anna.vuori(at)vantaa.fi 
 

 

Reflektioita lastensuojeluhistorian tutkimusetiikkaan 
Timo Harrikari 
 

Lastensuojelun historiaa koskeva poliittinen kiinnostus ja tutkimus ovat lisääntyneet viime 
vuosina voimakkaasti. Poliittisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet lastensuojelun käytän-
nöissä menneinä vuosikymmeninä ilmenneet väärinkäytökset, joita koskevia tutkimuksia on 
käynnistetty ympäri Eurooppaa, nyt myös Suomessa. Tutkimuksellisesti tarkastellen vaikuttaa 
siltä, että jokainen aika nostaa esiin oman tunnusomaisen lastensuojelukulttuuriinsa nojautuen 
näkökulmia, joiden perustalta menneisyydelle esitetään uusia kysymyksiä ja moraalisia tul-
kintoja. 

Pohdin esityksessäni, millaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä nousee esiin ja on tarpeen ottaa 
huomioon kun nykyisyydestä käsin lähdetään tarkastelemaan menneisyyden lastensuojelua, 
sen oppihistoriaa, moraalia ja käytäntöjä. Historiantutkijat ovat painottaneet erityisesti oikeu-
denmukaisen rekonstruktion tuottamista menneisyyden toimijoista ja heidän toimintansa ar-
vottamistaan oman aikansa mittapuilla. Menneisyyteen suuntautuvat poliittishallinnolliset las-
tensuojeluselvitykset kuitenkin haastavat tämän tutkimuseettisen prinsiipin tavalla, jossa ny-
kypäivän tulkintakriteerit, syyllisten löytämisen ja rankaisemisen näkökulmat sekä korvausten 
suorittaminen värinkäytöksistä kärsineille ovat vahvasti läsnä. Esityksessä käytetään lapsen 
ruumiillista kuritusta tutkimuseettisiä kysymyksiä havainnollistavana esimerkkinä. 

 

 

Tutkimuseettisten ongelmien ennakointi ja arviointi 
Sirpa Kannasoja 
 

Esityksessä käsitellään syksyllä 2013 valmistuneen ”Nuorten sosiaalinen toimintakyky” väi-
töstutkimuksen aineiston keräämiseen liittyneitä tutkimuseettisiä ongelmia ennakoinnin ja 
mahdollisilta osin myös arvioinnin näkökulmasta. Väitöstutkimuksen aikana kerättiin keski-
suomalaisen pienehkön kaupungin 7.–9.-luokkalaisilta nuorilta erilaisia aineistoja: fokusryh-
mähaastattelut (7 ryhmää; 24 nuorta), valokuvat (N=132), kyselyaineisto (N=359) ja kolmen 
mittauskerran pitkittäiskysely (N=103). Myös vanhemmilta kerättiin kyselyaineisto (N=349). 
Kyselyaineistot kerättiin koodin avulla, jotta nuorten ja vanhempien vastaukset saatiin yhdis-
tettyä perhetasoiseksi aineistoksi sekä pitkittäisaineisto yksilötasoiseksi aineistoksi. Toisiinsa 
nähden hyvin erilaisten aineistojen keräämiseen liittyi monenlaisia tutkimuseettisiä ongelmia, 
jotka oli tarpeen ennakoida jo ennen aineistojen keräämisen aloittamista. Ongelmat ennakoi-
malla ne oli mahdollista ratkaista siten, että kielteiset seuraukset tutkimukseen osallistujille 
onnistuttiin minimoimaan. 
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Tutkimuseettisten ongelmien mahdollisten seurausten arviointi on useimmiten vaikeaa. Tässä 
tutkimuksessa arviointi toteutettiin kyselyaineiston avulla valokuvaprojektin ja nuorten pitkit-
täiskyselyn seurauksiin liittyen. Suurin osa valokuvaprojektiin osallistuneista nuorista koki 
projektin myönteisesti. Sen sijaan noin 11 % kyselyyn vastanneista arvioi, että projekti aiheut-
ti joko hänelle itselleen tai jollekin luokkalaiselle mieliharmia. Vastaajan omaa mieliharmia 
selittäviksi tekijöiksi nousivat kaverisuhteiden ongelmat, käytöshäiriöt, masentuneisuus, kor-
keampi painoindeksi ja laiminlyövä vanhemmuus. Myös kyselytutkimuksen osalta osa nuoris-
ta (12 %) koki ahdistusta. Ahdistusta aiheuttaviksi kysymyksiksi nuoret arvioivat yksityisiksi 
koetut asiat, kuten painoon, itsetuntoon ja ulkonäköön sekä kaveri- ja perhesuhteisiin liittyvät 
kysymykset. Kysymykset aiheuttivat ahdistusta nimenomaan niille nuorille, joita kysymykset 
jollakin tapaa omassa elämässä mietityttivät tai muulla tavoin koskettivat. 

Tutkimuseettisten ongelmien seurausten arviointia koskevien tulosten pohjalta voidaan vetää 
johtopäätös, että tutkimukseen osallistumisella voi olla haitallisia seurauksia nimenomaan 
heille, joilla on haasteita muutenkin elämässään. Näin ollen tutkimusta suunniteltaessa on tär-
keää ennakoida tutkimuksen mahdolliset seuraukset nimenomaan heidän näkökulmastaan. 
Esimerkiksi kyselytutkimuksessa tämä tarkoittaa kysymysten esittämisen tavan ja muotoilun 
merkityksen huomioon ottamista. Tärkeää on, että eettiset näkökulmat huomioivia tutkimus-
menetelmiä arvioidaan ja kehitetään. 

 

 

Lapseen kohdistunut pahoinpitelyepäily ja moniammatillinen yhteistyö lastensuojelun 
näkökulmasta 
Riina Karjalainen 
 

Lastensuojelun rooli lapseen kohdistuneen pahoinpitelyepäilyn selvittämisessä ja etenkin lap-
sen olosuhteiden turvaamisessa, kun epäillään lapsen kotona tapahtuvaa lapseen kohdistuvaa 
väkivaltaa, on usein merkittävä. Etenkin jos epäilty on lapsen huoltaja tai siihen verrattava 
henkilö. 

Ammatillisessa lisensiaatin tutkimuksessani tutkin lasta lastensuojelun asiakkaana, kun epäil-
lään tai on todettu lapsen vanhempien tai huoltajien kohdistaneen lapseen vakavaa fyysistä 
väkivaltaa. Tutkin kuinka lapseen kohdistunut pahoinpitelyepäily, sen tutkinta- ja selvityspro-
sessi ja siihen liittyvä moniammatillinen yhteistyö näkyvät lastensuojelun asiakaskertomuk-
sessa ja muissa lastensuojelun asiakirjoissa. Tutkimuksessani selvitän millaisen roolin lapsen 
pahoinpitelyepäily ja mahdollinen todettu lapseen kohdistunut väkivalta saavat perheen ja 
lapsen muiden lastensuojelullista huolta aiheuttavien ongelmien rinnalla. 

Tutkin myös miten pahoinpitelyepäily käsitellään lapsen ja perheen kanssa ja mitä sille teh-
dään; millaista apua lapsi ja muut perheenjäsenet toivovat ja saavat, millaisia palveluita heille 
on tarjolla ja ovatko palvelut riittäviä. Lisäksi minua kiinnostaa millä tavalla pahoinpitely-
epäilyn selvittämiseen liittyvä moniammatillinen yhteistyö näyttäytyy lastensuojelun sosiaali-
työntekijöiden näkökulmasta, missä tämä onnistuu ja mitkä ovat sen haasteet. Moniammatilli-
sella yhteistyöllä tarkoitan tässä yhteistyötä poliisin ja oikeuspsykiatrisen osaamiskeskuksen 
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tai muiden terveydenhuollon viranomaisten, sekä esimerkiksi koulun tai päivähoidon kanssa. 

Tutkimusaineistokseni olen suunnitellut Helsingin kaupungin lastensuojelun sosiaalityönteki-
jöiden asiakaskirjauksia sekä mahdollisesti joko heidän haastatteluitaan tai kirjoituksiaan. Kä-
sittelyyn tulevat vain vakavaa fyysistä väkivaltaa kokeneet asiakaslapset, joissa tekijä on lap-
sen vanhempi, huoltaja tai niihin verrattava henkilö. Aineisto on tarkoitus kerätä Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston lastensuojelun sosiaalityön asiakasjärjestelmästä. Analyysimene-
telmäksi olen ajatellut diskurssianalyysia tmv.  

Tutkimusaiheeseeni ja -kohteeseeni liittyy monia eettistä pohdintaa vaativia kysymyksiä. Vä-
kivaltaa tutkittaessa ollaan aina tekemisissä herkän ja vakavan asian kanssa, jossa väärin tul-
kinnat ovat hyvin mahdollisia, sisältäen mm. tutkittavien tahattoman syyllistämisen. Tutki-
muksen kohteena olevien sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden tulee pysyä tunnistamattomi-
na. Toisaalta tutkimuksen näkökulman esillä pitämisessä tulee olla tarkka, jotta siinä säilyisi 
sosiaalityöntekijöiden näkökulma, eikä tutkimus lipsuisi asiakkaiden sanomisten tai tekemis-
ten liikaan tulkintaan. 

Työni kautta tiedän, että on olemassa lukuisia tapauksia, joissa lapsi on lastensuojelun ja mui-
den tahojen yhteistyössä pelastettu kuuluisan Eerika-tytön kohtalolta. On myös paljon niitä 
lapsia, jotka elävät jatkuvasti väkivallan keskellä, koska se ei jostain syystä tule tietoon. Tut-
kimukseni toisi arvokasta tietoa vaikean ja monitahoisen asian käsittelystä ja selvittämisestä 
lastensuojelussa sekä ajankohtaista ja entistä tärkeämpää tietoa moniammatillisesta työstä ja 
sen eduista, hyödyistä sekä ongelmakohdista lastensuojelun sosiaalityön näkökulmasta. 

 

 

Yksityismajoitus tapana järjestää ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakija-
lasten asuminen, hoito ja kasvatus. Eettisiä kysymyksiä. 
Elina Kauhanen 
 

Yksityismajoitus tarkoittaa sitä, että lapsi asuu yksityisperheessä perheryhmäkodin sijasta 
odottaessaan päätöstä joko omasta tai vanhempiensa oleskeluluvasta. 2009 pääkaupunkiseu-
dulla oli noin 40 alaikäistä turvapaikanhakijaa yksityismajoituksessa. Noin kolmasosa Suo-
meen saapuneista pakolais- ja turvapaikanhakijalapsista on psyykkisesti oireilevia ja traumati-
soituneita. Vain noin kolmannes traumatisoituneista lapsista on saanut tarvitsemaansa apua. 

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat eivät ole automaattisesti lastensuojelun asiakkaita, 
vaikka alaikäisyksiköissä ja pakolaistoimistoissa heidän kanssaan tehtävä työ liikkuu jatku-
vasti lastensuojelun rajapinnalla. Yksityismajoitus ei ole lastensuojelun sijaishuoltoa, eivätkä 
yksityismajoitusperheet ole lastensuojelun sijaisperheitä, vaan lapsen tavalla tai toisella tunte-
via perheitä, jotka haluavat ottaa lapsen luokseen asumaan. Yksityismajoitusperheen mahdol-
lisuuksia huolehtia lapsesta selvitetään hyvin vaihtelevasti ennen lapsen siirtymistä perhee-
seen. Perheen saama tuki on vähimmillään lapsen toimeentulotuen perusosa. 

Tutkimustehtäväni on selvittää, onko yksityismajoitus lapsen edun mukainen tapa järjestää 
alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden turvapaikanhakijalasten asuminen, hoito ja 
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kasvatus. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten yksityismajoituksessa olleet nuoret ovat koke-
neet yksityismajoituksen. 2. Minkälaista tukea he ovat saaneet erilaisista formaalin ja infor-
maalin tuen lähteistä? 

Kokemuksia yksityismajoituksesta tutkin teemahaastattelujen avulla, haastattelemalla yksi-
tyismajoituksessa olleita, nyt jo täysi-ikäisiä nuoria aikuisia. Tarkoitukseni on sensitiivisen 
haastattelun avulla, narratiivisiakin elementtejä hyödyntäen antaa haastateltavien kertoa elä-
mästään siitä lähtien, kun he ovat lähteneet kotimaastaan. Tämän tyyppinen haastattelu saattaa 
nostaa haastateltavan mieleen kipeitäkin muistoja, jotka minun on haastattelijana pystyttävä 
käsittelemään haastattelutilanteessa. Parhaimmillaan haastattelusta voi muodostua haastatel-
tavalle terapeuttinen kokemus, pahimmillaan haastattelu vain repii auki vanhat arvet. 

Pohdin tutkimuksessani myös yksityismajoitusjärjestelmän eettistä kestävyyttä. Miten on 
mahdollista, että traumatisoituneet lapset, joilla ei ole yhtään huoltajaa Suomessa, eivät ole 
lastensuojelun asiakkaita? Miksi yksityismajoitusperheet eivät saa samanlaista tukea kuin las-
tensuojelun sijaisperheet? Ovatko kaikki lapset Suomessa tasa-arvoisessa asemassa? Yksin 
turvapaikkaa hakemaan lähteneet tai lähetetyt lapset etsivät nimenomaisesti turvaa. On para-
doksaalista, että Suomessa, josta piti löytyä turvaa, yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten 
vastaanottojärjestelmä mahdollistaa joissakin tapauksissa turvattomuuden jatkumisen. 

 

 

Auttamistyön työn etiikka lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisenä tehtäväaluee-
na 
Kaisa-Elina Kiuru 
 

Tarkastelen esitelmässä auttamistyön etiikkaa lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisenä 
tehtäväalueena. Samanaikaisesti lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen avun piirissä ole-
vien nuorten määrä on suuri niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yhteistyön alueita näi-
den kahden toimijan välillä on paljon. Aikaisempi tutkimus on tehnyt näkyväksi lastensuoje-
lun ja mielenterveyspalvelujen välisiä rakenteita, jotka voivat estää tai tehdä mahdolliseksi 
eettisesti kestävän työn toteuttamista verkostossa. Kysyn esitelmässä, mitä lasten ja nuorten 
auttamistyön etiikasta voi sanoa verkoston toiminnan näkökulmasta tutkimustulosteni pohjal-
ta.  

Kerron tuloksia tutkimuksesta, jossa aineistona on käytetty 81 nuoren nuorisopsykiatrisia po-
tilaskertomustekstejä. Potilaskertomusteksteistä on kerätty lastensuojelua koskevat tiedot.  
Peilaan potilaskertomuksista saatuja tutkimustuloksia nuorten auttamistyön verkoston asian-
tuntijoiden haastatteluja sisältävän tutkimuksen tuloksia vasten.  

Lähestymistapa tekee näkyväksi, kuinka eettisesti kestävän työn toteuttaminen liittyy kaikkien 
verkoston toimijoiden tekemään työhön. Palvelujärjestelmässä syntyy asiakkuuspolkuja myös 
lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen rajapinnoille. Potilaskertomusaineisto osoittaa, että 
tietyt lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian väliset käytännöt luovat verkostotyölle ennustetta-
vuutta ja jatkuvuutta. Kuitenkin yksittäisten nuorten kohdalla verkostotyössä esiintyy myös 
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ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä, joiden merkitystä on syytä pohtia yksilötyöntekijä- ja työ-
ryhmätasolla kuin myös laajemmin johtamis- ja hallintotasolla.  

 

 

Huostaanotot interventiona -tutkimushanke ja tutkimuksen eettiset kysymykset 
Riitta Laakso ja Susanna Helavirta 
 

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijaiseksi ajateltu interventio. Huostaanotto muuttaa 
merkittävästi lapsen ja nuoren arkea. Lapsen kasvuympäristö muuttuu kodista sijaisperhee-
seen, ammatilliseen perhekotiin, laitokseen tai sijaishuoltopaikasta toiseen. Samoin muuttuvat 
myös ne ihmiset, joiden kanssa lapsi jakaa arkensa. Itsestään selvää ei ole se, että lapsi asuisi 
huostaanoton jälkeen samalla paikkakunnalla, joten huostaanoton seuraukset voivat liittyä 
myös kaverisuhteisiin, harrastuksiin ja koulunkäyntiin.  Näistä huostaanoton välittömistä seu-
rauksista tiedämme tutkimusten perusteella kuitenkin vielä varsin vähän.   

Puheenvuoro pohjautuu Lastensuojelun huostaanotot interventiona -tutkimushankkeeseen, jo-
ka toteutetaan Tampereen yliopistossa ja joka liittyy Suomen Akatemian (2013–2015) rahoit-
tamaan Lasten hyvinvointi ja terveys-tutkimusohjelmaan (Skidi-Kids). Tutkimuksessa tarkas-
tellaan huostaanoton välittömiä seurauksia, vaikutuksia ja merkitystä huostaanotettujen lasten 
elämään.  Tutkimuksessa korostuu prosessinäkökulma, asianosaisnäkökulma sekä kanssatut-
kijuus.  Huostaanoton seurauksia tarkastellaan samojen lasten osalta kahdessa eri vaiheessa: 
noin kuusi kuukautta huostaanoton jälkeen sekä noin vuosi huostaanoton jälkeen.  Tietoa 
huostaanoton seurauksista kerätään sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijöille suunnatun kyse-
lyn että huostaanotettujen lasten haastattelujen avulla.   

Puheenvuorossa tarkastellaan tutkimushankkeen ensiaskeleita ja tutkimuksen lähestymista-
paan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Millaisia eettisiä kysymyksiä kanssatutkijuus ja sosiaali-
työntekijöiden kaksoisrooli lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja lapsen haastatte-
lijana herättää? Millaisia eettisiä kysymyksiä huostaanotettujen lasten ja nuorten tavoittami-
seen sekä heidän haastattelemiseensa liittyy?   

 

 

Yhdessä arviointi tutkimusmenetelmänä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä – ko-
kemuksia ja mahdollisuuksia 
Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo 
 

Esityksemme perustuu kahteen ammatilliseen lisensiaatin tutkimukseen, jotka liittyvät lasten-
suojelun avohuollon sosiaalityöhön. Toisessa tutkimuksen kohteena on monitoimijainen työ ja 
toisessa lasta koskeva tieto. Tutkimuksia yhdistää samankaltainen tutkimusmetodi, joka on 
tämän esityksen keskiössä.  

Tutkimuksissamme sovellamme yhteisen arvioinnin (Järvinen 2007; Rautiainen 2010), voi-
mauttavan arvioinnin (Kivipelto 2008) sekä fokusryhmäkeskustelun menetelmiä. Esitykses-
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sämme kerromme siitä, miten olemme näitä menetelmiä tutkimuksissa soveltaneet, minkälai-
sia kokemuksia niiden soveltamisesta lastensuojelun tutkimuksessa meillä ja osallisilla on, 
sekä millaisia haasteita menetelmien käyttöön liittyy. Pohdimme esityksessämme myös mene-
telmien soveltuvuutta lasten kanssa. Mitä tulisi jatkossa huomioida, jotta ne soveltuvat käytet-
täväksi lasten kanssa ja ovat lapsiystävällisiä?  

Käyttämämme osallistavat ja keskustelevat tavat kerätä aineistoa asiakkaiden, sosiaalityönte-
kijöiden ja muiden toimijoiden kanssa eivät ole puhtaasti etnografiaa, eivätkä ne ole perintei-
siä haastatteluja tai ryhmähaastatteluja. Ne ovat luonteeltaan lähempänä sosiaalityön tekemi-
sen tapaa. Eli kysymmekin, onko kyseessä sosiaalityön tekemisen tapa, joka samalla on myös 
tutkimusmetodi? Mitä eettisiä kysymyksiä tutkimustapaan liittyy? 

Ensimmäisiä havaintojamme tutkimusmenetelmien käytöstä ovat olleet, että ne mahdollista-
vat ja parhaimmillaan tukevat osallisten yhteisiä ja jaettuja oppimiskokemuksia.  

 

Lähteet: 

Järvinen Minna-Kaisa (2007) Asiakas-työntekijäsuhteen dialoginen arviointi kriminaalihuol-
lossa. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2007.  

Kivipelto Minna (2008) Osallistava ja valtaistava arviointi. Johdatus periaatteisiin ja käytän-
töihin. Stakes. Työpapereita  17/2008. 

Rautiainen Eija-Liisa (2010) Co-construction and collaboration in couple therapy depression. 
Jyväskylä studies in education, psychology and social research 396.  

 

 

Erityistarpeisen lapsen adoptoiminen ulkomailta adoptiovanhempien kokemana  
Päivi Pietarila  
 

Adoptio on vahva lastensuojelullinen toimenpide, jonka avulla pyritään turvaamaan lapsen 
etu. Adoption on nähty olevan lasta vahvasti suojaava tekijä, kun lapsi saa perheen sekä pysy-
vät ja turvalliset kasvuolosuhteet.  Adoptiotoiminnan eettistä pohjaa viitoittavat kansalliset 
lait ja säädökset sekä adoptiota ja lapsen oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja si-
toumukset.  Adoptiolain ja -toiminnan lähtökohtana on tänä päivänä aina lapsi ja lapsen oike-
us perheeseen.  

Kansainvälisten adoptoiden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien 
aikana. Adoptoitavien lasten määrä on vähentynyt, mutta vastaavasti adoptiolasta toivovien 
hakijoiden määrä ei ole laskenut, ja odotusajat ovat pidentyneet. Toinen muutos on tapahtunut 
siinä, että pienille ja terveille adoptiosijoitusta tarvitseville lapsille löytyy koti omasta maasta 
ja ulkomaille adoptoitaviksi päätyvät entistä useammin erityistarpeiset ja vähän vanhemmat 
lapset Useimmat adoptiolasta haluavat vanhemmat toivovat, että lapsi olisi niin nuori ja terve 
kuin mahdollista, mutta tällä hetkellä lapsen saadakseen moni perhe on valmis vastaanotta-
maan erityistarpeisen adoptiolapsen, jolla on adoption muiden tarpeiden (kiintymyssuhteen 
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vauriot, varhaisen hoivan puutteet jne.) lisäksi jokin fyysinen tai psyykkinen erityistarve 
(esim. huuli- ja/tai suulakihalkio, sydänvika, laaja-alainen kehitysviive). Tämänhetkinen ti-
lanne on herättänyt keskustelua siitä, kohtaavatko adoptiohakijoiden toiveet lapsesta ja adop-
toitavaksi tarjolla olevien lasten tarpeet? Onko hakijoiden päätös erityistarpeisen lapsen adop-
toimisesta tietoinen ja pohdittu? Ovatko hakijoiden ajatukset adoptiosta realistisia? Adoptio-
ammattilaisten keskuudessa on kannettu huolta siitä, mistä ja miten löytyy jaksavia adop-
tiovanhempia erityistarpeisille adoptiolapsille? On tärkeää myös rehellisesti pohtia, toteutuu-
ko adoptiossa aina lapsen etu vai ajaako aikuisten oikeus perheeseen/toive saada lapsi sen 
edelle?  

Adoptiopäätös on lasta koskeva toisten ihmisten tekemä lopullinen ja vakava päätös, joka 
vaikuttaa yksittäisen lapsen koko elämään. Adoptiossa luodaan juridiset siteet lapsen ja van-
hemman välille, mutta samalla se pitää sisällään oletuksen kiintymyksen ja rakastavan suh-
teen synnystä. Tämä tekee adoptioneuvonnan sosiaalityöstä ja tulevan vanhemmuuden arvi-
oimisesta eettisesti erittäin haastavaa.  Tulevan adoptiolapsen ollessa erityistarpeinen tuo se 
pohdintaan paljon lisäkysymyksiä. Adoptioneuvonnan sosiaalityössä ollaan ihmistyön eettis-
ten kysymysten äärellä.  Miten kohdata, ymmärtää ja arvottaa ihmisen toivetta saada lapsi?  
Miten voidaan turvata, että lapsen etu tulee adoptioprosessissa kokonaisvaltaisesti huomioi-
duksi, ja että tulevat adoptiovanhemmat pystyvät vastaamaan lapsen fyysisiin ja psyykkisiin 
tarpeisiin? Prosessi on herkkä ja haavoittuvainen myös siksi, koska lapsi ja hänen tarpeensa 
ovat mukana siinä vain mielikuvien tasolla.  

Erityistarpeisten lasten adoptioiden lisääntyminen on herättänyt kiinnostukseni tutkia ilmiötä 
adoptiovanhempien näkökulmasta. Millaisia ovat heidän kokemuksensa ja ajatuksensa adop-
tiosta, vanhemmuudesta ja elämästä erityistarpeisen lapsen kanssa? Mitkä ovat heidän näke-
myksensä tuesta ja sen tarpeista? Onko lapsen erityistarpeisuudella merkitystä kiintymyssuh-
teen syntymiselle –lapsen edun toteutumiselle? 

Avainsanat: kansainvälinen adoptio, erityistarve, special needs, adoptiovanhemmuus 

 

 

Ylisukupolvinen kohtaaminen lastensuojelussa 
Anna Vuori  
 

Lastensuojelun kentällä tulee toistuvasti vastaan asiakaslasten vanhempia, joiden omat lap-
suusolosuhteet ovat olleet jollain tavoin laiminlyövät. Vanhemman lapsuudessa on voinut olla 
fyysistä tai henkistä kaltoinkohtelua tai muuta lapsen tarpeiden laiminlyömistä. Jos vanhempi 
ei ole tunnetasolla kosketuksissa omiin lapsuudenkokemuksiinsa, hän ei pysty täysin tavoit-
tamaan myöskään oman lapsensa tarpeita. Kun vanhempi ei tavoita lapsen tarpeita, myöskään 
niihin vastaaminen ei näyttäydy tarkoituksenmukaisena.  

Ammatillisessa lisensiaatintyössäni pyrin tavoittamaan vanhempien kokemuksia siitä, mitkä 
tekijät ovat edesauttaneet vanhempaa tunnistamaan paremmin lapsensa tarpeita. Erityisen 
kiinnostavaa on, onko viranomaistoiminnalla ollut roolia tässä. Onko lastensuojelussa sellai-
sia työskentelyelementtejä, jotka mahdollistavat vanhemman omankin lapsuuden kohtaami-



42 

	  

sen? Onko lastensuojelussa voitu tarjota sellaisia samastumisen malleja kohtaamisia, jotka he-
rättävät vanhempaa tunnistamaan oman lapsuutensa mahdollisia laiminlyöntejä tai kyseen-
alaistamaan ”normaalina” pitämiään kasvatuskeinoja? Mikäli vanhempi ei pysty tunnistamaan 
muutostarpeita suhteessa lapseen ja tämän tarpeisiin, jää lastensuojelullinen työskentely hel-
posti ulkokohtaiseksi ja kaikkia osapuolia kuormittavaksi.  

Vanhemmuudessa tarvitaan myös positiivisia samastumisen malleja, joita ei välttämättä ole 
omasta lapsuudenkodista saanut. Pelkän toisin tekemisen kautta – ilman yhtään positiivista 
mallia - ajaudutaan helposti toiseen äärilaitaan tai toistamaan samoja virheitä. Sekä omien 
mallien kyseenalaistaminen että luottamuksen syntyminen siten, että uusia malleja voi omak-
sua, vaativat aikaa. Positiivisia muutoksia lapsen tarpeiden tunnistamisessa ja vanhemmuuden 
mallien omaksumisessa tapahtuu varmasti lähisuhteissa, suvun ja ystävien kesken tapahtu-
neissa kohtaamisissa sekä esimerkiksi terapiassa eri konteksteissa. Lastensuojelullisen työs-
kentelyn kannalta on kuitenkin keskeinen kysymys, tapahtuuko tällaista kahden sukupolven 
lapsuuden kohtaamista myös lastensuojelun työskentelyssä. 

Eettiset kysymykset nousevat lastensuojelun perinteisen kontrollikysymyksen liepeiltä: kuin-
ka kauan lapsi tarpeineen voi kohtuullisesti odottaa vanhemman työstäessä omia kokemuksi-
aan? Voidaanko vanhempi velvoittaa omaelämäkerralliseen työskentelyyn lapsen vuoksi, jos 
hän ei itse näe työstämiselle tarvetta? Onko eettisesti kestävää edellyttää vanhemmalta muu-
tostyöskentelyä suhteessa lapseen tarjoamatta samalla mahdollisuutta vanhemman omien ko-
kemusten työstämiseen? Resurssikysymykset nostavat myös eettisen puolen: kuinka pitkään 
ja tiiviisti muutostyöskentelyä voidaan jatkaa, jotta aito luottamus ja muutos mahdollistuisi?  
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5. Sukupuolisensitiivisyys sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä 
Vetäjät: Elina Virokannas ja Sanna Väyrynen 

 

Ryhmässä tarkastellaan sosiaalityön ilmiöitä sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta. Sukupuo-
lisensitiivisessä näkökulmassa nais- ja miessukupuolta tarkastellaan omina kulttuurissosiaali-
sina kategorioinaan ja tätä kautta pyritään tunnistamaan yhteiskunnalliskulttuurisiin käytän-
töihin kiinnittyviä sukupuolittuneita kysymyksiä, kuten valtaa ja sen dynamiikkaa. Nais- ja 
miessubjektin käsitteiden käytöllä korostetaan subjektiuden sukupuolisuutta. Nais- ja mies-
subjektit siis syntyvät sosiaalisissa suhteissa vuorovaikutuksessa toisiin. Naiset ja miehet 
ruumiillistuvat maailmassa eri tavoin ja kantavat mukanaan erilaisia merkityksiä. Erilaisuuden 
tiedostaminen, hyväksyminen ja esille nostaminen merkitsee sitä, että sosiaalisten suhteiden 
epäsymmetrisyyttä ei yritetä väistellä, vähätellä tai peitellä. 
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Asunnottomien naisten asiakkuuden rakentuminen naistyön käytännöissä 
Riikka Haahtela 
 

Esityksessäni tarkastelen sitä, miten asunnottomien naisten asiakkuus rakentuu naistyön eri 
toiminnoissa. Naistyön neljä eri toimintamuotoa on kohdennettu naisille, joilla on taustalla 
asunnottomuutta. Nämä toiminnot voidaan tulkita portaittain eteneväksi palveluketjuksi. Pal-
veluiden lähtökohtana on, että asunnottomat naiset ovat erityisiä suhteessa asunnottomiin 
miehiin ja he tarvitsevat palveluita, joissa huomioidaan muun muassa naiseuden ja äitiyden 
kysymykset. Jo naistyön palveluiden järjestämisen peruste nostaa esiin eettisen kysymyksen; 
pitääkö naisille rakentaa palvelut erityisten tarpeiden mukaan vai nähdä ensisijaisena hyvin-
vointivaltion perustana olevan universaalit kaikille kohdennetut palvelut. Esityksessäni tuon 
julki väitöskirjani osa-artikkeleiden keskeisiä tuloksia, sitä miten moninaisesti asiakkuus on 
rakentunut erilaisessa arjen vuorovaikutuksellisissa käytännöissä. Yksi keskeinen kysymys 
on, miten naistyön toiminta, joka on osin määräaikaista, kykenee vastaamaan asunnottomien 
naisten pitkäaikaisiin tarpeisiin.  

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia ”Pitkäaikaisasunnotto-
muus ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa (2011–2015). 

 

 

Seksuaalisuuden merkitykset syöpään sairastumisen arjessa 
Suvi Holmberg 
 

Työryhmäesitys käsittelee rinta- ja eturauhassyöpään sairastuneiden henkilöiden tapoja kuvata 
seksuaalisuuttaan sairausarjessa. Kiinnostus kohdistuu siihen, kuinka seksuaalisuus koetaan ja 
merkityksellistetään arjessa voimakkaasti intiimialueita koskettavan sairauden kanssa. Esitys 
pohjautuu rinta- ja eturauhassyöpään sairastumisen arkimerkityksiä käsittelevän väitöskirjan 
kolmannen osa-artikkelin alustavaan analyysiin. Tutkimuksen kontekstina on arki, joka mää-
rittyy erilaisiksi osa-alueiksi, kuten työhön ja perhe-elämään liittyvien velvoitteiden ja positi-
oiden, sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen osallistumisen toteuttamiseksi sekä ruumiillisiksi 
ja intiimeiksi kokemuksiksi. Tästä näkökulmasta katsottuna syöpään sairastuminen käsitetään 
kokemukseksi, joka katkaisee arjen tavanomaisen toiminnan ja pakottaa arjessa toimivat yksi-
löt, perheet ja muut sosiaaliset verkostot uudelleen jäsentämään toimintaansa ja positioitaan. 
Seksuaalisuus nähdään yhtenä arkeen kuuluvana osa-alueena, joka samalla on sekä ruumiilli-
nen kokemus että sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuva ilmiö. Vaikka rinta- ja eturauhassyö-
pä hoitomuotojensa perusteella eroavat toisistaan monin tavoin, taudit rinnastetaan esityksessä 
sensitiivisyyden asteiltaan toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että eroavaisuuksista huolimatta mo-
lempien syöpien hoidot koskettavat voimakkaasti (sekä biologisesti että kulttuurisesti) naiseu-
teen ja mieheyteen liitettyjä alueita esimerkiksi rinnan poiston tai erektiokyvyn menettämisen 
kautta. Arjen tasolle tuotuina tällaiset muutokset ovat keskeisessä asemassa vaikuttamaan sai-
rastuneen käsityksiin omasta seksuaalisuudestaan, ruumistaan sekä itseen kohdistuvista odo-
tuksista esimerkiksi naisina, miehinä tai puolisoina. Tutkimus kiinnittyy laadullisen terveys-
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tutkimuksen kenttään ja on saanut alkunsa käytännön sosiaalityössä toimimisen kautta. Teo-
reettinen tausta ja metodologia fokusoituvat sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen ja sai-
rauden kokemukseen. Tutkimusaineisto koostuu rinta- ja eturauhassyöpää sairastavien henki-
löiden tuottamista teksteistä ja esityksessä käsitellään aineiston alustavan analyysin ensim-
mäisiä tuloksia: sairausarjen ruumiillisuutta sekä seksuaalisuuden sisältöjä arjessa. Molempia 
alueita lähestytään sekä naisten että miesten näkökulmista. 

Avainsanat: rinta- ja eturauhassyöpä, seksuaalisuus, ruumiillisuus, sairausarki 

 

 

Itäsuomalaista naiserityistä päihdeosaamista tutkimassa 
Elina Pekonen 
 

Päihdekulttuurimme on muuttunut paljon viime vuosikymmenien aikana. Yksi merkittävä 
muutos on ollut naisten päihteidenkäytön kasvu ja siitä seuranneet laaja-alaiset päihdeongel-
mat, terveydelliset kysymykset, sosiaaliset ongelmat, asunnottomuus ja syrjäytyminen. Alko-
holinkäyttö ja päihteisiin liittyvät ongelmat on perinteisesti liitetty miesten kulttuuriin. Tämän 
vuoksi päihteidenkäyttöön ja päihdepalveluihin liittyvä sukupuolisidonnainen tutkimus- ja 
kehitystyö, erityisesti naisnäkökulma on ollut Suomessa pitkään vähäisen mielenkiinnon koh-
de. 

Kun tiedämme, että naisten päihteiden ongelmakäyttö on lisääntynyt. Meillä tulisi olla käy-
tössä tutkimustietoa ja osaamista naiserityisestä päihdetyöstä sekä näkökulmia siitä, miten 
päihdepalveluja tulisi kehittää naisnäkökulmasta käsin, jotta kuntoutujat saisivat sen avun, jo-
ta he eri tilanteissa tarvitsevat. Osaamisen kehittämisessä tulisi huomioida erityisesti ennalta 
ehkäisevä näkökulma, jolla voidaan vastata nuorten naisten päihteidenkäytön kasvuun ja siitä 
syntyviin ongelmiin. 

Lisensiaatin tutkimuksessani tarkastelen naiserityisen päihdetyön tilaa ja kehittämistarpeita 
Itä-Suomessa päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta käsin. Olen kiinnostunut tietämään, 
millaisia päihdetyön kuntoutus- ja hoitopalveluita naisille tarjotaan ja miten niissä huomioi-
daan sukupuolisensitiivinen näkökulma sekä naiserityiset työmenetelmät päihdetyössä. Tut-
kimusaineistoni koostuu muun muassa päihdealan ammattilaisten haastatteluista, jotka toteu-
tan kevään 2014 aikana. Esityksessäni pohdin naiserityisen päihdetyön määritelmää ja sen 
kriittisiä pisteitä. Toivon saavani työryhmässä kommentteja ja pohdintoja, jotka tukevat tut-
kimusprosessin etenemistä. 
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Tyttöjen tupakanpolton rajoittaminen lastensuojelulaitoksissa. Normalisoivan hallinnan 
käytännöt itsestään huolehtivan kansalaisen kasvatustyössä 
Terja Söderlund 
 

Aiheeni on tekeillä olevaan ammatilliseen lisensiaattitutkimukseeni liittyvä. Tutkimuksessani 
tulen selvittämään käytäntöjä, joilla lastensuojelulaitoksen henkilökunta puuttuu sijoitettujen 
tyttöjen tupakanpolttoon. Arkisen toiminnan kuvauksen avulla pyrin hahmottamaan, minkä-
laisin käytännöin sijoitettuja, nuoruusiässä olevia tyttöjä ohjataan ottamaan vastuuta itsestä ja 
muista, oppimaan itsekuria ja huolenpitoa itsestään ja lähimmäisistään.  

Tyttöjen suhteellinen osuus niin sijoitetuista nuorista kuin tupakoivistakin nuorista on kasva-
nut. Tällä hetkellä tyttöjen ja poikien tupakointi on melko lailla yhtä yleistä (THL 2013). Si-
joitettujen nuorten määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja merkittävää on 
ollut erityisesti tyttöjen sijoitusten kaksinkertaistuminen kymmenessä vuodessa. Tyttöjen ja 
poikien ongelmalliseksi koettuun käyttäytymiseen puuttumisen käytäntöjä tutkittaessa on mie-
lekästä rajata tutkimusta sukupuolen mukaan, sillä sukupuolten toiminnassa ja sukupuoliin 
suhtautumisessa näyttää olevan selviä eroja, joka ilmenee mm. eri sukupuolten huostaanotto-
jen määrissä tai eri sukupuolten tupakanpolttokäyttäytymisessä.  

Tutkimukseni lähtökohtana on pyrkimys ymmärtää laajemmin uusliberalismin nousun myötä 
yhteiskunnassa tapahtuvaa murrosta, joka ilmenee nuorta kasvattavien tahojen ja nuoren väli-
sissä suhteissa. Tämä yhteiskunnallinen muutos heijastuu erilaisilla vaikutuksilla naisiin ja 
miehiin ja eri sukupuoliin kohdistuviin kasvatuskäytäntöihin. Haasteeni tutkimuksen teossa 
on, miten löydän oikeat kysymykset tämän ilmiön avaamiseen. 

Tupakointiin liittyviä käytänteitä tutkin valtasuhteissa. Valtaa analysoitaessa hyödynnän 
Michel Foucaultin ajattelua. Foucault näkee keskeisenä strategiset suhteet, hallinnan tekniikat 
ja ylivallan tilat. Valtaa tutkittaessa kiinnostavia eivät ole valtaa käyttävien yksilöiden pää-
määrät, vaan se mikä vallankäytön päämäärä käytännöissä on muodostunut. 

Foucault pitää tärkeänä sen tiedostamista, milloin valta muuttuu normalisoivaksi hallinnaksi. 
Normalisoivassa hallinnassa ajatellaan, että elämällä on normaalit ja patologiset ilmentymät. 
Foucault esittää väitteen, että normalisoiva hallinta subjektivoi ihmisen yksilönä, pakottaa 
ihmisen elämään normitetulla tavalla. Se rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia ajatella sitä, mitä 
he ovat, mutta myös sitä, mitä he voisivat olla. 

Aikomuksenani on tutkia aihetta haastattelemalla lastensuojelulaitosten henkilökuntaa ja ana-
lysoida haastattelut diskurssianalyysin avulla.  
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Yksinhuoltajaäitien taloudellinen vastuu sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta  
Katri Viitasalo  
 

”Yksinhuoltajaäitien taloudellinen vastuu sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta ” – esitys 
pohjautuu tekeillä olevaan sosiaalityön väitöskirjaani, joka käsittelee äitien suhdetta talouteen. 
Suhde talouteen ymmärretään sosiaalisesti rakentuvana ilmiönä, joka konstruoituu moninai-
sissa sosiaalisissa yhteyksissä sekä monen asteisena toimintana (tiedostettuna sekä tiedosta-
mattomana). Taloutta lähestytään yksinhuoltajaäitien näkökulmasta ja aineistona toimii äitien 
muistelutyöryhmän tutkimusmateriaali. Muistelutyöryhmässä äidit ovat kirjoittaneet ja kes-
kustelleet äitiydestä, rahasta, jaksamisesta ja muista arkiseen elämään liittyvistä aiheista. Kä-
sillä oleva abstrakti rakentuu tutkimuksen empiirisen analyysin alustaviin tuloksiin, joita esit-
telen. 

Tarkastelen esityksessä äitien suhdetta talouteen moraalisen toimijuuden viitekehyksessä. Lä-
hestyn vanhempien suhdetta talouteen analysoiden sitä jatkuvana vuorovaikutuksellisena toi-
mintana, joka ilmentää moraalisuutta. Kiinnitän tarkastelussani huomion erityisesti seuraus-
vastuullisuuteen ja siihen, miten yksinhuoltajaäidit tätä käsittelevät. Seurausvastuullisuuden 
ehtona on pidetty sitä, että valinnalla on vaihtoehtoja, sitä, että on olemassa mahdollisuus va-
lita. Pohdin seurauksia painottavan vastuullisuuden vaihtoehtoja yksinhuoltajaäitien taloudel-
lisissa päätöksissä. Sovellan analyysissäni sisällönanalyysin ohella reflektiivisyyttä painotta-
vaa menetelmää, jossa on keskeistä laadullisen, tutkimuksellisen uuden tiedon kyky tunnistaa 
erilaisuutta (differentness) tehtyjen oletusten ja vastakkainasettelujen avulla. Sukupuolten vä-
liset erot voivat toimia tällaisena uutta ymmärrystä tuottavana vastakkainasetteluna. Tällöin 
on oleellista tunnistaa vastakkainasettelun ja erilaisuuden mahdollinen toimiminen moraalisen 
arvion kohteena/välineenä. Aineistossani yhdeksi keskeiseksi eronteoksi ja vastakohtaisuuksi-
en kautta rakentuvaksi jännitteeksi muodostuukin äitien ja isien erilainen tapa kantaa taloudel-
lista vastuuta perheestä eron yhteydessä. Näiden ulottuvuuksien tarkastelun kautta hahmottuu 
tutkimuksessani yksinhuoltajaäitien taloussuhteen moraalisuuden merkityksiä, joita pyrin esit-
telemään sukupuolisensitiivisesti. 
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6. Asiakkaiden toimijuus eettisyyden näkökulmasta 
Vetäjät: Merja Laitinen ja Asta Niskala 

 

Työryhmän tavoitteena on keskustella sosiaalityön asiakkuudesta sekä tutkijoiden, työnteki-
jöiden ja asiakkaiden yhteisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta arvojen ja eettisten kysy-
mysten näkökulmasta. 

Sosiaalityön asiakastapaamisissa yhteinen toimijuus on arjen uudelleen rakentamista ja suh-
teen luomista instituutioihin ja valtakulttuuriin. Tuloksena on paitsi asiakkaan arjen ongelmal-
lisen tilanteen korjaantuminen tai lievittyminen, myös asiakkaan kehittyminen sosiaalisena 
toimijana toiminnan subjektiksi. Sosiaalityön palveluprosessien ja käytäntöjen kehittämis-
työssä on alettu viime vuosina käyttää enenevissä määrin asiakkaiden asiantuntemusta. Yhtei-
nen toimijuus palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä tähtää ensisijaisesti konkreettiseen 
muutokseen, jossa asiakkaiden kokemustieto sekä työntekijän tieteellinen ajattelu ja kriitti-
syys voivat tuottaa uudenlaisia palvelukäytäntöjä. Uusi yhteinen työskentely nostaa esille 
monia eettisiä näkökohtia, kuten esimerkiksi; 1) se tuo esiin asiakkaiden oman kokemuksen 
palveluista suoraan työntekijöiden nähtäväksi, 2) samoin työntekijät joutuvat kohtaamaan 
oman toimintansa vaikutukset asiakkaan elämäntilanteeseen ilman "tutkimuksellisia" suodat-
timia, 3) salassapito nousee ryhmätyökäytännöissä eri tavalla esille kuin yksilötyössä ja 4) yh-
teisen kehittämistoiminnan vaikuttavuuden lupaus pitäisi pystyä jotenkin lunastamaan, asiak-
kaat huomaavat kyllä otetaanko heidät tosissaan. Toivomme työryhmään esityksiä, joissa ana-
lysoidaan palvelujen yhteiseen tutkimiseen ja kehittämiseen liittyviä eettisiä pohdintoja sekä 
asiakkaiden että työntekijöiden ja tutkijoiden näkökulmista. Lisäksi tervetulleita ovat paperit, 
joissa pohditaan arvojen ja etiikan sisältöä ja merkitystä liittyen sosiaalityön asiakkuuteen. 
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Työryhmän 6 abstraktit 
 
Vanhemmuuden tukea ja kuntoutusta arvostavasti ja eettisesti kestävällä tavalla 
Tuija Hätönen, VTM, jatko-opiskelija, Sosnet, sosiaalityön erikoistumiskoulutus 
tuija(at)hatonet.eu tai tuija.hatonen(at)hel.fi 
 
Kokemusasiantuntijat kehittämistyön resurssina? Aikuissosiaalityön asiakkaiden käsi-
tyksiä kokemusasiantuntijuudesta  
Päivi Krook KM, YTM, hankejohtaja, SOS II-hanke, Sosiaalialan osaamiskeskus SONet 
BOTNIA 
paivi.krook(at)seamk.fi 
 
Luottamuksensa menettäneiden asiakkaiden toimijuus sosiaalityössä 
Ritva Liukonen, VTM, sosiaaliasiamies, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Erikoissosiaali-
työntekijän koulutusohjelma, Margi 4 
Ritva.liukonen(at)phsotey.fi  
 
Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen 
menetelmänä 
Heidi Muurinen, VTM, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca/Helsingin yli-
opisto ja Iikka Lovio, VTM, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca 
heidi.muurinen(at)helsinki.fi ja iikka.lovio(at)gmail.com 
 
Lapsen toimijuus ja osallisuus kouluhyvinvoinnin kehittämisessä – Esimerkkinä Moni-
toimijuus koulussa -hanke  
Marja Pulju YTM, jatko-opiskelija (lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoistumislinja), Monitoi-
mijuus koulussa -hanke, Lapin yliopisto, yliopisto-opettaja/kehittäjä-sosiaalityöntekijä 
marja.pulju(at)ulapland.fi 
 
Vammaissosiaalityön etiikka ja toimijuus  
Merja Tarvainen, YTT, FM, ma. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden 
laitos/Vammaistutkimusyksikkö 
merja.tarvainen(at)uef.fi 
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Vanhemmuuden tukea ja kuntoutusta arvostavasti ja eettisesti kestävällä tavalla 
Tuija Hätönen  
 

Sosiaalityössä keskeisenä arvona on asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus. Tärkeänä 
pidetään myös ihmisen aitoa hyväksymistä sekä sitä, että asiakas tulee kuulluksi sosiaalityön 
käytännössä. Tavoitteenani on sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa tutkia vanhemmuuden 
tukea ja kuntoutusta sosiaalityössä. Monella meistä on kokemusta vanhemmuudesta.  Jokai-
sella meistä lienee ainakin mielipide tai ammattimme kautta jonkinlainen käsitys siitä, millais-
ta on hyvä vanhemmuus tai riittävän hyvä vanhemmuus. 

Kuinka varmistutaan siitä, että erilaisissa sosiaalityön käytännöissä asiakas, tässä tilanteessa 
vanhempi tai vanhemmat ja heidän lapsensa, saavat apua ja tukea pulmiinsa ammatillisesti ja 
riittävän objektiivisesti, mutta kuitenkin juuri heille sopivalla tavalla sekä määrällisesti että 
laadullisesti. Näen sosiaalityössä monia kohtia, jotka arvojen ja eettisyyden näkökulmasta 
vaatisivat laajempaa keskustelua.  

Ensinnäkin sosiaalityö on vuorovaikutustyötä. Teemme työtä omalla persoonallisuudellamme, 
omine vahvuuksinemme ja heikkouksinemme. Ammattilaisina meillä on vastuu omasta am-
mattitaidostamme sekä sen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Työnantajalla on omat oikeuten-
sa ja velvollisuutensa suhteessa työntekijän ammattitaitoon. Myös työyhteisöllä on tärkeä roo-
li siinä, että asiakas saa eettisesti kestävää palvelua. Kuinka yhtenäistä sosiaalityön ja –alan 
ammattitaito on, kuinka yhtenäiseksi sen on tarpeen tai mahdollista tulla? Mitä keinoja sosiaa-
lialalla on varjella omaa ammattitaitoaan ja puolustaa paikkaansa nimenomaan ammatillisena 
työnä? Esimerkiksi vanhemmuustyössä on sosiaalialalla paljon erilaisia toimijoita. Kuinka 
varmistutaan siitä, että asiakas saa hänelle optimaalisen palvelun pompottamatta asiakkaita 
paikasta toiseen?  

Asiakkaiden kannalta pitäisin tärkeänä, että sosiaalialalla olisi selkeämmin pohdittu riittävän 
hyvän vanhemmuuden ”kriteereitä”. Vaikka ehdottomia säännöstöjä asiasta ei voida luoda, pi-
täisi olla ammatillisia käytäntöjä, joilla varmistetaan jokaiselle työntekijälle mahdollisuus pei-
lata omia valintojaan myös arvojen ja etiikan näkökulmasta. Esimerkiksi lastensuojelussa, 
jossa olen viimeistä vuotta lukuun ottamatta koko työurani työskennellyt, työntekijät joutuvat 
tekemään isoja ratkaisuja suuren työpaineen alla, niin sosiaalityöntekijät kuin vaikkapa laitos-
ten ohjaajat ja hoitajatkin. 

Miten me ammattikuntana edistämme työskentelyolosuhteiden määrittämistä niin, että sosiaa-
lialalla voisi tehdä työtä eettisesti kestävältä pohjalta asiakkaita kunnioittaen? 
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Kokemusasiantuntijat kehittämistyön resurssina? Aikuissosiaalityön asiakkaiden käsi-
tyksiä kokemusasiantuntijuudesta  
Päivi Krook 
 

Kansalaiset ja sosiaalipalveluiden käyttäjät ovat saamassa uudenlaista roolia yhteiskunnassa 
kokemus-asiantuntijoina. Uudessa roolissaan palveluiden käyttäjät osallistuvat eri tavoilla 
palveluiden kehittämiseen, arviointiin tai pyrkivät vaikuttamaan heille tärkeän asian päätök-
sentekoon. Kokemusasiantuntijoina heidän asemassaan suhteessa sosiaalityön virallisiin toi-
mijoihin on tapahtumassa muutos. Perinteisesti palveluiden kehittäminen, arviointi ja tutki-
mustoiminta ovat olleet virallisten tahojen ja ammattilaisten tehtäviä ja palveluiden käyttäjien 
kokemustieto on jäänyt hyödyntämättä kehittämis-työssä.  

Ammatillisen lisensiaatintutkimukseni tarkoituksena on uuden ilmiön, kokemusasiantuntijuu-
den kuvaaminen ja määrittely aikuissosiaalityön palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Tällä 
hetkellä palveluiden käyttäjien kehittämistoimintaan osallistumista kuvaava puhe ja käytän-
nön toiminta on varsin vaihtelevaa. Keskusteluissa sekoittuvat osallistumisen ja osallisuuden 
käsitteet ja kriittisesti tarkasteltuna kokemusasiantuntijuuteen liittyy myös osallistamisen käsi-
te, jolloin toimintaa ohjaa ammattilaisten näkemykset ja tavoitteet. Toiminnasta, jossa palve-
luiden käyttäjät eri tavoin ovat osallisia, puhutaan muun muassa kokemusasiantuntijuutena, 
kehittäjäasiakas-toimintana ja käytännössä toteutetaan eri puolilla Suomea muun muassa kan-
salais- ja asiakasraateja, keskustelukahviloita ja fokusryhmiä. Kaikissa näissä on yleisellä ta-
solla taustalla palveluiden käyttäjien aktiivinen osallistuminen yhdessä ammattilaisten rinnalla 
kehittämistoimintaan. Kokemusasiantuntijat tarjoavat myös vertaistukea, jolloin ammattilai-
sen sijaan heidän kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden kohteena on asiakas. Kokemus-
asiantuntijuuteen liittyy myös ns. näennäisosallistumista, eli käytännössä palveluiden käyttäji-
en ideat eivät siirry eri syistä käytännön toimintaan.  

Kun kysymyksessä on marginalisaation erikoiskysymyksiin liittyvä tutkimus, minua kiinnos-
taa selvittää myös onko kokemusasiantuntijuudella aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus-
ten ja käsitysten mukaan aktivoiva, voimaninuttava, aktiiviseksi kansalaiseksi, toisin sanoen 
marginaalista asiatuntijaksi tekevä elementti. Alustavana pyrkimyksenäni on myös tiedontuo-
tannon näkökulmasta kuvata analyysissä sitä, millä tasolla tällä hetkellä kokemusasiantunti-
juutta toteutetaan (holistisen ja/tai hierarkkisen) kehyksen mukaan. Tutkimuksen ja mielen-
kiintoni kohteena on palveluiden käyttäjien osallistuminen aikuissosiaalityön kehittämiseen, 
jolloin rajaan tutkimuksen ulkopuolelle vertaistoiminnan.  

Tutkimuskysymyksillä haen kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta vastausta kysymyksiin; 
mitä kokemusasiantuntijuus on ja miten kokemusasiantuntijoiden tietoa käytetään aikuissosi-
aalityön kehittämisessä ja mikä merkitys kehittämistyön osallistumisella on yksilölle. Käytän 
tutkimuksessani fenomenografista lähestymistapaa, koska se sopii käsitysten tutkimiseen. Ai-
neisto kerätään fokusryhmä-haastatteluilla ja analysoidaan nelivaiheisesti. 
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Luottamuksensa menettäneiden asiakkaiden toimijuus sosiaalityössä 
Ritva Liukonen  
 

Ammatillisen lisensiaatin työn aihealueeksi on muotoutumassa sosiaalitoimeen pettyneiden 
asiakkaiden kertomukset asiakkuudestaan, heidän sille antamista merkityksistä ja kokemuk-
sistaan sosiaalitoimen asiakaskunnan reunamilla olosta, marginaalisuudesta suhteessa asiak-
kaiden ytimeen. Toisena äänenä työssä tulisi kuulla näitä asiakkaita työssään kohdanneiden 
työntekijöiden määrityksiä vaikeasta asiakkuudesta, joiden kanssa toimiminen vie energiat ja 
joiden määrittyminen kulkee osin perimätietona työntekijältä toiselle. Työn aihe nousee sosi-
aaliasiamiehen työn dikotomiasta asiakkaan ja työntekijän välissä. Sosiaaliasiamiehet kohtaa-
vat työssään neljän tasoisia asiakkuuksia. Ensimmäinen luokka yhteydenottajista on puhtaasti 
epätietoisten asiakkaiden ryhmä, he haluavat tietoa sosiaalipalveluista ja miten niitä voi saada. 
Toisena luokkana ovat epäluuloiset, jotka ovat jo löytäneet palveluita, mutta haluavat tarkas-
taa, menikö kaikki palvelussa sääntöjen ja lakien mukaan. Kolmantena luokkana ovat palve-
luun pettyneet asiakkaat, he ovat kokeneet yksittäisen huonon palvelukokemuksen tai yksit-
täisen työntekijän huonon kohtelun. Neljäntenä luokkana erottautuu sosiaalitoimeen monipuo-
lisesti pettyneet asiakkaat. Heitä voisi kutsua myös nimellä vaikea asiakas, ellei se olisi niin 
leimaavaa. He ovat kokeneet mielestään huonoa palvelua niin usein, että koko sosiaalihuolto 
on alkanut näyttämään epäilyttävältä, eikä heillä ole uskoa siihen, että heidät kohdattaisiin 
kokonaisena tai autettaisiin. Heidän kanssaan ajautuu aikaa myötä vastahankaan työntekijä 
toisensa jälkeen. Heidän kokemuksensa omasta roolistaan on kuitenkin mielenkiintoinen, sillä 
usein heillä on kapasiteettia tehdä valituksia ja pyrkiä vaikuttamaan asioihin. He kokevat ole-
vansa asiakkuuden reunamilla, vääränlaisia asiakkaita sosiaalitoimelle, asiakkaiden marginaa-
lissa.  

Kyseinen tutkimusaihe hakee vielä tässä esityksessä muotoaan ja tutkimuskysymystä, mutta 
siitä on tarkoitus tulla ammatillisen lisensiaatin työn tutkimussuunnitelma. Teoreettinen viite-
kehys noussee sosiaalisen konstruktivismin ajatuksista, sillä näen vahvasti merkitykselliseksi 
sen, miten ihminen sanoin ja vuorovaikutuksessa tuottaa todellisuutta. Aihetta on tarkoitus lä-
hestyä haastatteluin tai vaihtoehtoisesti asiakkuustarinoiden kautta. Tutkimusmenetelmä on 
vielä päättämättä, jossain määrin diskurssianalyyttinen lähestyminen kiinnostaa.  

Tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa vaikeaksi määrittyvien asiakkaiden suhteesta sosiaali-
toimeen. Syy aiheen valinnalle on käytännöllinen – monesti nämä asiakkaat määrittyvät pois 
sosiaalitoimen painopisteasiakkuuksista, mutta vievät moninaisin valitus- ja kanteluprosessein 
paljon työskentely aikaa. Olisiko heidän osallisuuttaan mahdollista lisätä ja sitä kautta helpot-
taa asiointia? 
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Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen 
menetelmänä 
Heidi Muurinen ja Iikka Lovio 
 

Kokeilemista ja ideoiden mallintamista prototyypeiksi on alettu käyttää perinteisen koneiden, 
laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelun lisäksi myös palveluiden muotoilussa. Kokeileminen 
perustuu pragmatistiseen ajatteluun ihmisen vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Ensin 
ihminen toimii ja sen myötä altistuu toimintansa ympäristölle tuottamille seurauksille. Arjen 
kokeilevassa toiminnassa syntyneen tiedon pohjalta ihminen muodostaa uusia olettamuksia ja 
testattavia hypoteeseja. Tieteellisen tutkimuksen kokeelliset menetelmät ovat jatkumo arjen 
kokeiluille. 

Olemme tutkineet, mitä kokeileminen ja ideoiden mallintaminen prototyypeiksi voi tarjota so-
siaalipalveluiden kehittämisen ja käytäntötutkimuksen menetelmänä. Empiirinen aineisto 
muodostuu osana Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan Hyvän olon tila -
hanketta (2012–2013) tehdyistä kuudesta kokeilucasesta, joita on ollut mukana toteuttamassa 
sosiaalialan työntekijöitä, palvelunkäyttäjiä, yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita se-
kä tutkijat itse. Kyseessä on toimintatutkimuksellinen lähestymistapa. Tutkimusaineisto muo-
dostuu kuudesta kokeiluihin osallistuneiden työntekijöiden yksilö- ja ryhmähaastatteluista ja 
kuudesta palvelunkäyttäjien lyhythaastattelusta sekä tutkijoiden omista havainnoista. Aineisto 
on analysoitu sisällön analyysillä. 

Kokeilemisen vahvuutena sosiaalipalveluiden kehittämismenetelmänä on, että se mahdollistaa 
työntekijöiden ja palvelunkäyttäjien varhaisen osallistumisen ja keinon yhteissuunnittelulle. 
Ideoiden nopea testaaminen tuo suunnittelun asiakasrajapintaan. Tätä voidaan pitää eettisesti 
perusteltuna tapana vahvistaa palvelunkäyttäjien toimijuutta sekä tuottaa uudenlaista toimin-
takulttuuria sosiaalipalveluihin.    

Visualisoidun idean näkeminen helpottaa kokemusten sanoittamista ja tuottaa toisenlaista tie-
toa kuin perinteinen tutkimushaastattelu.  Käytäntötutkimuksen menetelmänä jo yksittäinen 
kokeilu voi paljastaa paljon tutkittavasta asiasta ja on nopea tapa tuottaa tietoa myös asioista, 
joiden sanoittaminen on vaikeaa. Kokeellisessa toiminnassa on myös mahdollista tutkia pu-
humattomien ei-inhimillisten asioita ja esineitä toimijuutta. 

Kehittämismenetelmänä kokeilemisen ja prototyyppien mallintamisen etuna on, että ne ovat 
kevyitä toteuttaa ja toimintaan liittyminen on helppoa. Tämä kuitenkin edellyttää kokeilupro-
sessin johtajuutta joltakin mukana olevista toimijoista. Vaikka koko työyhteisö ei osallistuisi 
kokeiluun, on sen tuki toiminnalle tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että kokeilun toteuttajat ja ylei-
sö ovat ymmärtäneet kokeilemisessa olevan kyse reflektoinnista ja epäonnistumisistakin op-
pimisesta. Epäonnistumisten näkemistä onnistumisina voidaan pitää voimauttavana. 
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Lapsen toimijuus ja osallisuus kouluhyvinvoinnin kehittämisessä – Esimerkkinä Moni-
toimijuus koulussa -hanke  
Marja Pulju  
 

Lapsen asema tiedon tuottajana, aktiivisena toimijana sekä hyvinvointipalvelujen kehittäjänä 
on ollut pitkään näkymätön sosiaalityössä. Myönteisiä ensiaskeleita on kuitenkin otettu, mikä 
näkyy lapsen kokemustiedon hyödyntämisenä palveluita kehitettäessä sekä tieteellisenä ym-
märryksenä lapsikeskeisen tiedon merkittävyydestä. Arvostus lapsen asiantuntijuutta kohtaan 
on kasvanut. Haasteeksi nousee se, miten lapsen elinpiiriin kuuluvat institutionaaliset palvelu-
järjestelmät omine normatiivisesti ohjattuine tavoitteineen taipuvat laajentamaan ja jakamaan 
omaa toimijuuttaan. Miten ja millä tavoin lapsen toimijuus asemoituu ja löytää paikkansa? 
Millaista on aito, yhteinen toimijuus, kun viitekehyksenä on lapsen arkinen institutionaalinen 
kehitysympäristö, koulu? Esityksessä tarkastellaan lapsen toimijuutta kouluyhteisössä erityi-
sesti siitä näkökulmasta, millaisia eettisiä kysymyksiä se herättää ja millaista kehittämistyötä 
sen äärellä tehdään.      

Lapsen kouluhyvinvoinnin ja toimijuuden vahvistaminen on yksi keskeinen tavoite Monitoi-
mijuus koulussa – hankkeessa. Kasvatustieteitä ja sosiaalityötä yhdistävän hankkeen lähtö-
kohtana on kehittää koulun hyvinvointia yhteisöllisin ja osallistavin menetelmin; yhdessä 
toimimalla. Koulua kehitetään yhteisölliseksi ja inklusiivista toimintakulttuuria edistäväksi. 
Kehittämistyö luo avauksia uudenlaisille, monitieteisyyteen pohjautuville toimintatavoille, 
joilla vahvistetaan lasten, heidän perheidensä ja kouluyhteisön hyvinvointia, osallisuutta sekä 
ehkäistään syrjäytymistä.  

Hyvinvointi todentuu hankkeessa toiminnallisena käsitteenä. Lapsen hyvinvointia ja sosiaalis-
ta toimijuutta edistetään monipuolisesti, promootio- ja preventiotasoisina työskentelyinä. Tä-
mä tarkoittaa, että suurin osa hankkeen toiminnoista koskee kehittämisympäristönä toimivan 
koulun kaikkia lapsia. Temaattisen toiminnan ohella harjoitellaan mm. yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaitoja sekä tuetaan lapsen kasvua myös kuntouttavana työskentelynä. Lapsen asemaa 
toiminnan subjektina kunnioitetaan ja lapselle annetaan ikä- ja kehitystason mukaisia mahdol-
lisuuksia, voimavaroja ja vastuita oman toimijuutensa rakentamiseen. Lapsella ja vanhemmal-
la on oikeus valita oman toimijuutensa ja osallistumisensa aste. Tämä on myös lapsen ja per-
heen yksityisyyttä ja omaehtoista päätöksentekoa kunnioittava asia, ja siten myös eettinen pe-
rusta.         

Tulevaisuuteen katsominen herättää huolenaiheita. Miten tulevaisuuden koulujen toiminta-
kulttuuriin saisi sisältymään sellaista toimijuusasennetta, jossa tiedostetaan lapsen toimijuu-
den tuottama rikkaus ja lapsen tiedon ainutlaatuisuus? Alustavat havainnot kehittämistyöstä 
osoittavat, että kun lapsi otetaan mukaan suunnittelemaan heitä koskevaa toimintaa, he myös 
sitoutuvat siihen, toimivat aktiivisesti ja kehittävät kollektiivista hyvinvointia. Tähän mennes-
sä kerätyt lasten arvioinnit osoittavat, että toimintoihin osallistumisen koetaan vahvistavan 
omaa hyvinvointia.    

Toimintatutkimuksellisessa hankkeessa lapsilla on keskeinen tiedontuottajan asema; he ovat 
toimintojen suunnittelijoita, toteuttajia ja arvioijia. Lapset toimivat myös tiedon tuottajina 
hankkeeseen kiinnittyvissä tutkimuksissa. Tiedon kerääminen, analysointi ja tulkitseminen 
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avaavat pohtimaan tutkimuseettisiä kysymyksiä. Lapsen tietoa on lähestyttävä sensitiivisin 
tutkimusmenetelmin, jotka huomioivat lasten erityisyyden ja tiedon tuottamisen mahdollisuu-
den eri tavoin (esim. piirtäminen, narratiiviset menetelmät). Lapsen toimijuuden pohtiminen 
sekä arkisen kohtaamisen että tiedontuotannon tilanteissa kiinnittävät keskustelun aina pu-
heeksi sosiaalityön eettisistä valinnoista, periaatteista ja arvoista. Sosiaalityö on hyvinvointi-
työtä, ja erityisesti lasten parissa toteutuvassa sosiaalityössä korostuvat hyvinvointieettiset 
lähtökohdat.  

 

 

Vammaissosiaalityön etiikka ja toimijuus  
Merja Tarvainen 
 

Osallisuus ja toimijuus tulevat määritetyiksi ja koetuiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Myös vammaisuuden määrittely on kontekstuaalista, sosio-kulttuurisesti sidoksista: vammai-
suutta määritellään ja on määritelty eri tavoin eri aikoina ja eri paikoissa. Yhteiskunnallinen ja 
sosiaalinen ymmärrys ihmisestä, toimijuudesta ja osallistumisen ehdoista heijastuu osaltaan 
yhteiskunnallisissa käytännöissä, kuten esimerkiksi palvelujärjestelmissä ja erityisesti sosiaa-
lityössä. Vammaisuuden sosiaalitieteellinen tutkimus, ml. vammaissosiaalityön tutkimus, on 
verraten uusi tutkimuksellinen avaus, jossa eettiset kysymykset ovat keskeisesti läsnä. 

Vammaissosiaalityö ja vammaispolitiikka ovat lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan globaaleja. 
Esimerkiksi Suomessa vammaispolitiikkaa 2000-luvulla puitteistavat kansainväliset ja eu-
rooppalaiset linjaukset. 2000-luvun Suomessa vammaispolitiikan keskeiset lähtökohdat ja ta-
voitteet kiteytyvät kolmeen oikeusperustaiseen ulottuvuuteen. Ne ilmenevät oikeuksina yh-
denvertaisuuteen ja osallisuuteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Palveluilla on 
keskeinen merkitys yhteiskunnallisen osallisuuden toteutumisen rakentajana. Ne tukevat toi-
mijuutta ja vahvistavat osallisuuden rakentumista. Täten usein juuri sosiaalityöllä voi olla 
keskeinen rooli näiden mainittujen tarpeellisten palveluiden ja tukitoimien tuottamisessa ja 
tarjoamisessa sekä osallisuuden (inclusion) ja toimijuuden vahvistamisessa (empowerment). 
Sosiaalityön rooli on tällöin sekä sosiaalieettinen että juridinen. 

Puheenvuorossa pohditaan toimijuuden ja tiedon sekä etiikan ulottuvuuksia vammaissosiaali-
työssä. Tällöin vammaissosiaalityötä tarkastellaan kohtaamisen etiikan, oikeuksien ja palve-
luiden vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä avataan keskustelua monitieteisen tiedonmuo-
dostuksen ja moniammatillisen toimijuuden verkostojen merkityksistä vammaissosiaalityön 
konteksteissa. Vammaissosiaalityössä ja sen eettisessä reflektiossa kohtaavat sekä monitietei-
nen ja -toimijainen tieto (ml. kokemustieto) että moniammatillinen ja -toimijainen (ml. asiak-
kaan toimijuus) yhteistyö. Esityksessä tarkastellaan myös erilaisten tietoperustojen vuoropu-
helun merkitystä eettisesti sensitiivisissä kohtaamisissa, joka on merkityksellistä niin vam-
maissosiaalityössä kuin muissakin toimijuutta rakentavissa vuorovaikutuksellisissa kohtaami-
sissa. 

Avainsanat: ihmisoikeudet, osallisuus, vammaissosiaalityö, etiikka, toimijuus 
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7. Sosiaalityön arvot ja eettinen perusta 
Vetäjät: Aini Pehkonen ja Marja Väänänen-Fomin 

 

Arvot ja ammattietiikka ovat koetuksella hyvinvointivaltion murroksessa. Joudumme yhä 
useammin ja uudenlaisissa tilanteissa punnitsemaan yhteiskunnallisia arvoja ja niiden suhdet-
ta sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, arvioimaan omaa toimintaamme ja tekemiämme valinto-
ja. Toivomme tähän työryhmään esityksiä käytännön toimijoilta, perus- ja jatko- opiskelijoilta 
ja tutkijoilta. Esitykset voivat olla kokemuksellisia puheenvuoroja, tutkimusideoita, alustavia 
tutkimustuloksia tai valmiin tutkimuksen esittelyä.  
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Työryhmän 7 abstraktit 
 
Asiakasarvo ja lastensuojelun sijaishuollon hankintojen päätöksenteko 
Anne Frimodig, YTM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto 
annef(at)uef.fi 
 
Sosiaalialan ammattietiikka rakentuu suhteessa laajempaan systeemiin 
Elina Ikonen, YTM, sosiaalityöntekijä, opettaja, jatko-opiskelija, Sosiaalialan ammattieettisen 
lautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja 
ikosenelina(at)gmail.com 
 
Sosiaalityön ammattietiikka ja käytännön opetus: Aikuissosiaalityöntekijän ja sosiaali-
työn opiskelijan näkökulmasta 
Suvi Krok, YTT, yliassistentti, Tampereen yliopiston Porin yksikkö 
suvi.krok(at)uta.fi 
 
Sosiaalityön yliopisto-opiskelijoiden ammatillinen kasvu: ”Tuskin minusta tulee täy-
sinoppinutta sosiaalityöntekijää koskaan” 
Merja-Hannele Kukkonen, YTM, lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
merjs(at)student.uef.fi 
 
Asiakkaiden osallisuus ja katutason työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä  
Kati Närhi, YTT, Tuomo Kokkonen, YTL ja Aila-Leena Matthies, YTT, Kokkolan yliopisto-
keskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto 
kati.narhi(at)chydenius.fi, tuomo.kokkonen(at)chydenius.fi, aila-
leena.matthies(at)chydenius.fi 
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Asiakasarvo ja lastensuojelun sijaishuollon hankintojen päätöksenteko 
Anne Frimodig 
   

Ammatillisen sosiaalityön tärkeimpänä lähtökohtana pidetään omien arvojen tiedostamista ja 
kykyä pysähtyä eettisten kysymysten äärelle. Lastensuojelun sijaishuollonpalvelua hankittaes-
sa tehdään viranomaispäätös, jolla on usein vaikutusta pitkälle asiakkaan tulevaisuuteen. Tut-
kimukseni tarkoituksena on selvittää lapsen sijoituksesta vastaavien viranhaltioiden päätök-
sentekoon liittyviä tekijöitä, kun punnitaan lapsen edun mukaista sijoituspäätöstä ja päätöksen 
merkitystä asiakkaalle. Tutkimusintressiäni ohjaavat muun muassa seuraavat kysymykset: 
tuotetaanko palveluhankinnalla asiakkaalle arvoa (asiakasarvoa), ja missä määrin viranhaltijan 
eettiset pohdinnat vaikuttavat päätöksentekoon?  

Lapsen ja nuoren sijaishuollon järjestäminen voidaan toteuttaa suostumuksellisena tai tahdon-
vastaisena huostaanottona, avohuollon tukitoimen sijoituksena tai kiireellisenä sijoituksena si-
joitustarpeen mukaan. Eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa tulee edetä kyseisen sijoitusprosessin 
mukaisesti päämääränä aina lapsen oikeudet ja lapsen etu. Itse sijaishuollon päätöksenteko-
prosessia voidaan kuvata monien eri tekijöiden summaksi: päätöksentekoa ohjaa lainsäädäntö, 
mutta siihen vaikuttavat myös viranomaisen tiedot, tunteet ja moraali, joiden merkitys koros-
tuu entisestään puututtaessa ihmisen perusoikeuksiin. Viranomaisen toiminnan tulee olla eet-
tisesti kestävää, hyväksyttävää ja ymmärrettävää, sillä punnittaessa vanhemmuuden riittävyyt-
tä lastensuojelussa, liikutaan alueella, jossa vaaditaan herkkyyttä havaita eri tekijöiden – myös 
henkilökohtaisten tekijöiden – vaikutukset päätöksentekoon. Viime kädessä kyse on moraali-
sesta kannanotosta ja arviosta, joka perustuu viranomaisen inhimilliseen toimintaan ja näke-
mykseen riittävän hyvästä elämästä ja lapsen oikeuksista.  

Kyseinen lastensuojelun sijaishuollon päätöksentekoon liittyvä tutkimukseni sijoittuu sosiaa-
lipalvelujen käytännön tutkimuskenttään. Tutkimustyöni on osa Lappeenrannan teknisen yli-
opiston rahoittamaa hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Ky-
seinen hanke on nimeltään Asiakasarvoa lisäävä innovatiivinen julkinen palveluhankinta sosi-
aali- ja terveysalalla1. Tässä hankkeessa tutkimuksen kohteena ovat julkisen sektorin palvelu-
hankinnat sosiaali- ja terveysalalla. Hankkeen aikana – tammikuussa 2014 – on tarkoitus to-
teuttaa kysely, joka kohdistetaan lastensuojelun sijaishuollon hankinnoista päättäville viran-
omaisille. Myöhemmin täydennän tutkimustani haastattelemalla lastensuojelun sijaishuollosta 
vastaavia viranomaisia. 

Avainsanat: päätöksenteko, lapsen etu, asiakasarvo, lastensuojelupalvelujen hankinta ja si-
jaishuolto. 

 

 

 

 

Sosiaalialan ammattietiikka rakentuu suhteessa laajempaan systeemiin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tutkimussuunnitelma 2012: Hallikas, Kaljunen, Lintukangas, Hämäläinen & Pehkonen. 
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Elina Ikonen 
 

Sosiaalityön arvot ja eettinen perusta on vahvasti yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ilmiö, jo-
ka kiinnittyy työntekijänäkökulmasta ammattietiikka -käsitteeseen.  Sosiaalityön ammat-
tietiikkaa voidaan tarkastella systeemiteoreettisesti2 osana yhteiskunnallista kontekstia ja suh-
teessa muihin järjestelmiin ja organisaatioihin.  Niistä voidaan nostaa esiin: a. sosiaalialan si-
säiset kansalliset ja kansainväliset organisaatiot sekä sosiaalialan muut ammattiryhmät (lähi-
hoitajat ja sosionomit (AMK)) b. terveydenhuoltojärjestelmä c. laki- ja talousjärjestelmä. 

Sosiaalityön ammattietiikka rakentuu suhteessa ympäristöön, peilaten omia erityispiirteitä 
suhteessa muihin järjestelmiin.  

Sosiaalityön käytäntö rakentuu moniammatillisen yhteistyön kautta, jota sosiaalialan tehtävä-
rakenneuudistus jatkuvasti kehittää. Taustalla vaikuttaa näkemys sosiaalityö -käsitteen sisäl-
löstä, Suomessa ei ole vielä muodostunut täysin yhtenevää käsitystä käsittääkö sosiaalityö 
myös sosionomien (AMK) työn. Käytännöntyön kannalta erona on, että sosiaalityöntekijän 
tehtävissä painottuu juridis-hallinnolliset tehtävät ja sosionomin (AMK) työhön kuuluu vah-
vemmin pedagoginen ja ohjauksellinen ulottuvuus sekä asiakkaan arjessa tehtävä työ. Tämän 
vuoksi on syytä pohtia käytämmekö yläkäsitettä sosiaalityön ammattietiikka vai sosiaalialan 
ammattietiikka.   

Sosiaalialan ammattieettinen ohjeisto3 perustuu kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestö 
IFSW:n eettiseen ohjeistoon. Toinen keskeinen organisaatio on Etene4 , joka tuo tarkasteluun 
rinnalle terveydenhuoltojärjestelmän. Terveydenhuollon ja erityisesti lääketieteen eettiset 
neuvottelukunnat ovat kehittyneempiä verrattuna muiden alojen ammattietiikkaan. Keskeistä 
on pohtia, mitä yhtenäisyyksiä ja eriäväisyyksiä on huomioitava sosiaaliseen ja terveyteen liit-
tyen ilmiöiden eettisessä tarkastelussa rinnakkain.   

Tänä päivänä hyvinvointialojen ammattietiikka altistuu entistä enemmän myös sen ulkopuoli-
sille logiikoille.  Markkinoistuminen ja juridisoituminen vaikuttavat sosiaalityön rakenteisiin 
ja sitä kautta myös yksittäisen työntekijän ammattietiikkaan. Erityisesti sosiaali- ja terveys-
huollon yksityistäminen, kilpailutus ja tuotteistaminen ovat ilmiötä, jotka haastavat ammat-
tietiikan toteutumisen. Kun sosiaalityö avautuu vieraille logiikoille, on haasteena että sen 
oman autonomian kaventuminen, kun päätöksiä tehdään muiden järjestelmien logiikasta kä-
sin. Sosiaalityöntekijän voi olla mahdotonta toteuttaa ammattietiikkaa sille annetuilla amma-
tillisesti kestämättömillä resursseilla. Toisaalta talous ja lainsäädäntö mahdollistavat puitteet 
tehdä sosiaalityötä, mikä luo myös sosiaalityölle riippuvuussuhteen niihin.  

Keskeiseksi kysymykseksi muodostuu miten rakentaa suhde muihin järjestelmiin, kadottamat-
ta kuitenkaan sosiaalialan ammattietiikan autonomiaa, omaa logiikkaa ja eettistä asiantunti-
juutta. On nähtävissä, että muiden järjestelmien koodit (kuten talous, laki ja terveydenhuolto) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Systeeminäkökulman käyttäminen ammattietiikan analyysissa on saanut inspiraation Niklas Luhmannin sys-
teemiteoriasta ja  Virtasen (2013) artikkelista.  
3 Arki, arvot, elämä, etiikka - Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. 2005. Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta. Helsinki. 
4 Vuonna 2010 sosiaaliala liittyi mukaan Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan eettiseen neuvottelukunta 
ETENE:en.	  
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vaikuttavat vahvasti sosiaalialaan ja ammattietiikkaan. Haasteena on saada resonanssi toimi-
maan myös toiseen suuntaan, jotta sosiaalialan eettinen perusta ja ammattietiikka muodostuisi 
muille järjestelmille merkitykselliseksi informaatioksi. Tänä päivänä erityisesti niukan talou-
den vuoksi tarvitsemme entistä vahvempaa sosiaalialan sisäistä järjestäytymistä, selkeitä eetti-
siä ohjeita, käytäntötutkimustietoa ja sosiaalitaloutta argumentoimaan sosiaalisen puolesta. 

Talentian ammattieettisen lautakunnan laatimat sosiaalialan ammattieettiset ohjeet ovat konk-
reettinen väline sosiaalityöntekijän ja sosionomin (AMK) ammattietiikan tueksi. Ammattietii-
kan perustana on dialoginen kommunikaatio, mitä lautakunta pyrkii edistämään. Dialogin 
osallisiksi tarvitaan edustus kaikilta tahoilta, joita sosiaalialan ammattietiikka koskettaa tai 
jotka luovat sen rakenteita: asiakkaat, käytännön työntekijät, tutkijat, filosofit, poliitikot ja 
hallinnolliset johtajat. Talentian ja sen ammattieettisen lautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ja 
haasteita on vaikuttaminen: ammattieettisen tietoisuuden herättäminen sosiaalialan korkea-
koulutetuissa ja ammatillisesti kestävän työn reunaehtojen toteutuminen suhteessa muihin yh-
teiskunnan järjestelmiin. 

 

 

Sosiaalityön ammattietiikka ja käytännön opetus: Aikuissosiaalityöntekijän ja sosiaali-
työn opiskelijan näkökulmasta 
Suvi Krok 
 

Esityksessä tarkastelen aikuissosiaalityöntekijän ja hänen ohjauksessaan olevan opiskelijan 
antamia merkityksiä sosiaalityön arvoille ja etiikalle.  Esitys on osa tutkimusta, jossa olen 
haastatellut eri sosiaalityön erikoistumisalojen sosiaalityöntekijöitä ja heidän ohjauksessaan 
olevia opiskelijoita.  

Sosiaalityön luonteeseen kuuluu, että jokaiseen päätökseen ja tekoon sisältyy eettistä harkin-
taa. Sosiaalityössä on puitelakeja, mutta ne eivät kerro, miten yksittäisessä tilanteessa tulee 
toimia. Sosiaalityön laaja-alaisuudesta johtuen ei ole myöskään mahdollista kirjoittaa yksi-
tyiskohtaista eettistä ohjeistoa, jonka pohjalta sosiaalityöntekijä voi toimia yksittäisessä tilan-
teessa. Sosiaalityössä etiikan merkitys korostuu yhteiskunnan arvojen muuttuessa tehokkuutta 
ja taloudellisuutta korostavaksi, kun taas perinteiset sosiaalityön arvot ovat sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja pyrkimys parantaa asi-
akkaan hyvinvointia. Näiden eri arvomaailmojen puristuksissa sosiaalityöntekijä joutuu hel-
posti eettisiin ristiriitatilanteisiin.   

Haastattelemani sosiaalityöntekijä pitää aikuissosiaalityössä olennaisena arvona asiakkaan 
kunnioitusta, joka näkyy kärsivällisenä työotteena ja aitona kohtaamisena asiakkaan kanssa. 
Toimeentulotuen pääperiaatteena pidetään asiakkaiden tasa-arvoista kohtelua, mikä merkitsee 
yhtenäisiä toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä myös täydentävän ja ennaltaehkäisevän 
toimeentulotuen yhteydessä. Eettisesti kuormittavaksi sosiaalityön tekee jatkuva organisaation 
muutos, esimiehen tuen puuttuminen ja muun palvelujärjestelmän toimimattomuus. 

Sosiaalityöntekijän tärkeänä pitämä arvo, jonka edelleen haluaa välittää eteenpäin sosiaalityön 
opiskelijalle, on kunnioittaa asiakkaan oman elämän asiantuntijuutta. Sosiaalityön opiskelijal-



62 

	  

le aikuissosiaalityöntekijän työn seuraaminen näyttäytyy oman arvomaailman muuttumisena. 
Sosiaalityön opiskelijalle ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta tasa-arvoisena ja kaikille 
samanlaiset mahdollisuuksien antajana murenee.  

 

 

Sosiaalityön yliopisto-opiskelijoiden ammatillinen kasvu: ”Tuskin minusta tulee täy-
sinoppinutta sosiaalityöntekijää koskaan” 
Merja-Hannele Kukkonen 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida opiskelijoiden ammatillisen kasvun prosessia ylei-
sesti ja erityisesti eettisen ammatillisen kasvun kannalta. Tutkimuksen empiirinen aineisto 
koostuu syksyllä 2012 sosiaalityön opiskelunsa Itä-Suomen yliopistossa aloittaneiden opiske-
lijoiden sosiaalityön eettiseksi ammattilaiseksi kasvamisen kirjoitelmista, opiskelijoiden sosi-
aalityön käytäntö 3:n kurssilla kirjoittamista ammatillisen kasvun kuvauksista sekä opiskeli-
joiden etiikan kurssin kirjoitelmista. 

Sosiaalityön opintoihin hakeudutaan, koska halutaan tehdä vuorovaikutuksellista auttamis- ja 
vaikuttamistyötä, pätevöityä ja kehittyä. Alan hyvä työllisyystilanne ja mahdollisuus hakeutua 
erilaisiin asiantuntijatöihin nousevat myös vahvasti esille opintonsa aloittaneiden kirjoitelmis-
sa. Sosiaalityöntekijän hyveinä opiskelijat pitävät esimerkiksi oikeudenmukaisuutta, empaat-
tisuutta, luotettavuutta, rauhallisuutta, auttamishalua- ja kykyä, yksilöllistä ja asiakasta arvos-
tavaa työotetta. 

Sosiaalityö perustuu tietoon, taitoon ja etiikkaan. Sosiaalityö on vaativa asiantuntija-ammatti, 
jossa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Sosiaalityöntekijällä tulee 
olla taito kohdata haasteellisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita arvostaen ja auttaen. 
Työssä tarvitaan hyvää kuuntelemisen, argumentoinnin ja kirjoittamisen taitoa. Sosiaalityön-
tekijän vuorovaikutus- ja argumentointitaidot korostuvat myös moniammatillisessa työssä. 

Opiskelijat kertovat olevansa sosiaalityöntekijöinä empaattisia, jämptejä, ohjaavia ja asia-
kasystävällisiä. Sosiaalityössä on tärkeää, ettei kohtele asiakasta objektina vaan subjektina. 
Sosiaalityön eettisten ohjeiden tulisi ohjata työtä. 

Harjoittelujen kerrotaan kehittäneen asiakkaan kohtaamisen taitoja sekä dokumentointi- ja ar-
viointitaitoja. Kehittämiskohteina opiskelijoilla ovat muun muassa työmenetelmien opettelu, 
arviointi, ohjaus, asiakastilanteiden hallinta ja eettinen asiakastyö. Tieteen ja tutkimuksen 
paikka hakee useimmilla opiskelijoilla vielä paikkaa omassa osaamisessa. Ne nähdään kui-
tenkin tärkeinä ammatillisuuteen kasvamisessa. Tutkimustiedon ja käytännön kohtaaminen 
pohdituttaa. 

 

 

 

Asiakkaiden osallisuus ja katutason työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä  



63 

	  

Kati Närhi, Tuomo Kokkonen ja Aila-Leena Matthies 
 

Tarkastelemme miten nuorten aikuisten kanssa työskentelevät katutason työntekijät jäsentävät 
asiakkaidensa osallisuuden esteitä yhä monimutkaistuvassa yhteiskunnassa ja palvelujärjes-
telmässä. Osallisuudesta on tullut yksi tärkeä yhteiskunnallinen tavoite jonka avulla pyritään 
löytämään ratkaisuja sosiaalisille ongelmille. Viimeaikaisten hallitusohjelmien ja ministeriöi-
den strategisten papereiden analyysimme perusteella väitämme, että osallisuus ja osallistumi-
nen ovat vahvasti poliittisia, kiistanalaisia ja muutoksessa olevia käsitteitä.  Osallisuutta muo-
toillessa muotoillaan myös kansalaisuutta sekä tasa- ja eriarvoisuutta. Katutason työntekijöi-
den rooli osallisuuspolitiikan konkretisoijina on keskeinen koska he soveltavat lakia, panevat 
täytäntöön poliittisia päätöksiä ja toimivat asiakastyössä eli katutasolla julkisissa organisaati-
oissa.  

Tutkimuksen aineisto koostuu 19 nuorten aikuisten asiakkaiden kanssa työtä tekevän katuta-
son työntekijän ryhmähaastatteluista keväällä 2012. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisen 
sisällönanalyysin avulla. Väitämme, että haastattelemamme työntekijät tiedostavat hyvin osal-
lisuuden ongelmakohdat palveluissa. Osallisuuden esteet paikantuvat yhteiskunnan ja palvelu-
järjestelmän monimutkaisuuteen, toimintatapojen järjestelmälähtöisyyteen ja sen puitteissa jä-
sentyvään palvelujärjestelmän ja asiakkaan kohtaamisen kontekstiin. Harkintavaltaa koetaan 
olevan suhteessa asiakkaisiin, mutta erityisesti ammatillisuuteen ja eettisyyteen pohjautuva 
harkintavalta nähdään yhä enenevämmässä määrin rajautuvan ylhäältä päin tulevan, byro-
kraattisen ja teknisrationaalisen harkintavallan eli portinvartijana toimimisen, taakse. Vaikut-
tamismahdollisuudet suhteessa yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän muutoksiin nähdään ole-
mattomina. 

Kysymys, voiko ammattityön tavoitteiden mukaista työtä toteuttaa lainsäädännöllisesti ja hal-
linnollisesti tiukasti ohjatuissa tilanteissa, näyttää aineiston perusteella edelleen ajankohtaisel-
ta. Aineisto kertoo siitä miten työntekijät samanaikaisesti työskentelevät sekä ylhäältä päin tu-
levan taloudellisen tehokkuuden täyttämän byrokratiatyön että ammattieettisten tavoitteiden 
suuntaisesti. Samaan aikaan on läsnä jatkuva ristiriita työn tavoitteista ja siitä kenen ehdoilla 
ja puolella työtä tehdään. Väitämme aineiston pohjalta, että byrokraattinen harkintavalta ei 
edistä kaikilta osin asiakkaan osallisuutta palvelujärjestelmässä. Tällöin katutason työnteki-
jöiden rooli mahdollistaa asiakkaiden osallisuutta palvelujärjestelmässä näyttää kutistuvan 
yhä pienemmäksi. 
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8. Eettisyys sosiaalialan johtamisessa 
Vetäjät: Sanna Laulainen ja Merja Sinkkonen 

 

Eettisyydellä on erityinen asema paitsi sosiaalialan työssä niin myös sen johtamisessa. Sosiaa-
lialan johtamisessa korostuu toimiminen monialaisissa verkostoissa sosiaalisten ongelmien 
vähentämiseksi. Ei kuitenkaan riitä, että johtaja toimii erityislainsäädännön ja normien edel-
lyttämällä tavalla ja aktiivisesti vaikuttaa osana yhteiskuntapoliittista järjestelmää, vaan hän 
kohtaa ja ratkaisee työssään monenlaisia eettisiä haasteita ja ongelmatilanteita. Niissä johta-
jalta/johtamiselta edellytetään moraalista selkärankaa. 

Tässä työryhmässä (ihmistyön) eettisyyttä tarkastellaan johtamisen ja työyhteisön näkökul-
masta. Mitä eettinen johtaminen ja johtamisen eettisyys tarkoittavat; mitkä ovat sen vaikutuk-
set työyhteisössä? Mitä sisältää oikeudenmukainen tai vastuullinen johtaminen? Entä miten 
johtamisen epäeettisyys voi näyttäytyä sosiaalialalla? 

Kiinnostavaa myös on, mikä on sosiaalialan johtamisen arvoperusta ja mikä ohjaa eettistä 
toimintaa. Miten eettiset ristiriidat ratkaistaan työyhteisöissä? Miten eettistä osaamista voi 
vahvistaa? Entä miten eettinen herkkyys ja/tai eettinen rohkeus näkyvät työyhteisössä? Miten 
muutosta johdetaan eettisesti kestävällä tavalla? 

Työryhmään ovat tervetulleita hyvinkin erilaisia lähestymistapoja ja kriittisiäkin näkökulmia 
edustavat esitykset. Aihetta voi tarkastella käsitteellisesti tai empiirisesti, julkisen tai yksityi-
sen sektorin näkökulmasta ja erilaisia metodeja luovasti käyttäen/soveltaen. Työryhmään va-
rataan aikaa yhteiselle keskustelulle ja toivotaan aktiivista vuoropuhelua osallistujien kesken 
tästä sosiaalialaa haastavasta teemasta. 
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Sosiaalialan johtaminen ja projektityö  
Katja Mikkonen  
 

Johtavan sosiaalityöntekijän työssä työn johtamisen haastetta nousee mm. henkilöstön liikku-
vuudesta, kun etulinjan asiantuntijoita siirtyy projektityöhön ja edelleen takaisin etulinjaan. 
Samanaikaisesti työn alla ovat sekä ”rekrytointirumba” että asiakastyön tavoitteiden saavut-
taminen. Luonnollisesti palveluiden kehittäminen sisäisenä kehittämisprojektina ei aina tar-
koita henkilöstön vaihtuvuutta vaan työtunteja. 

Kuinka johtaa tulostavoitteiden mukaisesti ja samalla mahdollistaa sosiaalityön eettisten peri-
aatteiden toteutuminen, kuten itsenäisyys ja elämänhallinta, syrjäytymisen poistaminen ja asi-
akkaan itsemääräämisoikeus kun on asiantuntijoiden vaihtuvuutta tai kehittämisprojekti ottaa 
oman aikansa? Miten projektityö sijoittuu johtamisen näkökulmasta? Onko ympäröivä projek-
tityö kehittämisen tuki vai este? Tarkastelen aihetta lisensiaatintutkielmani alkuaihiosta käsin 
sekä työkokemukseni pohjalta.  

Projektien tutkiminen kiinnittää tutkimukseni yhteiskunnalliseen muutokseen ja murrokseen 
mitä nyt elämme. Projektit ovat vahva ja näkyvä osa tämän päivän työelämää, osa 
sosiaalipalveluita. Puhutaan jopa projektiyhteiskunnasta. Vallalla oleva yksilön vastuuta 
korostava ajattelu, uusliberalismi ja New Public Management (NPM), tehokkuuden, 
suoritteiden ja tulosten korostaminen näkyvät vahvasti kunnallisessa sosiaalipalvelussa.  Mm. 
aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ehtoja ja sisältöjä muokkaavatkin vallitsevat 
yhteiskuntapoliittiset, hallinnolliset ja taloudelliset diskurssit.  

Yhteiskunnan projektimaistumiseen liittyy myös keskustelu, että mm. kunnalliseen 
aikuissosiaalityön ei tunnu löytyvän riittävästi resursseja. Erilaisiin muutoksiin tähtääviin 
kehittämishankkeisiin sen sijaan on ollut rahaa tarjolla useammin kuin perinteiseen 
perustyöhön. Projektien luonteeseen kuuluu, että niillä on alku ja loppu, ja ovat täten 
määräaikaisia. Projektien työntekijät voivat puolestaan olla määräaikaisissa työsuhteissa, 
pätkätyössä. Projektin päättyessä, asiakkaiden avun tarve ei välttämättä pääty samanaikaisesti. 
Kritiikki kohdistuu erityisesti siihen, että jatkuvuutta ja pysyvyyttä huono-osaisimmille 
kansalaisille tarjoava perusauttamistyö tulee liian helposti korvatuksi projektimuotoisilla 
hankkeilla. Onko tämä eettisesti kestävää kehitystä henkilöstön tai palveluiden käyttäjien 
näkökulmasta? Projektin päättyessä pahimmassa tapauksessa autettavat syyllistetään, he 
leimautuvat vaikeiksi tapauksiksi, vaikka todellinen syy on auttamisjärjestelmän rakenteiden 
muuttumisesta. Sosiaalityön asiakkaiden tulisi saada kokonaisvaltaista kohtaamista ja 
asiantuntijoiden saatavilla oloa. Tämän kuuluisi olla mahdollista kunnallisissa palveluissa 
eettisten periaatteiden perusteella.  Voiko sen korvata projektityö? 

Yli hallintorajojen tapahtuva verkostotyö on moniammatillista. Miltä näyttää ja mitä tuo 
tulleessaan tiivistetty yhteistyö ja yhdentyminen terveydenhuollon kanssa. Sosiaalityö 
tarvitsee vahvaa omien alueiden asiantuntijuutta, jotta se pystyy toimimaan toisten 
professioiden kanssa tasaveroisena kumppanina. Muutoin ongelman ratkaisuvalta voi liukua 
perinteisesti vahvoille lainankäytön, kasvatuksen tai lääketieteen alojen asiantuntijoille. 
Suomalaisen sosiaalityön asema hyvinvointivaltiossa on muotoutumassa uudelleen. Miten 
tämä näyttäytyy sosiaalialan johtamisen näkökulmasta yhteiskehittämisprojekteissa?  
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Tutkin lisensiaatintutkielmassani sosiaalialan ja toisen hallinnonalan kanssa toteutettavia 
yhteisiä kunta-alan kehittämisprojekteja johtamisen näkökulmasta. Tutkimustehtäväni 
lähtökohtana kysyn, että miten projektit tukevat sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön 
kehittämistä johtamisen näkökulmasta? 

 

 

Moraalinen ahdinko julkisen sektorin sosiaalityössä 
Maija Mänttäri-van der Kuip 
 

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi tai pikemminkin heidän työhönsä liittyvä pahoinvointi 
on viime vuosina ollut suosittu tutkimuskohde niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. 
Huolta on herättänyt muun muassa työntekijöiden kokema työuupumus, pula pätevistä työn-
tekijöistä sekä vaikeudet saada pätevät sosiaalityöntekijät pysymään työssään. Kyse ei kuiten-
kaan näytä olevan siitä, että sosiaalityöntekijät ovat huonosti motivoituneita työhönsä ‒ hei-
dän viestinsä on, että he haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta se on tehty vallitsevien reunaehto-
jen puitteissa liki mahdottomaksi. 

Tässä paperissa tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden työssään kokemaa moraalista ahdinkoa 
(moral distress). Moraalisella ahdingolla tarkoitetaan työpahoinvointia, joka liittyy kokemuk-
seen siitä, ettei työntekijä pysty toimimaan oikeana pitämällään tavalla.  Tarkoituksena on 
pohtia moraalisen ahdingon käsitettä julkisen sektorin sosiaalityön kontekstissa, sillä toisin 
kuin hoitotieteissä, käsitettä ei juuri ole käytetty sosiaalityön käytännössä kohdattujen ristirii-
tatilanteiden analysoinnissa. Käsitteen avulla työntekijän moraalista päätöksentekoa on mah-
dollista tarkastella rakenteellisesta näkökulmasta, jossa yhteys myös sosiaalityön johtamiseen 
huomioidaan.  

Lisäksi tarkastellaan työntekijöiden kokemien resurssipuutteiden yhteyttä moraalisen ahdin-
gon kokemukseen. Paperi pohjautuu kyselytutkimukseen, jossa on selvitetty sosiaalityönteki-
jöiden työhyvinvointia ja työssä tapahtuneita muutoksia. Kokonaistutkimuksen perusjoukko 
muodostuu henkilöistä, jotka työskentelevät kunnan, kuntayhtymän tai muun vastaavan julki-
sen organisaation palveluksessa sosiaalityöntekijän tehtävissä ja joiden toimenkuvaan kuulu-
vat aikuissosiaalityön ja/tai lastensuojelun sosiaalityön tehtävät. 

 

 

Aatteellinen ulottuvuus kolmannen sektorin markkinaehtoisessa sosiaalipalvelujen tuot-
tamisessa 
Niina Rantamäki 
 

Tämä esitys tarkastelee perinteisesti kolmannen sektorin toimintaa ohjaaviksi miellettyjen aat-
teellisten toimintaperiaatteiden toteutumista ammattimaisesti sosiaalipalveluja tuottavien or-
ganisaatioiden toiminnassa.   
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Viimeisten vuosikymmenten yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet monin tavoin 
ammattimaista sosiaalipalvelujen tuottamista harjoittavien kolmannen sektorin organisaatioi-
den rooliin ja toimintaan. Uusliberalistisen ajattelutavan rantautuminen suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja etenkin julkishallintoon merkitsi aikaisemmin keskinäiselle luottamukselle ja 
säännölliselle vuorovaikutukselle pohjautuneen kuntayhteistyön yhteistyön korvautumista 
markkinataloudesta adaptoiduilla käytänteillä.  

Samanaikaisesti edellä esitellyn kanssa kolmannen sektorin rooli palvelujen tuottajana on nos-
tettu aikaisempaa keskeisempään rooliin. Palvelutarpeen lisääntyminen sekä julkisen talouden 
kestävyysvaje haastavat nykyistä palvelujärjestelmää ja pakottavat arvioimaan uudelleen eri 
toimijoiden keskinäistä vastuunjakoa. Tässä yhteydessä useasta suunnasta on peräänkuulutet-
tu kolmannen sektorin aktivoitumista. Suurelta osin nämä odotukset pohjautuvat perinteiseen 
käsitykseen kolmannen sektorin organisaatioista joustavina ja monipuolisina toimijoina, joi-
den toiminnalle leimaa-antavaa on kansalaistoimintakytkös sekä pyrkimys yleishyödyllisyy-
teen. 

Tapahtuneet muutokset ovat pakottaneet kolmannen sektorin organisaatiot uudistamaan toi-
mintatapojaan ja ottamaan käyttöön aiemmin julkisen ja yksityisen sektorin ominaispiirteiksi 
miellettyjä toimintatapoja. Tätä kehitystä on kuvattu hybridisaation-käsitteellä. Huolimatta eri 
sektorien toimintaperiaatteiden sekoittumisesta voidaan kuitenkin edelleen eri sektoreiden 
toiminnassa tunnistaa niiden taustalla vaikuttavia ideologisia ydinelementtejä, jotka liittyvät 
organisaatioiden hallintoon, resursseihin sekä toiminnan päämääriin. 

Esitys pohjautuu Pohjois-Suomen erityisvastuualueella toimiville ammattimaista sosiaalipal-
velujen tuottamista harjoittaville organisaatioille tehdyn kyselytutkimuksen tuloksiin. Tutki-
muksella pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

1) Miten kolmannen sektorin organisaatioihin liitetyt toimintaperiaatteet näkyvät ammat-
timaista palvelutuotantoa harjoittavien kolmannen sektorin organisaatioiden arjen käy-
tännöissä? 

2) Millaisia ulkoisia ja sisäisiä haasteita organisaatiot ovat kohdanneet pyrkiessään niitä 
toteuttamaan? 

3) Miten organisaatiot ovat näihin haasteisiin vastanneet? 

Alustavien tutkimustulosten mukaan palveluja tuottavat kolmannen sektorin organisaatiot 
ovat joutuneet luopumaan osasta perinteisiä periaatteita. Erityisen haastavaksi on osoittautu-
nut vapaaehtoisuuden ja ammattimaisen toiminnan yhdistäminen niin palvelutuotannossa kuin 
organisaation hallinnossa. Palvelutuotanto on kuitenkin tarjonnut myös uudenlaisia mahdolli-
suuksia kolmannen sektorin toimijoille luonteenomaisten päämäärien ja tavoitteiden esiin-
tuomiseen. Etenkin tämä koskee niiden tapaa tehdä arkipäivän asiakastyötä mutta myös palve-
lujen ostajien kanssa käytäviä keskusteluja. 
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Johtajan merkitys sosiaalityöntekijän sananvapauden toteutumisessa 
Laura Tiitinen  
 

Sosiaalialan työntekijöiden sananvapaus alaan liittyvistä yleisistä keskustelunaiheista on hau-
ras. Työnantajaorganisaation johtaja on merkittävässä asemassa vaikuttamassa työntekijöiden 
sananvapauden toteutumiseen. Tutkimukseni mukaan johtaja voi kannustaa tai estää työnteki-
jöiden julkista toimintaa, jättää julkiseen viestintään liittyvät asiat heitteille sekä käyttää vies-
timättömyyttä yhtenä asiakasmäärän rajoittamisen keinona.  

Väitöskirjatutkimukseni empiiriseen aineistoon on haastateltu 19 sosiaalialan työntekijää, jot-
ka kuvailevat kokemuksiaan työhön liittyvästä julkisesta viestinnästä. Työntekijät kokevat 
julkisen viestinnän olevan yksi työskentelymenetelmä, jonka avulla voi osallistua paikalliseen 
tai valtakunnalliseen sosiaalialaan liittyvään keskusteluun. Työntekijöiden työnantajaorgani-
saatioissa julkiseen viestintään suhtaudutaan vaihtelevasti; julkiseen viestintään voidaan kan-
nustaa, mutta toisaalla julkinen viestintä kielletään, sitä ei sallita toteutettavaksi työajalla, 
viestimisestä tehdään luvanvaraista ja organisaatiokriittisestä julkisesta viestinnästä kostetaan 
antamalla erilaisia sosiaalisia rangaistuksia.  

Työntekijät käyttävät usein julkista viestintää viimesijaisena keinonaan hakea muutosta jo-
honkin organisaation sisäiseen kestämättömään tilanteeseen. Työntekijöiden sananvapausrik-
komuksia ja organisaatiokriittistä julkisuutta voidaan ehkäistä mahdollistamalla työyhteisön 
sisäinen kriittinen keskustelu ja kehitysrakenteet.  
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9. Sosiaalityön dokumentoinnin ja asiakastietojärjestelmien etiikka 
Vetäjät: Jenni-Mari Räsänen ja Tarja Vierula 

 

Dokumentointia on pidetty merkityksellisenä sosiaalityön asiakastyön tekemisen kannalta jo 
vuosikymmeniä. Ajan myötä dokumentoinnille on asetettu yhä uusia tehtäviä ja vaatimuksia. 
Asiakastietojärjestelmien kehittäminen on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, mitä 
dokumentointina tällä hetkellä tehdään. Asiakastietojärjestelmät ja dokumentointi ovat olleet 
vahvasti esillä viimeaikaisessa sosiaalityön tutkimuksessa ja käytäntöjen kehittämisessä. Täs-
sä yhteydessä eettisten kysymysten pohdinta eri toimijoiden näkökulmista on kuitenkin jäänyt 
toistaiseksi melko vähäiseksi tai yksipuoliseksi. Missä määrin esimerkiksi asiakkaiden ja 
työntekijöiden näkemykset tulevat huomioiduiksi dokumentointia ja asiakastietojärjestelmiä 
koskevissa tutkimuksissa ja yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa? 

Etiikan, dokumentoinnin ja asiakastietojärjestelmien kytköksen voi ymmärtää monin eri ta-
voin. Voidaankin kysyä, mikä tekee sosiaalityön asiakastietojärjestelmistä, dokumentoinnista, 
asiakirjoista sekä niihin liittyvistä käytännöistä, tutkimuksesta tai kehittämistyöstä eettistä tai 
epäeettistä? Aihepiiriä voi tarkastella esimerkiksi asiakkaan, työntekijän tai eri toimintaympä-
ristöjen lähtökohdista. Toivomme työryhmään kyseistä tematiikkaa eri suunnista lähestyviä 
tutkimukseen tai käytäntöön perustuvia esityksiä. 
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Työryhmän 9 abstraktit 
 

Vammaissosiaalityön palvelusuunnitelmat osana sosiaalityön käytäntöjä ja vallan dis-
kursseja 
Anu Autio, KM, sosionomi AMK, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
anu.autio(at)thl.fi 
 
Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi eettisenä kysymyksenä 
Sanna Blomgren, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
sanna.blomgren(at)thl.fi 
 
Toimintatutkimus dokumentoinnin kehittämisestä sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden 
yhteistyönä 
Anne Saarela, YTM, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto 
anne.saarela(at)chydenius.fi 
 
Lastensuojeluasiakkuus kerrottuna ja institutionaalisesti dokumentoituna – äitien nä-
kökulma 
Tarja Vierula, YTM, tutkija, Tampereen yliopisto 
tarja.vierula(at)uta.fi 
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Vammaissosiaalityön palvelusuunnitelmat osana sosiaalityön käytäntöjä ja vallan dis-
kursseja 
Anu Autio 
 

Sosiaalityön käytännöt muodostuvat puheesta ja teksteistä. Vammaisten sosiaalityössä tätä 
puhetta ja tekstiä muodostavat myös muiden alojen ammattilaiset, etenkin lääkärit ja toiminta-
terapeutit. Palvelusuunnitelma on osa vammaissosiaalityön kehittyviä käytäntöjä. Palvelu-
suunnitelmassa tulisi todentua asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteinen ymmärrys siitä, mil-
laisia tarpeita asiakkaalla on ja miten niihin voidaan vastata. Merkityksellistä kirjaamisen käy-
täntöjen tarkastelussa onkin juuri se, millainen tieto määrittyy arvokkaaksi.  

Osassa tarkastelemiani palvelusuunnitelmia näkyi vahvasti tukeutuminen lääketieteellisiin 
termeihin ja medikaaliseen näkökulmaan vammaisuudesta. Millaisen roolin asiakkaan ääni 
saa tämän asiantuntijapuheen seassa? Aina ei riitä, että asiakas kertoo vaikeuksistaan ja että 
hän tarvitsee apua ruoan laitossa, liikkumisessa ja siivoamisessa – tämän täytyy tulla ilmi joko 
lääkärin tai toimintaterapeutin lausunnossa. Asiantuntijan tulee todentaa, että asiakas puhuu 
totta tai että hänen yksilöllinen, subjektiivinen kokemuksensa on totta myös objektiivisesti 
tarkasteltuna. 

Palvelusuunnitelmissa käytetyt käsitteet voivat joko rakentaa ymmärrystä ja luottamusta sosi-
aalityöhön tai toisaalta erillisyyttä muista ihmisistä ja tavallisesta arjesta. Palvelusuunnitel-
missa tavallisesti käytettyjä käsitteitä olivat mm. siirtymiset, vaatehuolto, päivittäiset toimet, 
kodinhoidolliset tehtävät, asiointi tai lääkkeidenjako. Käsitteet sijoittuvat palvelujen kielimaa-
ilmaan eivätkä ole tavallisia arjen käsitteitä. Vastapainona osassa suunnitelmista käytettiin kä-
sitteitä kotityöt, pyykinpesu, siivous, asioiden hoitaminen, ruoanlaitto. Millaisen kuvan valitut 
käsitteet antavat vammaisen asiakkaan arjesta? Luovatko ne normaaliutta vai poikkeavuutta? 
Ovatko nämä käsitteet sosiaalityön käsitteitä vai jonkun muun ammattialan käsitteitä? Haluan 
haastaa sosiaalityöntekijöitä siirtämään diskurssien kautta valtaa vammaisalalla lääketieteestä 
sosiaalityöhön ja toisaalta asiakkaan kokemuskieleen. 

Aineistoni perusteella palvelusuunnitelma näyttäytyy sosiaalityöntekijän työvälineenä, jonka 
avulla voidaan kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne ja avun tarve. Sosiaalityöntekijät ovat si-
toutuneita palvelusuunnitelmaan, mutta sen laadukkaaseen tekemiseen ei koeta olevan aikaa. 
Jos suunnitelmien puutteita halutaan korjata, olisi puututtava tekstien tekemisen tapoihin ja 
edellytyksiin. Kehittämistyössä tulisi varmistaa, että asiakastyön ammattilaisilla on riittävästi 
mahdollisuuksia vaikuttaa asiakastekstien laatuun.  

Abstraktiehdotus perustuu käytäntötutkimukseeni ”Helsingin vammaisten sosiaalityön palve-
lusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi” vuodelta 2013. Tutkimukseni tarkasteli, mitä sosi-
aalityöntekijät pitävät tärkeänä kirjata ja mitä he tosiasiallisesti kirjaavat palvelusuunnitel-
miin. Tutkimusaineistona toimi 30 vammaispalvelun palvelusuunnitelmaa sekä kysely, johon 
vastasi 11 sosiaalityöntekijää. 
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Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi eettisenä kysymyksenä 
Sanna Blomgren 
 

Sosiaalityön ammattilaisen eettisenä velvoitteena on toimia asiakastyössä niin, että työskente-
ly lisää tai ainakin ylläpitää asiakkaan hyvinvointia. Tämä varmistetaan sillä, että ammattilai-
set noudattavat työskentelyssään sosiaalityön keskeisiä eettisiä periaatteita kuten ihmisarvoa, 
asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Jotta sosiaalityö olisi eettisesti kes-
tävää, pitää työskentelyn lunastaa lupauksensa myös siitä, että pitkällä tähtäimellä asiakkaan 
hyvinvointi paranee. Tällöin tulee keskeiseksi sosiaalityön dokumentointi ja sosiaalityössä ai-
kaansaatujen vaikutusten arviointi. Oman työn vaikutusten arviointi ja työn kehittäminen vas-
taamaan asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla on osa eettisesti kestävää ja 
vastuullista sosiaalityötä.  

Sosiaalityötä dokumentoidaan jo paljon erilaisiin tietokantoihin, mutta päättäjätasolla seura-
taan usein lähinnä rahavirtoja, päätösmääriä ja määräajoissa pysymistä. Näiden perusteella ul-
kopuoliset myös arvioivat sosiaalityön toimintaa. Tarvitaan selkeitä ja tutkittuja mittareita, 
joiden avulla sosiaalityötä voidaan arvioida aidosti työn sisällön perusteella. Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) sekä kolmen kunnan sosiaalityön ammattilaisten yhteistyönä ke-
hitetään arviointimittaria aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin. Mittarin perustana on 
ajatus tavoitelähtöisestä sosiaalityöstä ja arviointi tapahtuu käytettyjä työmenetelmiä, tilanne-
tekijöitä ja asiakkaiden edistymistä dokumentoimalla ja seuraamalla. Esityksessä tarkastellaan 
tätä niin sanottua AVAIN-mittaria eettisesti kestävän sosiaalityön näkökulmasta. Kysymyksiä 
ovat mm. miten arviointimittarin käyttö voi tukea eettisesti kestävää sosiaalityötä sekä mitä 
ongelmakohtia sen käytössä on sosiaalityön etiikan kannalta. Esitys liittyy THL:n Poistaako 
sosiaalityö huono-osaisuutta? -hankkeeseen. 

 

 

Toimintatutkimus dokumentoinnin kehittämisestä sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden 
yhteistyönä 
Anne Saarela  
 

Dokumentointi näyttelee suurta osaa sosiaalityöntekijöiden työssä ja siihen liittyy monenlaisia 
vaatimuksia. Valtakunnallisilla dokumentointiohjeilla pyritään muun muassa yhdenmukais-
tamaan kirjaamista sekä turvaamaan asiakkaan oikeuksia ja osallisuutta. Tutkimuksissa on 
kuitenkin todettu, että asiakirjojen lähettäminen asiakkaalle kotiin ei lisää asiakkaan osalli-
suutta – päinvastoin asiakkaat ovat kokeneet itsensä enemmän osattomiksi. Koska sosiaali-
työssä tuotetut dokumentit ovat niin iso osa asiakastyötä, ei ole täysin yhdentekevää, mitä 
asiakirjoihin kirjoitetaan. Myös tapa, jolla dokumentti tuotetaan, on merkityksellinen. 

Käynnistymässä olevalla toimintatutkimuksella pyritään kehittämään sosiaalityön dokumen-
tointia eräällä alueella sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyönä. Tutkimuksen taustal-
la ovat alueen sosiaalityöntekijöiden eettiset pohdinnat, joiden aiheina ovat olleet muun muas-
sa asiakkaiden kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja sosiaalityöntekijöiden mahdollisuus aut-
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taa. Alueen työntekijät pohtivat esimerkiksi asiakkaan ja työntekijän yhteistyön mahdollisuut-
ta ja haasteellisuutta tilanteessa, jossa lapsi on otettu huostaan ja sijoitettu kodin ulkopuolelle. 
Huostaanottohakemuksen perusteluihin kirjataan mittava lista puutteista lapsen kasvuolosuh-
teissa ja vanhempien kyvyssä huolehtia lapsestaan. Hakemuksessa eivät näy hyvät ja toimivat 
asiat, joita löytyy sekä lapsesta että vanhemmista. Miten asiakkaan on siinä tilanteessa mah-
dollista luoda luottamuksellinen suhde työntekijään? Miten yhteistyö on mahdollista, jos luot-
tamusta ei ole? 

Tutkimuksen tavoitteena on kriittisesti arvioida sosiaalityön dokumentointikäytäntöä, lisätä 
dialogia asiakkaiden ja työntekijöiden välillä ja sen myötä lisätä asiakkaiden ja työntekijöiden 
yhteistä ymmärrystä työn tavoitteista sekä muuttaa vallitsevia kirjaamiskäytäntöjä. Tutkimuk-
sen lähtökohtana on sosiaalityöntekijöiden ajatus ratkaisukeskeisen työskentelyotteen lisäämi-
sestä siten, että dokumentoinnissa kiinnitettäisiin enemmän huomiota asiakkaan voimavaroi-
hin, hyviin ja toimiviin asioihin. Lisäksi dokumentoinnin tapaa on tarkoitus muuttaa. Sosiaali-
työntekijät ovat keskustelleet kirjaamisesta rinnakkain asiakkaan kanssa siten, että asiakas kir-
joittaa osan tekstistä ja työntekijä osan. Alueen työntekijät näkevät asiakkaiden osallistumisen 
dokumentointiin ja sen kehittämiseen välttämättömänä. 

 

 

Lastensuojeluasiakkuus kerrottuna ja institutionaalisesti dokumentoituna – äitien nä-
kökulma 
Tarja Vierula 
 

Lastensuojeluasiakkuuksien aikana syntyy asiakkaiden henkilökohtaista elämää koskevaa do-
kumentoitua tietoa, jonka pohjalta viranomaiset suuntaavat toimintaansa ja tekevät asiakkaita 
koskevia päätöksiä. Vaikka asiakkaiden osallisuuden lisääminen sosiaalityön asiakirjadoku-
mentaatiossa on nähty tärkeänä, heidän näkemyksensä asiakirjoista ja asiakirjakäytännöistä 
ovat jääneet lähes kuulumattomiin dokumentointiin liittyvässä tutkimuksessa ja käytäntöjen 
kehittämisessä. Tutkimukseni tarkoituksena on osaltaan paikata tätä puutetta ja herättää kes-
kustelua asiakkaiden ja asiakirjojen välisistä, eettisesti jännitteisistä suhteista. 

Esittelemäni tutkimuksen keskiössä on lastensuojeluasiakkuus institutionaalisesti dokumen-
toituna ja asiakkaiden itse kertomana sekä näiden väliset erot ja yhtäläisyydet sellaisina kuin 
äidit ne näkevät. Tarkastelen myös äitien kerrottuja kokemuksia siitä, mitä heidän henkilö-
kohtaista elämää koskeville tarinoilleen tapahtuu, kun niistä tulee lastensuojeluinstituution 
dokumentoituja tarinoita. Tutkimuksen aineistona on seitsemän huostaan otettujen lasten äi-
tien kerronnallista, syksyllä 2012 toteutettua haastattelua. 

Analyysin tuloksina institutionaalisesti dokumentoidut asiakkuuden tarinat saavat äitien ker-
tomina rinnalleen yhteneviä, korjaavia tai kiistäviä tulkintoja asiakkuudesta tai siihen liittyvis-
tä episodeista. Oma tarina ja asiakirjan tarina voivat merkityksellistyä äitien näkökulmasta 
hyvinkin pieniltä näyttävissä muotoiluissa ja sanavalinnoissa. Lastensuojelun institutionaali-
sen tehtävän haasteellisuus näkyy dokumentaatiossa ja tutkimuksen tuloksissa, jotka tuovat 
esiin lastensuojelun moninaisuutta ja vivahteiden kirjoa. Koska lastensuojelun dokumentaatio 
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on elämänkertatyyppistä, kirjausten yksityiskohdat voivat nousta merkittävään rooliin myös 
päätöksenteossa. Näin ollen on vaikea ehdottaa muuta eettisesti kestävää dokumentoinnin ke-
hittämisen suuntaa kuin sitä, että lapsille ja vanhemmille mahdollistetaan esittämis- ja tulkin-
tavallan säilyttäminen omiin sanoihinsa ja tarinoihinsa. 

Esitän, että asiakastietojärjestelmät voisivat toimia sekä institutionaalisen ja henkilökohtaisen 
kohtauspaikkana että keskinäistä ymmärrystä lisäävän dialogin synnyttäjinä, mikäli asiakkail-
le annettaisiin rinnakkaisen dokumentaation mahdollisuus. Rinnakkainen dokumentaatio ta-
kaisi asiakkaille tilaisuuden esimerkiksi henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvien positiivisten 
asioiden lisäämiseen, virheellisten tulkintojen kommentointiin, taustakontekstien esiin kirjoit-
tamiseen tai pienten yksityiskohtien oikaisemiseen omasta näkökulmastaan. Samalla on tärke-
ää muistaa, että asiakkaiden ja asiakirjojen väliset jännitteet asettavat monenlaisia, myös eetti-
siä haasteita rinnakkaisen dokumentaation toteuttamiselle lastensuojelussa. 
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10. Vuorovaikutuksen eettisyys sosiaalityössä ja sen tutkimuksessa 
Vetäjät Annika Lillrank, Eveliina Heino ja Minna Veistilä sekä Maritta Törrönen, Pirjo Kor-
vela ja Tarja Juvonen 

 

Työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutusta pidetään sosiaalityön keskeisenä elementtinä. Vuo-
rovaikutuksen tutkimus puolestaan lisää ymmärrystämme siitä, mitä arjen työssä, sosiaali-
työntekijöiden ja asiakkaiden suhteessa tapahtuu. Yhtä tärkeää kuin vuorovaikutustilanteiden 
tarkastelu on sen tutkiminen, mitä merkitystä vuorovaikutustilanteilla on kohtaamisten osa-
puolille, tässä erityisesti asiakkaille. 

Eettiset kysymykset koskettavat sosiaalityötä monella tasolla, myös vuorovaikutuksen osalta. 
Myönteiset vuorovaikutuskokemukset voivat auttaa selviytymään ja luoda toiveikkuutta, kun 
taas kielteiset kokemukset vähentävät voimavaroja. Sosiaalityöhön sisältyvä valta lisää eetti-
syyden vaatimusta ja vastuuta pohtia miten perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet toteutuvat 
muuttuvassa hyvinvointivaltiossa. 

Vuorovaikutuksen eettisyys sosiaalityössä ja sen tutkimuksessa -työryhmässä on tarkoitus 
pohtia ensinnäkin vuorovaikutuksen eettisyyden eri elementtejä ja prosesseja; mitä eettisyys 
merkitsee ja miten se ilmenee asiakkaiden, erityisesti nuorten, lasten ja maahanmuuttajien ko-
kemassa vuorovaikutuksessa eri hyvinvointivaltiollisten ammattilaisten kanssa. Toiseksi tar-
kastelun kohteena ovat sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden erilaisten vuorovaikutustilantei-
den vaikutukset ja seuraukset. Kolmanneksi työryhmässä käsitellään sosiaalityön vuorovaiku-
tuksen tutkimukseen liittyviä eettisiä näkökulmia. 

Työryhmä rakentuu kahden sosiaalityötä ja sen tutkimusta konkretisoivan teeman ympärille: 

(1) Aamupäivällä teemana on nuorisotyö ja lapsen näkyvyys (Vetäjinä Professori Maritta Tör-
rönen ja VTL Tarja Juvonen).  

Työryhmän alustukset käsittelevät nuorten osallistavan ja vertaistutkimuksen eettisiä kysy-
myksiä, lapsen näkyvyyttä huolto- ja tapaamisriidoissa sekä aineiston keruuseen liittyviä eet-
tisiä kysymyksiä syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa.  

(2) Iltapäivän teema on sosiaalityö maahanmuuttajien kanssa (Vetäjinä VTL Minna Veistilä ja 
tohtorikoulutettava Eveliina Heino) 

Tällöin keskitytään maahanmuuttotutkimukseen. Aiheena ovat yhtäältä aineiston keruun eetti-
set kysymykset, ja toisaalta maahanmuuttajien kokemukset vuorovaikutuksen eettisyydestä 
peruspalveluissa. Alustuksessa käsitellään näitä aiheita venäläistaustaisten maahanmuuttajien 
näkökulmasta. 

Työryhmän on tarkoitus olla keskusteleva siten, että aluksi ryhmien vetäjät käsittelevät pu-
heenvuoroissaan lyhyesti vuorovaikutuksen eettisyyttä nuorisotyötä sekä maahanmuuttotyötä 
tarkastelevien tutkimusten kautta, minkä jälkeen käydään yhteistä keskustelua työryhmään 
osallistuvien kesken. Tavoitteena on näiden kahden ajankohtaisen teeman avulla nostaa esiin 
vuorovaikutuksen eettisyyden ja sen tutkimisen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä ja tut-
kimustuloksia. 
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Työryhmän 10 abstraktit 
 
Lapsi näkyväksi vaikeissa huolto- ja tapaamisriidoissa 
Kati Paaso, YTM, sosiaalityön jatko-opiskelija (kuntouttava sosiaalityö), Sosnet, Turun yli-
opisto 
kati.paaso80(at)gmail.com 
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Lapsi näkyväksi vaikeissa huolto- ja tapaamisriidoissa 
Kati Paaso  
 

Tämän päivän Suomessa joka vuosi yli 13 000 paria päätyy avioeroon. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vuosittain noin 30 000 lasta joutuu kohtaamaan vanhempiensa eron. Eroista alle viisi pro-
senttia pitkittyy ja vaikeutuu. Vanhempien väliset ristiriidat eivät välttämättä pääty eroon vaan 
voivat eron myötä lisääntyä ja hankaloitua entisestään. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, et-
tä lapsen joutuminen osalliseksi vanhempien välisiä ristiriitoja, on lapsen kehitykselle vahin-
gollista. Samoin tutkimukset ovat osoittaneet, että varhainen ja riittävä tuki vanhemmille eron 
jälkeen turvaa lasten hyvinvointia. Osa pitkittyneistä huolto- ja tapaamisriidoista johtavat kui-
tenkin siihen, että lapset alkavat oireilla ja perheen asioissa on mahdollisesti mukana monia 
eri viranomaistahoja.  

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella lapsen näkyväksi tuomista vaikeissa tapaamis- ja 
huoltoriidoissa. Vaikealla tapaamis- ja huoltoriidalla tarkoitan pidempään jatkunutta vanhem-
pien välistä riitaa lapsen huollosta, tapaamisista tai asumisesta, jossa on ollut mukana eri vi-
ranomaistahoja. Haluan tuoda näkyviin, miten lasta kuullaan vanhempien kamppaillessa eron 
jälkeisessä kriisissä. Kuka kohtaa lapsen ja kuulee hänen näkemystään vai kuuleeko kukaan? 
Erityisesti haluan tutkia sitä, miten lapsi kokee kuulluksi tulemisen ja sitä kautta mahdolli-
suuden vaikuttaa asioihin. Vastaavasti haluan tutkia, miten eri viranomaiset kokevat kuulleen-
sa lapsia vaikeissa tapaamis- ja huoltoriidoissa. Tätä kautta haluan tuoda näkyväksi sen, koh-
taavatko lapsen kokemukset ja viranomaisen näkemykset toisensa. Taustalla on myös kysy-
mys siitä, voidaanko lapsen kuulemisen avulla vaikuttaa huolto- ja tapaamisriitojen kulkuun 
ja mahdollisesti ennaltaehkäistä niiden pitkittymistä.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Tarkoituksena on kerätä tutkimusaineisto pyytämällä 
nuoria tai nuoria aikuisia, jotka ovat kokeneet vanhempiensa vaikean eron ja sen myötä huol-
to- ja tapaamisriidan, kirjoittamaan aiheesta melko vapaasti mutta tarkentaen sitä miten he 
ovat tulleet kuulluksi prosessin eri vaiheissa. Tämän lisäksi kerään eri viranomaisten näke-
myksiä aiheesta lomakehaastattelun avulla. Aineistoa on tarkoitus lähteä käsittelemään narra-
tiivisen analyysin keinoin mutta tässä vaiheessa aineiston tarkempi analyysimenetelmä on vie-
lä hahmottumatta.     
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11. Köyhyys ja huono-osaisuus sosiaalityön tutkimuksen eettisenä kysy-
myksenä 
Vetäjät: Jouko Karjalainen, Irene Roivainen ja Jari Heinonen 

 

Sosiaalityön ammattilaiset kohtaavat päivittäisessä asiakastyössään vaikeissa elämäntilanteis-
sa eläviä ihmisiä ja joutuvat näissä tilanteissa myös haastavien eettisten kysymysten eteen. 
Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa on saanut jalansijaa ns. vastikkeellinen sosiaaliturva, 
jonka toteuttaminen vaikeuttaisi edelleen köyhien kansalaisten asemaa. 

Sosiaalityön tutkimuksessa köyhyyden ja huono-osaisuuden kysymykset ja tutkimus eivät ole 
saavuttaneet merkittävää asemaa. Suomalaisessa köyhyystutkimuksessa on keskitytty pitkälti 
köyhyyden mittaamiseen. Viime vuosina on kuitenkin julkaistu myös joitakin kvalitatiivisella 
otteella toteutettuja tutkimuksia, joissa sivutaan kysymystä sosiaalialan ammattilaisten näkö-
kulmasta. Sosiaalityön tutkimuksen haasteeksi asettuu tehdä näkyväksi asiakkaiden ja ammat-
tilaisten arkisia kokemuksia ei ainoastaan köyhyydessä elämisestä, vaan myös syrjäytymisestä 
selviytymisestä. 

Työryhmässä käsitellään köyhyyttä, huono-osaisuutta ja syrjäytymistä asiakkaiden ja ammat-
tilaisten näkökulmasta yhtäältä koettuna elämäntilanteena ja toisaalta selviytymisen näkökul-
masta. Kysymme: millaiseen eetokseen suomalainen sosiaalityö sitoutuu niin ammatillisena 
käytäntönä kuin tutkimuksenakin? 
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Työryhmän 11 abstraktit 
 
Toimeentulotuki sosiaalityön välineenä 
Jussi Björninen, YTM ja HTM, Sosnet, ammatillinen lisensiaattikoulutus, marginalisaatioky-
symysten sosiaalityön erikoisala 2013–2016, Turun yliopisto 
jutabj(at)utu.fi 
 
Asunnottomien itäsuomalaisten nuorten arki  
Terhi Halonen, KM, opinto-ohjaaja, yhteiskuntatieteiden laitos, yhteiskuntatieteiden ja kaup-
patieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 
terhi.halonen(at)uef.fi 
 
Toimeentulo-ongelmat mielenterveyspotilaiden perheissä 
Virva Karttunen, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki, yhteiskuntatieteiden laitos, 
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 
 
Sosiaalialan opiskelijoiden käsitykset sosiaalisten ongelmien syistä 
Riku Niemistö, YTM 
riku.niemisto(at)gmail.com 
 
Yksinhuoltajaäitien kertomukset ja yksinhuoltajatutkimus kiinnostuksen kohteena 
Raija Savolainen, YTM 
raija.l.savolainen(at)helsinki.fi 
 
Palvelukodeissa asuvien nuorten kokemuksia köyhyydestä ja palvelujärjestelmistä 
Elma Tainio, Sosiaalityöntekijöiden erikoistumiskoulutus, Jyväskylän yliopisto 
elma.tainio(at)pihtipudas.fi 
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Toimeentulotuki sosiaalityön välineenä 
Jussi Björninen 
 

Viime vuosina on julkaistu useampi aikuissosiaalityötä Suomessa kuvaava ja jäsentävä tutki-
mus. Aikuissosiaalityön määritelmä ei ole vielä täysin vakiintunut, mutta yleisesti sillä tarkoi-
tetaan aikuisten ihmisten kanssa tehtävää sosiaalityötä. Pääsääntöisesti myös toimeentulotuen 
myöntäminen katsotaan kuuluvan aikuissosiaalityöhön.  

Järjestäen kaikissa julkaisuissa aikuissosiaalityöntekijät kertovat toimeentulotuen olevan tär-
keä sosiaalityön väline. Tarkemman tutkimisen ulkopuolelle on kuitenkin jäänyt se, mitä tällä 
tosiasiallisesti tarkoitetaan ja onko toimeentulotuki vaikuttava väline. Toimeentulotuen avulla 
sosiaalityöntekijät kokevat muun muassa motivoivansa, sitouttavansa, aktivoivansa sekä ta-
voittavansa asiakkaita. Nämä ovat kuitenkin sosiaalityön yleisiä tehtäviä riippumatta siitä, on-
ko työntekijän toimenkuvassa mukana toimeentulotuen myöntäminen. Onko toimeentulotuki 
todella väline, joka edistää näiden tehtävien toteuttamista? 

Tutkimus on kaksiosainen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla pyrin kartoittamaan 
ja osoittamaan tutkimuksellisen näytön, joka vastaa edellä esitettyyn kysymykseen. Tavoit-
teena on löytää koeasetelmaan perustuvia tutkimuksia, jotka systemaattisesti koottuna antavat 
vahvan tutkimuksellisen näytön toimeentulotuesta sosiaalityön välineenä. Katsauksen tulok-
sena voin esittää aiheesta jo olemassa olevan näytön tai sen puutteen.  

Systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta saamieni tietojen perusteella toteutan kokeellisen 
tutkimuksen. Kokeellinen tutkimus paikallistaa ja vahvistaa katsauksen osoittamaa tutkimuk-
sellisesta näyttöä. Ajatuksena on saada hypoteesi ja interventio katsaukseen valikoiduista tut-
kimuksista. Kokeellinen tutkimus tulisi olla toistettavissa, joten toisaalla tehdyn tutkimuksen 
toteuttaminen eri kontekstissa vahvistaa interventiosta olevaa näyttöä. Vaikutusten mittaami-
nen sekä koeryhmään ja vertailuryhmään jakaminen ovat erityinen haaste sosiaalityön tutki-
mukselle. Koeasetelmaan perustuvaa tutkimusta sosiaalityössä pidetään eettisesti kestämättö-
mänä, koska lähtökohtaisesti vertailuryhmälle tarjottu palvelu on heikompaa. Eettisesti kestä-
vän tutkimusasetelman rakentaminen tulee olemaan haastavaa. 

Tämän lisensiaattityön yhteisenä nimittäjänä on näyttöön perustuva sosiaalityö. Näyttöön pe-
rustuva sosiaalityö lähtee kysymyksestä: mikä toimii? Vahvinta näyttöä tähän kysymykseen 
tarjoaa näytön hierarkian mukaan systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, meta-analyysit ja koe-
asetelmaan perustuvat tutkimukset. Näyttöön perustuvan sosiaalityön eettinen peruste on tar-
jota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. 

Tutkimuksessa on monta elementtiä, joissa eettisyyttä tulee erityisesti pohtia. Oman näke-
mykseni mukaan toimeentulotuessa on kyse tuen ja kontrollin suhteesta. Onko tuo suhde ta-
sapainossa ja onko viimesijaisella etuudella kontrollointi eettisesti kestävää?  
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Asunnottomien itäsuomalaisten nuorten arki  
Terhi Halonen  
 

Väistökirjatyöni kohdentuu asunnottomien itäsuomalaisten arkeen. Olen kiinnostunut tietä-
mään, mistä ja miten heidän jokapäiväinen elämänsä rakentuu ja miten sen mielekkyys tai 
mielettömyys syntyy. Millaisia ovat asunnottoman nuoren arjen rutiinit ja miten ne asettuvat 
yhteiskunnallisiin – julkisiin, puolijulkiseen ja yksityisiin – tiloihin, paikkoihin ja aikarytmei-
hin? Tutkimukseni painottuu nuorten arjen toimijuuteen: millaisena yhteiskunnan eri viran-
omais- ja toimijatahot näkevät ja kokevat asunnottoman nuoren ja millaisina nuoret itse näke-
vät itsensä ja asemansa erilaisilla yhteiskunnallisilla areenoilla? Tutkimusmetodologia on et-
nografia – Malinowskin (1922) sanoin ”etnografinen tutkimus hahmottaa aluksi vieraalta 
näyttävän elämänmuodon sisältä päin, tavoittaa sen sisäisen logiikan, se saattaa samalla 
pirstoneiselta ja järjettömältä näyttävään todellisuuteen järjestystä.” Tutkimukseni tavoittee-
na on saada esille asunnottomien nuorten arjen logiikka, merkitysmaailmat ja niihin kiinnitty-
vät toiminnat sekä kertoa nuoren omin sanoin, millaiselta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta 
näyttää ja tuntuu, kun elää asunnottoman nuoren näkymätöntä arkea sen julkisissa tiloissa. 
Jotta olen saanut asunnottomien nuorten pirstonaiselta ja järjettömältä näyttävästä elämästä 
käsitystä, olen ollut vuoden informanttieni oppilaana jakamassa heidän arkeaan. Tällä opin-
tomatkallani aion vielä jatkaa yhden vuoden. Osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen 
kautta olen pystynyt havaitsemaan ja muodostamaan järjestystä ja logiikkaa heidän todelli-
suudestaan. Tämän esityksen painopisteet kohdentuvat asunnottomien nuorten arjen kuvaami-
seen ja tavoitteenani on tuoda myös esille miten tutkimuseettiset asiat, kuten tutkittavien koh-
taaminen heidän arjessaan – yhteiskunnan eri areenoilla – sekä heidän tarinoidensa sensitiivi-
set ja/tai arkaluonteiset asiat kietovat tutkimuksen tiukkaan syleilyynsä ja asettavat haasteita 
aineiston käsittelylle.   

 

 

Toimeentulo-ongelmat mielenterveyspotilaiden perheissä 
Virva Karttunen 
 

Tutkimushankkeessani tarkastelen mielenterveyspotilaiden perheiden toimeentulo-ongelmia.  

Käytän tutkimuksessani käsitteitä köyhyys, pienituloisuus ja toimeentulo-ongelmat.  Köyhyys 
vaikuttaa lapsiperheiden arkeen hyvin monella tavalla. Rahojen riittämättömyys vaikuttaa 
vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin ja välittyy tätä kautta perheilmapiiriin ja lasten ar-
keen. Monen lapsen kohdalla köyhyys seuraa jonkin toisen vaikean ja usein tuskallisen tapah-
tuman kannoilla, kuten vanhemman sairastumisen tai työttömäksi joutumisen seurauksena. 
Lapset joutuvat tällöin kamppailemaan kahden tai useammankin vaikean asian kanssa. Tut-
kimusten mukaan lapset ovat hyvin tietoisia perheen elämässä tapahtuneiden muutosten yh-
teydestä köyhyyteen. 

Tutkimuskysymyksinäni ovat tässä vaiheessa:  

• Miten toimeentulo-ongelmat ilmenevät mielenterveyspotilaiden perheissä?  
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• Mitä ja miten vanhemmat ja lapset kertovat kokemistaan toimeentulo-ongelmista? 

• Eroavatko vanhempien ja lasten kokemukset toimeentulo-ongelmista toisistaan? 

• Miten vanhemmat ja lapset kokevat vanhemman mielenterveyden häiriön vaikuttavan 
perheen taloudelliseen tilanteeseen ja toimeentulo-ongelmiin? 

Työssäni tapaan perheitä ja keskustelemme kaikkien perheen jäsenten kanssa heidän koke-
muksistaan vanhemman psyykkiseen sairauteen liittyen. Työni kautta pystyn tarkastelemaan 
lasten kokemuksia perheen toimeentulo-ongelmista yhdistettynä vanhemman psyykkiseen sai-
rauteen. Perhetapaamisissa on välittynyt kokemus siitä, että lapset usein kantavat huolta van-
hemman sairauden lisäksi myös perheen raha-asioista. Lapset ovat tuoneet esille häpeän ja ul-
kopuolisuuden kokemuksiaan. Mielessäni on herännyt kysymys siitä, millaisia vaikutuksia 
näillä kokemuksilla on lasten tunne-elämään pidemmällä aikavälillä ja kuinka näitä lapsia 
voitaisiin sosiaali- ja terveyspalveluissa tukea enemmän.  Tutkimukseni tarkoitus olisi löytää 
työvälineitä moniongelmaisten perheiden tukemiseen. 

Tutkimukseni ensimmäisessä vaiheessa selvitän tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä uusim-
pien köyhyystutkimusten tuloksia. Lisäksi kartoitan sitä, millainen vaikutus mielenterveyson-
gelmilla on köyhyyteen.  Vertaan myös suomalaista tutkimusta kansainvälisiin tuloksiin. Eri-
tyisenä mielenkiinnon kohteena ovat tutkimukset, joissa on tutkittu köyhyyden vaikutusta 
vanhemmuuteen sekä lasten kokemuksia köyhyydestä. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitän haastatteluin sekä vanhempien että lasten kokemuk-
sia toimeentulo-ongelmista. Tutkimuksen avulla lasten kokemasta köyhyydestä saataisiin uut-
ta tietoa, jota voitaisiin hyödyntää sosiaalityön kehittämisessä. Empiirisellä tutkimuksella ha-
luan selvittää miten lapset määrittelevät köyhyyden mielenterveysongelman kontekstissa, 
mitkä mekanismit, kokemukset ja käytännöt suojaavat lapsia. Sosiaalityön kehittämisen kan-
nalta tärkeää on löytää menetelmiä, joilla voisi ennaltaehkäistä köyhyyden haitallisia vaiku-
tuksia lapsen kehitykseen. 

Sosiaalityön eetokseen kuuluu mielestäni se, ettei toivottomia tapauksia ole. Sosiaalityönteki-
jällä on oltava käytössään tarpeeksi suuri keinovalikoima, jotta jokainen turvattomaksi tai 
avuttomaksi itsensä kokeva potilas/asiakas tulee kuulluksi omassa asiassaan. Sosiaalityöllä on 
oma erityinen asemansa mielenterveyspalveluissa eikä köyhyyteen, toimeentulo-ongelmiin tai 
huono-osaisuuteen liittyviä asioita tule jättää huomioimatta osana potilaan hoitoa. Eettisenä 
kysymyksenä esille nousee mm. miten sosiaalityöntekijä toimii toiveikkuuden ylläpitäjänä ti-
lanteissa, joissa potilas kokee oman tilanteensa toivottomana.  

 

 

Sosiaalialan opiskelijoiden käsitykset sosiaalisten ongelmien syistä 
Riku Niemistö 
 

Viimeistä kahtakymmentä vuotta ovat leimanneet talouden globalisoituminen ja siitä johtuva 
kilpailuasetelma sekä tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys. Talouden painopiste on rei-
lun sadan vuoden välivaiheen jälkeen siirtymässä jälleen takaisin Aasiaan. Myös suomalaisen 



84 

	  

yhteiskunnan muutos on ollut nopeaa. Parinkymmenen vuoden aikana sosiaaliturvaan ja -
palveluihin on tehty leikkauksia mutta myös parannuksia. Valitettavasti tänä aikana useat so-
siaaliset ongelmat ovat kärjistyneet. Suhteellinen köyhyys, tuloerot ja kodin ulkopuolelle si-
joitettujen lasten määrä ovat kasvaneet. Työttömyys on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle. Yh-
teiskunnallinen tilanne, aika ja paikka, vaikuttavat siihen mitkä asiat nähdään yhteiskunnassa 
ongelmina. Myös aiemmin sosiaalisten ongelmien ratkaisuksi luodut järjestelmät, kuten sosi-
aaliturva, voidaan toisessa ajassa nähdä passivoivana ongelmia tuottavana järjestelmänä. 
Ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessani esittelen sosiaalisten ongelmien tulkinta- ja seli-
tysmalleja aiemman tutkimuksen perusteella erityisesti keskittyen siihen mistä sosiaaliset on-
gelmat on nähty johtuvan. Empiirisessä osuudessa ammattikorkeakoulun sosionomi- ja yli-
opiston sosiaalityön opiskelijoiden käsityksiä kartoitetaan suhteessa kahteen valittuun sosiaa-
liseen ongelmaan, työttömyyteen ja köyhyyteen. Kysely toteutetaan web-kyselynä jossa opis-
kelijat ottavat kantaa väittämiin kuten ”Kenenkään ei tarvitse olla köyhä” tai ”Kyllä töitä te-
kevälle riittää”. Lisäksi kartoitetaan sitä, mikä olisi opiskelijoiden mielestä toivottavaa sosiaa-
lipolitiikkaa kysymällä esim. työttömyysturvan vastikkeellisuudesta ja siitä tulisiko minipalk-
kaa/sosiaaliturvan tasoa nostaa köyhyyden vähentämiseksi. Analyysissä vastaukset liitetään 
teoreettisiin selityksiin sosiaalisten ongelmien syistä ja selitysmalleista. Tulkintakehikko tar-
kentuu kirjallisuuskatsauksen myötä mutta vastauksia voidaan syiden osalta sijoittaa esim. 
yksilö – rakenteellinen jatkumolle ja torjuntakeinojen osalta omavastuu – julkinen vastuu jat-
kumolle. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää opiskelijoiden käsityksiä sosiaalisista on-
gelmista; niiden syistä, toivottavasta sosiaalipolitiikasta. Tutkimuksella saadaan myös lisätie-
toa ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden kantojen eroista tai yhtäläisyyksistä. Lo-
pussa vastausten perusteella luodaan kuvaa toivottavasta sosiaalityön käytännöstä; millaiseen 
käytäntöön vastaukset ohjaavat tulevia sosiaalialan ja sosiaalityön ammattilaisia? Käsitykset 
sosiaalisten ongelmien syistä ja ratkaisumalleista ovat myös arvovalintoja. Asiakkaan (yksi-
lön) aktiivisuutta korostava kannustavuus-puhe on vallalla julkisuudessa. Näkevätkö työnteki-
jät hyvän elämän rakentuvan vain tämän vallitsevan diskurssin mukaisin toimenpitein? Anne-
taanko työntekijöiden tukea asiakasta muunlaisille poluille? Onko työntekijöillä itsellään ha-
lua siihen?  Jatkotutkimusmahdollisuutena näen kyselyn laajentamisen kahteen - kolmeen 
muuhun Euroopan maahan, jolloin sosiaalityön opiskelijoiden käsityksiin saataisiin kansain-
välistä vertailevaa näkökulmaa. 

 

 

Yksinhuoltajaäitien kertomukset ja yksinhuoltajatutkimus kiinnostuksen kohteena 
Raija Savolainen 
 

Haastattelin vuosina 1989–1990 suomalaisia yhden huoltajan perheiden äitejä ja lapsia tutki-
musprojektissa nimeltään Nordic project on the organisation of everyday life on one-parent 
family. Tuolloin yhden huoltajan perheiden elinolosuhteet ja taloudellinen tilanne olivat 
Suomessa parhaimmillaan. Yhden huoltajan taloudet jakautuivat melko tasaisesti kaikille tu-
lotasoille eivätkä muodostaneet yhtenäistä taloudellista tai sosiaalista ryhmää. 1990-luvun 
alun laman ja 2000-luvun hyvinvointivaltion leikkausten jälkeen yhden huoltajan perheiden 
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tilanne on taas heikentynyt, huono-osaisuus ja köyhyys yleistyneet sekä erot kahden huoltajan 
perheisiin lisääntyneet. Toisaalta tutkimus ja tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet normatii-
visesta tutkimuksesta perheiden moninaisuuden, erilaisuuden ja perheiden jäsenten äänen esil-
le tuovaksi. 

Tutkin lisensiaattityössäni yksinhuoltajaäitien kertomuksia arkielämästä ja selviytymisestään 
uudelleen analysoimalla vanhoja teemahaastatteluja, seurantahaastattelujen ja 
tutkimuskirjallisuuden avulla.  

Tutkimuskirjallisuuden avulla toisin esille ilmiön yhteyksiä yhteiskunnallisiin, rakenteellisiin 
ja yhteisöllisiin tekijöihin.  

Käytän tutkimuksessa useamman tieteenalan lähestymistapoja, teorioita ja metodeja sekä 
tarkastelen niiden muutosten ajallisen kehitystä ja tunnuspiirteitä liittyen 
yksinhuoltajailmiöön. Miten yksinhuoltajuudesta tuli ongelmakategoria ja miten aiheesta 
käytiin keskustelua eri tutkimusaloilla, perhe-, nais- ja sosiaalityön tutkimuksessa viime 
vuosikymmeninä? Tutkimus paikantuu sosiaalityön, sosiaalipolitiikan, sosiologian ja 
naistutkimuksen kvalitatiivisen tutkimuksen traditioon, hyvinvointi- ja 
elämäkertatutkimukseen. Tutkimuksessa on narratiivisia, etnografisia ja omaelämäkerrallisia 
piirteitä, koska tutkija on elänyt osittain samassa yhteisössä, kuullut ja havainnoinut sekä osin 
kokenutkin samoja asioita haastateltujen kanssa. Etnografiseen tutkimusprosessiin liittyy 
myös muistelumenelmä, jonka avulla tutkija voi pohtia tutkijan positiota suhteessa aineistoon 
ja analyysiin, mahdollisesti yhdessä haastateltavana kanssa yhteistutkimuksen menetelmin. 

Monimenetelmällisyyden tarkoitus olisi mahdollistaa yksinhuoltajaäitien elämäntarinan, 
osallisuuden ja toimijuuden monipuolisen, yhteisöllisen, eettisen ja empaattisen tarkastelun 
sekä elinolosuhteet huomioivan analyysin. Tutkimuksessa tavoitellaan yhden huoltajan 
perheen äidin näkökulmaa. Tutkimus on aineistolähtöinen ja teoriaorientoitunut, aineistoa 
tarkastellaan aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa. Huomiota kiinnitetään tutkimuksen 
kaikissa vaiheissa tutkimuseettisiin ja metodologisiin erityiskysymyksiin, kuten tutkimuksen 
eettiseen oikeutukseen, tutkijan rooliin ja tutkittavan asemaan. Nämä aihealueet haluan nostaa 
keskusteluun sosiaalityön tutkimuksen päivien työryhmässä.   

 

 

Palvelukodeissa asuvien nuorten kokemuksia köyhyydestä ja palvelujärjestelmistä 
Elma Tainio 
 

Lisensiaatintutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisena köyhyys ja marginalisaatio näyt-
täytyvät palvelukodeissa asuvien nuorten, skitsofreniaa sairastavien, henkilöiden elämässä ja 
millä tavalla palvelujärjestelmät pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Rahaköyhyyden li-
säksi olen kiinnostunut piiloköyhyydestä ja luottamusköyhyydestä. Laadullinen aineisto vas-
taa kysymykseen millaisena haastateltavat kokevat köyhyyden ja kokevatko he jäävänsä jos-
tain paitsi sekä kysymykseen, millaisia kokemuksia haastateltavilla on palvelujärjestelmistä. 
Aineisto analysoidaan sisällönanalyysiä käyttäen. 
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Köyhyyttä on tutkittu paljon kvantitatiivisin menetelmin. Sen sijaan kvalitatiivista tutkimusta 
on olemassa vähemmän. Suomessa on tutkittu lapsiperheiden, yksinhuoltajien, yksinasuvien 
ja työttömien köyhyyttä. Mielenterveyskuntoutujien köyhyyttä on tutkittu jossain määrin mm. 
sairaalajaksojen yhteydessä. Palvelukodeissa asuvien nuorten osalta ei tällaista tutkimusta ole 
tehty. 

Kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee jostain asiasta, on järkevää kysyä sitä häneltä it-
seltään. Kerään mielenterveyskuntoutujien palvelukodeissa asuvien nuorten kokemuksia haas-
tattelemalla heitä. Käytän tutkimuksessani toistettua teemahaastattelua. Edellytyksenä tutki-
mukseen osallistumiselle on ikä, 18 – 30 vuotta, skitsofrenia-diagnoosi ja palvelukodissa 
asuminen. Haastateltavat (16 henkilöä) asuvat Keski-Suomen alueella toimivissa palveluko-
deissa. Tavoitteena on, että haastateltavista puolet olisi miehiä ja puolet naisia.  

Haastattelujen lisäksi käyn fokusryhmäkeskusteluja palvelukotien vastaavien työntekijöiden 
ja edunvalvojien kanssa, koska uskon, että heillä on ajatuksia siitä, miten palvelujärjestelmää 
pitäisi kehittää. Toisaalta on mielenkiintoista tietää, millaisena palvelukodeissa asuvien henki-
löiden köyhyys ja marginalisaatio näyttäytyvät palvelukodin henkilökunnan ja edunvalvojien 
näkökulmasta. Millaisia haasteita tai tehtäviä tilanne tuottaa henkilökunnalle. 

Kokemuksen tutkiminen on aina eettisesti haastavaa. Tutkimuksen tekemisen eettisiin periaat-
teisiin kuuluu, että tutkimuksen kohteina olevia henkilöitä kohdellaan humaanisti ja kunnioit-
tavasti. Tällä tarkoitan mm. sitä, että haastateltavieni tulee ymmärtää, mihin ja miksi pyydän 
heitä osallistumaan. Tutkimukseeni osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimusraportin tulen 
kirjoittamaan siten, että siitä ei voi ketään tunnistaa. Mielestäni eettiset näkökohdat ovat tut-
kimuksessani erityisen tärkeitä, koska tutkimuksen kohteena on vaikeassa elämäntilanteessa 
olevat henkilöt.  
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13. Sosiaalityön eettinen vastuu kaukaisista toisista ja tulevista sukupolvista 
Vetäjät: Satu Ranta-Tyrkkö ja Anna Metteri 

 
Vaikka sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä kehitys on ollut yleisesti hyväk-
sytty tavoite jo vuosikymmeniä, tavoitteen saavuttaminen on osoittautunut vaikeaksi. Nykyi-
sellä elämäntavallamme ja nykyisillä päätöksillämme muokkaamme elämisen edellytyksiä ja 
elinympäristöjä sekä meillä että muualla, ja paikalliset elämämme ovat monin tavoin kietou-
tuneita kaukaisiin toisiin jo päivittäisten kulutushyödykkeiden tuotantoprosessien kautta. Vas-
taavasti Suomen ulkopuolella tapahtuva vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan, taloutta, ym-
päristöä, ja sosiaalisia kysymyksiä myöten. 

Kun sosiaalityö tieteenalana, yhteiskunnallisena liikkeenä ja ammattina on lähtökohtaisesti si-
toutunut puuttumaan yhteiskunnassa vallitsevaan epätasa-arvoon ja epäoikeudenmukaisuu-
teen, sosiaalityön perinteisintä toimintakenttää on ollut paikallinen, joko ihmisten kanssa teh-
tävä tai paikallisiin rakenteisiin vaikuttamaan pyrkivä työ. Nykymaailmassa paikallinen tai 
lokaali on kuitenkin monin tavoin kytköksissä erilaisiin globaaleihin tai ylirajaisiin prosessei-
hin. Myös kestävän kehityksen eri aspektit, ekologinen, taloudellinen, ja sosiaalinen kietoutu-
vat toinen toisiinsa. Kestävän kehityksen tavoittelussa sosiaalityön tontiksi on katsottu erityi-
sesti sosiaalisen kestävyyden edistäminen. Kansainvälisen ja globaalin sosiaalityön keskuste-
lut ovat osaltaan kiinnittäneet huomiota näihin teemoihin. 

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa keskustellaan, mitä on sosiaalityön eettinen ja moraa-
linen vastuu kestävän kehityksen näkökulmasta, ja millä tavoin sosiaalityö osallistuu, tai sen 
pitäisi osallistua, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmän maailman rakenta-
miseen meillä ja muualla. Tässä ja nyt todentuvien vastuukysymysten lisäksi tervetulleita ovat 
pohdinnat sosiaalityön vastuusta ja vastuunkannon mahdollisuuksista tai sen rajoista suhtees-
sa tuleviin sukupolviin ja/tai kaukaisiin, Suomen ulkopuolella haavoittuvissa asemissa eläviin 
toisiin. 
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Migrant Roma in Finland: everyday locations, experiences and inequalities 
Airi Markkanen and Anca Enache 
 

The transition from communism to the market economy, after 1989, has pushed most of the 
Roma people in the Eastern European countries towards the margins of the societies. The 
Roma have been facing deteriorating social- economic conditions, lack of participation and 
discrimination, leading to ethnic segregation and ‘otherness’. While the accession of Romania 
and Bulgaria to the European Union provided opportunities for new livelihood strategies and 
mobility practices, it also developed new forms of inequalities and ‘otherness’ within and 
across societies. As ‘non-nationals’ or non-permanent residents they remain excluded from 
the welfare entitlements and services. 

The paper explores the everyday transnational experiences, practices and agency of the Ro-
manian Roma families and children circulating in between Romania and Finland. The fluid 
experiences of mobility and living, the positions and lived processes by families and children 
are examined from the perspective and through the voices of the families and children. As a 
methodological framework of data collection, multi-sited ethnography (Schiller, 2003) has 
been used, us to move in between different localities in the country of origin and the country 
of migration, and, us to analyze how the global intersects with the local in the everyday expe-
riences and inequalities faced by people (Marcus, 1995; Gupta and Ferguson, 1997). 

 

 

Sosiaalityön eettinen vastuu toislajisista 
Ulla Miettinen 
 

Eettisyyttä on korostettu sosiaalityön tukijalaksi, jossa ymmärrys ja hyväksyntä nivoutuvat 
ammatillisiin ja tiedollisiin kehyksiin asiakkaan ja asiakasryhmien tukemiseksi monin eri toi-
mintamenetelmin ja tavoittein. Omassa esityksessäni tarkastelen erityisesti sosiaalityön vas-
tuuta toislajisiin osana eettistä ja ekososiaalista lähestymistapaa ja siten miten toislajisuus nä-
kyy osana sosiaalityön arkea.  

Eläinten, erityisesti lemmikkieläinten ja ihmisten välistä vuorovaikutuksellista suhdetta on 
dokumentoitu viimeisten vuosikymmenten aikana hyvin runsaasti ja tahti näyttää olevan vain 
kiihtymään päin. Yhtäältä on tuotu esille lemmikkieläinten ihmisten terveyteen ja hyvinvoin-
tiin liittyvä vahva positio, toisaalta lemmikkieläinten ja tuotantoeläinten hyvinvointiin ja ylei-
sesti eläintenpitoon on yhteiskunnallisessa diskurssissa nähty kuuluvan myös koko joukko 
huolestuttavia piirteitä.  

Eläimiin liitetty koko kirjo näyttäytyy myös hyvin monisäikeisesti ja osin ristiriitaisestikin so-
siaalityön perusarjessa; eläin voi olla mukana tukemassa ja luomassa sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan välille syntyvää vuorovaikutuksellista suhdetta (Animal assisted Social Work), so-
siaalityöntekijä voi olla tukena eläimeen tai eläimiin liittyvissä erilaisissa päätöksenteoissa, 
mutta eläin voi aiheuttaa myös konflikteja asiakastyöhön liittyen.  
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Ympäristöetiikan mukaan meillä on vastuu lajitovereistamme, eläimistä ja luonnosta tässä ja 
nyt ja siinäkin tulevaisuudessa jota ei omakohtaisesti enää tulla elämään. Erityisesti ekologi-
sessa sosiaalityön mallissa voimavaralähtöisen toiminnan nähdään kumpuavan ympäristöstä, 
johon voidaan luonnon lisäksi katsoa kuuluvan muun muassa emotionaalinen ja sosiaalinen 
ympäristö. Tänä päivänä monen ihmisen sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat erilaiset, jopa ek-
soottiset lemmikkieläimet, joiden kautta yksilö kokee saavansa emotionaalista tukea ja ym-
märrystä ja jotka tuovat runsaasti sisältöä elämään. Sosiaalityön eettisissä ohjeissa sanotaan, 
että jokaisella ihmisellä on oikeus omiin valintoihinsa ja itsensä toteuttamiseen. Sosiaalityö on 
nähty ensisijaisesti ihmiskeskeisenä, mutta eläimet kuuluvat monelle vahvasti omaan elämän-
piiriin. Millaista tietoa ja taitoa tarvitaan ja millaisiin arvoihin, velvoitteisiin ja eettisiin sään-
töihin perustuu toislajisten huomioon ottaminen osana sosiaalityötä? 

 

 

Young social workers in the Bosnia-Herzegovina: youth without future or change 
makers in transition? 
Gorana Panić 
 

Global youth unemployment has risen as a result of austerity policies adopted in response to 
global economic crisis. “Youth without future” and “Lost generation” are used to describe 
young, qualified and jobless people in Europe. Growing global inequalities connected to 
neoliberal globalization and decline of Welfare state are affecting even more young people in 
South-East Europe and Western-Balkan. Bosnia and Herzegovina (B&H) is more than two 
decades in “transition” or better admit, it resulted in “fragile/failed” state - product of 
transition (neoliberal restructuring). Poverty and unemployment are B&H's major structural 
problems yet blurred by national(istic) interests of ruling political elite. Young social workers 
in B&H after their graduation have several future scenarios: unemployment, precarious jobs, 
endless “voluntary work”, accepting corrupted ways of getting job, becoming part of national 
statistics of brain-drain phenomena or getting engaged in creating critical change.  This action 
research seeks to challenge the dominant privatization of risks and to facilitate young social 
workers critical understanding of their individual transition between education and work in 
order to gain more power over their own life situation and professional future. Beside the 
contribution to practical solutions and benefits to its participants and context specific 
knowledge development, this study could contribute to the international debate about the 
future of social work as discipline, social movement and profession in radically changed 
environment.    
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Hidas väkivalta sosiaalityön haasteena 
Satu Ranta-Tyrkkö 
 

Esitykseni keskittyy kirjallisuustieteilijä Rob Nixonin luonnehdintoihin ja analyysiin hitaasta 
väkivallasta (slow violence). Nixonin mukaan hidas väkivalta on näännyttävää, vaiheittain ja 
vaivihkaa tapahtuvaa ja etenevää väkivaltaa, joka ei juuri kiinnosta lyhyttempoista mediajul-
kisuutta. Väkivallan rakenteellisten elementtien lisäksi hitaassa väkivallassa korostuvat väki-
vallan ajalliset ja tilalliset ulottuvuudet. Hidas väkivalta on väkivaltaa joka ei pääty: sen vai-
kutukset ulottuvat nykyhetkestä kauas tulevaisuuteen. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen, aavi-
koitumisen tai elinympäristöjen myrkyttymisen kovimmin koettelemat ihmiset ovat usein 
vauraampien ihmisten ja heidän resurssi-imperialisminsa tavalla tai toisella joko suoraan tai 
välillisesti köyhdyttämiä ja syrjäyttämiä. Vaikka neoliberaali politiikka on kiihdyttänyt re-
surssikonflikteja, resurssi-imperialismista kärsivien yhteisöjen kokemaa hidasta väkivaltaa ja 
köyhyyttä ei useinkaan haluta nähdä. Sen sijaan suhteessa pakkosiirrettyihin, köyhdytettyihin 
tai kehityspakolaisiin vallalla on eräänlainen spatiaalinen amnesia ja väkivaltaisen näkymät-
tömäksi tekemisen politiikka. Esitykseni lopuksi pohdin Nixonin hitaan väkivallan käsitteen 
antia ja haasteita sosiaalityölle ja sosiaalityön tutkimukselle. 

 

 

Tuoko sosiaalitoimen valmiussuunnittelu lisäarvoa varautumiselle häiriötilanteisiin? 
Merja Rapeli 
 

Yhteiskuntien häiriöherkkyys on lisääntynyt. Tähän ovat vaikuttaneet mm. globalisaation 
tuomat kriittisten hyödykkeiden ja tavaroiden pitkät toimitusketjut ja yhteiskuntien omavarai-
suuden väheneminen, ilmastonmuutoksen tuomat äärisääilmiöt ja riippuvuus sähköisistä tieto-
järjestelmistä ja sähköstä ylipäänsä. Suomessa kriiseihin varautumisen ja häiriötilanteiden hal-
linnan on katsottu olevan turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin, pelastustoimen ja puolus-
tusvoimien, tehtävä - kansainvälisessä kontekstissa kriisin- ja siviilikriisinhallinnan tehtävä. 
Akuuteissa häiriötilanteissa pienituloiset ja yhteiskunnan heikompiosaiset kärsivät katastrofi-
en vaikutuksista muita ihmisryhmiä enemmän. Näihin tarpeisiin vastataan humanitäärisen 
avun keinoin, josta vähemmän kehittyneissä maissa huolehtivat pääasiassa kansainväliset ja 
kansalliset järjestöt. Sosiaalityöllä on kokemusta ja menetelmiä kriisityössä sekä yhteisöjen 
että yksilöiden tasolla toisin kuin monella muulla katastrofien hallinnan toimijalla. Jo eettisis-
tä syistä sosiaalityön tulisi olla vahvasti mukana häiriötilanteisiin varautumisessa, tilanteiden 
hallinnassa ja jälkihoidossa kansallisesti ja kansainvälisesti, koska varautumalla ja ennaltaeh-
käisyllä lievennetään katastrofien seurauksia. Sosiaalityöllä on mahdollisuus tuoda lisäarvoa 
varautumisen nykyprosesseihin ja samalla vahvistua professiona. Sosiaalitoimi on Suomessa 
muiden viranomaisten ohella velvollinen varautumaan häiriötilanteisiin valmiussuunnitelmin. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2008 ohjeistanut kuntien sosiaalitoimen varautumis-
ta. Tässä tutkimuksessa valmiussuunnitelmia tarkastellaan erityisesti sosiaalitoimen tehtä-
vänmäärittelyn näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat, kuinka lähellä sosiaalitoimen val-
miussuunnitelmat ovat annetun ohjeistuksen vaatimuksia ja missä määrin sosiaalitoimen val-
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miussuunnitelmat voivat tuottaa lisäarvoa yleiselle varautumiselle. Tutkimuksen aineistona 
ovat kuntien sosiaalitoimen valmiussuunnitelmadokumentit koko Suomesta. Sosiaalitoimen 
valmiussuunnittelua ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Parhaimmillaan varautuminen häiriöti-
lanteisiin voisi Suomessa olla asiakaslähtöistä sosiaalityötä, jossa valmius toimia esimerkiksi 
poliisin työparina itsemurhaviestin viejänä läheisille, lisäisi valmiuksia toimia äkillisissä häi-
riötilanteissa joustavasti asiakas-, yhteisö- sekä hallinnon eri tasoilla. Sosiaalityön holistisen 
lähestymistavan nivominen osaksi varautumisen käytäntöjä voisi edistää eettisten näkökulmi-
en huomioimista niin Suomalaisessa varautumisessa kuin kansainvälisesti siviilikriisinhallin-
nan ja humanitäärisen avun kentällä. Sosiaalityöllä tulisi olla vahvempi rooli katastrofityössä 
poliittisella, strategisella ja käytännön tasolla sekä paikallisesti että globaalisti.  

 

 

Sosiaalityö sosiaalisessa mediassa - Sosiaalinen tekijä -blogin tavoitteet rakenteellisen 
sosiaalityön toimintana 
Laura Tiitinen 
 

Rakenteellisen sosiaalityön avulla paljastetaan ja muutetaan ihmisten elämään vaikuttavia yh-
teiskunnan eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita. Koska rakenteellisen työn pyrkimyksenä on 
toteuttaa laajempia muutoksia yhteiskunnan eri tasoilla, on julkisuus ja erityisesti sosiaalinen 
media looginen areena sen toteuttamiselle. Sosiaalisen median avulla voidaan tavoittaa suuri 
yleisömäärä, lähes yhtäaikaisesti.  

Sosiaalinen tekijä - blogin tavoitteena on murtaa sosiaalityöhön ja -alaan liittynyt vaikenemi-
sen perinne. Tarjoamme areenan, jossa sosiaalialan työntekijät ja asiakkaat voivat käydä jul-
kista keskustelua sosiaalialaan liittyvistä aiheista turvallisesti ja asiallisesti. Blogia voi kuvail-
la yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, sillä olemme kollektiivinen toimija, joka tavoittelee muutok-
sia. Blogissa sanoitetaan julkisuuteen sosiaalisia ilmiöitä, joita alan asiakkaat ja työntekijät 
kohtaavat. Näin se toimii työntekijöiden ja asiakkaiden puolestapuhujana, kokemusten ana-
lysoijana ja tiedon välittäjänä. Blogi toimii julkisen kentän alueella, joka muodostuu sosiaali-
sen median ja rakenteellisen sosiaalityön rajapinnalle. Blogin käyttämänä pääomana on tieto 
sosiaalisista ilmiöistä ja ongelmista sekä ymmärrys palvelujärjestelmästä ja sosiaalisen medi-
an toimintalogiikasta. Näillä pääomilla kamppailemme tärkeänä pitämiemme asioiden puoles-
ta, muita todellisuuden tulkintoja vastaan. Julkisuudessa mielipiteiden ja tulkintojen herruus 
vaikuttaa konkreettisiin ratkaisuihin, kuten poliittisiin päätöksiin. 

Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemusten ääneen sanomisella on merkitystä myös yksilöta-
solla; kun autamme ihmisiä kertomaan kohtaamistaan epäoikeudenmukaisuuksista ja syrjin-
nästä, se auttaa heitä siirtymään vaiennetun ja sorretun asemasta eteenpäin. Työn haasteiden 
kollektiivisella käsittelyllä ja julki sanomisella on merkitystä sosiaalityön ammattikunnan it-
seymmärrykselle ja itsetunnolle.  

Sosiaalinen tekijä -blogin tavoitteet ovat esimerkki julkisuudessa toteutettavan rakenteellisen 
sosiaalityön tavoitteista. Julkisuutta käytetään rakenteellisessa sosiaalityössä kolmeen pääta-
voitteeseen: 1) ennaltaehkäisyyn ja vastuun osoittamiseen, 2) oikeudenmukaisuuden jakami-
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seen ja 3) maineen luomiseen (Tiitinen & Lähteinen 2014). Sosiaalinen tekijä -blogi edistää 
toiminnallaan sosiaalialan eettisten velvoitteiden toteuttamista tarjoamalla areenan, jossa ih-
miset voivat ajaa omia ja asiakkaidensa oikeuksia julkisesti ja turvallisesti. Edistämällä tämän 
päivän asiakkaiden oikeuksia ja hakemalla muutoksia sosiaalipalvelujärjestelmään, edistetään 
myös tulevaisuuden asiakkaiden oikeuksia sekä työntekijöiden mahdollisuuksia eettisesti kes-
tävään sosiaalityöhön.  

 

Lähde: 

Tiitinen, Laura & Lähteinen, Sanna (julk.2014) Julkisen viestinnän keinoilla toteutetun raken-
teellisen sosiaalityön tavoitteet. Teoksessa: Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli & Seppälä, 
Marjaana (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seura. 
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14. Gerontologinen sosiaalityö ja vanhustenhoidon eettiset kysymykset 
Vetäjät: Marjaana Seppänen ja Jyrki Jyrkämä 

 

Sosiaali- ja terveysala on murroksen kourissa. Palvelujärjestelmän rakenteita ollaan uusimassa 
samalla kun siihen kohdistetaan kasvavia supistamis- ja tehostamisvaateita. Myös alan lain-
säädäntöä ollaan kehittämässä. Vastikään käyttöön on tullut esimerkiksi ns. vanhuspalvelula-
ki, jota parastaikaa ollaan soveltamassa käytäntöön. Tekeillä on myös uusi itsemääräämisoi-
keuslaki, jolla tullaan säätelemään asiakkaiden oikeuksia palvelujärjestelmässä ja erilaisissa 
arjen tilanteissa. Kaiken kaikkiaan on tapahtumassa ja jo tapahtunut muutoksia, jotka synnyt-
tävät myös eettisiä kysymyksiä ja haasteita. Hyvänä esimerkkinä tästä on vanhusten hoidossa 
valittu peruslinja, kotona niin pitkään kuin mahdollista. 

Vanhustenhoidon osalta keskeisiä kysymyksiä on gerontologisen sosiaalityön – niin tutki-
muksen kuin käytännön toiminnankin – edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. Gerontologi-
sen sosiaalityön yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on nostaa esille vanhusten hoidon arjen eetti-
siä ja muita kipupisteitä. 

Työryhmään toivotaan esityksiä vanhusten hoidon ajankohtaisista, ennen kaikkea eettisistä 
kysymyksistä mutta myös gerontologisen sosiaalityön kehittämisestä ja suuntaamisesta. Ter-
vetulleita ovat niin esitykset tutkimuksista kuin myös teoreettiset ja muut pohdinnat työryh-
män aihepiiristä. 
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Työryhmän 14 abstraktit 
 

”Kotona niin pitkään kuin…”? Mietteitä vanhustenhoidosta ja etiikasta 
Jyrki Jyrkämä, YTT, professori (emeritus), Gerontologian tutkimuskeskus, TaY ja JY 
jyrki.jyrkama(at)jyu.fi 
 
Vajavaisten hoivaa täydellisyyden kulttuurissa. Vanhustyön eettiset dilemmat 
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”Kotona niin pitkään kuin…”? Mietteitä vanhustenhoidosta ja etiikasta 
Jyrki Jyrkämä  
 

Vanhustenhoidon peruslinjaksi on valikoitunut tavoite, jonka mukaan hoitoa tarvitsevien van-
husten tulisi asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista samalla kun laitoshoitoa vähenne-
tään. Tavoite on ilman muuta hyvä, näin pitää ollakin. Valittuun linjaan liittyy kuitenkin on-
gelmia. Keskustelussa on nähtävissä tiettyä kaksinapaisuutta ja vastakkaisasettelua. Usein-
kaan ei täsmennetä, mitä tarkoitetaan puhuttaessa laitoksista tai mitä sisällytään puolestaan 
kotikäsitteen sisään. 

Valittuun linjaa liittyy myös ongelmia, joilla on selkeä eettinen ulottuvuus. Mitä tarkoittaa eri-
laisissa tilanteissa määre ’niin pitkään kuin mahdollista’? Kuka tämä määrittelee? Onko ole-
massa yhtenäisiä kriteerejä sille, milloin vanhus tarvitsee laitoshoitoa? 

Esityksessäni tarkastelen näitä kysymyksiä erilaisista näkökulmista. Koetan samalla myös 
pohtia, millainen osuus ja asema gerontologisella sosiaalityöllä on tai voisi olla valitun linjan, 
vanhusten hoidon ja edellä mainittujen kriteerien arvioijana ja muokkaajana. 

 

 

Vajavaisten hoivaa täydellisyyden kulttuurissa. Vanhustyön eettiset dilemmat 
Helky Koskela 
 

Käsittelen esityksessäni vallalla olevaa kotona loppuun asti –tavoitetta, ja tilanteita, joissa ih-
misen oman harkintakyvyn heiketessä on vaarana  heitteillejättö itsemääräämisoikeuden no-
jalla. Etsin myös selitystä joidenkin palvelujen eettisesti kestämättömään tilanteeseen ja toi-
saalta siihen, että on palveluita, jotka ovat kaikkien osapuolten kokemina erinomaisia. Aloit-
taessani hoivatutkimuksiani intuitiivinen hatara ajatukseni oli, että jollakin tapaa vanhustyö-
hön panostaminen on kytköksissä siihen, miten yhteiskunta suhtautuu yleensä inhimilliseen 
heikkouteen ja vajavuuteen. Koetaanko ne, kuolemakin, elämään kuuluvaksi vai pyritäänkö 
ne kätkemään ikään kuin epäonnistuneena elämänä?  Nyt tutkimusprosessin loppuvaiheessa 
vaikuttaa tarpeelliselta palata takaisin tähän kysymykseen käyttäen apuna teorioita häpeästä ja 
autenttisen yhteyden merkityksestä. Nämä teoriat eivät sulje pois rakenteellisen sosiaalityön, 
vanhuspolitiikan tai markkinatalouden merkitystä, päinvastoin. Mitä vähemmän ihmisten yh-
teisössä on epätäydellisyyden häpeää, sitä enemmän on yhteyttä ja sitä enemmän kykyä suun-
tautua ulospäin kohti toisia. Tällöin nuoremmat ja terveemmät yhteisön jäsenet ovat kykene-
viä ja valmiita turvaamaan myös hyvän vanhuspolitiikan iäkkäämmille ja heikommille jäse-
nilleen. 

 

Kirjallisuus: 

Brown, Brené (2012) En olekaan yksin. Totuus perfektionismista ja riittämättömyyden tun-
teesta. Helsinki: Basam Books Oy. 
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Iäkäs kuntoutuja sosiaalityöntekijän haastattelussa – aika ja eettisyys 
Ylva Krokfors  
 
Tausta ja tavoite 

Väitöstutkimuksessani tutkin gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuutta toimijuuden käsit-
teen kautta laitoskuntoutuskontekstissa, iäkkäiden kuntoutujien haastattelutilanteissa. Tutki-
musotteeni on etnografinen, lähellä institutionaalista etnografiaa, jossa kriittisen tarkasteluta-
van lisäksi pyritään saamaan aikaan muutoksia instituution toiminnassa.  

Tarkastelen toimijuutta sosiologi Derek Layderin sosiaalisten alueiden teoriaan peilaten. Sii-
nä sosiaalisen todellisuuden nähdään koostuvan neljästä alueesta: psykobiografiset prosessit, 
situationaalinen toiminta, sosiaaliset puitteet ja kontekstuaaliset resurssit. Sosiaaligerontologi 
Jyrki Jyrkämä tarkastelee toimijuutta kolmesta eri näkökulmasta: elämänkulkuna, rakenne-
koordinaatistona ja modaliteetteina. Näen Layderin teorian ja Jyrkämän viitekehyksen toisi-
aan täydentävinä ja osittain päällekkäin menevinä. Ne ovat tutkimukseni teoreettis-
metodologisena pohjana.  

Suullisessa esityksessäni keskityn tarkastelemaan kuntoutukseen osallistuvien ja kuntoutus-
työtä tekevien ihmisten toimijuutta ja toiminnan eettisyyttä, kun haastattelutilanteissa on rajat-
tu aika, 30 minuuttia: mitä kysytään, mitä vastataan, miten vastaukset huomioidaan? 

 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusmateriaalina on 15 nauhoitettua sosiaalityöntekijän tekemää iäkkäiden kuntoutujien 
haastatteluista, 18 nauhoitettua tutkijan tekemää iäkkään kuntoutujan haastattelua, 4 nauhoi-
tettua haastattelua kahdelle sosiaalityöntekijälle, 3 nauhoitettua kuntoutustiimin jäsenen haas-
tattelua, 2 nauhoitettua iäkkään kuntoutujan läheisen haastattelua sekä 4 osittain nauhoitet-
tua/muistiin merkittyä ryhmätilanteen osallistuvaa havainnointia. Lisäksi materiaalina on 
keskusteluja, muistiinpanoja, kenttäpäiväkirjat, kuntoutukseen liittyviä dokumentteja, esi-
merkiksi kuntoutuslaitoksen esite, kuntoutuskurssihakemus, kutsukirje, Kelan yleiset kurs-
siohjeet. 

 

Tulokset 

Työntekijän oma psykobiografia, hänen situationaalinen toimintansa, ne kontekstuaaliset re-
surssit (esim. käytettävissä oleva aika) joita hänellä on, näkyvät ja vaikuttavat hänen  toimi-
juuteensa.Toimijuuden tilaan vaikuttavat suuresti kuntoutuslaitoksen ja kuntoutuksen tilaajan 
kuntoutukselle asettamat kriteerit.  

Iäkkään kuntoutujan toimijuuteen näyttävät vaikuttavan eniten hänen oma arvionsa ja koke-
muksensa siitä, miten kuntoutuksessa toimitaan. Haastattelija rajaa kuntoutujan puhetta esi-
merkiksi käytettävissä olevaan aikaan vedoten. 
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Päätelmät  

Kuntoutujien yksilöhaastatteluun käytettävissä olevan ajan lyhyys nostaa esille selkeitä eetti-
siä kysymyksiä, johin suullisessa esityksessäni pyrin antamaan vastauksen: mitä kysytään, mi-
ten kysytään, kuunnellaanko iäkästä ihmistä, miten hänen puhettaan 

 

 

Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa – kohteena kolme erilaista vanhustyön 
toimintaympäristöä 
Sointu Riekkinen-Tuovinen 
 

Tausta 

Vanhustyössä muun muassa kodinhoitajana, lähihoitajana ja sosiaalityöntekijänä toimineena 
vanhustyön kysymykset kokonaisuudessaan kiinnostavat minua kovasti. Ikäihmisten määrä li-
sääntyy kaiken aikaa, eikä ole sama miten me heitä kohtaamme, miten hoidamme, autamme ja 
’minkälaisten silmälasien läpi heitä katsomme’. Vanhustyötä ja vanhusten elämää on pitkälti 
medikalisoitu, jolloin vanhuus nähdään jopa sairautena; lääketieteellinen ja terveystieteellinen 
näkökanta on syrjäyttänyt monesti sosiaalisen. Erilaisissa vanhustyön ympäristöissä itsekin 
työskennelleenä kiinnostukseni kohteeksi on noussut erityisesti sosiokulttuurinen työskente-
lyote. 

 

Tutkimusasetelmasta 

Tutkin väitöskirjatutkimuksessani sosiokulttuurisuutta vanhustyön kontekstissa. Tutkimusteh-
täväni on sosiokulttuurisen ymmärtäminen ja ilmeneminen ikäihmisten arjessa hyvinvoinnin 
näkökulmasta. Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat tällä hetkellä seuraavat:1) Miten sosio-
kulttuurisuus ymmärretään erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä? 2) Miten sosiokult-
tuurisuus ilmenee käytännön vanhustyössä ko. toimintaympäristöissä? 

Teoreettisena lähtökohtana tutkimuksessani on hyvinvointi(tutkimus) ja lisäksi kiinnostukseni 
kohteena on ikäihmisten arkielämä. Keskeisimpiä käsitteitä ovat vanhus, vanhustyö, sosio-
kulttuurisuus ja sosiokulttuurinen innostaminen. Havainnointeja olen tähän mennessä analy-
soinut sisällönanalyysillä. Jatkossa tarkoitukseni on myös haastatella hoitajia sekä analysoida 
hoito- ja palvelusuunnitelmia. Tutkimuksessani on siis kaiken kaikkiaan etnografinen ote. 
Tutkimukseni on pääosin sosiaalitieteellinen, mutta sisältää myös gerontologista ainesta (eri-
tyisesti sosiaali- ja kulttuurigerontologista). Kaiken kaikkiaan näen tutkimukseni siis monitie-
teisenä; se sivuaa sisällöltään myös gerontologista hoitotyötä nimenomaan siinä mielessä, että 
sosiokulttuurista työotetta soveltavat ja käyttävät myös vanhustyössä toimivat sairaanhoitajat 
ja lähihoitajat. 
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Eettinen yhteys tutkimuksessani 

Vanhuksista on puhuttu varsin pitkään sosiaali- ja talouspolitiikan alalla huoltotaakkana. 
Muutoinkin suhtautuminen ikäihmisiin ilmenee usein negatiivisina kommentteina, joissa 
ikääntyvät/ikääntyneet nähdään pääosin kulueränä. Edellisessä tekstissä eettisyys tulee esiin 
vanhuskäsityksen muodossa, eli miten vanhuksiin suhtaudumme, miten heistä puhumme, mi-
ten kohtelemme ja miten heitä lähestymme. Eettisyys tuli esiin myös käytännössä havain-
noidessani vanhustyötä noissa erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Oleellisesti etiik-
ka liittyy tutkimuksessani myös tutkimuksen järjestelyihin, kuten tutkimuslupiin ja käytännön 
havainnointeihin. Eettisyys läpäisee näin kaiken kaikkiaan koko tutkimusta. 

 

 

Rakenteellinen lähestymistapa vanhussosiaalityössä – kriittisen gerontologisen sosiaali-
työn näkökulma 
Marjaana Seppänen  
 

Paljon tukea tarvitsevien ikääntyneiden ihmisten marginialisoituminen on yksi sosiaalityön 
keskeisistä haasteista. Kriittisen gerontologian tutkimusperinteestä ammentava rakenteellisen 
sosiaalityön näkökulma tukee sosiaalityön mahdollisuuksia kehittyä vastaamaan ikääntymi-
seen liittyviin moniulotteisiin haasteisiin. Puheenvuoro pohjautuu Mo Rayn ja Marjaana Sep-
päsen vuoden 2014 sosiaalityön vuosikirjassa julkaistuun artikkeliin. Kiinnitämme tarkaste-
lumme erityisesti suomalaiseen ja brittiläiseen kontekstiin, ja vaikka niiden ikääntymiseen ja 
palveluihin liittyvissä kysymyksissä oli eroja, niissä on paljon yhteisiä piirteitä. Yhteistä on 
erityisesti se, että esille nostamiemme teemojen kautta piirtyvä kuva vanhuspalvelujen tule-
vaisuudesta ei vastaa riittävän hyvin paljon tukea tarvitsevien ikääntyneiden ihmisten elämän-
tilanteisiin, jotka sisältävät erilaisia muutoksia ja siirtymiä sekä epävarmuutta. Nykyinen 
ikääntymispolitiikka ei ole myöskään onnistunut tavoittamaan koherentilla tavalla sitä tule-
vaisuutta, jota gerontologisella sosiaalityöllä voisi olla. Kriittinen näkökulma luo edellytykset 
aikaisempaa hienojakoisempaan ja kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen elämän monimuo-
toisuudesta ja elämänkokemuksesta sekä mahdollisuuden pohtia sitä, millaiseksi gerontologi-
nen sosiaalityö voisi tulla.  

Kriittisen näkökulman pohjalta jäsentyvällä gerontologisella sosiaalityöllä on haasteena 1) 
vaikuttaa ikääntyneiden, erityisesti paljon tukea tarvitsevien ihmisten asemaan, 2) puolustaa 
sosiaalityön saatavuutta vanhusten erilaisissa elämäntilanteissa, 3) turvata sosiaalityön asian-
tuntijuuden näkökulma palvelujen piirissä erityisesti arviointitilanteissa sekä 4) toimia ikään-
tyneiden ihmisten valtaistamiseksi. 
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Ikäihmisen oikeudesta asua kotona  
Asko Uoti 
 

Julkisen vallan hoivavastuiden määrittely erityisesti kotona asuvien ikäihmisten kohdalla on 
puutteellista ja epäsystemaattista. Voi perustellusti problematisoiden todeta, että laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012) eli niin sanottu vanhuspalvelulaki ei ole vielä lähimainkaan riittävä, jos kohta edes 
oikeudellisessa ja eettisessä mielessä toimivin ja tuloksellisin, keino turvata ja edistää ikäih-
misten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista kotona asuvan ikäihmisen elämässä.  

 

Tunnettua on, että pelkkä sääntelyn lisääminen ei lisää automaattisesti halutun oikeus- ja yh-
teiskunnallisen tilan saavuttamista. Pahimmillaan liika sääntely voi jopa johtaa sääntelyn ta-
voitteiden ja fokuksen katoamiseen ja karkaamiseen kuten on käynyt niissä maissa, joissa on 
yritetty massiivisin lakisäännöksin tainnuttaa yleisiä yhteiskunnallisia hoivaongelmia turvau-
tumalla oikeudellisen sääntelyn ja eettisten periaatteiden välisessä rajapinnassa enemmän en-
siksi mainittujen puoleen ja varaan. Tällöin yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä ongelmia on saa-
tettu ratkaista helposti yksinomaan siviili- ja perheoikeudellisin keinon unohtamalla julkisen 
vallan käytön (interventioiden) positiiviset mahdollisuudet kunnallisen sosiaalihuollon alueel-
la ottaa ikäihmisten hoivan tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioon ja haltuun.  

 

Edellä mainitussa mielessä myös valmisteilla oleva uusi itsemääräämisoikeuslaki [ks. luonnos 
(HE-luonnos 150813.pdf) hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan ja potilaan it-
semääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveyden-
huollossa] on ongelmallinen, koska se oikeuttaisi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä tekemään 
asiakkaiden kotona lakiin perustuvia rajoitustoimenpiteitä, vaikka koti ei lähtökohtaisesti ole 
ympärivuorokautisen hoitohenkilökunnan avun piirissä. Voikin perustellusti kysyä, ohjaako 
taloudellinen rationaliteetti enemmän yhteiskunnallisia hoivavalintojamme ja niistä säätämistä 
kuin eettis-moraalisesti korkeatasoisen vanhustenhuollon hoivan tavoitteet. Esimerkiksi kun-
nallisten ostopalvelujen hankinnassa on ilmiselviä säädännäisiä, menettelyllisiä ja sisällöllisiä 
ongelmakohtia ja kehittämistarpeita, jotka helposti sivuuttavat muun ohessa eettiset ja hyvää 
oikeudellista ohjausta edellyttävät periaatteet, kun tarkastellaan niitä vaikutuksia, jotka koh-
distuvat kotona asuvan ikäihmisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun yleensäkin. Esitys sekä an-
taa vastauksia että nostaa esille niitä relevantteja vanhustenhoidon kysymyksiä, jotka vielä 
odottavat vastauksiaan.  
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Yksinasuvan muistisairaan naisen toimijuus ja eettisiä kipupisteitä arjessa 
Elisa Virkola 
 

Yhä useampi yksinasuva iäkäs ihminen sairastaa muistisairautta. Sosiaaligerontologian alan 
väitöstutkimukseni tarkastelee yksinasuvien muistisairaiden naisten elämäntilanteita ja arki-
elämää toimijuuden näkökulmasta. Yksinasuminen muistisairaana on ihmiselle haavoittuva 
elämäntilanne, koska itsenäinen arkielämä vähitellen vaikeutuu, ja sairauteen liittyy voimakas 
stigma. Muistisairaus johtaa myös arjessa koettuihin eettisesti herkkiin tilanteisiin, jotka tulisi 
ottaa nykyistä paremmin huomioon. 

Tutkimuksessani seurasin viiden yksinasuvan Alzheimerin tautia sairastavan naisen arkea 
haastatellen ja havainnoiden heitä vuosina 2009-2011. Tutkimuksessani tarkastelen ensinnä-
kin naisten refleksiivisyyttä. Toiseksi tarkastelen refleksiivisyyden harjoittamista naisten ja 
minun välisessä vuorovaikutuksessa syntyvänä toimintana. Kolmanneksi tutkin naisten anta-
mia merkityksiä ja tulkintoja arjen käytännöille ja muistisairaudelle. Neljänneksi tarkastelen 
muistisairauden seurauksia näille käytännöille ja sosiaalisille suhteille. Katson toimijuuden 
rakentuvan kolmella analyysin tasolla; kielenkäytössä, arkisessa toiminnassa ja vuorovaiku-
tuksessa. Toimijuus rakentuu suhteissa, tilanteissa, ajassa ja paikassa aina uudelleen.  

Yksinasuvan ihmisen tulisi arjessaan kyetä moninaisiin arjen käytäntöihin. Kykyjen ja taito-
jen murtuessa nykyajan arkielämän monimutkaisuus tuli näkyväksi. Naisilla oli arkiympäris-
tössään erilaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita kykyjen ja taitojen murtumisen kompensointiin. 
Arkielämä oli normitettua, sitä luonnehtivat yhteiset, jaetut säännöt. Nämä paljastuvat, kun 
niitä ei pystytä enää itsestään selvästi noudattamaan.  

Naisilla oli halu toimia onnistuneesti ja säilyttää toimijuuden tunto heikentyvien kykyjen ja 
taitojen ja ympäristön vaateiden ristipaineessa.  Tavoite toimijuuden tunnon säilyttämiseen oli 
läsnä myös omaa arkea koskevissa selonteoissa ja puhetavoissa. Kykyjen ja taitojen murtues-
sa arjen käytännöissä suoriutuminen kuitenkin väistämättä vaikeutui. Eteen tuli eettisesti 
herkkiä tilanteita, joissa läheiset ja/tai ammattilaiset olivat puuttuneet esimerkiksi ruokaan, 
kodin siisteyteen tai taloudellisten asioiden hoitoon liittyviin käytäntöihin. Näihin käytäntöi-
hin puuttuminen (tai puuttumatta jättäminen) saattoi tilanteellisesti särkeä muistisairaan ihmi-
sen toimijuuden tunnon tai toisaalta ylläpitää sen säilymistä. Puuttuminen herätti sairastunees-
sa ihmisessä pohdintaa ja moninaisia tunteita. Esityksessäni tarkastelen näitä arjen eettisiä ki-
pupisteitä. Kipupisteet ovat ristiriitaisia tilanteita arjessa, joissa on läsnä sekä muistisairaan 
ihmisen, läheisen että ammattilaisen toimijuus. Kysyn, miten voitaisiin kehittää eettisesti kes-
täviä arjen käytäntöihin puuttumisen tapoja, jotta sekä muistisairaan ihmisen toimijuuden tun-
to säilyisi että hänen arkielämänsä olisi edelleen turvallista.  

 

 

 

 


