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Prologi

S uomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana hakenut ratkaisuja palvelujärjestelmän epäkoh-
tiin. Samalla on ennakoitu väestökehityksestä ja globaaleista 
kehitystrendeistä syntyviä paineita väestön palvelutarpeisiin, 
toiminnan sisältöön ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. 
Konkreettisesti uudistamisprosessi on toteutunut usean halli-

tuksen toimin jatkuneessa sote-hankkeessa. Alkuvaiheessa suunnittelu keskittyi 
kuntarakenteen uudistamiseen niin sanotun Paras-hankkeen muodossa. Sen 
jälkeen kehitettiin sote-aluemallia. Tämänkin hankkeen kariuduttua tavoitteeksi 
asetettiin siirtyminen palvelujen kuntapohjaisesta järjestämisvastuusta maakun-
tapohjalle rakentuvien monialaisten itsehallintoalueiden malliin. Pääministeri 
Sanna Marinin hallitus jatkoi uudistusprosessia, mutta rajoitti sen koskemaan 
vain sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastuslaitosta. Kevätkaudella 2020 
valmistuneen suunnitelman mukaan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 21 maa-
kunnalle ja Helsingin kaupungille.

Uudistukselle asetetut rakenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet edellyttävät 
muutoksia myös ammatilliseen toimintaan: työn sisältöihin, käytäntöihin ja 
yhteistoiminnan muotoihin. Voidakseen vahvistaa sosiaalihuollon roolia ja 
vaikutuksia yhteensovitetussa kokonaisuudessa ja etenkin vaikeissa elämänti-
lanteissa elävien kansalaisten auttamisessa sosiaalialan ammattien on tarpeen 
arvioida omaa asiantuntijuuttaan ja sen uudistamisen tarvetta suunniteltujen 
rakenteiden näkökulmasta. 

Huoltaja-säätiö tunnisti ajankohtaisen keskustelutarpeen. Se käynnisti semi-
naarien sarjan, jossa koottiin sekä sosiaalityön että eräiden muiden alojen asian-
tuntijoiden käsityksiä asiantuntijuuden uudistamiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Keskustelujen pohjaksi pyydettiin teemaan liittyvät muistiot ylisosiaalineuvos 
Aulikki Kananojalta, sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Mirja Satkalta 
ja sosiaalityön professori Anneli Pohjolalta. Muistiot osoittivat, että ajankohtai-
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sen rakenneuudistuksen taustalla ja sen kanssa sosiaalityön kenttään heijastuvat 
globaalit megatrendit, kuten väestökehitys, ilmastonmuutos ja pandemiat. 

Kansallisella tasolla uudistumisen tarvetta tuovat sosiaali- ja terveydenhuol-
toa laajemmat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutossuunnat. Esimerkkeinä 
voidaan mainita useita vuosia jatkunut väestön alueellinen siirtymä kasvu-
keskuksiin, maahanmuuttajien kasvava osuus sekä palvelujen käyttäjissä 
että ammattihenkilöstössä samoin kuin pyrkimykset löytää uusia ratkaisuja 
sosiaaliturvan ja pitkäaikaisen työttömyyden kysymyksiin. Asiantuntijuuden 
uudistamista tulisi näin ollen tarkastella osana niitä yleisiä kehitysvirtoja, joilla 
on vaikutuksia ihmisten elämään, sitä kautta väestön tarpeisiin ja sosiaalialan 
ammatilliseen työhön. Samalla tulisi varautua koronapandemian kaltaisiin 
vaikeasti ennakoitaviin kriiseihin ja vahvistaa palvelujen edellytyksiä nopeasti 
toteutettaviin muutoksiin. Paradigmaattiset muutokset tiedonmuodostuksessa 
on tarpeen ottaa huomioon keskusteltaessa erityisesti asiantuntijuuden paikasta, 
tietopohjasta ja tiedonmuodostuksen lähestymistavoista ja menetelmistä.

Seminaarisarja sai lähtöeväikseen muun muassa seuraavia kysymyksiä:
Sosiaalityö samoin kuin sen asiantuntijuus elää ja toimii epävarmuuden 

ja muutoksen maailmassa. Syntyy uusia jännitteitä, kun esimerkiksi ilmas-
tonmuutos, erilaisten kriisien luomat maahanmuuttoliikkeet tai pandemiat 
asettavat yhteiskunnat uusien kysymysten eteen sekä voimavarojen jakami-
sessa että toiminnan sisällöissä. Yhteistä maailmaa on tulevaisuudessa kenties 
rakennettava enemmän sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden pohjalle. On 
keskusteltava siitä, mitä ymmärrämme sosiaalisella kestävyydellä. On arvioitava, 
minkälaista asiantuntijuutta sosiaalityö tarjoaa sosiaalisesti kestävän yhteiskun-
nan rakentamiseen.

Sosiaalihuolto toimintana ja sosiaalityö ammattina toimivat Suomessa 
vahvasti lainsäädäntöön ankkuroitujen oikeuksien ja käytäntöjen pohjalla. 
Tulevaisuudessakin tarvitaan tuen ja oikeuksien turvaamista, mutta ei standardi-
ratkaisuin eikä muuttumattomin muodoin. Jatkuvan muutoksen maailmassa ja 
uudistuvissa rakenteissa sementti ei ole välttämättä toiminnan kehittämistyöhön 
tai yksilöllisesti räätälöityyn auttamiseen soveltuva rakennusaine. Vahvan asian-
tuntemuksen pohjalla on luotava erilaisiin tilanteisiin muotoiltuja lähestymista-
poja ja käytäntöjä. Tällöin asiakkaan oikeus ja järjestäjän vastuu ei rajoitu vain 
palvelun saamiseen, vaan käsittää ennen kaikkea oikeuden mahdollisimman 
asiantuntevaan apuun ja hyvään kohteluun. Toiminnan vaikutusten seuranta ja 
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arviointi on olennainen edellytys riittävän asiantuntijuuden varmistamisessa.
Kansalaisten tahto ja tarve suurempaan osallisuuteen on viime vuosina nous-

sut palvelujärjestelmiä, poliittista päätöksentekoa, jopa kansallisvaltioita ravis-
televaksi liikkeeksi. Asiakkaiden osallisuus on myös sote-uudistuksen keskeisiä 
elementtejä. Sosiaalihuollossa tämä on erityisen keskeistä, koska osattomuus 
leimaa monen asiakkaan tai kokonaisen asiakasryhmän elämää. Muutos edellyt-
tää siirtymistä järjestelmä- ja virkavaltaisesta lähestymistavasta kohti ihmis- ja 
asiakaslähtöistä orientaatiota. Palveluja tarvitsevat ihmiset nähdään tällöin 
osallisina työn toteuttamisen, kehittämisen ja tiedonmuodostuksen prosesseissa, 
eikä vain palvelutarpeidensa tai ongelmiensa ”kimppuina”. Onko sosiaalityöllä, 
sen kehittäjillä ja tutkijoilla riittävää tuntemusta ja hyviä käytäntöjä asiakkaiden 
osallisuutta mahdollistavaan työskentelyyn ja sen vahvistamiseen?

Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa on käynnissä käsitteiden muutos, joka 
kaipaa perinpohjaista analyysiä. Laaja, monia sektoreita kattava Heikki Wariksen 
ja Armas Niemisen sosiaalipolitiikka on yhteiskunnallisessa keskustelussa vähin 
erin korvautunut hyvinvointipolitiikan käsitteellä. Se haastaa sosiaalipolitiikan 
käsitteen eri politiikkoja kattavana käsitteenä. Sosiaalipolitiikan tehtävä ja sisältö 
tarvitsevat uuden muotoilun ja sosiaalinen-käsite ajankohtaisen – mutta sen 
juuria kunnioittavan – analyysin muuttuvaan maailmaan sovitetusta positiosta 
lähtien. Käsitteet ohjaavat toimintaa. 

Sote-uudistuksen yhtenä lähtökohtana on – sosiaali- ja terveydenhuollon 
kasvavista taloudellisista panoksista huolimatta – sitkeästi jatkunut väestön ter-
veyserojen kasvu. Vastaava ilmiö näkyy sosiaalihuollossa ihmisten elämäntilan-
teissa ja osallisuudessa, vaikka täsmälliset tilastot näiden ilmiöiden yleisyydestä 
puuttuvatkin. Jotta uudistus täyttäisi tavoitteensa väestön eriarvoisuuden ja 
polarisoitumisen vähentäjänä, rakenteellisen uudistuksen tulee luoda edellytyk-
siä ja rohkaista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita toiminnan painopistei-
den, sisältöjen ja käytäntöjen uudistamiseen. Eriarvoisuuden ytimeen osuvien 
ratkaisujen rakentaminen ja asiantuntijuuden vahvistaminen vaativat sosiaali-
huollossa nykyistä kehittyneempää tietopohjaa. Tutkimustiedon ohella tarvitaan 
monipuolisemmin työn sisältöä ja vaikutuksia kuvaavia toimintatilastoja. Tässä 
urakassa tarvitaan sosiaalihuollon kokonaisuutta ja kehittämistoiminnan tiedol-
lisia tarpeita hyvin tuntevaa asiantuntijuutta.

Sosiaalipalvelujen väestöpohjaa ei ole totuttu tarkastelemaan alan osaami-
seen ja kehittymiseen ratkaisevasti vaikuttavana tekijänä. Yleisesti on korostettu 
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paikallistason merkitystä palvelujen saatavuuden kannalta, vaikka eri palvelujen 
esiintyvyydet ja osaamisvaatimukset poikkeavat suuresti toisistaan. Laajemmalla 
väestöpohjalla saadaan paremmin kootuksi lukumääräisesti pienet ja osaami-
seltaan erityisen vaativat palvelutarpeet. Syntyy tarve porrastaa osaamista niin 
sanottuun yleiseen osaamiseen ja erityiseen, jopa vielä spesifimpään erityisen 
vaativaan osaamiseen. Tällaisia tarpeita esiintyy muun muassa lastensuojelussa 
ja vammaispalveluissa. Moniammatillisen työn, sen osaamisen ja oman asian-
tuntijuuden tunnistamisen ja kuvaamisen tarpeet kasvavat. Edessä on alan 
uudenlaisten osaamistarpeiden nykyistä selkeämpi jäsentäminen, jonka aikaan 
saamiseen tarvitaan myös kouluttajien panosta.

Suunnitelmien mukainen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tiivistyvä 
yhteistyö asettaa sosiaalityön entistä kiinteämmin tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvan, pitkälle kehittyneen lääkäri-profession kumppaniksi. Sosiaalityö ei 
pärjää yhteistyössä lakipykäliin ja hallinnollisiin ratkaisuihin perustuvalla osaa-
misella. On rakennettava työn tieteellistä pohjaa ja uskallettava arvioida myös 
oman ammatillisen työn vaikutuksia ihmisten elämäntilanteisiin ja elämänkul-
kuihin. Muutos järjestelmä- ja hallintokeskeisestä orientaatiosta kohti teoreetti-
seen tietoon, tutkimukseen ja luotettavaan arviointiin perustuvaa käytäntöä on 
mittava muutos, todellinen paradigmaattinen loikka.

Tarvitaanko siis suomalaisen sosiaalityön ja sen asiantuntijuuden perinpoh-
jaista uudistamista? Tätä arvioitaessa Huoltaja-säätiön seminaarin lähtökohdissa 
on tunnistettu ainakin seuraavia muutoksen käynnistäjiä: 
• Laajat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset, joiden taustalla vaikutta-

vat myös globaalit megatrendit
• Vaikeasti ennakoitavat globaalit kriisit, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen, 

turvallisuuteen ja elämisen sosiaalisiin edellytyksiin
• Sote-prosessin tavoitteet sekä suunnitellut sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteelliset uudistukset
• Tiedonmuodostuksen mahdollisuuksien kiihtyvä kehitys
• Sosiaalityön itseymmärryksen kasvu ja sen myötä ydintehtävän ja asiantunti-

juuden muotoilu vastaamaan ympäröivän maailman muutoksiin.

Lähtökohdaksi tarvitaan muutosprosessien olennaisten sisältöjen analyysi: 
minkälaisiin tulevaisuuksiin ja rakenteisiin asiantuntijuutta on uudistettava. On 
tunnettava ja tutkittava sosiaalisten ja ammatillisten muutosprosessien laina-
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laisuuksia. Nousevien muutosten keskellä on samalla tarpeen tunnistaa, mikä 
alan perinnössä ja nykykäytännöissä on kestävää ja käyttökelpoista, missä uudis-
tuminen on välttämätöntä ja mitä se ammatilta ja sen koulutukselta edellyttää. 
Tulevaisuuden asiantuntijuuden kompassiksi on haettava ammatin ydintä ja sen 
eettistä koodistoa. Murrokset antavat mahdollisuuden alan oman asiantuntijuu-
den kirkastamiseen.

Katsotaan, mitä asiatuntijoilla on sanottavana.

Aulikki Kananoja
ylisosiaalineuvos
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Johdanto

T ämän kirjan idea syntyi Huoltaja-säätiön vuosina 2016–2019 
järjestämän seminaarisarjan pohjalta. Sosiaalialan uudis-
tamistarpeita käsitelleessä viisiosaisessa seminaarisarjassa 
tarkasteltiin alan ammattilaisten osaamistarpeita, alan tieto-
pohjaa, palvelujen integraatiota, osallisuuden kysymyksiä 
sekä eettisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointipolitiikkaa. 

Osallistujat olivat valtaosin alan tutkijoita, opettajia ja kehittäjiä, ja oli joukossa 
myös alan opiskelijoita. Jokaisen seminaarin jälkeen saimme palautetta siitä, 
miten tärkeää olisi, että sen sisältö tavoittaisi laajasti alan ammattilaisia, tutki-
joita, opiskelijoita ja muita sosiaalialan kysymyksistä kiinnostuneita.

Kirjan sisältö ammentaa pitkälti tästä seminaarisarjasta. Sitä olivat alusta 
lähtien suunnittelemassa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sekä professorit 
Anneli Pohjola ja Mirja Satka, jotka molemmat ovat sittemmin saaneet vir-
kanimikkeeseensä etuliitteen emerita. Seminaarisarjan suunnitteluryhmän 
työhön osallistuivat myös Huoltaja-säätiön hallituksen jäsenet Harri Jokiranta, 
Marja Heikkilä, Minna Kivipelto, Tuija Nummela ja Marketta Rajavaara. 
Seminaarisarjan sihteeriksi tuli sosiaalityön opiskelija Jenni Simola, joka on tätä 
nykyä valtiotieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaa-
litieteiden tohtoriohjelmassa. 

Seminaarisarjan alkaessa elettiin vielä Juha Sipilän hallituksen aikaa. Sote- 
uudistusta vietiin eteenpäin osana maakuntauudistusta, ja siihen kytkeytyi vah-
vasti asiakkaiden valinnanvapaus, joka olisi käytännössä merkinnyt palveluiden 
pirstoutumista entisestään. Tämä viritti seminaarisarjassa keskusteluja etenkin 
palveluohjauksen lisääntyvästä tarpeesta. 

Kirjan suunnittelu aloitettiin syksyllä 2019, jolloin vallassa oli Antti Rinteen 
hallitus. Sipilän hallituksen sote-esitys oli jo keväällä kaatunut, ja sote-uudistuk-
sen askelmerkit olivat osin uudessa asennossa. Rinteen hallitus vaihtui vielä lop-
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puvuodesta Sanna Marinin hallitukseksi, mutta sote-uudistuksen valmisteluun 
se ei vaikuttanut. 

Kirjaa olivat ideoimassa kaikki seminaarisarjan suunnitteluun osallistuneet, 
mutta me allekirjoittaneet ryhdyimme varsinaiseen toimitustyöhön. Kirjan 
sisällön olemme jäsentäneet neljään lukuun, jotka käsittelevät sosiaalialan tie-
topohjaa ja sosiaalityön muuttuvia osaamisvaatimuksia, digitalisaatiota, osalli-
suuden kysymyksiä sekä eettisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvointipolitiikkaa. 
Olemme pyytäneet julkaisuun artikkeleita seminaarisarjan alustajien lisäksi 
myös muilta kirjoittajilta, jotta kirjan sisältö kattaisi teemat monipuolisesti. 

Jokaisen luvun alkuun Jenni Simola on laatinut johdannon, jossa on nostettu 
esille myös sellaisia seminaarisarjassa esille nousseita teemoja, joita kirjan artik-
keleissa ei muuten käsitellä. Erikseen on mainittava alan tietopohjaa käsitelleessä 
seminaarissa keväällä 2018 alustanut tekoälytutkija Timo Honkela, joka meneh-
tyi 9.5.2020. Alkuvuodesta 2020 hän oli sokeutunut eikä kyennyt kirjoittamaan, 
mutta hän saneli puheenvuoronsa tähän kirjaan. Sitä on referoitu digitalisaatiota 
käsittelevän luvun johdannossa.

Epävarmassa maailmassa muutoksia on vaikea ennakoida, vaikka niiden 
tiedetään olevan väistämättömiä. Tämän osoitti keväällä 2020 suomalaisten 
arkea horjuttanut koronaviruspandemia. Kirjaprojektimme oli tuolloin edennyt 
artikkelien kirjoittamisvaiheeseen. Äkillisesti muuttuneiden olojen vaikutusta 
sosiaalialan työhön ja asiakkaiden asemaan on analysoitu tai sivuttu osassa 
artikkeleista. Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut, että kirja kestäisi aikaa eikä jäisi 
kiinni akuuttiin kriisiin. Vastaavasti sote-uudistuksen analyysissa on pyritty 
pitämään mielessä uudistuksen kivikkoinen tie.

Kaikki tähän kirjaan kirjoittaneet ovat tarttuneet työhön vapaaehtoispohjalta 
pro bono publico -periaatteella. Siitä kaikille suuri kiitos.

Tämän julkaisun tarkoitus on palvella monenlaisia kohderyhmiä alan opis-
kelijoita valistuneisiin päättäjiin. Avoimen saatavuuden periaatteen mukaisesti 
julkaisu on vapaasti saatavilla verkossa Huoltaja-säätiön sivuilla. Lisäksi julkaisu 
ilmestyy perinteisenä kirjana. 

Helsingissä – Rovaniemellä – Multialla – Lappeenrannassa 
Marraskuussa 2020 
Lea Suoninen-Erhiö & Anneli Pohjola & Mirja Satka & Jenni Simola
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I luku

Sosiaalialan tietopohja ja sosiaalityön 
muuttuvat osaamisvaatimukset

T ässä luvussa analysoidaan sosiaalialan tietoperustan muutosta 
historiassa sekä tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyön kehittymistä viime vuosikymmeninä. Lisäksi 
kartoitetaan nykyistä murrosta ja menossa olevia muutoksia 
sekä niiden asettamia uudenlaisia osaamisvaatimuksia alan 
ammattilaisille. 

Mirja Satka analysoi artikkelissaan sosiaalialan tietoperustan muutosta 
alan ensimmäisessä modernisoitumisvaiheessa 1900-luvun alusta 1960-luvulle 
asti. Hän tarkastelee tietoperustan muutosta alan tietokäytäntöjen kautta. Ne 
kehittyivät erilaisten tiedon intressien ja monien toimijoiden työn tuloksena ja 
tiiviissä vuorovaikutuksessa alan kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Elli Aaltonen tarkastelee henkilökohtaisen työhistoriansa kautta sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyön kehittymisen vaiheita. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yhteistyö ei ole tavoitteena uusi. Artikkeli avaakin mielenkiintoisen näkökul-
man nykyisiin integraatiopyrkimyksiin, joista keskusteltiin myös tämän kirjan 
taustalla olevan seminaarisarjan toisessa seminaarissa syksyllä 2017. Aaltosen 
mukaan muun muassa kansalaisjärjestötoiminnassa yhteistyö on korostunut 
jo kauan, koska lähtökohtana on ollut palveluja järjestävän organisaation sijaan 
kansalaisten tarpeet ja asiakkaiden oikeudet. Myös seminaarissa integraatiota 
pohdittiin erityisesti asiakkaan näkökulmasta hyvänä kokonaisuutena, palvelun 
järjestäjästä tai tuottajasta riippumatta. Keskustelussa todettiin, ettei integraatio 
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tapahdu lakipykälillä ja hallinnossa, vaan ammattilaisten arkisessa toiminnassa, 
sillä organisaatiojärjestelyt eivät suoraan määritä sitä, miten ihmiset tekevät 
työtään. Keskusteluissa korostettiin sitä, että sosiaalityön on haastettava itsensä. 
Sosiaalityöllä itsellään on voima muuttaa sosiaalityötä. Sen on itse nostettava 
työn roolin ja sisällön määrittely agendalle, sillä jos sitä ei tehdä alan sisältä 
käsin, muut tekevät sen alan ulkopuolelta. Yhteistyö ja integraatio edellyttävät 
vahvaa ammatti-identiteettiä, jolloin osaamista osataan sanoittaa myös toisille.

Mikko Mäntysaari toteaakin artikkelissaan sote-uudistuksen hallinnollisen 
integraation merkitsevän oppimisprosessia niin terveydenhuollon kuin sosiaa-
lihuollon ammattilaisille. Sosiaalityölle uudenlaisia osaamistarpeita aiheuttavat 
tämän toimintaympäristön muutoksen lisäksi globaalit kysymykset, kuten 
ilmastonmuutos, pandemiat ja kestävän kehityksen tavoitteet. Artikkelissaan 
Mäntysaari tarkastelee sosiaalityön tutkimusperusteista asiantuntijuutta ja 
pohtii, miten sosiaalityön opetusta ja tutkimusta pitäisi kehittää tulevaisuuden 
osaamisen varmistamiseksi ja vastaamiseksi niihin vaatimuksiin, joita uusi toi-
mintaympäristö sosiaalityölle asettaa. Mäntysaaren mukaan tuleva terveyden- ja 
sosiaalihuollon integroiva toimintaympäristö tulee korostamaan vaatimusta 
sosiaalityön tutkimusperustaisuudesta.

Myös seminaarisarjan avausosan keskusteluissa korostui sosiaalityön tutki-
musperustaisuuden tärkeys. Kun puhutaan asiakkaiden tarpeista käsin toimi-
misesta, tarvitaan tietoa ihmisten elämäntilanteista ja jo olemassa olevan tiedon 
hyödyntämistä. Kun halutaan kaventaa terveyseroja, tarvitaan tietoa terveyden 
sosiaalisista tekijöistä ja niihin vaikuttamisesta. Sosiaalityön erottaa muista 
sosiaal itieteistä sen pyrkimys auttaa luomaan parempia palveluita ja tuottaa 
tietoa, jossa sosiaalialan arvoperusta on mukana. Tähän tarvitaan jatkuvaa käy-
tännön ja tieteen välistä yhteistyötä. Seminaarissa visioitiin tutkijoiden roolin 
muuttuvan tulevaisuudessa siten, että he siirtyvät käytännön ammattilaisten 
rinnalle ja työntekijöistä tulee myös tiedon tuottajia. 

Näihin vaatimuksiin vastaa tässä teoksessa osaltaan Heidi Muurisen ja Aino 
Kääriäisen artikkeli, jossa tarkastellaan sosiaalityöntekijöitä tutkimustiedon 
käyttäjinä ja tuottajina. Tutkimustiedon käyttämistä he kuvaavat kehittämänsä 
käytäntöä ja tutkimustietoa yhdistävän ryhmätoimintamallin avulla. Sosiaalityön 
ammattilaisille suunnatun ryhmän tarkoituksena oli kehittää ratkaisuja sosiaa-
lityöntekijöiden tutkimustiedon vähäiselle käytölle ja kiinnittää sosiaalityön-
tekijöiden huomiota toimintansa perusteluihin ja argumentointitaitoihinsa. 
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Muurinen ja Kääriäinen jäsentävät ryhmän hyötyjä tiedollisen toimijuuden 
käsitteellä. Vahva tiedollinen toimijuus tukee tutkimustiedon käyttämistä ja 
laadukkaiden palvelujen toteuttamista. Tutkimustiedon tuottamisen osalta he 
analysoivat sosiaalityöntekijöitä käytäntötutkimuksen toteuttajina. Kirjoittajat 
toteavat, että tutkimuksen kytkeytyminen kehittämiseen edistää sosiaalityönte-
kijöiden kykyä analysoida tilanteita ja argumentoida käsityksiään, ja vahvistaa 
siten osaamista. •
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Mirja Satka 

Sosiaalialan tietokäytäntöjen 
ensimmäinen 
modernisoitumisvaihe

 

T ietokäytännön käsitteen otti ensimmäisenä käyttöön profes-
sori Karen Knorr-Cetina (2001). Hänen mukaansa tietokäy-
tännöt ovat sellaisia tapoja, joilla tietoa muodostavat toimijat 
orientoituvat keskeisiin tiedon kohteisiin. Tietokäytännöt 
osoittavat, millainen tiedonhalu ja mitkä tiedonintressit 
toimi joita ohjaavat. 

Tietokäytännön käsite sopii sosiaalialan tiedonmuodostuksen historialliseen 
tarkasteluun, sillä tietoa muodostavat toimijat ovat olleet monenlaisia: esimer-
kiksi vapaaehtoisia hyväntekijöitä, valtion virkamiehiä, juristeja, teologeja, peda-
gogeja ja akateemisia tutkijoita. Sosiaalialan tietoperusta on myös moniaineksi-
nen. Nykyajattelussa siihen luetaan tutkittu ja teoretisoitu tieto, asiantuntijatieto, 
asiakkaan tieto, ammattietiikka sekä erilaiset formaalin tiedon muodot, kuten 
lainsäädäntö (esim. Karttunen & Hietamäki 2014, 332).

Halu tietää (tiedonhalu, the will to knowledge) on Michel Foucault’n (1997) 
ajattelussa se voima, joka säätelee yhteiskuntien kehitystä, niiden tietovarantoja 
sekä tietoa muodostavien ja hyödyntävien instituutioiden kehitystä. Tiedonhalun 
ohjaamana kehittyy niitä yhteiskunnallisten keskustelujen kenttiä, asiantunti-
juuksia ja tietokäytäntöjä, joissa määritellään tiedon kohteita, rajataan legitiimejä 
puhujia ja muodostetaan sääntöjä siitä, mikä kulloinkin on hyväksyttyä tietoa. 

Tiedonhalun ympärille voi siis kehittyä instituutioita, oppialoja, tietojärjes-
telmiä sekä tiedon välittämisen ja levittämisen kanavia. Kun ihmisten tiedonhalu 
etsii ja löytää uusia kohteita, sen ympärille syntyneet diskursiiviset käytännöt 
ja instituutiot elävät ja muuntuvat jatkuvasti. Kun tiedonhalu suuntautuu ajan 
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myötä uusiin kohteisiin, tietämisen historian tulkinnoista rakentuu jatkuvuuk-
sista ja katkoksista kertovia narratiiveja.

Pitkän aikavälin tarkastelua helpottaa tutkimuksen kohteena olevan ajan jak-
sottelu sopiviin kokonaisuuksiin. Hyödynnän ajan hallinnassa Timo Harrikarin 
ja Pirkko-Liisa Rauhalan (2019) analyysia, joka tulkitsee kansainvälisen sosiaa-
lityön vaiheita globaalissa perspektiivissä modernisaatioteorioita hyödyntäen. 
Heidän tulkintansa on mielenkiintoinen ja kokonaisvaltainen tapa jäsentää 
sosiaalityön ytimenä olevan sosiaalisen idean pitkän aikavälin muutoksia. 

Kirjoittajat erottavat kansainvälisen sosiaalityön historiasta esimodernin 
sosiaalisen alueen rakentamisvaiheen 1800-luvulta alkaen, sitä seuranneen 
ammatillistumisen sekä institutionalisoitumisen eli modernin sosiaalityön 
vakiintumisen ensimmäisen ja toisen vaiheen. Parhaillaan kehittyneissä 
länsimaissa eletään tihentyneen modernin ajanjaksoa, jonka kirjoittajat uskovat 
merkitsevän sosiaalityön tietoperustan uudistumista sekä teoreettista uudelleen 
orientoitumista. Seuraavassa sovellan tätä periodisointia sosiaalialan tietope-
rustan alkuvaiheen analyysiin kansallisen aikaviipeen huomioon ottaen (myös 
Moilanen ym. 2020).   

On tunnettua, että kansallisvaltioiden modernisoituminen on edennyt eri 
tahtia ja Euroopan mittakaavassa agraarinen Suomi kuului takamatkalaisiin. 
Tässä artikkelissa keskityn suomalaisen sosiaalialan, sosiaalihuollon ja sosiaa-
lityön tietokäytäntöjen modernisoitumisen ensimmäiseen vaiheeseen – toinen 
moderni alkoi käynnistyä vasta 1970-luvulle tultaessa. Analyysia lukiessa on 
hyvä muistaa, että sosiaalialan varhaiset toimijat eivät vielä tunteneet sosiaa-
lialan käsitettä, saati tavoitelleet sitä. Se on myöhemmän ajan konstruktio. 1900-
luvun alussa korostettiin usein esimerkiksi lastensuojelun ja köyhäinhoidon tai 
irtolaishuollon eroja enemmän kuin pohdittiin näiden erillisiksi ymmärrettyjen 
käytäntöjen suhteita tai alan kokonaisuutta. 

Esimodernit käytännöt murtuvat

Tappavat kulkutaudit, sodat ja katovuodet pakottivat alkutuotannosta pääasiassa 
elantonsa saanutta maatalousyhteiskuntaa tekemään viimeistään 1500-luvulta 
alkaen perusteltuja ratkaisuja köyhien, sairaiden, orpojen tai muuten avuttomien 
kansanryhmien tunnistamiseksi ja nimeämiseksi sekä organisoimaan koordi-
noituja menettelytapoja niiden avustamiseksi ja kontrolloimiseksi. Erityisesti 
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isoja väestöryhmiä kohdanneissa kriiseissä agraarisen suku- ja lähiyhteisön tuki 
ei riittänyt turvaamaan kaikkien ihmisten oikeutta elämään. Selkeitä yhteisiä 
tavoitteita varhaisen vaivaishoidon organisoimisessa olivat muun muassa 
yhteiskuntarauhan ja riittävän väestönkehityksen turvaaminen sekä välittömän, 
elämää uhkaavan kärsimyksen lievittäminen. Valtiolliset ja paikalliset toimenpi-
teet pyrittiin toteuttamaan tehokkaasti, mutta samalla kristillisen armeliaisuu-
den henkeä noudattaen. (Pulma 1994, 16–50).

Panu Pulman (1994, 25–37) mukaan ajan toimijoiden tiedonhalua suhteessa 
köyhiin, kurittomiin ja avuttomiin jäsensi etenkin kaksi keskeistä kysymystä: 
Miten pätevästi erotella yhteistä avustusta anelevista ne, jotka olivat kiistatta 
avustuksen tarpeessa niistä, jotka pyysivät apua laiskuuttaan tai saamatto-
muuttaan. Toinen varhainen keskustelu liittyi siihen, miten parhaiten koulia 
ja kasvattaa rahvasta ahkeriksi ja kuuliaisiksi kirkon alamaisiksi. Vaivaishoitoa 
pidettiin kriminaalipolitiikan ohella jo varhain merkittävänä yhteiskunnallisten 
suhteiden sekä poikkeavien yksilöiden sääntelykeinona. Sen toimeenpanosta 
huolehti ensin kirkko ja myöhemmin valtio säätämällä lakeja ja asetuksia, jotka 
määrittelivät sekä tietokohteita että menettelytapoja. Toisaalta kumpaankin 
kysymykseen vastaamista sääteli käytännössä – kenties jopa lainsäädäntöä 
vankemmin – paikallinen ja yhteisöllinen perinne sekä se kokemus- ja muis-
titieto, joka periytyi seurakuntien koordinoimasta yhteisöllisestä, kristillisestä 
armeliaisuustyöstä. Käytännöt saattoivatkin vaihdella maan eri osissa ja uusien 
lakien toimeenpano oli viipyilevää. Enimmäkseen lakeja soviteltiin paikallisten 
intressien ja perinteiden ehdoin (esim. Piirainen 1958), kunnes valtio pani toi-
meksi vaivaishoidon virkakoneiston, jonka tehtävä oli puuttua asiaan.

Vaivaishoidon valtiollinen johto annettiin 1889 vaivaishoidon tarkastelijalle. 
Tehtävään valittiin insinööri G.A. Helsingius, joka oli jo aiemmin senaatin 
toimeksiannosta tutustunut ja kirjallisesti raportoinut eurooppalaisista vaivais-
talokeskusteluista ja -käytännöistä. Hänen keskeinen tehtävänsä oli Suomen 
vaivaishoidon institutionalisointi ja modernisointi tavalla, jossa avainroolissa oli 
köyhien ja avuttomien ankaraan kuriin ja avunhakijoiden työkyvyn arviointiin 
nojaava vaivaistalojärjestelmä. (Jaakkola 1994, 113–117; Satka 1995, 35–37.)

1800-luvun lopun vuosikymmeninä suomalainen yhteiskunta ja sitä hallin-
nut idea yhteisöllisyydestä ja suomalaisesta kansasta kävi läpi ison murroksen. 
Taustalla vaikuttivat alkutuotantoon keskittyneen talouden modernisoituminen, 
teollisen työn ja palkkatyön lisääntyminen sekä etenkin Euroopasta välittyneet 
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kulttuuriset ihanteet, jotka saivat eliitin organisoitumaan erilaisiin kansan-
liikkeisiin sekä innostumaan nationalismista ja suomalaisen kansallisvaltion 
rakentamisesta. Toimijoiksi nousivat hyväntekeväisyysyhdistykset, valtion 
köyhäinhoito, jonka osana esimerkiksi rouvasväen yhdistykset saattoivat toi-
mia sijoitettujen lasten ja kasvatuskotien tarkastajina, seurakuntien kristillinen 
armeliaisuustyö, kansalaisyhteiskunnan organisoima oma-aputoiminta ja suoje-
lukasvatus sekä teollisuustyöväen apukassatoiminta.

Uusien aatteiden mukaisesti koko yhteiskunta ja sen perusteet määriteltiin 
uudella tavalla. Yhteiskunta käsitettiin normien koossapitämäksi yhteisöksi, 
jonka jokainen kansalainen oli moraaliolento. J.V. Snellmanin johdolla moder-
nisoituvan yhteiskunnan moraaliseksi perustaksi nähtiin lasten ja vanhempien 
muodostama ydinperhe. Äidin tehtävänä oli kasvattaa tulevat kansalaiset ja siten 
varmistaa yhteiskuntaelämän oikea moraalinen laatu. Jos nainen oli naimaton 
tai leski (eli ei ollut miehensä edustusvallan alainen) ja kuului sivistyneistöön, 
hänelle sommiteltiin – poikkeuksena naisen perheeseen rajoittuvasta toimin-
tapiiristä – yhteiskuntaäitiyden kutsumustehtävä. Se tarkoitti toimintaa lasten, 
vammaisten tai vanhusten parissa valistus-, hoiva- tai hoitotyössä kansalaisyh-
teiskunnan organisaatioissa tai kuntien vaivaistuvissa ja köyhäintaloissa. Niiden 
johtajattaret ja johtajat olivat ensimmäinen sosiaalialan toimijaryhmä, joka pyrki 
ajamaan ammatillistumistaan ja sen osana muun muassa työnsä tietoperustan 
kehittämistä (esim. Annola 2011). Työväen ja maalaisrahvaan äitien tehtävistä 
tärkein oli lastenkasvatus ja kodinhoito niiden uusien moraalisten ihanteiden 
mukaisesti, joita sivistyneistön vapaaehtoiset heille opettivat (esim. Satka 1995, 
14–19). 

Kaikesta tästä kumpusi vapaaehtoisen sivistyneistön ohjaamana mittava 
kansallinen herätys (Kettunen 2008, 32–33) eli uudenlaisen kansalaisyhteiskun-
nan ja kansallisvaltion sekä kansalaisuuden rakentamisen projekti. Suomalaisen 
sosiaalialan modernisaatiossa sillä oli ratkaiseva merkitys myös tulevien tieto-
käytäntöjen muotoutumiselle. Reformiliikkeen ideoista erityisesti siveellisyy-
den eli moraalisesti hyvän arkielämän idea liittyi monella tavalla sosiaalialan 
tulevaan arvo- ja tietoperustaan: perheen tasolla se tarkoitti perherakkautta, 
kansalaisyhteiskunnassa lainkuuliaisuutta ja valtion tasolla lakeja säädettäessä 
kansallishenkeä (emt. 52–53). Samalla suomalaisen yhteiskunnan toiminnat 
rakennettiin sukupuolten välisen jaon perustalle: Valtio ja talous määriteltiin 
miesten toimintapiiriksi, kansalaisyhteiskunta ja kahden sukupolven perhe, eri-
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tyisesti perheen arkimoraalin ylläpito ja lasten kasvatus, naisten tärkeimmäksi 
tehtäväksi. (esim. Waris 1932/2016; Jaakkola 1994, 71–90; Satka 1995, 12–30). 

Tämä oli se suuri murros, jonka perustalle vaivaishoidon modernisointi 
rakentui. Se oli koko sosiaalisen alan ja sosiaalityön myöhempien tietokäy-
täntöjen kannalta ratkaiseva käänne. Idea sosiaalisesta yhdessä monipuolisten 
käytäntöjen kanssa muotoutui samoissa prosesseissa suomalaisen kansakunnan, 
kansalaisyhteiskunnan ja valtiollisen hallintojärjestelmän rakentamisen kanssa.  
Esimerkiksi naisliike, työväenliike ja raittiusliike tarjosivat vaivaishoitoa humaa-
nimpia vaihtoehtoja. Niiden työssä keskeistä oli työväen ja maalaisrahvaan 
sivistämällä kasvattaminen eli ihmisten ohjaaminen ja neuvominen uusien kan-
salaisihanteiden mukaisiin elämäntapoihin. Vaivais- ja köyhäinhoidon hallitse-
vaksi toimintatavaksi vakiintui ankara kuri ja kontrolli, olipa sitten kyseessä työ 
pahantapaisen alaikäisen tai köyhän aikuisen kanssa. Ankaruudella oli tarkoitus 
vierottaa vaivaishoidosta apua tarvitsemattomat työkykyiset sekä kasvattaa nöy-
ryyttä ja moraalista kansalaisuutta avun antamisen ohessa. (Esim. Satka 1995, 
31–32, 38–40).

Kuvattua kehitystä ei ole mahdollista tiivistää yhdeksi tai edes kahdeksi 
selvärajaiseksi tietokäytännöksi (myös Toikko 2005), mutta siitä voi nostaa esiin 
niitä tietokohteita, tiedonintressejä ja toimintatapoja, joihin silloin uskottiin 
ja joiden perusteella käytäntöjä luotsattiin. Tieteellistä tietoa ei ollut, mutta 
se ei estänyt johtavaa valtion vaivaishoidon virkamiestä haaveilemasta ajasta, 
jolloin sosiaalisten ongelmien juurisyyt tunnettaisiin, ja niihin voitaisiin löytää 
rokotuksen kaltainen tehokas esto. Paikallisilla perinteillä ja kristinuskosta juon-
tuvalla eettisellä ajattelulla ja kristillisillä tavoilla oli edelleen merkittävä asema 
toiminnan perustana. Esimodernissa vaiheessa toimijat pyrkivät sosiaalisen 
tietokäytännön rakentamista kohti yhdistelemällä omaa kokemustietoaan ajan 
lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin metodisiin ideoihin, kuten hyväosaisten 
saksalaisten kehittämään oppiin siitä, miten arvostella köyhien ja työväen arki-
elämää ja lastenkasvatusta. 

Modernisoituvan tietoperustan ilmaantuminen

Patriarkaalisesta yhteisöllisyydestä alettiin siirtyä moderniin individualisti-
seen valtiokansalaisuuteen 1900-luvun alun vuosikymmeninä. Valtio pakotti 
ohjeillaan kunnat luopumaan vanhoista käytännöistä. Agraariyhteiskunnan 
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käytäntöjä hallinneet vaivaisen ja vaivaishoidon käsitteet hajosivat (Jaakkola 
1994, 117–121) ja tilalle ilmaantui sekä julkisen vallan että kansalaisyhteiskunnan 
harjoittama köyhäinhoito ja lastensuojelu. Lisäksi monet kansanterveyteen 
ja vammaishuoltoon liittyvät kysymykset eriytyivät omiin instituutioihinsa. 
Tietokäytännön näkökulmasta se merkitsi uusien tietokohteiden ja -intressien 
ilmaantumista ja taloudellisesti kunnille raskaaksi osoittautuneesta vaivaistalo-
keskeisyydestä irrottautumista. Saksasta saatujen vaikutteiden pohjalta köyhäin-
hoitoa institutionalisoitiin avoimen ja suljetun huollon käsitteillä (myöhemmin 
avo- ja laitoshuolto) sekä Ruotsista lainatulla ehkäisevän köyhäinhoidon idealla. 
Kaupungistumisen edetessä lastensuojelun toimintamalliksi vakiintui lasten 
sijoittaminen ”turmelevista” kaupunkioloista maaseudulle joko perhehoitoon tai 
maalle rakennettuihin lasten laitoksiin. (Piirainen 1974, 36–40.)

Se, milloin sosiaalialan ensimmäinen tietokäytäntö ilmaantui, on tulkin-
takysymys. Jos lähtökohtana on, että tietokäytäntö on olemassa silloin, kun se 
on esitetty dokumentoidussa muodossa, sen ensimmäinen askel oli ruotsin-
kielisenä ilmestynyt valtion vaivaishoidon tarkastelijan, G. A. Helsingiuksen 
Köyhäinhoidon käsikirja (1899). Se käsitteli varsinaisen köyhäinhoidon lisäksi 
myös suojelukasvatusta ja kansanlastentarhatoimintaa eli lastensuojelua ja var-
haiskasvatusta. Kirjan laajennettu versio ilmestyi 1918. Vuonna 1907 tarkastelija 
julkaisi toisen käsikirjan, jonka nimi on Yhteiskunnan lastenhoito ja suojelukas-
vatus ja samaan aikaan viralliseen tilastoon lisättiin samanniminen tulosluku 
(Satka 2003, 131). Myös kansalaisyhteiskunnan aktiivit, esimerkiksi kustantaja ja 
päätoimittaja K. F. Kivekäs, julkaisivat sosiaalialan kirjallisuutta (Elberfeldin jär-
jestelmä, sen synty ja kehitys, 1910). Ensimmäinen alan lehti, Köyhäinhoitolehti, 
alkoi ilmestyä 1912. (Satka 1995.) Lastensuojelun ja suojelukasvatuksen tietokäy-
täntöjen kehittämisessä uraa uurtavaa työtä teki myöskin suojelukasvatusko-
mitea (Komiteanmietintö 1905: 9a, 9b) sekä suojelukasvatuksen johtava valtion 
virkamies Aadolf von Bonsdorff muun muassa teoksellaan Lasten ja nuorison 
suojelu (1912). 

Monien köyhäinhoidon ja lastenhuollon toimijoiden työn integrointi, 
koordinointi ja yhdenmukaistaminen oli ajankohtaista. Apuna voitiin käyttää 
lainsäädäntöä ja maan harvalukuisia johtavia virkamiehiä, mutta toiminnan 
kirjavuuden vuoksi ne eivät yhdessäkään olleet riittäviä välineitä monitahoisen, 
pääasiassa vapaaehtoisten suorittaman sosiaalisen työn organisoimiseksi ja 
uuden tietokäytännön edistämiseksi. 
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Vapaaehtoisten tekemää sosiaalista työtä kutsuttiin saksalaisittain köyhien 
kaitsemiseksi. Vuosina 1909, 1910 ja 1913 järjestettiin kansalliset köyhäinhoito-
kongressit (Jaakkola 1994, 118; Piirainen 1974, 32–34), joiden tarkoituksena oli 
motivoida sivistyneistöä vapaaehtoisiksi köyhien kaitsijoiksi ja lastensuojelun 
kodeissakävijöiksi sekä rakentaa kunnan ja kansalaisyhteiskunnan työstä mah-
dollisimman johdonmukainen ja yhteisin periaattein toimiva järjestelmä köyhien 
ja turvattomien sekä koko kansan ja yhteiskunnan turvaksi. ’Kaitsemisella’ tavoi-
teltiin eri yhteiskuntaluokkien ystävällisiä suhteita, moitteettoman kansalaisuu-
den edistämistä sekä parannuksia lasten kasvatukseen, imeväisten ja työväestön 
konkreettisiin elinoloihin ja terveyteen. Kongressin asiantuntijaesitelmät ja eri 
tahoilla toimivien aktivistien yhteinen keskustelu edisti sosiaalisen työn tietope-
rustaa ja määritteli sen eetosta. Työn ytimessä oli pyrkimys eri yhteiskuntaluokkien 
kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä lisääntyneiden luokkavasta-
kohtien ja eriarvoisuuden lievittäminen. (Satka 1994, 266–267.) 

Ajankohdan kirjallisten lähteiden perusteella tulkintani on, että sosiaalialan 
tietoperusta hahmottui 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana eli juuri ennen kansalaissodan puhkeamista. Sodan seurauksista kasvoi 
suuri yhteiskunnallinen kysymys ja kriisi sekä kansallinen tragedia, joka jätti 
jälkiä sekä köyhäinhoitoon että lastensuojeluun (esim. Satka 1994, 272–294).

Ensimmäinen tietokäytäntö: köyhäinhoito ja lastensuojelu 

Sosiaalialan käytännöt kehittyivät 1900-luvun alun vuosikymmeninä monilla 
tahoilla erilaisten intressien ja toimijoiden työn tuloksena. Sosiaalialan tietokäy-
tännöt muotoutuivat sekä käytännöllisten kysymysten että ulkomaisten esimerk-
kien ja vähäisen kansainvälisen lähteistön ohjaamana, mutta suomalaisen kan-
sallisvaltion rakentamisprojektia toteuttaen. Sen tavoitteiden toimeenpanosta ei 
tingitty ja sosiaaliala saikin yhteiskunnallisen ja moraalisen merkityksensä osana 
kansallisvaltion ja suomalaisen kansalaisuuden rakentamista. 

Hajanaista ja monitahoista toimintakenttää kokoamalla keskeisiksi sosiaa-
lialan varhaisiksi tietokohteiksi tiivistyvät:
• Lapsuus erityisenä elämänvaiheena ja moraalisen valtiokansalaisen elämän-

tavan omaksumisen perustana.
• Perhe-elämä, lastenkasvatus, suojelukasvatus ja köyhäinhoito tulevan yhteis-

kuntamoraalin rakentajina ja varmistajina.
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• Ihannekansalaisuutta toteuttava, yhteiskunnallisen aseman ja sukupuolen 
mukainen kansalaisen elämäntapa, johon sisältyi a) hyvä äitiys (työväestö 
ja rahvas); b) sivistyneistön naisten kutsumus yhteiskuntaäitiyteen; c) koko 
sivistyneistön velvollisuus eli kutsumus vapaaehtoisiksi köyhäinkaitsijoiksi, 
lastentarkastajiksi, ym.; d) koko kansan arkielämän johtotähtiä olivat ahke-
ruus, rehellisyys, säästäväisyys, raittius ja kristillisyys. 

• Apua tarvitsevien ja poikkeavasti käyttäytyvien taloudellisen avustustarpeen 
ja elämäntavan laadun arvostelu.

• Köyhäinhoito- ja lastensuojelujärjestelmän kansallinen ja paikallinen 
institutionalisointi.
Lisäksi kaikilla tahoilla ja tasoilla pyrittiin sosiaalisen huollon institutionali-

sointiin. Alan johtamisessa ja ohjaamisessa johtaville virkamiehille tärkeä väline 
oli kunnallisen köyhäinhoitotyön tilastoinnin ja dokumentoinnin edistäminen. 
Ilman luotettavia tilastoja johtaminen oli sattumanvaraista ja ilman kirjallisia 
ohjeita ja mallilomakkeita sama koski niitä ruohonjuuritason käytäntöjä, joita 
vapaaehtoiset kansalaiset suorittivat. Ajalle oli ominaista, että kuntien, valtion ja 
kolmannen sektorin välille oli vaikea tehdä selkeitä työnjakoja köyhäinhoidossa, 
sillä niiden ajateltiin suorittavan samaa yhteiskunnallista tehtävää eri tavoin. 
Yhteisymmärrystä ei saavutettu myöskään valtion komiteoissa. Asiaansa vihkiy-
tyneet kansalaisyhteiskunnan toimijat yhdessä suojelukasvatuksen virkamiehen 
kanssa näkivät tarpeelliseksi eriyttää esimerkiksi lastensuojelun omaksi toimi-
alakseen, vaikka vaivaishoidon johtava virkamies piti sitä yhtenä köyhäinhoidon 
osana (Piirainen 1974, 17). Kun yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyi puolue- ja 
kielipoliittinen epävakaus, sosiaalialan instituutioiden modernisointi eteni 
hitaasti.   

Lastensuojelun ja -hoidon eriyttämistä köyhäinhoidosta perusteltiin muun 
muassa saksalaisella suojelukasvatusopilla, jolla oli yhteys kriminologiaan. 
Se perustui positivistiseen kausaaliajatteluun eli siihen, että syy-seurausketjut 
selvittämällä löytyvät ne alkusyyt, joihin puuttumalla lapsen huonojen tai-
pumusten ilmeneminen voidaan estää. Suojelukasvatuksen tiedonintressinä 
oli pahantapaisuuden preventio, sillä uskottiin, että sen oireita osoittavalla oli 
pahenemisen riski, ellei lastensuojelu onnistu muuttamaan kehityssuuntaa. 
Menettelyn edellytys oli lasten huolellinen luokittelu ”tapainturmeluksen asteit-
ten” mukaan, sillä siitä määräytyi tilanteessa tarvittava toimenpide. Kun tutki-
mustietoa syysuhteista ei ollut, oli luokittelu perustettava moraalisen arvostelun, 
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maalaisjärjen ja kokemustiedon varaan. Suojelukasvatuksen tiedonhalu kiteytyi 
asteittain kiristyvään kontrollin ja kasvatuksen yhdistelmään: Mikäli kotikasva-
tuksen neuvonta ei tuottanut tulosta, turvauduttiin laitoshoitoon – ensin miedon 
kontrollin yksikössä, ja ellei lapsen elämäntapa muuttunut, siirryttiin valtion 
ylläpitämään kovan kontrollin laitokseen (esim. Satka 2003, 133–140).

Lastensuojelun tietokäytäntö tuo esiin myös köyhäinhoidossa keskeisen 
apua tarvitsevien ja poikkeavasti käyttäytyvien elämäntavan moraalisen laadun 
arvostelun, mikä oli keskeinen tiedonintressi myös köyhäinhoidossa (esim. Satka 
1995, 24–27), jossa siihen liittyi läheisesti taloudellisen avuntarpeen arviointi. 
Arvostelun menetelmällinen kehittäminen ajan hengen ja yhteiskunnallisen 
murroksen vaatimusten mukaiseksi oli köyhäinhoidon virkamiesten ja vapaaeh-
toisten keskustelujen avainkysymys (sosiaalisten olojen arvostelusta laajemmin, 
ks. Rajavaara 2007, 90–98). Johtavaksi ideaksi nousi menettelytapojen yksilöllis-
täminen ja myönteisessä hengessä tapahtuva pitkäaikainen eri kansalaisryhmiin 
kuuluvien henkilökohtainen vuorovaikutus. Kaitsijan ihanteena oli toiminta, 
jossa yhdistyi ystävän, naapurin, kunnan edustajan sekä elämäntavan valvojan 
roolit. Esimerkiksi valtion vaivaishoidonneuvoja Sarlin kirjoitti 1911 köyhäin-
hoitotyön yksilöllistämisen tarpeesta avun hakijaa tutkittaessa: ”Yksilölliseen 
köyhäinhoitoon kuului persoonallinen, siveellisesti kohottava ja kasvatukselli-
nen vaikuttaminen huollettavaan, mutta myös tapausten tutkiminen ja tilanteen 
kehityksen seuraaminen.” (teoksessa Piirainen 1974, 38, 40.) Vapaaehtoisten 
suorittaman köyhien valistus- ja ohjaustyön tuloksellisuus edellytti tietokäytän-
nöltä yhdenmukaisia menettelytapoja sekä tapauskohtaista kirjaamista (esim. 
Kivekäs 1910; Helsingius 1918).

Yksilökohtaista käsittelyä sovellettiin myöskin lastensuojelussa. Moraalisen 
ja taloudellisen arvioinnin suorittamisessa kodeissakävijöiden ja köyhäinkait-
sijoiden kirjaamat havainnot olivat tärkeitä, mutta lopullisesta päätöksestä 
vastasivat piirimiehet sekä avustuksesta tai laitossijoituksesta päättävä, luotta-
musmiehistä koostuva kunnan köyhäinhoito- tai kasvatuslautakunta. Parhaista 
köyhäinhoitotyön käytännöistä käytiin vilkasta kansainvälistä keskustelua, 
jota välittyi osin jopa yksityiskohtineen Suomeen (esim. Kivekäs 1910), mutta 
kokonaisuutena opillisten ideoiden välittyminen oli silti sattumanvaraista (vrt. 
Rauhala & Harrikari 2020). 
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Ensimmäisen modernin toinen suomalainen tietokäytäntö: 
huoltotyö ja sosiaalityö

Vuoden 1918 kansalaissota ja 1930-luvun pula-aika tuottivat köyhäinhoidolle ja 
lastensuojelulle vaikeita uusia tehtäviä, jotka edistivät sosiaalialan institutiona-
lisoitumista, dokumentoitujen tietokäytäntöjen kehitystä sekä työn ammatillis-
tumista ja työn siirtoa koulutetuille työntekijöille. Siirtymistä virkamiestyöhön 
vauhdittivat monet tapahtumakulut, kuten kansalaissota. Sen seurauksena koko 
yhteiskunta, erityisesti kansalaisyhteiskunta, kulttuuri ja arkielämä, jakautui 
kahtia voittajien ja häviäjien elämänpiireiksi. Jakautumisen jälkeen köyhäinhoi-
dolla ei ollut edellytyksiä jatkaa sivistyneistön suorittamaan patriarkaalishen-
kistä työväen tai köyhälistön hallintaa, vaan se rakennettiin voittajien johtaman 
lainsäädännön ja hallintojuristien välityksellä. Sodan tuottama sotaorpokysy-
mys edisti yleistä oppivelvollisuutta (1921) sekä sosiaalialan ammattikoulutusta 
lasten huollon, suojelun ja kasvatuksen aloilla. 1800-luvun lopulla vakiintuneen 
kansakoulunopettajakoulutuksen lisäksi 1920-luvulla käynnistettiin lasten-
tarhanopettajien, lastenkotien johtajien ja lastensuojelun virkamiesten, kuten 
lastenvalvojien koulutus. 1930-luvun mittava köyhyys ja yhteiskunnallisen avun 
tarve aiheutti puolestaan painetta köyhäinhoidon käytäntöihin. Alan kehittä-
mistä alettiin ratkaista lakeja säätämällä.

Myös alan terminologia uudistui – alettiin puhua yhteiskunnallisesta 
huollosta, huoltotyöstä ja huoltotoimesta. Levottomissa, moraalisen paniikin 
sävyttämissä yhteiskunnallisissa oloissa tavoitteena oli yhteiskuntarauhan tur-
vaaminen, siveellisen kansalaisuuden kontrolli, huoltotoimen valtiojohtoinen 
institutionalisointi sekä jakautuneen kansan moraalisesti poikkeavien jäsenten 
vapautta rajoittavat sekä yhteiskuntaan integroivat menetelmät. Ajattelutapa, 
jossa valtio kontrolloi kansalaisiaan, oli niin läpikäyvä, että sitä alettiin kutsua 
’huoltovaltioksi’.  

Vuonna 1937 voimaan tulleiden huoltolakien – alkoholistilaki, irtolaislaki, 
lastensuojelulaki ja laki kunnallisesta huoltolautakunnasta – toimeenpano 
edellytti lakiasiat tuntevia ja niiden soveltamiseen koulutettuja huoltotyönteki-
jöitä kaikkiin kuntiin, vaikka paikalliset olot tuntevat kaitsijat tekivät edelleen 
suuren osan työstä. Huoltolait johtivat siihen, että köyhäinhoidon ja juridiikan 
tietokäytännöt sekoittuivat, ja työn ammatillistumisen lisäksi huoltotyö samalla 
juridisoitui (esim. Satka 1995,79–94, 99–116). Kuntien huoltotyöntekijöille uudet 
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opit välitettiin vuosittaisilla huoltopäivillä, joilla luentoja pitivät sosiaaliministe-
riön virkamiehet (Piirainen 1974, 188–194).

Huoltolait täsmensivät huoltotyön yksilökohtaisuutta; lakien tietokohde oli 
huollettava ja erityisesti hänen henkilökohtainen moraalinen elämäntapansa. 
Huollettavaksi kansalainen määriteltiin ihannekansalaisuudesta poikkeavan 
käyttäytymisensä perusteella. Lasten suojelemisen tavoitteena oli vahva ja terve 
väestö sekä ajan tieteellisen tiedon valossa lapsuus, joka turvaa kansalaisen 
siveelliset ominaisuudet. Alkoholistit pyrittiin koulimaan raittiuteen ja irtolaiset 
palauttamaan kunnialliseen elämäntapaan. Tiedonintressinä oli yhteiskunnan 
ja enemmistön etu säästämällä yhteiskunta poikkeavuuden aiheuttamilta talou-
dellisilta kustannuksilta ja moraaliselta degeneraatiolta. Ajattelutavan taustalla 
vaikutti kausaaliajatteluun perustunut positivistisen kriminologian teoria rikol-
lisuuden ehkäisemisestä ja kontrollista. Sen mukaan rikollisuuden ilmenemistä 
tuli ennakoida ja poikkeavuuteen tuli puuttua mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, koska pahan uskottiin syvenevän, jos siihen ei puututa. 1930-luvun 
äärioikeistolaisessa ilmapiirissä tiedonhalua motivoi enemmistön suojelu ’huo-
noilta aineksilta’. 

Kausaalisen, syysuhteita jäljittävän elämäntavan moraalipreventio koostui 
neljästä menetelmällisestä vaiheesta, jotka noudattivat kansalaisen moraalisen 
turmeluksen astetta. Huoltolakien tietokäytäntö sisälsi ensinnäkin toimia 
huonon elämäntavan ehkäisemiseksi neuvomalla ja varoittamalla. Toiseksi lakia 
rikkoviin kohdistettiin korjaavia ja rankaisevia keinoja, sellaisia kuin kansa-
laisen aktiivinen valvonta ja kontrolli. Kolmanneksi, mikäli lievemmät toimet 
eivät olleet ratkaisseet ongelmaa, häntä voitiin rangaista esimerkiksi sakolla 
tai laitossijoituksella. Mikäli poikkeavuus jatkui, huollettava oli mahdollista 
eristää yhteiskunnasta siksi kun hän osoitti merkkejä elämäntavan muutoksesta. 
Tarkoituksena oli sosiaalistaa poikkeavat yksilöt hyödyllisiksi kansalaisiksi sekä 
varjella yhteiskuntaa. 

Koska kyseessä oli juristien valmistelema ja syvälle ihmisten vapausoikeuk-
siin käyvä hallinto-oikeudellinen menettelytapa, sitä voitiin soveltaa kansalai-
siin vain, mikäli hallinnollista prosessia edelsi määrämuotoinen elämäntavan 
tutkimus. Epäilyksenalaisen tutkinnan suorittaminen edellytti riittävää näyttöä 
eli evidenssiä lain määrittelemästä poikkeavuudesta, jotta huoltolautakunnalla 
oli peruste ryhtyä ehkäiseviin, rankaiseviin tai eliminoiviin toimenpiteisiin. 
Riittävän näytön saaminen edellytti huollettavan kuulustelua, ja faktojen, eli 



· 26 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

syysuhteiden ja poikkeavuutta kuvaavan näytön juridisesti oikeaa kirjaamista 
päätöksen pohjaksi. (Toivola 1943.) Näiden vaatimusten vuoksi kunnat olivat 
pakotettuja siirtymään toimistotyöhön sekä viranhaltijoihin, joilla oli riittävä 
tiedollinen ja menetelmällinen osaaminen.

Suomalaisen huoltotyön kehityksen katkaisi lähes viisi vuotta kestänyt 
sota-aika 1939–45. Talvisodan alkaessa huoltolakien toimeenpano sekä huol-
tovirkailijoiden koulutuksen käynnistäminen olivat kesken. Kuntien tarpeisiin 
suunniteltu huoltohallinnon kaksivuotinen korkeakoulututkinto, sosiaalihuol-
tajatutkinto, aloitettiin jatkosodan aikaisissa poikkeusoloissa 1942 avoimen 
huollon ja laitoshuollon linjoilla. Sen lisäksi käynnistyi vastaava ruotsinkielinen 
koulutus sekä vuoden mittainen sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus 1945. 
Tämä sairaaloiden sosiaalihoitajille tarkoitettu koulutus suunniteltiin modernin 
kansainvälisen sosiaalityön tietoperustalle ja sen työmenetelmin.  

Kunnat pääsivät huoltolakien täysmittaiseen toimeenpanoon vasta 1940-
luvun lopulla, jolloin koko yhteiskunta ja sen luokkasuhteet olivat murroksessa. 
Kriisiaika edisti modernisaatiota: teollistuminen, kaupungistuminen, kansain-
välistyminen, yksilöllistyminen ja palkkatyöläistyminen kiihtyi ja modernia inf-
rastruktuuria, kuten maanteitä ja sähköverkostoja, rakennettiin. Ihmisten fyysi-
nen liikkuminen ja irrottautuminen agraariyhteiskunnan yhtenäiskulttuurista, 
traditioista ja sukupuolimoraalista mahdollisti uudenlaisen ajattelun perheestä. 
Kotikeskeisyydestä tuli sodan runtelemassa arkielämässä yksilön ja perheen sekä 
koko kansakunnan onnellisen elämän symboli. (Satka 1995, 117–139.) Se heijastui 
myöskin huoltotyöhön, jossa laitosten nimet muutettiin kodeiksi: ilmaantui van-
hainkoteja, lastenkoteja, koulukoteja. Myös huoltolakeja uudistettiin ja alettiin 
puhua sosiaalihuollosta. (Piirainen 1974, 293–338.)

Kansainvälisen asiantuntijavaihdon vilkastuttua Suomeen levisi moderni-
saation eturintamalta uutta. Ideat brittiläisestä hyvinvointivaltiosta (welfare 
state), ruotsalaisesta kansankodista (folkhem) ja amerikkalais-eurooppalai-
sesta yksilönhuollosta (social case work) olivat radikaaleja sekä huoltotyöhön, 
että siihen ajattelutapaan nähden, joka oli vakiintunut valtion ja kansalaisen 
suhteista. Suomessa ne haastoivat ideat kansalaisuudesta, valtiosta ja nii-
den suhteista. Kansalaiset hahmottuivat ainutkertaisina ja tasa-arvoisina 
yksilöinä, joilla oli yhteiskunnan kannalta hyödyntämättömiä voimavaroja. 
Ajatus oli, että julkisen vallan kannatti tukea niiden käyttöönottoa ja ihmis-
ten itsensä toteuttamista sekä yhteiskunnan edun että perheiden ja yksilöiden 
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hyvinvoinnin ja onnellisuuden vuoksi. (Nieminen 1967; Satka 1995, 118–123.)
Samaan aikaan meneillään oli kunnallisten sosiaalitoimistojen perusta-

mis- ja laajentamisvaihe - huoltotyössä oli avoinna lähes 200 uutta huolto- tai 
sosiaalisihteerin virkaa. Syntynyt tilanne näyttäytyi aikalaisille kulttuurisena ja 
menetelmällisenä ”tyhjiönä” sekä kysymyksenä: ”Mitä olisi tehtävä?” (Piirainen 
1974, 338). Huoli oli aiheellinen, sillä kansainväliset ideat olivat haastaneet huol-
totyön tietokohteet ja tiedonintressit tavalla, jota ei voitu ratkaista lisää lakeja 
säätämällä tai pykäliä uusimalla. Modernien kansainvälisten ideoiden ja huol-
totyön tietokäytäntöjen yhteentörmäystä oli vaikea välttää, koska uusi ajattelu 
perustui humaaniin ihmiskäsitykseen sekä sellaiseen käsitykseen valtiosta, jolla 
on kansalaiskontrollin lisäksi vastuita myös perheiden ja yksilöiden arkielämän 
tukemisesta.

Kansankodin ja hyvinvointivaltion ideoiden toimeenpano eteni Suomessa 
hitaasti. Osa siitä tapahtui sosiaalitoimistojen huoltotyössä, koska moniin sosi-
aaliavustuksiin (esim. äitiysavustus, sotilasavustus) ja sosiaalipalveluihin (esim. 
kodinhoito) sisältyi varsinkin alussa myöskin tarveharkintaa. Huoltotyössä 
eivät sen sijaan aiheuttaneet suurta kitkaa ne sosiaaliturvapolitiikan tehtävät, 
jotka perustuivat kansalaisten ryhmäkohtaisiin oikeuksiin saada avustusta. 
Haasteet voitiin ratkaista kuntien työntekijöitä lisäämällä ja kouluttamalla. 
”Yksilönhuollon” ja työmenetelmien osalta samanlainen ratkaisu ei ollut mah-
dollinen ja siihen oli monia syitä aikana, jolloin kaksi kulttuurista, ideologista ja 
taloudellista aikakautta kohtasivat. (Esim. Nieminen 1967; Koskinen 1997; meto-
dikiistan sisältöjen esittelyä ja tulkintaa esim. Satka 1995 ja 1997; Toikko 2003.) 

Uuden ajattelun mukaan 
• Sosiaalityön ihmiskäsitys perustui humanistisen yksilönvapauden ja tasa-ar-

voisuuden periaatteille. Kuka tahansa voi muuttuvissa oloissa tarvita ulko-
puolista tukea ja ohjausta. 

• Jokaista ihmistä kohdellaan ihmisarvoisesti, henkilön omia valintoja ja per-
soonaa kunnioittaen. Asiakkaan elämäntavan moraalisesta arvostelusta piti 
luopua.

• Tavoitteena oli tukea yksilöiden ja perheiden myönteistä sosiaalista kehitystä, 
joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön mahdollistamien resurssien 
kanssa ja jatkuu läpi elämän. 

• Perhe oli tunne- ja vuorovaikutussuhteista koostuva yhteiskunnan perusyk-
sikkö, jossa äidin ja lapsen välinen varhainen hoivasuhde oli keskeinen; 
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’äidinriiston’ katsottiin suurella todennäköisyydellä vahingoittavan pientä 
lasta (Bowlby 1952).

• Sosiaalityössä sovellettiin sosiaaliseen ja psykologiseen diagnoosiin perus-
tuvaa case work -menetelmää, joka otti huomioon yksilön tai perheen elä-
mäntilanteen kokonaisuuden. Siihen kuului perhesuhteiden lisäksi yksilön/
perheen yhteisö- ja yhteiskuntasuhteet.           

• Sosiaalityössä erotetaan ensimmäisen ja toisen sukupolven case work eli 
Richmondin social case work ja psykologinen case work (Toikko 2003). 
Suomeen niistä välittyi egopsykologiaa soveltanut diagnostinen case work, 
koska suomalaisten sosiaalityöntekijöiden vaihto-ohjelmat suuntautuivat 
sitä opettaviin yliopistoihin (Satka 1995, 155), sekä saksalainen sovellus 
ensimmäisen sukupolven case workistä (Toikko 2003). Käsite suomennettiin 
yksilölliseksi huolloksi tai henkilökohtaiseksi huolloksi. 
Henkilökohtaisen huollon edustajille oli yhteistä perehtyneisyys kansain-

väliseen sosiaalityöhön. Useilla heistä oli sosiaalityöntekijän maisteritasoinen 
(master of arts) koulutus sekä keskusteluyhteys kansainvälisen sosiaalityön 
asiantuntijoihin Yhdysvalloissa, Manner-Euroopassa tai Britanniassa. Samaan 
aikaan huoltotyön ja lastensuojelun vuorovaikutus saksankielisen Euroopan 
kanssa väheni, sillä siitä tuli Suomen tavoin kansainvälisen jälleenrakennusavun 
ja sosiaalityön kehittämisohjelmien vastaanottaja. Kansainväliset järjestöt, joiden 
taustalla toimi etenkin USA, käyttivät sosiaalityötä välineenä sodan hävinneiden 
yhteiskuntien modernisoimiseen. Laajamittainen asiantuntijavaihto tapahtui 
apurahojen ja stipendien turvin. Matka sosiaalityön opiskelua tai opintokäyn-
tejä varten mahdollistui sodan jälkeen yli sadalle suomalaiselle sosiaalihuollon 
ammattilaiselle. (Satka 1995, 128–131; Mutka & Satka 2018.)

Kun kansainvälisen sosiaalityön taustaoletuksia, esimerkiksi ihmis- ja yhteiskun-
takäsitystä, vertaa huoltotyön lähtökohtiin, ei ole ihme, että alalle syntyi 1940-luvulta 
alkaen huoltotyön ja sosiaalityön välinen opillinen kiista, joka kesti 1970-luvulle. 
Metodikiista asemoitui huoltotyön ja sosiaalihoitajien opettajien sekä alan järjestöjen 
perustamien klinikoiden sosiaalityöntekijöiden keskusteluihin, mutta myöskin muu-
tamat ”amerikkalaiseen” sosiaalityöhön perehtyneet sosiaaliministeriön virkamiehet 
ymmärsivät sen merkityksen sosiaalihuollon uudistamiselle (esim. Tarvainen 1967). 
Kun henkilökohtaisen huollon työtapaa kokeiltiin huoltotyössä, ongelmaksi paljastui 
kysymys huollettavan itsemääräämisestä. Se ei sopinut yhteen huoltotyön perinteen 
ja huoltolakien kanssa (Tarvainen 1954, 46). 
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Ajoittain koulukuntien välinen keskustelu oli kärjekästä ja omaan kuplaan 
sulkeutuminen vahvaa. Huoltotyön leirissä ”amerikkalaista” sosiaalityötä 
vastustettiin: 

”Ei ole mikään salaisuus, että eräissä sosiaalihuoltoa harrastavissa helsinki-
läispiireissä vaaditaan virallisen sosiaalihuoltotoimintamme perusteellista muut-
tamista, niin että se vastaisi ja toteuttaisi niitä yhteiskunta- ja elämänihanteita, 
joita Pohjois-Amerikassa on omaksuttu.” (Piirainen 1959, 229.) 

Kun sosiaalityön edustajat esittivät sosiaalityön yksittäishuollon opetuksen 
liittämistä huoltotyön koulutukseen, jotta opiskelijat saisivat menetelmällisiä 
työvalmiuksia, ja Suomessa vieraillut kansainvälinen asiantuntija arvosteli huol-
tajakoulutuksen vanhakantaisuutta sekä sitä, ettei siinä opetettu sosiaalityön 
työprosessin kokonaishallintaa, oppikiista jumittui. Silti oli myöskin pyrkimystä 
sovitella eri näkemyksiä (esim. Satka 1995, 174–177; Koskinen 1997, 36). Yksi 
ristiriitojen ilmaus oli kiista sosiaalityö-käsitteestä. Usein alan toimijoiden oli 
vaikea erottaa ajattelussaan työntekijää ja sosiaalihuollon järjestelmää (Koskinen 
1997, 38), mikä kuvaa osuvasti ajan tietokäytännön järjestelmäkeskeisyyttä. 
Myös sosiaalipolitiikan auktoriteetti, professori Heikki Waris (1964) vastusti 
käsitettä, mutta toisen järjestelmän näkökulmasta: Hänen mielestään sosiaali-
politiikan ja sosiaaliturvan järjestelmä, johon kuului sosiaalivakuutus, -avustus 
ja -huolto eli yksilökohtainen suojelu, aineellinen apu ja henkinen tuki, tuli olla 
johdonmukainen, käsitteellisesti selkeä ja suomenkielinen, ja siksi työntekijän 
ammattinimike tuli olla sosiaalihuoltaja tai ruotsiksi sosionomi. Ammatillista 
sosiaalityötä ensimmäisenä tutkinut Helmi Mäki (Satka 2006; henkilökohtainen 
tiedonanto 10.4.2020) joutui myös kiistelemään käsitteestä ohjaajansa kanssa. 
Sovintoon päästiin, kun määriteltiin, että kyseessä oli empiirinen eikä käsitteel-
linen analyysi.  

Sosiaalihuollon uudistusvaatimuksia kuvatessaan pitkäaikainen sosiaalihuol-
tajien opettaja, professori Veikko Piirainen (1974, 401), joka ei vielä 1970-luvul-
lakaan sallinut sosiaalityön menetelmien opetusta sosiaalihuoltajille, tiivisti 
opetusuransa lopulla näkemyksensä kiistasta:

”Sosiaalihuollon etäisyys yhteiskunnasta on toisaalta ymmärrettävissä myös 
katsomustavan pohjalta, jota levitettiin toisen maailmansodan jälkeen ”sosiaali-
työnä” sosiaalihuollon työntekijäkunnan keskuuteen. Se ohjasi sosiaalisiin vai-
keuksiin joutunutta ihmistä sielullisesti kieroutuneeksi ja sen johdosta huonosti 
sopeutuvaksi a- ja antisosiaaliseksi. Sosiaalityö siten puolestaan tuki käsitystä, 



· 30 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

joka salli ohittaa yhteiskunnassa olevat sosiaaliset epäkohdat ja toimeentu-
lemisen perusongelmat ja leimasi poikkeavuusmerkinnöin ihmisen itsensä. 
Sosiaaliseksi ongelmaksi tuli vaikeuksiin joutunut ihminen ja ratkaisuksi tämän 
ihmisen sielullinen erittely ja käsittely, so. hänen sopeuttamisensa yhteiskuntaan. 
Tämän ratkaisumallin, jota sanottiin terapiaksi, saattoi omaksua helposti ja oli 
helpompi käytellä sitä kuin hankkia työtä ja asunto tai auttaa lapsen kasvatuk-
sessa käytännöllisin toimenpitein.” 

1950-luvulla sosiaalityön keskeisimmäksi tietokohteeksi vakiintui huollet-
tava/asiakas (client) yhteiskunnallisissa suhteissaan. Sodan jälkeisissä oloissa 
asiakkaan erityistapaus oli lasten ja vanhempien muodostama ydinperhe, ja 
sen sisäinen vuorovaikutus. Tavoitteena oli sosiaalityöntekijän intervention 
tarpeettomaksi tekeminen eli asiakkaana olevan yksilön tai perheen auttaminen 
sopeutumaan ympäristöönsä ja onnelliseksi, omia valintojaan toteuttavaksi 
sekä yhteiskuntaa rakentavaksi toimijaksi. Toisena tavoitteena oli asiakkaiden 
toimin taympäristöön eli yhteiskuntaan vaikuttaminen siten, että se tukee ihmis-
ten omaa selviytymistä arjessaan (esim. Tarvainen 1950). 

Ammatillisen ja professionaalisen sosiaalityön oppia ja diskurssia oli kehi-
tetty koko 1900-luvun modernisoituvan tieteen ideoita soveltaen. Sellaisia olivat 
muun muassa amerikkalaisen pragmatismin, meadiläisen sosiaalipsykologian ja 
myöhemmin myös psykiatrian, egopsykologian ja psykoanalyysin teoriat. Tästä 
näkökulmasta sosiaalityö ihanteena oli jo silloin tieteeseen perustuva professio-
naalinen toiminta (myös Nieminen 1967, 17).  

Sosiaalityön keskeinen tiedonintressi oli yksilön ja ydinperheen hyvinvoinnin 
ja onnellisen elämän tukeminen henkilökohtaista interventiota ja vuorovaikutus-
suhdetta käyttäen. Tiedonhalu suuntautui yksilön tai perheen elämäntilanteen 
kokonaisuuden ja siihen kytkeytyvien yhteiskunnallisten suhteiden tutkimiseen, 
sosiaaliseen diagnoosiin ja muuttamiseen niin, että ihmisen ja toimintaym-
päristön vuorovaikutus paranee. Sosiaalityön tietokäytännön ihanteena oli 
tieteelliseen ajatteluun ja ihmisoikeuksiin perustuva ammatillinen työskentely, 
joka toteutettiin huollettavan/asiakkaan ja sosiaalihuoltajan/sosiaalityöntekijän 
välisessä luottamuksellisessa vuorovaikutusprosessissa. Lähtökohtana oli amma-
tillinen koulutus, joka perehdytti sosiaali- ja käyttäytymistieteellisiin käsitteisiin, 
yhteiskunta- ja sosiaaliturvapolitiikaan ja sosiaalityön tietokohteisiin, amma-
tillisiin menetelmiin sekä työprosessin hallintaan. Ongelmaksi muodostui, 
ettei tällaista koulutusta ollut tarjolla Suomessa, ja siksi tietokäytäntö ontui. 
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Olosuhteista huolimatta sitä pyrittiin ylläpitämään aktiivisen kansainvälisen 
vuorovaikutuksen ja asiantuntijavaihdon sekä täydennyskoulutuksen kautta.

Lopuksi – uusi sosiaalinen tietoisuus orastaa

Sosiaalihuoltoa alettiin arvostella voimakkaasti 1960-luvun lopulla. Sen toimia 
kritisoitiin julkisesti esimerkiksi pakon tarpeettomasta käyttämisestä (esim. 
Eriksson 1967; Bruun ym. 1967) sekä ihmisoikeuksien loukkauksista (esim. 
Nieminen 1967). Kritiikin kärjessä esiintyivät korkeasti koulutettujen profes-
sioiden ja tutkijoiden aktiiviset edustajat, eli nuoret juristit, lääkärit ja yhteis-
kuntatieteilijät. Muutamassa vuodessa syntyi selkeä tahtotila, joka edellytti, että 
sosiaalihuollon ihmiskäsitys sekä valtion ja kansalaisten suhteet oli päivitettävä 
ja agraarin yhteiskunnan viimeisetkin jäänteet modernisoitava. 

Kritiikin juuret liittyivät samaan länsimaissa omaksuttuun maaperään, 
josta myöskin sosiaalityöntekijöiden ammattikunta arvonsa ammensi. Kritiikki 
korosti yksilön vapausoikeuksien, yksilön kunnioittamisen, demokratian ja 
tasa-arvon merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilöiden kehitykselle. Vaadittiin, 
että yhteiskunnallisen toiminnan tuli rakentua modernille ihmiskäsitykselle, ei 
pakolle eikä ihmisten leimaamiselle tai eristämiselle. Lisäksi alleviivattiin, että 
yksilöiden käyttäytymiseen vaikutti heidän itsensä lisäksi se yhteiskunta ja ne 
yhteisöt, joissa he arkeaan elivät. Alettiin peräänkuuluttaa yhteiskunnan ja poli-
tiikan vastuuta poikkeavasta käyttäytymisestä.  

Tavoitteiden ja tehtävien uudistaminen purkautui 1960- ja 1970-
luvun taitteessa. Uudistuksia valmisteli sosiaalihuollon periaatekomitea 
(Komiteanmietintö 1971: A25), jonka työssä valtion ja yhteiskunnan edun 
rinnalla korostui kansalaisten parhaan eli yksilön vapausoikeuksien ja sosi-
aalisten oikeuksien edistäminen. Sosiaalityöntekijöiden koulutuksen osalta 
uudistustyön teki sosiaalityön koulutuskomitea, jonka mietintö valmistui 
1972 (Komiteanmietintö 1972: A7). Näin 1970-luku rakentui lähtöpisteeksi 
toisen modernisaation kaudelle. Sen toimeenpano on kestänyt nykypäiviin 
esimerkiksi asiakkaan osallisuuden toteuttamisessa. Tämä viidenkymmenen 
vuoden jakso on hyvin kiinnostava ja moneen suuntaan ulottuva. Silloin 
soviteltiin yhteen uusia tietokohteita, diskursseja sekä sosiaalialalle vieraita 
taloudellisia intressejä ja tietokäytäntöjä (esim. Rajavaara 2007). Sen ana-
lyysi ei kuitenkaan kuulu tämän artikkelin tehtävään, ja aikajakson pohjaksi 
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tarvitaan kiteytetty käsitys sitä edeltäneistä vaiheista (ks. taulukko 1).
Edellä esitetyn valossa sosiaalialan ensimmäinen modernisoitumisvaihe jätti 

seuraavalle ajalle ristiriitaisen perinnön: ensinnäkin sosiaalihuollon instituutio 
oli rakennettu jäykäksi hallintokoneistoksi, byrokratiaksi teollistuvan Suomen 
ja agraaris-uskonnollisen kansan tarpeisiin käyttämällä välineenä lainsäädäntöä 
ja valtiokeskeistä normistoa. Toiseksi, sen tietokäytännöt olivat vasta lapsen 
kengissä juridis-oikeudellista tietokäytäntöä lukuun ottamatta. Alan tutkimusta 
ei ollut, ja kansainvälinen tietoperusta sopi huonosti maamme takapajuisiin 
oloihin.  Myös alan ammatillinen koulutus oli niin hapuilevaa ja koulukuntiin 

Taulukko 1. 
Vaivaishoidosta moderniksi sosiaalihuolloksi – sosiaalialan, sosiaalihuollon ja sosi-
aalityön kehitysvaiheet moraalisesta valtiokansalaisuudesta valtion ja kansalaisen 
vuorovaikutteiseen suhteeseen

Esimoderni 
vaivaishoito

Moderni köyhäinhoito 
1900–1939

Moderni 
sosiaalihuolto 
1940–1969

Tietokohde Köyhät, työhaluttomat
Avuttomat, sairaat  
Institutionali
soituminen 

Kansalaisuuden, kansa
kunnan rakentaminen
Perheelämä, äitiys
Arjen moraali, siveellisyys

Ihmisen 
elämäntilanne 
Koti, perhe, 
väestöpolitiikka
’Äidinriisto’

Tiedonintressi Palkkatyön yhteiskun
taan sopeutuminen

Elämäntavan moraalinen 
arvostelu
Yksilöllistäminen

Yksilön 
vapausoikeudet
Ihmisoikeudet, 
tasaarvo
Persoonakohtaisuus

Metodinen 
innovaatio

Vaivaistalo, 
pakottaminen

Avoin, suljettu, ehkäisevä 
huolto
Köyhäinkaitsija

Sosiaalityöntekijä, 
case work
Ammattietiikka 
’Kansankoti’, avus
tukset, palvelut

Tietoperusta Perinne, laki, 
kriminologia 

Kokemustieto, laki, 
kriminologia, tilastot, 
dokumentit

Huoltolait, psyko
tieteet, ’social work’, 
sosiaalipolitiikka
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jakautunutta, ettei se kyennyt asettumaan uuden tietokäytännön veturiksi. 
Kolmanneksi sosiaalialan tietokohteet ja tiedonintressit kehittyivät ensimmäisen 
modernisaatiovaiheen aikana tiiviissä vuorovaikutuksessa sosiaalialan kansain-
välisten toimijoiden, käytäntöjen ja opin kanssa. Erityisen tiiviiksi tämä vaihto-
suhde muuttui länsimaiden kollegojen kanssa sota-ajan jälkeen, jolloin Suomen 
huoltotyön käytännöt näyttäytyivät kansainvälisessä vertailussa auttamattoman 
vanhakantaisina kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Monet ammatillisesti kunnianhimoiset sosiaalityöntekijät hakeutuivat työ-
hön alansa järjestöihin, joissa sosiaalityötä saattoi tehdä jo 1950-luvulta alkaen 
yksilöiden vapausoikeuksia huomioiden. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa 
idea kansankodista eli hyvinvointivaltiosta sopi hyvin yhteen niiden pyrkimys-
ten ja tiedonintressien kanssa, joita valveutuneilla sosiaalihuollon työntekijöillä 
oli. Hyvinvointivaltion avustusten ja palvelujen vähittäinen ilmaantuminen 
1940–60-luvuilla alkoi mahdollistaa ensimmäistä kertaa Suomen historiassa 
sellaisia aineellisia ja inhimillisiä resursseja, joita asiakastyössä toimineet sosiaa-
lityöntekijät välttämättä tarvitsivat modernin yhteiskunnan arvopäämäärien ja 
sosiaalityön tavoitteiden toteuttamiseksi. •
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Elli Aaltonen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyön kehittymisen vaiheita 
omakohtaisesti elettynä

T arkastelen tässä artikkelissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyötä 1970-luvulta tähän päivään oman työhistoriani 
kautta. Sijoitan yhteistyökokemukset niihin tutkimuksiin 
ja selvityksiin, joita on tehty sosiaali- ja terveysministeriön, 
tutkimuslaitosten ja kuntien toteuttamina. Olen myös itse 
tehnyt yhteistyöhön liittyviä selvityksiä ja ollut mukana sosi-

aali- ja terveydenhuollon yhteisissä kehittämishankkeissa. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on yleensä ymmärretty joko raken-

teellisena tai toiminnallisena. Rakenteellinen yhteistyö, josta käytetään myös 
käsitteitä hallinnollinen tai järjestelmälähtöinen yhteistyö, tarkoittaa sitä, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sijoittuvat saman hallinnonalan ja yhteisen 
poliittisen ohjauksen alle. Sosiaali- ja terveydenhuolto integroituu toisiinsa ja 
palvelut sovitetaan ainakin osittain yhteen. Integraatiolla pyritään tehostamaan 
palvelujen tuottamista sekä saamaan kustannussäästöjä ja palvelutehokkuutta. 
Toiminnallinen yhteistyö tarkoittaa taas sellaista palveluyhteistyötä, jossa ei 
välttämättä edellytetä ylitettäväksi virallisia organisaatioiden rajoja. Kaarina 
Mönkkönen (2002) korostaa sellaista palveluyhteistyön yhteistoiminnallisuutta, 
jossa yhteistyötä tehdään ilman, että kumpikaan organisaatio pakottaa vuoro-
vaikutukseen. Yhteistyö voi tällöin olla esimerkiksi asiakaskohtaista yhteistyötä 
tai palvelujen tuottamista yhdessä yhteisten tiimien tai alueellisten yhteisten 
työntekijöiden avulla. Tavoitteena on, että yhteistyöllä syntyy enemmän kuin 
tekemällä yksin tai asettumalla vastakkain. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisesta yhdistämisestä 
alettiin keskustella 1970-luvulla

Aloitin sosiaalihuollon tehtävissä vuonna 1974. Työskentelin tuolloin opiskeluun 
liittyvillä harjoittelujaksoilla Riihimäen kaupungin sosiaalityössä ja Hyvinkään 
kaupungin vanhustenhuollossa. Sosiaalihuoltajatutkinnon opintoihin kuuluvan 
erikoistumisjakson tein Tampereen kaupungin erityislastensuojelussa. Kun 
ajallisesti näinkin kaukaa arvioi noita tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyön kannalta, sosiaalihuollon tehtävät, henkilöstö ja asiakastyö toteu-
tuivat erillään terveydenhuollosta. Eriytymistä tapahtui jo sosiaalihuollon 
sisällä. Sosiaalityötä tehtiin huoltoavun, sittemmin toimeentulotuen tehtävissä 
ja lastensuojelussa. Lastensuojelussa oli jako lastensuojelun avohuoltoon ja 
laitoshuoltoon, ja laitokset elivät omaa elämäänsä. Terveyskeskuksen lääkäri 
kävi vanhainkodin sairasosastolla kierrolla ja häntä konsultoitiin yksittäisissä 
asiakastilanteissa. Vakavasti sairastunut tai tarkempaa tutkimusta tarvitseva vie-
tiin terveyskeskukseen tai sairaalaan. Pysyviä yhteistyön rakenteita tai muotoja 
ei ollut. Johtaminen oli eriytynyt siiloihin, yhteistyöstä ei keskusteltu eikä sitä 
pidetty tarpeellisena. 

1970- ja 1980-luvut olivat vahvaa sosiaalipalvelujen kehittämisen aikaa. 
Tuolloin säädettiin ja uudistettiin useita sosiaalihuollon lakeja, kuten sosi-
aalihuoltolaki (710/1982), vammaispalvelulaki (380/1987), lasten päivähoi-
tolaki (36/1973), päihdehuoltolaki (41/1986) ja lastensuojelulaki (683/1983). 
Sosiaalihuollon palveluyksikköjä rakennettiin ja henkilöstöä lisättiin. Työtä teh-
tiin paljon sosiaalihuollon aseman parantamiseksi terveydenhuollon rinnalla, 
ei niinkään sen kanssa. Oli aika lailla ymmärrettävää, että hyvinvointivaltion 
rakentamisen kaudella ei jäänyt aikaa yhteistyön tietoiseen kehittämiseen eikä 
siihen koettu ensisijaista tarvetta. Rakenteet ohjasivat enemmän kuin asiakkaan 
tarpeet tai työn sisällöt. Tuolloin nähtiin tärkeämmäksi rakentaa universalismiin 
perusturvaa hyvinvointivaltiota ja huolehtia hyvinvointivaltion lainsäädännön 
perusteista ja lakien oikeudenmukaisuudesta kuin kehittää sisällöllisiä yhteistyön 
malleja ja muotoja. Hyvien rakenteiden kautta päästään hyvään yhteistyöhön, 
tuolloin ajateltiin. 

Ensimmäinen vakituinen työpaikakkani oli johtajan tehtävä viiden kunnan 
omistamassa Kotikallion kuntayhtymässä Punkaharjulla, jossa aloitin vuonna 
1976. Kuntayhtymän laitoksessa oli asukkaina vanhusten lisäksi kehitysvammai-
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sia, päihdeongelmaisia ja mielisairaita eräänlaisessa kuntoutushoidossa pitkien 
sairaalajaksojen jälkeen. Yhteistyö Savonlinnan ja ympäristökuntien terveyden-
huoltoon toimi samalla periaatteella kuin aiemmin Hyvinkäällä ollessani siellä 
harjoittelujaksolla. Kunnalliskodin sairasosastolta oltiin asiakkaiden terveyden-
tilaan liittyvissä kysymyksissä yhteydessä Savonlinnan terveydenhuoltoon ja 
Savonlinnan keskussairaalaan. Terveydenhuollon kuntayhtymän johtava lääkäri 
oli laajakatseinen ja sosiaalihuoltoa ymmärtävä. Kun hän tuli Kotikallioon, hän 
kävi kaikilla osastoilla ja yhteistyöstä keskusteltiin laajasti. Se, että yhteistyö ei 
laitoksessa kovinkaan kehittynyt, saattoi johtua oman johtamiskokemukseni 
ohuudesta. Koin tärkeäksi olla asukkaiden saavutettavissa, pitää henkilökun-
nan yhteisiä kokouksia enkä niinkään pohtia, miten tekisimme yhteistyötä 
terveydenhuoltoon. Valtakunnan tasolla oli samalla lailla, kunnissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon alueet olivat eriytyneinä, joten yhteistyön vähyydessä ei ollut 
mitään ihmeellistä.  

Valtionhallinnossa hallinnollinen yhdistäminen oli alkanut jo 1960-luvun 
lopulla. Sosiaaliministeriö oli muutettu vuonna 1968 sosiaali- ja terveysminis-
teriöksi, kun terveysasiat oli siirretty sisäministeriöstä sosiaaliministeriön alai-
suuteen. Tuolloin myös lääkintöhallitus tuli sosiaali- ja terveysministeriön alai-
suuteen samoin kuin samana vuonna toimintansa aloittanut uusi sosiaalihallitus. 
Lääneihin sosiaali- ja terveysosastot perustettiin 1971. Myös kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistoimintakysymyksistä alettiin keskustella esimerkiksi 
sosiaalihuollon ammattilehden Huoltajan palstoilla. Huoltaja-säätiön julkaisema 
lehti tavoitti tuolloin sosiaalialan toimijat sosiaalijohdosta kuntien luottamus-
henkilöihin. Säätiö järjesti 1970-luvun alkuvuosina sosiaali- ja terveydenhuollon 
hallinnollisesta yhdistämisestä myös seminaareja, joissa hahmoteltiin sosiaali- 
ja terveyspalvelujen keskittämistä kunnissa yhden lautakunnan alaisuuteen. 
(Suoninen-Erhiö 2003, 43–46.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tilanteesta ja tarpeesta alettiin 
1970-luvulla tehdä myös selvityksiä. Varhaisin sosiaali- ja terveydenhuollon 
hallinnollista yhdistämistä koskeva tutkimus on 1970-luvun lopulla tehty 
Sopukka-tutkimus (Kaitalo 1979; Kaitalo & Walls 1979).  Tutkimuslaitoksissa 
syntyi useita selvityksiä ja tutkimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
teellisen ja toiminnallisen yhteistyön tarpeesta. Kuntien vastauksissa tuli esille 
viranhaltijoiden tyytymättömyys yhteistyön tilaan (mm. Sandstedt ym. 1975; 
Kaitalo 1979; Isokoski 1978). Tutkimustulokset vauhdittivat hallinnollisten 
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yhteistyörakenteiden muodostamista ja myöhemmin myös palvelujen yhteis-
työn kehittämistä. Rakenteellisia yhteistyön muotoja olivat yhteiset lautakunnat 
ja yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintomalli. Jos hallintoja ei kunnassa 
yhdistetty, luotiin sosiaali- ja terveydenhuollon välille muita yhteistyömuotoja, 
kuten neuvottelukuntia, yhteistyötoimikuntia ja yhteisiä virkoja. Edelläkävijöitä 
yhteisten sosiaali- ja terveyslautakuntien perustamisessa olivat Kerava, Kotka ja 
Lappeenranta. 

Yhteistyön kehittämisen vahva aika alkoi 1980-luvulla

Aloitin työni Savonlinnan sosiaalitoimistossa vuonna 1979. Tehtäviini sisältyi 
lastensuojelun asiakastyötä ja esittelyä lautakunnalle sekä yhä laajenevan päi-
vähoidon ja vanhustenhuollon johtamista. 1980-luvulla toteutettiin subjektii-
vinen oikeus lasten päivähoitoon. Päiväkoteja rakennettiin ja perhepäivähoitoa 
lisättiin voimakkaasti. Vanhustenhuollossa lisättiin koti- ja asumispalveluja. 
Lääninhallitukset tekivät runsaasti valvontakäyntejä kuntiin. Muistan erityisesti 
vanhustenhuollon ja lastensuojelun laitosten tarkastukset, joiden yhteydessä 
alettiin korostaa myös asiakaslähtöisyyttä. Lääninhallitus piti myös yhteisiä 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon koulutuksia ja kokouksia ja lääneihin 
perustettiin maaherran johtamia sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntia. 
Siirtymiseni 1980-luvun puolivälissä Savonlinnan kaupungin sosiaalisihteeriksi 
ja sosiaalijohtajan sijaiseksi ja edelleen Nurmeksen kaupungin sosiaalijohtajaksi 
merkitsi mahdollisuutta ymmärtää johtamistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyön tärkeys. Toimiminen koko sosiaalihuollon johtajana ja sitä kautta 
yhteistyössä terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa edisti myös yhteistyön 
sisällöllistä suunnittelua. Yhteistyön toteutus ei rajoittunut vain terveydenhuol-
toon, vaan ulottui myös lasten ja vanhusten päivähoidon osalta diakoniatyöhön 
ja vanhustenhuollon yöaikaisen turvallisuuden lisäämiseksi yksityisiin yrityk-
siin. Tuolloin alettiin valtakunnallisesti kiinnostua sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakaslähtöisestä yhteistyöstä. 

Olin 1980-luvulla mukana useissa sosiaalihuollon kansalaisjärjestöissä. 
Järjestötyössä korostui asiakkaiden oikeuksien näkökulma.  Muistan, kuinka 
erilaisia lausuntoja samaan lastensuojelulakiin tai sosiaalihuoltolakiin saattoi 
syntyä kunnan lautakunnassa ja Lastensuojelun Keskusliiton hallituksessa. 
Kunnissa lausunnon pääviesti oli varmistaa riittävät valtionosuudet ja määrä-
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rahat.  Järjestötyössä korostui asiakkaiden tarpeiden kuuleminen palveluissa. 
Kansalaisjärjestöissä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tavoite näkyi 
kuntia vahvemmin, koska asiakas oli asiakas organisaatiosta riippumatta. 
Sosiaaliturvan Keskusliitossa toimiminen sai minut näkemään, miten järjestöt 
pystyvät kaiken kaikkiaan tekemään vaivattomammin yhteistyötä kuin julkiset 
ja yksityiset organisaatiot. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen yhteistyö ei ollut 1980-luvun 
lopulla tutkimustenkaan valossa riittävää (mm. Nikkilä 1986; STM 1987).  
Kunnissa kaivattiin yhteisiä toimintamuotoja erityisesti iäkkäiden kotiin 
annettavissa palveluissa, päihdehuollossa, mielenterveystyössä ja vanhusten 
pitkäaikaishoidossa. Kun terveydenhuolto oli monessa kunnassa hoidettu 
kuntayhtymän kautta, ei yhteinen hallinto ollut niissä niin helppo toteuttaa 
kuin kunnissa, joissa terveydenhuollon oli hoidettu sosiaalihuollon rinnalla 
itsenäisesti. Tämä saattoi herättää kiinnostuksen palvelukohtaisiin yhteistyön 
muotoihin. Tuolloin tärkeiksi yhteistyön kohteiksi tulivat kotona asuvat sosi-
aali- että terveydenhuollon asiakkaat. Kotihoidon käsitteen käyttö yleistyi tämän 
yhteistyön myötä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyö osoitti työn pääl-
lekkäisyyden, erilaiset tilastokäytännöt ja työn sisällön erilaiset arvostukset. Se, 
mitä terveydenhuollossa ymmärrettiin kotihoidoksi, oli perushoivaa, kun taas 
sosiaalihuollossa kotona auttaminen oli arjessa tukemista huolenpidon ja siihen 
liittyvien tukipalvelujen avulla. Tutkiessaan kotihoidon laatua Merja Tepponen 
(2009, 17) nosti esille juuri nämä yhteistyön haasteet. Moniammatillinen yhteis-
työ on vaikeaa, jos yhteistyömuodot puuttuvat. Yhteistyömuotojen puuttuminen 
taas vaikeuttaa moniammatillisen työn organisointia. 

Kuten Sirkka Sinkkonen (1989, 22) toteaa, sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyö lisääntyi 1980-luvun lopulla. Yhteistyötä vauhdittivat tuohon aikaan 
ilmestyneet Valtava-uudistuksen (sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja 
valtionosuusjärjestelmän uudistus) seurantatutkimukset (Kivinen 1987; Nikkilä 
1986), sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyön esiselvitys (STM 1987) ja sen jat-
keena toteutettu kokeiluprojekti (Kaasalainen 1991) sekä Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen käynnistämät monet tutkimukset (Heikkilä & 
Lehto 1992; Kokko & Lehto 1993; Lehto 1995; Rintala ym. 1997). Myös Kuntaliitto 
ja yliopistot tekivät 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla runsaasti sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyöhön ja yhteistyön johtamiseen liittyviä tutkimuksia 
(mm. Kinnunen 1990; Sinkkonen 1993; Taskinen 1992).
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Sosiaali- ja terveysministeriöstä vahva sosiaali- ja  
terveydenhuollon kehittäjä

Sosiaali- ja terveysministeriön eri projektien johtajaksi ja selvityshenkilöksi 
minua pyydettiin 1990-luvulla. Yhtenä työn aiheena oli sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyö ja yhteisen koulutusohjelman suunnittelu. Tarvittiin yhteistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisorientaatiota.  Sosiaali- ja terveysjohta-
misen PD-koulutusohjelma (professional development) oli suunnattu sosiaali- ja 
terveystoimen ylemmissä johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin siirty-
ville. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä laatimani esiselvitys (STM 1987) 
pohjusti mittavaa Yhteistyön monta todellisuutta -kokeiluprojektia 1990-luvun 
alussa. Projekti sisälsi useita erilaisia hankkeita rakenteellisen ja toiminnallisen 
koordinaation alueilla (ks. Kaasalainen 1991). Yhteistyön vahvistaminen ministe-
riöjohtoisten kokeilujen kautta osoittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö halusi 
yhteisen hallinnon rinnalle aikaisempaa vahvempia yhteisiä palvelumuotoja, 
joissa korostuisi ennaltaehkäisy ja kotona annettavat palvelut. Haluttiin myös 
asuinaluekohtaisia palveluja ja asiakkaiden aseman parantamista. Nämä yhteis-
työn tavoitteet korostuivat myös valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Valtava-uudistus loi myös yhtenäisen 
valtionosuusjärjestelmän sosiaali- ja terveydenhuoltoon, joskaan sekään ei 
sisältänyt suoraa määräystä kuntien yhteistyöhön. Esteeksi yhteistyölle nousivat 
usein asenteet, ammatti-identiteetti, tieto, työn itsenäisyys, työalueen valvonta ja 
hallinnon erilaiset näkemykset (Nikkilä 1986, 105). 

Kun aloitin vuonna 1993 lääninsosiaalitarkastajana Pohjois-Karjalan 
lääninhallituksessa, yhteistyökumppaneina olivat läänin kunnat, kasvava 
sosiaalihuollon yksityinen sektori ja monet kansalaisjärjestöt. Siirtyminen seu-
raavaan tehtävään, sosiaali- ja terveysosaston osastopäälliköksi, oli sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyön tekemiselle otollista aikaa. Valtion aluehallinto 
oli 1990 -luvulla integroinut omassa organisaatiossa nämä osastot toisiinsa. 
Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot järjestivät yhteistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon koulutusta kunnille. Sosiaali- ja terveysosastoilla tehtiin 
myös kehittämistyötä, jossa oli mukana kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisia. Valtionavustusta annettiin hankkeille, jotka koskivat esimer-
kiksi yhteistä yövalvontaa kotihoidossa, yhteisiä turva- ja päivystysjärjestelmiä 
vanhusten koteihin, vanhustenhuollon vuodeosastotoiminnan siirtämistä 
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terveydenhuollon vastuulle ja yhteisiä sosiaalityön virkoja sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon.  Myös yhteistyö päihdehuollossa ja mielenterveystyössä lisääntyi, 
vaikkakin kotihoitoa hitaammin.  Kuntoutuksen osalta yhteistyön kehittämi-
nen oli haastavaa.  Kuntoutus nähtiin enemmän sairauksien korjaamisena ja 
lääkinnällisenä ja vähemmän ammatillisena, kasvatuksellisena tai sosiaalisena 
kuntoutuksena.  Puhuttiin kuntouttamisesta ja myöhemmin vasta laaja-alaisesta 
moniammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta (Miettinen ym. 2011, 
266). Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä säädettiin lait vuonna 1991 ja 2003 (Laki 
kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöstä 604/1991; Laki kuntoutuksen asiakas-
yhteistyöstä 497/2003). Tavoitteena oli lisätä kuntoutusta järjestävien yhteistyötä 
ja kuntoutujan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Vaikka lainsäädäntö 
vaikutti toimivalta, kuntoutujan asema ei paljonkaan muuttunut (Karjalainen & 
Terkomaa 1993). Asiakkaan rooli määräytyi edelleen hallinnollisesti asiakkaan 
suostumuksena, kuulemisena tai eri tahojen lausuntojen kautta (Karjalainen 
1993, 57). Tutkiessaan asiakkaan asemaa kuntoutuksen yhteistyöryhmässä Riitta-
Liisa Kokko (2003) toteaa, että neuvottelusuhde näyttäytyy asiakaslähtöisyyden 
sijaan asiantuntijakeskeisyytenä sekä vallan ja ammattikielen punoksena. 

Valtakunnalliset tutkimukset osoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tatason yhteistyön lisääntyneen 1990-luvulla. Yhteistyön monta todellisuutta 
-projekti 1990-luvun alussa sisälsi yhteistyövirkakokeiluja sosiaali- ja terveyden-
huollon välillä. Yhteistyövirkaa hoiti joko kunnassa toimiva viranhaltija tai pro-
jektityöntekijä. Oli toteutustapa kumpi tahansa, kokeilu osoitti viran komplek-
sisuuden. Riskinä on, että viranhaltija jää toimimaan yksin tai hänellä ei ole 
riittäviä valtuuksia toimia yhteisellä alueella. Marja Kaasalainen (1991) toteaakin, 
että yhteistyöviran merkitys näkyy parhaiten tehtävissä, joissa voi viedä työkäy-
tännöistä syntyvää tietoa päätöksentekoon ja tehdä yhteistyömuotojen tarpeelli-
suuden siellä ymmärrettäväksi. Nostan yhteistyövirkojen merkityksen erityisesti 
esille, koska se osoittaa, miten tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön 
rakentamisessa on käytännön työssä syntyvä tieto ja sen välitys päätöksente-
kijöille. Vain tiedon kautta voidaan luoda uusia toimintakäytäntöjä. Toinen 
yhteistyöprojektin merkittävä tulos oli alueellisuus. Kaasalainen (mt., 131) totesi 
alueellisuuden lisäävän konkreettista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöiden välillä. Alueelliset työryhmät, alueellinen väestövastuu, alueelliset 
yhteiset tilaratkaisut, alueellinen talousvastuu ja alueellinen yhteinen tieto ovat 
yhteistyön lisäämisen hyviä keinoja.  Alueellisuus näytti tämän kokeilun perus-
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teella lisäävän myös yhteistyötä asiakkaiden kanssa.  Sirkka Sinkkonen (1993, 
49–53) tutkiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja koordinaation 
muotoja nosti esille asiakaskohtaisen yhteistyön muodot. Niihin kuuluu sosiaali- 
ja terveydenhuollon yhteinen asiakaskohtainen palvelusuunnittelu, kirjallinen 
tietojen vaihto, asiakkaan läsnä ollessa tapahtuvat työntekijöiden kohtaamiset 
ja moniammatillinen tiimityöskentely. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä 
alettiin 1990-luvulla toteuttaa aiempaa monimuotoisemmin ja vähemmän hal-
linnollisesti. Ei tehty vain rakenteellisia muutoksia, vaan toteutettiin myös sisäl-
löllisiä ja asiakaskohtaisia yhteistyömuotoja. Kaasalainen (1991, 146) toteaakin: 
”Hyvin vaikeata on todistaa, että alueellisilla väestövastuullisilla työryhmillä olisi 
merkitystä ja tulevaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä 
ilman organisaatiomuotoa.” Yhteiset työryhmät tarvitsevat siis taakseen yhteisen 
rakenteen ja yhteisen päätöksenteon. 

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön vaikutuksia tutkittiin selvittämällä 
siihen liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja. Tutkimusten tavoit-
teena oli selvittää, minkälaisia henkilöstövaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia 
yhteistyöllä oli (mm. Rintala ym. 1997). Sosiaalihuollossa yhteisen toiminnan 
vaikutukset olivat heikommat kuin terveydenhuollossa. Terveydenhuollon 
kustannusrakenne alkoi painottua yhteistyötä toteuttaneissa kunnissa aiempaa 
enemmän perusterveydenhuoltoon. Sosiaalihuollossa avohoitopainotteisuus ei 
näkynyt yhtä vahvana. Samoin oli henkilöstön osalta. Sosiaalihuollossa yhdis-
täminen vaikutti henkilöstömäärään supistavasti, kun taas terveydenhuollossa 
henkilöstö lisääntyi. (Rintala ym. 1997, 151–154.) Kun nykyisessä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksessa (sote) puhumme paljon rakenteista ja vähem-
män sisällöistä, nämä 1990-luvun tutkimusten (Kaasalainen 1991; Rintala ym. 
1997) tulokset on hyvä muistaa. Pysyvä yhteinen rakenne tuo turvatun mahdol-
lisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämiseen. Ja toisinpäin, 
yhteiset rakenteet eivät yksistään luo yhteistä vastuuta, yhteisiä asiakkuuksia tai 
moniammatillista yhteistyötä. Tuskin niitä säästöjäkään.  

Kohti 2000-luvun kokonaisvaltaista hyvinvointiajattelua

Kun maaherrat poistuivat valtion aluehallinnosta, tulivat virastojen johta-
jiksi ylijohtajat. Sellaiseen tehtävään siirryin vuonna 2010. Yhteistyö oman 
organisaation sisällä oli vahvaa. Valtionavustuksissa suosittiin sosiaali- ja 
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terveydenhuollon yhteisiä toimintamuotoja ja rakentamishankkeita. Valtion 
aluehallinnon yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriöön oli tiivistä. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon valvontatehtävissä aluehallinnon yhteistyökumppaniksi tuli 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (Teo), josta luotiin Valvira, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtakunnallinen valvontavirasto. Olin mukana valmistelemassa 
sosiaalihuollon valvonnan lisäämistä osaksi Valviran tehtävää. Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus oli terveydenhuollon juridisen osaamisen keskittymä, jonka 
valvontaprosessiin ei ollut helppoa viedä sosiaalityötä ja sosiaalihuollon palve-
luja. Näin ei tapahtunutkaan, vaan Valviraan lisättiin sosiaalihuollon palveluja, 
niiden ohjausta ja lupahallintoa sekä alkoholivalvontaa osaavia työntekijöitä, 
jotka muodostivat oman osastonsa. Lisäksi osasto hajasijoitettiin osittain 
Rovaniemelle. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten lupien myön-
täminen ja valvonta sekä eritoten vanhustenhuollon valvontaan liittyvät asiat 
toteutetaan enemmän yhdessä Valviran sisällä ja yhdessä aluehallintovirastojen 
kanssa kuin Valviran perustamisen aikaan. Valviran muodostaminen tehtiin 
rakenteet ja organisointi edellä. Yhteistyökäytäntöjen muodostuminen on 
tapahtunut rakenteellisen vaiheen jälkeen.

Kelan pääjohtajaksi siirtymiseni vuoden 2017 tammikuussa oli symbo-
lisesti paluuta historiaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kannalta. 
Sosiaaliturvaetuuksien maailma on toiminut Suomessa erillään sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen maailmasta. Toisaalta se on ymmärrettävää, koska etuudet eivät 
sinällään tunnista organisaatioita. Kela toimii asiakkaiden, ei organisaatioiden, 
rajapinnassa. Mutta myös etuusmaailma sivuaa sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Tällaisia yhteisiä rajapintoja löytyy kuntoutuksesta, sairausvakuutuksesta 
ja vammaisten tulkkipalveluista. Viimeisin merkittävä yhteistyöalue on toi-
meentulotuen uudistaminen vuoden 2017 alusta lukien niin, että Kela alkoi 
vastata perustoimeentulotuesta ja kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä tuesta. 
Toimeentulotuki ymmärrettiin Kelassa etuudeksi. Tuella on kuitenkin vahva 
kytkentä sosiaalihuoltoon ja tämä kytkentä ilmaisee myös viimesijaisen tuen ja 
sosiaalityön vahvan liitoksen. Tästä etuuden sisällöllisestä väärinymmärryksestä 
syntyi suunnitteluvaiheessa epärealistinen tavoite toteuttaa työ neljänneksellä 
siitä henkilöstöstä, mitä tehtävään kunnissa oli käytetty. Kun henkilöstöä joudut-
tiin toimeenpanovaiheessa lisäämään, lisääntyi myös yhteistyön tarve kuntien 
sosiaalityöhön. Viimeaikaiset tutkimukset (mm. Laatu ym. 2020) osoittavat, että 
Kela-siirto on lisännyt etuuden oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta ja 
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vähentänyt asiakkaiden leimautumista. Uudistus on kuitenkin heikentänyt nii-
den asiakkaiden asemaa, jotka eivät ole ainoastaan taloudellisen tuen tarpeessa. 
Yhteistyötä Kelan ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon välillä tarvitaan edel-
leen, jotta asiakkaiden yksilöllisyys ei katoaisi mekaaniseen palveluprosessiin. 
Siirron myötä Kelassa käynnistyi työkulttuurin muutos, verkostoyhteistyön 
vahventaminen ja uudenlainen asiakaslähtöinen strateginen ajattelu.  

Siirryin vuoden 2020 alussa osa-aikaiseksi työelämäprofessoriksi Tampereen 
yliopistoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö yliopiston sisällä on vahvaa. 
Yhteistyö näkyy opetuksessa ja tutkimuksessa. Suuret tutkimushankkeet eivät 
erota sosiaali- ja terveydenhuoltoa toisistaan. Yliopiston strategia perustuu 
kattavaan hyvinvointiajatteluun, yhdessä tekemiseen ja tekniikan, terveyden ja 
yhteiskunnan tieteenalojen yhdistelmään. Työssä korostetaan vaikuttavuutta ja 
vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Myös sosiaalityön koulu-
tusohjelma hakee uusia muotoja. Sosiaalityön käsitteen rinnalle on tullut sosi-
aalinen työ ja sosiaalialan työ. Koulutuksen tehtävä on jäsentää käsitteet osaksi 
sosiaalihuoltoa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Koulutus ja tutkimus on tärkeä ottaa mukaan myös vireillä olevaan sosiaali-
turvan uudistamiseen, jolla haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä, ei 
vain sosiaaliturvaetuuksien välille, vaan myös ihmisten hyvinvointiin liittyvien 
moninaisten palvelujen ja sosiaaliturvaetuuksien välille.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus yhteistyön kannalta

Sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä tarvitaan tulevassa sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (sote). Kuten Aulikki Kananoja 
(2018) toteaa, uudistuksen sisältämä hyvinvointi-käsite tuo uudistukseen 
terveydenhuoltoa laajemman lähestymistavan. Samalla, kun uudistuksessa 
korostetaan perustason ja erikoistason palvelujen integraatiota, tulee siinä 
painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan 
sotessa vahvistaa maakunnallisten yhteisten rakenteiden kautta, maakuntien 
ja kuntien yhteistyömuotojen kautta, yhteisen tiedon ja tietojärjestelmien 
kautta sekä moniammatillisen työn kautta. Yhteiset palvelut ovat edelleen 
samat kuin aiempien vuosien yhteistyötarpeissa tuli esille. Näitä ovat van-
husten palvelut, päihdepalvelut, mielenterveystyö sekä lasten ja perheiden 
palvelut. Lisäksi yhteistyöhön mukaan tarvitaan muun muassa opetus- ja 



· 47 · S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

asuntotointa sekä työvoimapalveluja. Tuija Leppäkoski ja muut (2017) koros-
tavat moniammatillisuuden tärkeyttä erityisesti lasten ja nuorten auttami-
sessa. Lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi tarvitaan sujuvaa tiedon 
kulkua eri yhteistyömuodoissa, esimerkiksi varhaisessa puuttumisessa ja 
etsivässä lapsi- ja nuorisotyössä (Leppäkoski ym. 2017, 200).

Kun ihmisten elämänhallinnan ongelmat tulevat alati muuttuvassa maail-
massa vain monimutkaistumaan, tarvitaan erityisesti sosiaalityön osaamista. 
Yhteisöllistä sosiaalityötä ja ehkäisevän työn muotoja ei voi siirtää kunnista 
sote-uudistuksen myötä pois. Toivottavaa sen sijaan olisi, että näiden osalta 
ylisektorinen yhteistyö vahvistuisi kunnissa edelleen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä on kaiken aikaa hallinnut ter-
veydenhuolto ja sisäinen sektoroituminen. 1970-luvulla tätä sektoriajattelua ei 
edes kyseenalaistettu eikä vaadittu asiakaslähtöisyyttä tai kokonaisvaltaisuutta 
hyvinvointipalvelujen suunnittelussa. Anneli Pohjola (tässä teoksessa) näkee, 
että sosiaalisen käsitteellä on yhteiskunnallisessa keskustelussa huono kaiku, ja 
terveydenhuolto on edelleen yhteistyössä johtava toiminta-alue. 

Joudumme ymmärtämään yhteistyön merkityksen entistä laajemmassa 
kontekstissa, osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, peruspalveluja ja 
perusturvaa. Anneli Pohjola (tässä teoksessa) kirjoittaa, että ”sosiaalinen on 
katoamassa hyvinvointi- ja terveysilmaisujen lisääntyessä”. Sote-uudistuksessa 
sote-keskukset integroivat perus- ja erikoistason terveydenhuollon, vaikka 
juuri sosiaaliturva, sosiaalipalvelut, sosiaalihuolto ja sosiaalityö ovat ihmisten 
kokonaishyvinvointia eniten vahvistavia toimintoja. Tämän ongelman rinnalle 
nousee myös kysymys sosiaalista hyvinvointia tukevista koulutus-, asunto- ja 
työpolitiikasta, jotka eivät ole suunnitellun maakunnallisen järjestämisvastuun 
alla. (Pohjola tässä teoksessa.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisi kehittää yhteisiä ennakoi-
via ja ehkäiseviä palveluja. Näitä palveluja tarjoaisivat julkiset, yksityiset sekä 
kolmannen sektorin toimijat asiakkaiden luonnollisissa toimintaympäristöissä.  
Uudistuksen tulisi kattaa yhteistyön rakenteellisuus ja toiminnallisuus. Teppo 
Krögerin (2020) mielestä on ratkaistava, tehdäänkö uudistus palvelureformina 
vai hallintoreformina. Ongelmana on nyt se, että hallintoreformilla pyritään 
saavuttamaan palvelureformin tavoitteita, kuten palvelujen saatavuuden 
paranemista, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista ja ylipäätään palvelu-
jen yhdenvertaistamista. Näitä tavoitteita ei saavuteta hallintoreformilla, vaan 



· 48 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

palvelureformilla, joka tarvitaan samanaikaisesti suunnitellun hallintoreformin 
kanssa. •
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Mikko Mäntysaari 1 

Sosiaalityön asiantuntijuus 
uusissa rakenteissa  
— vaatimukset koulu tukselle  
ja tutkimukselle

N eljäntoista vuoden ajan hallitus toisensa jälkeen on raken-
tanut sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Vanhasen, 
Kataisen, Stubbin, Sipilän ja Rinteen hallituksen yhteisenä 
tavoitteena on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottami-
sen siirtäminen nykyistä kuntajakoa suuremmille alueille ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio.

Sanna Marinin hallituksen ohjelma (Pääministeri Sanna Marinin hallitus-
ohjelma 2019) on sote-uudistuksen osalta sanasta sanaan sama kuin Rinteen 
hallituksen ohjelma (Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma 2019). Tätä 
kirjoittaessani kesäkuussa 2020 näyttää siltä, että kaavaillussa sote-rakenneuu-
distuksessa tulee olemaan paljon samoja perusratkaisuja kuin Sipilän hallituksen 
kaatuneessa esityksessäkin, vaikka olennaisia erojakin löytyy. Valtioneuvoston 
ylläpitämien soteuudistus.fi-verkkosivujen mukaan valmisteilla on noin 40 lakia, 
joista merkittävimpiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, pelas-
tustoimen järjestäminen, maakuntajako ja maakuntien rahoituksen, talouden ja 
hallinnon järjestämiseen liittyvät lait. (STM 2019.)

Uudistuksen kannalta keskeisen lain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
mislain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu 

1 Kiitän Anu Muuria, Tuija Kotirantaa ja Elina Aaltiota 
sekä kirjan toimittajia kommenteista.
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siirrettäisiin kunnilta 21 alueelle. Lisäksi Helsinki toimisi palvelujen järjestäjänä. 
Erityispalvelut järjestettäisiin viidellä laajalla yhteistoiminta-alueella, käytän-
nössä nykyisillä erva-alueilla eli yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla. 
Sote-palvelujen tuottamisen perusrakenteena olisi paikallinen sosiaali- ja ter-
veyspalvelukeskus, joka olisi julkinen toimija, ei yksityinen.

Kaikkien hallitusten sote-uudistushankkeiden eräänä yhteisenä piirteenä 
näyttäisi olevan tietty terveydenhuoltovetoisuus: sosiaalihuolto ja sosiaalityö 
ovat teemana mukana, mutta ainakin uudistustyön ulkopuolisen tarkkailijan 
näkökulmasta näyttää lähinnä siltä, että sosiaalihuoltoa fuusioidaan osaksi 
terveydenhuoltoa, perustasolla terveyskeskuksiin, erityispalveluiden tasolla 
osaksi erikoissairaanhoitoa.

Sote-uudistuksen lopulta toteutuessa tulevat käytännössä kaikki sosiaa-
lityöntekijät työskentelemään samoissa organisaatioissa terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa, usein lääkärien tai muiden terveydenhuollon ammatti-
laisten johtamissa yksiköissä, ja näin tapahtuu todennäköisesti jo kesällä 2020 
valittavien uusien sosiaalityön opiskelijoiden kohdalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio merkitsee oppimisprosessia sekä 
terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattilaisille. Jo tapahtunut sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyön lisääntyminen on osoittanut sosiaalityöntekijöille, 
että terveydenhuollon ammattilaiset ovat vaativia, mutta innostuneita kump-
paneita. Esimerkiksi Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeessa terveydenhuollon 
toimijat suhtautuivat yhteistyöhön sosiaalihuollon ja sosiaalityön asiantuntijoi-
den kanssa avoimin mielin ja innostuneesti. He olivat valmiita ottamaan oppia 
sosiaalihuollon hyvistä kokemuksista, jos sellaisia on tarjolla (hankkeesta ks. 
Heikkilä 2016; Koikkalainen 2016). Sosiaalihuollon tutkijoilla ja ammattilaisilla 
onkin paljon sellaista tietoa, kokemusta ja osaamista, jota terveydenhuollon 
ammattilaisilla ei välttämättä ole. Esimerkiksi asiakaslähtöisestä palvelujen 
tuottamisesta ja kokemusasiantuntijoiden käytöstä palveluiden kehittämisessä 
on sosiaalihuollossa kokemusta 1980-luvulta lähtien. Siitä on tullut osa sosiaali-
huollon ammattilaisten ydinosaamista, ehkä tavalla, jota emme aina osaa pukea 
sanoiksi.

Sosiaalityön koulutuksen suunnittelijoiden tehtävä ei ole helppo. Jo sote-uu-
distuksen voi ennakoida muuttavan sosiaalityöntekijöiden työympäristöä olen-
naisesti. Paljon vaativammaksi tehtävä muuttuu, jos koetamme miettiä, millaisia 
vaateita tulevat vuodet sosiaalityön koulutukselle asettavat. Suurimmat haasteet 



· 53 · S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

tulevat globaaleista kysymyksistä: miten esimerkiksi kestävä kehitys ja ilmas-
tonmuutos tulisi ottaa huomioon sosiaalityön koulutuksessa? Näitä kysymyksiä 
ovat pohtineet muiden muassa Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professorit 
Kati Närhi ja Aila-Leena Matthies sekä yliopistonlehtori Satu Ranta-Tyrkkö 
(Hotokka 2020; Ranta-Tyrkkö 2017). Kevään 2020 globaali koronaviruspande-
mia on osoittanut, miten nopeasti ja yllättäen kaikki saattaa muuttua. 

Rajoitun tässä artikkelissa tarkastelemaan sote-uudistuksesta seuraavaa kehi-
tyshaastetta sosiaalityön koulutukselle. Näkökulmani on tavallaan sisäpiiriläinen, 
sillä osoitan viestini omalle akateemiselle yhteisölleni, sosiaalityön opettajille ja 
tutkijoille. Toisaalta asemani on myös ulkopuolinen, katselen sosiaalityön koulu-
tusta Jyväskylän yliopistosta eläköityneenä sosiaalityön professorina.

Tarkastelen sosiaalityön tutkimusperusteisen asiantuntijuuden tilaa ennen 
kuin kaavaillut sote-uudistukset toteutuvat. Miten sosiaalityön opetusta ja tut-
kimusta pitäisi kehittää, jotta sosiaalityön asiantuntijuus ja osaaminen olisivat 
mahdollisimman korkealla tasolla, kun sote-uudistus toteutuu?

Osaamistarpeet muuttuvat

Eri Euroopan maiden korkeakoulutusjärjestelmien yhtenäistämiseen pyrki-
vän Bologna-prosessin myötä meilläkin on jouduttu miettimään kompetens-
sin kaltaisia termejä tutkintojen viitekehyksessä. Osaamisen ja kompetenssin 
käsitteet ovat hankalia suomen kielessä, ja ”EU-kielessä” viljellyn kompe-
tenssin käännöksenä käytetäänkin vaihtelevasti käsitteitä osaaminen, kom-
petenssi, kvalifikaatio, pätevyys, tiedot ja taidot. (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 
10.) Osaamisella voidaan viitata sekä ammatillisiin tietoihin että hyvinkin 
käytännöllisiin taitoihin (mt., 11).

Sosiaalialan työn osaamisen haasteita on käsitelty monissa aiemmissa 
julkaisuissa. Esimerkiksi Sotenna-hankkeessa ennakoitiin sosiaalialan koulu-
tuksen, työvoimatarpeiden ja osaamisen tilannetta vuonna 2015 (Vuorensyrjä 
ym. 2006). Korkeakoulujen arviointineuvosto on toteuttanut kaksi sosiaalialan 
korkeakoulutuksen arviointihanketta (Murto ym. 2004; Aaltonen ym. 2008). 
Ammattikorkeakoulujen tutkintojen tuottamaa sosiaalialan osaamista on käsi-
tellyt muun muassa Sosiaalialan AMK-osaaminen alan työkentällä -verkosto-
hanke (Viinamäki 2010). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta asiaa 
on myös tutkittu (Viinamäki & Pohjola 2016).   
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Sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden osaamisen yhteiset ja erityiset piirteet 
ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin en tässä artikkelissa tilanpuutteen vuoksi voi 
perehtyä. Keskityn tarkastelemaan vain sosiaalityöntekijöiden koulutuksen 
tuottamaa osaamista.

Sosiaalityö ammattina ”erikoistuu yleiseen”, eli sosiaalityöntekijöiden 
ammattitaidossa on kyse kyvystä auttaa asiakasta eteenpäin elämässään ja myös 
monimutkaisessa palveluviidakossa. Auttaminen perustuu kykyyn ja taitoon 
asettua asiakkaan asemaan, ymmärtää ja kuunnella. Tämä on arvokasta ja aika 
arkistakin, mutta silti hyvin tärkeää. Alan ulkopuoliselle voi myös herätä kysy-
mys, tarvitaanko tämän osaamisen saavuttamiseen todellakin viiden vuoden 
mittaiset yliopisto-opinnot. Sosiaalityöhön perehtyminen osoittaa nopeasti, 
miten välttämätöntä laaja ja korkeakoulutasoinen koulutus on, eikä vähiten 
asiakkaan kannalta.

Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen osaaminen nojaa nykyään vahvasti 
yliopistoissa suoritettuihin sosiaalityön opintoihin. Sosiaalityön yliopistotasoi-
nen koulutus on syntynyt vähitellen 1940-luvulta lähtien. Tärkeä virstanpylväs 
oli 1990-luvun puolivälissä tapahtunut oman oppiaineen muodostuminen 
kuuteen yliopistoon. Vuodesta 1995 käynnistyneen sosiaalityön tohtorikou-
lutuksen ansiosta Suomeen on vakiintunut kooltaan merkittävä akateeminen 
oppiala. Tohtorikoulutuksen ohella yliopistot ovat toteuttaneet ammatillista 
erikoistumiskoulutusta.

Kansainvälisesti suomalaisten sosiaalityöntekijöiden ammatillinen asema 
on vahva. Paitsi, että koulutusvaatimus on korkeampi kuin useimmissa 
muissa maissa, on ammatinharjoittamisoikeus säädelty tarkasti. Esimerkiksi 
kaikkiin muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen ratkaisu on poikkeus. 
(Kansainvälisestä vertailusta ks. esim. Viinamäki 2010.)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukaan sosiaali-
työntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä voi harjoittaa ainoas-
taan henkilö, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, 
johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Oikeuden harjoittaa sosiaa-
lityöntekijän ammattia myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto Valvira.

Koska ammatinharjoittamisoikeus on julkisen vallan säätelemää, tulee sosi-
aalityön kouluttajien keskuudessa vallita kohtalainen yksimielisyys siitä, millaista 
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osaamista yliopistollisen sosiaalityön maisteritutkinnon tulisi tarjota. Yleisellä 
tasolla näin onkin. Sosiaalityön koulutusta antavien yliopistojen yhteistyöver-
kosto Sosnetin julkaisema asiakirja kuvaavaa sosiaalityön osaamistavoitteita ja 
ydinosaamista näin:

”Sosiaalityön koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista yksilön, perheen, 
yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla tehtävään asiakas- ja asiantuntijatyöhön. 
Sosiaalityön asiantuntijuuden perustana ovat akateemiset tutkimustiedon käyt-
tämisen ja tuottamisen taidot sekä tämän mahdollistama kriittinen ja moninä-
kökulmainen ajattelu.” (Lähteinen ym. 2017, 13.)

Sosnetin asiakirjassa sosiaalityön koulutuksen pohjalta muodostuvan osaa-
misen ajatellaan muodostuvan kymmenestä ulottuvuudesta (mt., 14–16). Osa-
alueet ovat seuraavat:
• yhteiskuntatieteellinen osaaminen
• tutkimusosaaminen
• eettinen osaaminen
• vuorovaikutusosaaminen
• työmenetelmäosaaminen
• oikeudellinen osaaminen
• palvelujärjestelmäosaaminen
• kehittämis- ja muutososaaminen
• johtamisosaaminen
• rakenteellisen sosiaalityön osaaminen.

Osa-alueiden luettelo on hyvin kattava. Koulutuksen järjestäjät joutuvat 
priorisoimaan joitakin osa-alueita, sillä vaikka pääaineen käytettävissä on noin 
180 opintopistettä, vie ”tutkimusosaaminen” varsin suuren osan käytettävissä 
olevista opintopisteistä. Jyväskylän yliopistossa, jonka sosiaalityön opetussuun-
nitelman parhaiten tunnen, muodosti tutkimusosaaminen noin 40 prosenttia 
kaikista pääaineen opinnoista2.

Yliopistollisiin opintoihin kytkeytyy olennaisesti tutkimusperustaisen 

2 Tällaisen laskelman tekeminen on vähän mielivaltaista. Laskin 
tutkimusosaamista tuottaviksi kursseiksi menetelmäopinnot, aineopintojen ja 
syventävien opintojen tutkielmaseminaarit sekä pro gradun (30 op). Sosiaalityön 
kandidaattiohjelmasta 29 % on tutkimusosaamista. Maisteriopinnoista 
tutkimusosaamista on 50 %. Yhteenlaskien sosiaalityö pääaineena suoritetusta 
YTK ja YTM opintojen laajuudesta tutkimusosaamisen laajuus on 40 %.
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opetuksen idea. Tällaisen opetuksen voi hyvin ajatella toimivan nimenomaan 
tutkimusseminaareissa ja tutkielman kirjoittamisessa. Siksi tutkielmaopinnoissa 
opitaan aina myös sosiaalityön substanssia olennaisella tavalla.

Tutkimuksen merkittävä osuus sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa on 
suomalaisen koulutusmallin vahvuus (Mäntysaari 2005). Toisaalta siitä, että 
tutkimuksen varaama osa sosiaalityön pääaineopintoihin käytettävissä olevasta 
resurssista on näin merkittävä, seuraa se, että monet sosiaalityön käytäntöjä 
käsittelevät opintojaksot jäävät pakosta suppeiksi, joskus vaihtoehtoisiksi kurs-
seiksi tai kirjallisuuden varaan. Esimerkiksi sosiaalioikeuden kurssien tarjonta ei 
vastaa kysyntää: opiskelijat toivovat sitä aina lisää.

Koulutuksen sääntely

Sosiaalityön koulutuksen sisältökysymyksiä pohditaan muuallakin, ei vain 
Suomessa. Millaisia kompetensseja sosiaalityön koulutuksen tulee tuottaa, jotta 
koulutuksen voidaan katsoa täyttävän yhteiskunnallisen tehtävänsä?

Yhdysvalloissa sosiaalityön koulutuksen sääntely on paljon pidemmällä kuin 
Suomessa tai Euroopassa yleensäkin. Koulutusta säätelee akkreditointisysteemi, 
jossa määritellään tarkasti hyväksyttävien sosiaalityön koulujen takaamat 
osaamisalueet. Akkreditointielin Council on Social Work Education (CSWE) on 
hyväksynyt yhdeksän kompetenssia, jotka kuvaavat opiskelijoiden koulutuk-
sessaan saamaa osaamista (Council on Social Work Education 2015, 8). Lista 
on hengeltään samankaltainen kuin Suomessa, vaikka erojakin toki löytyy. 
Kompetensseista johdetaan akkreditointistandardit, jotka ovat varsin yksityis-
kohtaisia ja määrittelevät opintosuunnitelman tasolla, miten tavoiteltu osaami-
nen oikein syntyy. Eräiden olennaisimmiksi katsottujen kokonaisuuksien osalta 
asiakirja määrittelee myös tuntimäärät. Näin esimerkiksi akkreditointistandardi 
2.2.5 säätää, että kandidaatin tutkintoa vastaavaan BA-tutkintoon (Bachelor of 
Arts) tulee sisältyä 400 tuntia käytännön opetusta ja maisteritutkintoa vastaavaan 
MA-tutkintoon (Master of Arts) 900 tuntia käytännön opetusta (field education). 
Määrät ovat suuria. Tämän säännön sovittaminen merkitsisi suomalaisessa 
koulutuksessa 48 opintopisteen laajuista käytännön opetusta kandidaatti- ja 
maisteritutkinnossa (jos 27 h= 1 op.).

Britanniassa sosiaalityön koulutusta säädellään aika lailla samalla tavalla 
kuin Yhdysvalloissa. Quality Assurance Agency for UK Higher Education (QAA) 
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julkaisee Subject Benchmark Statement -nimistä dokumenttisarjaa, jonka viimei-
sin sosiaalityön koulutusta koskeva osa on vuodelta 2019 (QAA 2019). Vaikka 
Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin koulutuksen sääntelyjärjes-
telmät poikkeavat jonkin verran toisistaan, on perusmalli sama: eri yliopistoissa 
toteutetun sosiaalityön koulutuksen sisältöjen verraten suuri yhdenmukaisuus, 
joka syntyy koulutuksen sisältöjen valtakunnallisesta koordinoinnista. 

Myös Virossa sosiaalityön koulutuksessa on tehty akkreditointeja. Suomessa 
on tehty sosiaalialan korkeakoulutuksen auditointeja (esim. Murto ym. 2004). 
Akkreditointi eroaa ”tavallisesta” auditoinnista siinä, että akkreditoinnin läpäi-
seminen on edellytys sille, että koulutusta voidaan julkisen vallan hyväksymällä 
tavalla toteuttaa. Pohjoismaiseen korkeakoulumaailmaan koulutuksen järjestä-
mislupaan tähtäävä akkreditointi ei ole vielä rantautunut. Pidän silti todennäköi-
senä, että tulevaisuudessa sosiaalityön koulutuksen tuottamista kompetensseista 
sovitaan meilläkin yksityiskohtaisemmin. Uskon, että meilläkin pitää ryhtyä 
tarkemmin sopimaan, millaisista opintojaksoista edellä esitetty Sosnetin osaa-
misalueita kuvaava luettelo muodostuu.

”Valtavirta on kontekstuaalista”

Koska tutkimusosaamisella on niin keskeinen merkitys suomalaisen sosiaali-
työntekijäkoulutuksen sisällöissä, on tutkimuksen sisältökysymyksiä mietittävä 
tarkasti.

Ala ei ole vähimmässäkään määrin yksimielinen siitä, miten tutkimusta 
tulisi suunnata eikä myöskään siitä, millaisilla tutkimusasetelmilla sosiaalityön 
tutkimusta tulisi tehdä. Samankaltaista keskustelua käydään muissakin sosiaali-
tieteissä. Olennaista on, että tutkimusongelmat, aineistot ja menetelmät liittyvät 
kiinteästi yhteen. Pertti Tötön (1999) mukaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
tutkimuksen menetelmillä vastataan erilaisiin kysymyksiin. Kvalitatiivisella tut-
kimuksella voidaan vastata ”mitä?” ja ”miten?” -kysymyksiin. Kvantitatiivinen 
tutkimus taas vastaa ”miten paljon?” ja ”miksi?” -kysymyksiin. Miksi-kysymykset 
(miksi miehet juovat enemmän kuin naiset, miksi talvisota syttyi) ovat kielelli-
sesti yksinkertaisia, mutta niihin vastaaminen on sitäkin monimutkaisempaa. 
Kausaalisen päättelyn mahdollistavat miksi-kysymykset pitävät sisällään muut 
kysymystyypit. Jos menetelmävalinnat ovat kovin yksipuolisia, seuraa siitä, että 
kysymyksetkin ovat vain tietyn kaltaisia. Sosiaalityön tutkimuksessa valtaosa 
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tutkimuksista on kvalitatiivista, ja siksi kysytään lähinnä vain ”mitä?” ja ”miten?” 
kysymyksiä. Sen sijaan kausaalinen päättely (”miksi?”) jää sosiaalityön tutki-
muksessa hyvin vähäiseksi.

Sosiaalityön tutkimus on Suomessa edelleenkin vahvasti laadullista (esim. 
Mäntysaari & Haaki 2007). Laadullisen tutkimuksen ylivalta ei ole vain suo-
malaisen sosiaalityön erityispiirre. Peter Dellgranin ja Staffan Höjerin (2001) 
mukaan ruotsalaisen sosiaalityön tutkimuksesta valtaosa perustui kvalitatiivisiin 
aineistoihin. Tutkijat tiivistivät tuloksensa: ”Mainstream is contextual”. 

Vuodesta 2007 tilanne ei ole meillä juuri muuttunut. Tarkastelin tätä 
artikkelia varten sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen yhteisen vuosi-
kirjan Januksen vuoden 2019 artikkeleita. Volyymi 27 sisälsi 16 artikkelia, joista 
kahdessa (Haapanen & Hakovirta 2019; Junnonen ym. 2019) tutkimusaineisto 
ja analyysi oli kvantitatiivinen. Kummassakaan ei ollut kyse koeasetelmasta. 
Yhdysvaltalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa korostetaan usein koeasetel-
mapohjaisten tutkimusten merkitystä. Siitä huolimatta valtaosa empiirisistä 
tutkimuksista on muuta: Michael J. Holosko (2010) tutki kolmessa keskeisessä 
tieteellisessä lehdessä vuosina 2005–2007 julkaistujen artikkelien tutkimusase-
telmia. Tutkituista artikkeleista kvasikokeellinen asetelma oli 11 prosentissa ja 
kokeellinen asetelma 5 prosentissa artikkeleista.

Kvantitatiivisen tutkimuksen vähäisyyden voidaan ajatella johtuvan siitä, että 
sosiaalityössä on jotakin sellaista, joka tekee juuri kvalitatiivisesta tutkimuksesta 
mielekästä. Auttamistyössä onkin varmaan paljon sellaista, jonka tutkimiseen 
nimenomaan kvalitatiiviset menetelmät sopivat parhaiten. Toisaalta sosiaalityön 
tutkimuksessa on ollut hyvin pitkään varovaisuutta mittaamista kohtaan. Alun 
perin ajateltiin kai, että sosiaalityössä on paljon sellaisia laadullisia ja konteksti-
sidonnaisia asioita, joita ei voi mitata (Bo Enerothia (1987) lainaten ”kauneutta 
ei voi mitata”). Hiukan kärjistäen, laadullisen tutkimuksen vallattua koko lailla 
sosiaalityön tutkimuksen kentän, asetelma on muuttunut sellaiseksi, että mitään 
olennaista asiaa ei voi mitata, ts. jos asiaa voidaan mitata, se ei ole olennaista.

En silti tarkoita, että kvalitatiivisen tutkimuksesta sosiaalityössä tulisi luopua. 
Kvalitatiivista tutkimusta, olipa se etnografista tai vaikka tekstien lähilukuun 
keskittyvää diskurssianalyysia tarvitaan varmasti. Mutta jos käy niin, että ”koko 
menetelmien repertuaaria” ei käytetä, kapeutuu tutkimus väistämättä. 

Palatkaamme muuttuviin sote-rakenteisiin. Voi hyvin kuvitella, miten han-
kalaa lääkärin on saada kiinni 5–6 haastateltavan puheelle perustuvasta tutki-
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muksesta, jossa ei mitata mitään, ei ainakaan yleisesti hyväksytyillä mittareilla, 
mutta silti tunnutaan näiden muutaman tapauksen perusteella löydettävän 
yleisesti pätevinä pidettäviä seikkoja.

Terveydenhuollon ammattilainen saattaa myös ihmetellä, miksi sosiaali-
työn tutkimuksessa keskustellaan niin paljon filosofiasta ja metodologiasta. 
Kovasti yleistäen lääketieteellisessä tutkimuksessa puhutaan vain tutkimus-
metodeista. Eikö sama tutkimuksen tekemisen malli kävisi sosiaalityössäkin? 
Yhteiskuntatieteissä teoreettista ja metodologista keskustelua ei voi sivuuttaa. 
Sosiaalityö ammattina ei voi ottaa käyttöönsä lääketieteellistä tai luonnontieteel-
listä tiedekäsitystä. Se ei vaan käy. Sosiaaliset ongelmat ovat luonteeltaan sosi-
aalisia, eivät ”luonnollisia”. Ihmiset ovat vapaita toimijoita, eivätkä sosiaalisissa 
suhteissa ilmenevät säännönmukaisuudet ole tyypillisesti luonnonlain kaltaisia. 
Ei ole myöskään todennäköistä, että tutkijoiden filosofiset perusasenteet tulevai-
suudessa yhdenmukaistuisivat: fenomenologit, realistit, empiristit ja konstruk-
tionistit tekevät edelleen tutkimusta omista lähtökohdistaan.

Soveltavaa tutkimusta vai suunnittelutiedettä?

Kysymys tutkimusmenetelmistä on tärkeä, mutta vähintään yhtä tärkeät kysy-
mykset liittyvät sosiaalityön tutkimuksen, tutkimustiedon ja sosiaalityön käy-
tännön välisiin suhteisiin. Sosiaalityön tiedon luonteesta ja tutkimuksen ja käy-
tännön suhteesta on keskusteltu jo 1980-luvulla (esim. Saarnio 1986; Mäntysaari 
1988; Mäntysaari 1989; Sirviö & Rajavaara 1991; Rajavaara 1993), mutta keskus-
telu on jäänyt kesken tai ei ole ainakaan johtanut yhteisesti jaettuun tulkintaan 
sosiaalityön tutkimuksen tiedeluonteesta (kuhnilaisesti ”normaalitieteeseen”).

Sosiaalityön koulutusta käsittelevissä ohjelma-asiakirjoissa koulutus ja tut-
kimus pyritään kytkemään käytännön tarpeisiin. Tällaista linjausta on monen 
päättäjän varmaan helppo kannattaa, tuen kohteeksi ei saisi tulla mitään nor-
sunluutornitutkimusta vaan käytännön tarpeista lähtevää tutkimusta! Tässä suo-
malainen koulutusjärjestelmä ei poikkea kansainvälisesti. Esimerkiksi Saksassa 
ammattikorkeakouluprofessorien edellytetään tekevän käytäntöorientoitunutta 
tutkimusta (Praxisnahe forschung).

Suomessa yleistynyt käytäntötutkimuksen paradigma (esim. Helsinki 
Statement 2014; Satka 2013) pyrkii edistämään käytännön ammattilaisten 
osallistumista tutkimukseen, ja samalla korostetaan käytännöllistä näkökul-
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maa. Asiassa ei mielestäni ole sinänsä moitittavaa. Tosin voi kysyä, missä 
määrin käytännöllisesti orientoitunut tutkimus voi säilyttää etäisyytensä 
käytännön toimijoihin ja esimerkiksi tehdä kriittistä tutkimusta (tästä esim. 
Tapola-Haapala 2015), mikäli käytännön ammattilaisten toimintatavat eivät 
vastaa sosiaalityön eettisiä periaatteita. Totta kai soveltavan tieteen tulee 
tuottaa sovellettavissa olevia tuloksia. Mutta millainen soveltava tiede sosi-
aalityön tutkimus oikein on?

Perinteisesti on tavattu erottaa toisistaan perustutkimus, soveltava tutkimus 
ja kehittämistyö (joskus teknologia). Hankaluutena on, että yhteiskuntatieteissä 
perustieteitä ja soveltavia tieteitä on usein vaikea erottaa toisistaan. (Urponen 
1979.) Toisenlainen peruserottelu voidaan tehdä formaalien ja empiiristen tietei-
den välillä. Ilkka Niiniluoto erottaa toisistaan deskriptiivisen tieteen ja suunnit-
telutieteen. Deskriptiivisten tieteiden tavoitteena on kuvata, millainen maailma 
on. ”Suunnittelutieteen (design science) tehtävänä on tarkastella ihmisen suun-
nittelevaa, harkitsevaa ja päämäärärationaalista toimintaa.” (Niiniluoto 2003, 
175.) Suunnittelutiede ei deskriptiivisen tieteen tavoin vain kuvaile, miten asiat 
ovat, vaan pyrkii kertomaan, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta saavuttaisimme 
tavoitteemme. Suunnittelutiede tuottaa teknisen normin kaltaisia ehdollisia 
toimintasuosituksia, jotka ovat muotoa:
(1) Jos haluat A:n ja uskot olevasi tilanteessa B, sinun pitää (kannattaa) tehdä X.

Suunnittelutieteen tehtävänä on tuottaa tällaisia toimintasuosituksia, jotka 
muodostavat Ingmar Pörnin (1935–2014) termein tehtävärekisterin. Käsitteen 
kehittäjä, Helsingin yliopiston filosofian professorina pitkään toiminut Pörn opetti 
neljäntoista vuoden ajan filosofiaa Birminghamin yliopistossa. Opiskelijoissa oli 
paljon sosiaalityöntekijöitä. Heitä opettaessaan Pörn kiinnostui case workin ja 
sosiaalihuollon ongelmista. Pörn huomasi voivansa jäsentää sosiaalityön autta-
missuhteesta esitettyjä kuvauksia ja huolenpidon kaltaisia käsitteitä muodollisen 
logiikan avulla. (Neuman 2011, 95–96.) Pörn kutsui edellä esitetyn lauseen (1) 
kaltaisia yleisiä lauseita tehtävätiedoksi. Samaan päämäärään tai tehtävään A liit-
tyvien säännönmukaisuuksien kokoelmaa Pörn kutsui tehtävärekisteriksi A:lle. 
Pörnin mukaan tehtävärekisterit ovat keskeinen käytännöllisen tiedon muoto, 
ja Niiniluodon mukaan ne yhdessä muodostavat tyypillisen suunnittelutieteen 
teorian. (Niiniluoto 2003, 177–178.)

Niiniluodon suunnittelutieteen esimerkkinä oli hoitotiede, mutta esimerkiksi 
rauhantutkimus, kasvatustiede ja sosiaalipolitiikka ovat hänen mukaansa suun-
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nittelutieteitä. Sosiaalityö soveltuu erittäin hyvin Niiniluodon määrittelemiin 
suunnittelutieteen piirteisiin.

Niiniluoto esitteli suunnittelutieteen käsitteensä vuonna 1985. Suunnittelutieteestä 
keskusteltiin 1980-luvulla esimerkiksi kirjastotieteessä ja informatiikassa (Okko 
1988). Marjatta Okko kuvaa, millaista vastarintaa suunnittelutiede-konseptio kirjas-
toväessä herätti. Kriitikot näkivät suunnittelutieteen idean johtavan kapeaan, näen-
näisesti arvoista vapaaseen tekniseen rationaliteettiin. Tällaista Niiniluoto tuskin 
kuitenkaan tarkoitti. Niiniluodon näkemys korostaa suunnittelutieteen päämäärära-
tionaalisuutta, ”tee näin, jos haluat A:n”. Kaikkiin suunnittelutieteisiin kytkeytyykin 
joku korkeamman tason arvopäämäärä. Se voi olla vaikkapa maailmanrauha, ihmis-
oikeuksien toteutuminen tai lähisuhdeväkivallan vähentäminen.

Sosiaalityössä suunnittelutieteestä on keskustellut laajemmin vain Tuija 
Kotiranta (2008, 43–49) perusteellisesti ja analyyttisesti. Sosiaalityössä Kotirannan 
aloittama keskustelu ei valitettavasti kuitenkaan jatkunut. Suunnittelutiedettä ovat 
kuitenkin tarkastelleet muut sosiaalialan ja sosiaalihuollon tutkijat, muun muassa 
ammattikorkeakouluissa tehtävän kehittämistutkimuksen viitekehyksestä ainakin 
Timo Toikko ja Teemu Rantanen (2009) sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen 
Katja Klemola (2015). Sirpa Kuusisto-Niemi ja Kaija Saranto pitävät sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiedonhallintaa suunnittelutieteenä (2009). Minusta tuntuu, että 
sosiaalityön yliopistollisen yhteisön olisi ollut hyvä keskustella kunnolla tieteenalan 
luonteesta jo 1990-luvulla, jolloin sosiaalityön status yliopistollisena oppiaineena 
vakiintui. Haluammeko, että tutkimuksen perusteella voidaan tehdä toimintasuosi-
tuksia sillä tavalla kuin edellä kuvattu Niiniluodon suunnittelutiede-konsepti sanoo? 
Samalla voisi miettiä, onko Niiniluoto oikeassa: muodostuisiko sosiaalityönkin 
teoria toimintasuositusten muodostamista tehtävärekistereistä.

Näyttöön perustuvat käytännöt

Kansainvälisesti ammatillisen sosiaalityön suhde tutkimustiedon hyödyntä-
miseen on muuttunut samalla tavalla kuin muissakin auttamisammateissa: 
näyttöön perustuvasta auttamistyöstä on tullut yleisesti hyväksytty periaate 
terveydenhuollon ammattien lisäksi myös muissa auttamisammateissa ja siten 
myös sosiaalityössä.

Keskeinen kysymys sosiaalityön kannalta on, mitä voidaan pitää tutkimus-
näyttönä, evidenssinä, tietyn toimintatavan X eduista. Sanaa ”evidenssi” kartta-
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vien kannattaa huomata, että Mary Richmond käytti sitä omissa teksteissään. 
What is social casework -teoksen keskeisenä teemana on pitävän näytön etsi-
minen, vaikka se onkin vaikeaa, jopa kaikkein vaikeinta. Case worker käsittelee 
työssään koko ajan evidenssiä. Miten hän voisi oppia käyttämään sitä sellaisella 
tavalla, että saavuttaisi todellisia sosiaalisia tuloksia? (Richmond 1917, 9.) 
Richmond etsii näyttöä asiakkaan sosiaalisesta tilanteesta tavalla, joka nykyluki-
jasta voi tuntua oudolta. Näyttöä haetaan eri lähteitä toisiaan vastaan puhuttaen, 
vähän kuin poliisin tai oikeusistuimen työnä. Silti mahdollisimman luotettavan 
näytön saaminen asiakkaan tilanteesta on perusta auttamistyölle.

Myös ymmärtävän sosiologian isä Max Weber määritteli sosiologisen tiedon 
tehtäväksi evidenssin luomisen. ”Tulkinta, kuten ylipäätään kaikki tiede, pyrkii 
’evidenssiin’.” (Weber 1922/1980, 2.)

Sosnetin mukaan sosiaalityön koulutuksen tulisi perustua tutkimusperus-
taisen akateemisen koulutuksen ja työelämäsuhteissa tapahtuvan oppimisen 
yhdistämiseen (Lähteinen ym. 2017, 8). Tutkimusperusteisuus voi tarkoittaa 
monenlaista, mutta suhteessa ammatilliseen sosiaalityöhön voi sen olettaa 
merkitsevän, että auttamistyö perustuu tutkimuksen avulla muodostuneeseen 
käsitykseen siitä, minkälaisia vaikutuksia työllä voi olla asiakkaan hyvinvointiin. 
Niiniluodon suunnittelutiede-konseptia mukaillen:
(2) Jos haluat A:n ja uskot olevasi tilanteessa B, sinun pitää tutkimuksen nojalla 

tehdä X.
Näyttöön perustuvat käytännöt ovat Suomea selvemmin esimerkiksi yhdys-

valtalaisten yliopistojen sosiaalityön opetussuunnitelmissa: osassa yliopistoja on 
siirrytty sosiaalityön maisteriopinnoissa malliin, jossa opiskelijat tekevät yleisten 
tutkimusmenetelmien opiskelun sijasta näyttöön perustuvien käytäntöjen opin-
toja (Shlonsky & Stern 2007). Myös edellä lainattu brittiläinen akkreditointis-
tandardi edellyttää, että kurssit edistävät oppilaiden kykyä näyttöön perustuvien 
käytäntöjen soveltamisessa.

Siitä riippumatta, miten eri maissa suhtaudutaan sosiaalityön tutkimukseen 
ja tutkimuksen ja käytännön väliseen suhteeseen, on perusratkaisu samankaltai-
nen: sosiaalityön ammattilaisten pitäisi nojautua ajantasaiseen tietoon sosiaali-
sista ongelmista ja työssä sovellettavien työmenetelmien vaikuttavuudesta pitäisi 
olla luotettavaa tutkimusnäyttöä. Valitettavasti näin ei aina ole, sillä käytettävissä 
olevat tutkimukset eivät volyymiltaan lainkaan vastaa tiedontarvetta.
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Tutkimuskatsaukset ja tietovarannot

Pelkkä tiedon tuottaminen ei riitä. Tieteellisen tiedon muodostusta ja käyttöä 
koskeva tutkimus on vahvistanut käsitystä, jonka mukaan kontekstista ja käy-
tännöistä irrallaan tuotettu tieto jää helposti käyttämättä. Sosiaalityön kaltaisen 
ammatin kannalta onkin olennaista pohtia niitä tapoja, joilla tutkimuksen 
avulla tuotettu tieto otetaan käyttöön (nk. implementaatiotutkimus), ja millaisia 
mahdollisia esteitä tutkimustiedon hyödyntämiselle voidaan eri konteksteissa 
osoittaa. (Gray & Schubert 2012.) Mel Grayn ja kumppaneiden (2013) tutki-
mus osoitti, että näyttöön perustuvien käytäntöjen (evidence based practice) 
soveltamisen esteet eivät ole niinkään yksittäisestä työntekijästä johtuvia kuin 
organisaatiosta, resurssien puutteesta sekä siitä, että tutkimus ei ole laisinkaan 
sovellettavissa käytäntöön.

Tarkasta akkreditoinnista ja vuosia jatkuneesta sosiaalityön tutkimuk-
sen tilaa koskevasta kriittisestä keskustelusta huolimatta Yhdysvalloissakin 
sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön välillä vallitsee edelleen suuri kuilu. 
Barbra Teaterin (2017) kiinnostavassa artikkelissa pyydettiin kahtakymmentä 
akateemisen uransa eri vaiheissa olevaa sosiaalityön professoria kertomaan 
millaisia tutkimuksia he tekevät, miten heidän tutkimuksiaan luetaan sosi-
aalityön kentällä ja millaista relevanssia tutkimuksilla on sosiaalityön käy-
täntöjen ohjaamisessa. Tulos oli varsin masentava. Näyttää siltä, että yhdys-
valtalaisessa akateemisessa maailmassa sosiaalityön asema on varsin heikko. 
Toisten tieteenalojen edustajat eivät tiedä mitä sosiaalityön tutkijat tekevät. 
Sosiaalityön tutkimuksen asema ja arvostus naapuritieteenalojen parissa ei 
ole kovin häävi. Tutkimuksen asema ei vaikuta kovin hyvältä myöskään suh-
teessa kentän toimijoihin ja käytännön sosiaalityöntekijöihin. Haastateltavat 
kuvasivat omaa tutkimustaan aika akateemiseksi, sellaiseksi, jota käytännön 
työntekijät eivät juuri lue. Tutkimuksen seurannan vähäisyys ei sinänsä ole 
mikään ihme, sillä tutkinnon suorittamisen jälkeen sosiaalityöntekijöillä on 
varsin vähän mahdollisuuksia päästä kiinni tutkimuksiin, joita julkaistaan 
tieteellisissä lehdissä. Miten siis seurata tutkimusta, jos ei ole mahdollisuutta 
lukea tieteellisiä lehtiä? 

Sosiaalityöntekijän on vaikeaa, ellei mahdotonta löytää työssään aikaa ajan-
tasaisen tutkimustiedon etsimiseen edessään olevan ongelman ratkaisemiseksi. 
Tutkimustiedon määrä kasvaa koko ajan. Siksi tarvitaan tutkimuskatsauksia, 
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joissa olemassa oleva tutkimustieto on valmiiksi jäsennettyä ja analysoitua. 
Systemaattisia katsauksia tuotetaan tuhansia joka vuosi (Littell & White 2018), 
joten niidenkin ajantasainen seuraaminen työn ohella on vaikeaa.

Tutkimuskatsauksia löytyy internetistä monista paikoista. Terveys tutki-
muksiin liittyvät katsaukset löytyvät Cochrane-verkoston (2020) sivustolta. 
Cochrane-yhteistyö perustettiin vuonna 1993 ja on voimissaan. Verkosto toimii 
130 maassa ja siihen kuuluu 11 000 jäsentä. Sosiaalityön tutkijat halusivat luoda 
vastaavaa yhteistoimintaa kriminologien ja opettajien kanssa. Perustettiin 
Campbell-yhteistyö vuonna 2000. Pohjoismaat, erityisesti Norja ja Tanska ovat 
tukeneet taloudellisestikin Campbell-yhteistyötä. Valitettavasti yhteistyö ei 
ole käynnistynyt kovin ripeästi. Campbellin sivuilla oli 25.4.2020 yhteensä 28 
tutkimuskatsausta otsakkeen ”social welfare” alla. Vaikka sosiaalihuoltoon ja 
sosiaalipalveluihin liittyviä katsauksia voi löytyä myös toisten otsakkeiden alta, 
ei määrä ole päätä huimaava eikä mitenkään verrattavissa Cochraneen, jossa 
terveyteen liittyviä katsauksia on paljon, tuhansia. Kultainen standardi siitä, 
että parasta evidenssiä tuottaa randomoitu koeasetelma, on sinänsä hyvä, mutta 
onko se sosiaalityön kannalta liian rajaava? (Soydan 2007.) Ilmeisesti on niin, 
että Campbell-yhteistyö ei ole onnistunut kovin hyvin koordinoimaan katsauk-
sien keruuta tietokannaksi.

Muitakin tutkimuskatsauksia kokoavia alustoja on olemassa, myös kotimai-
sia. Esimerkiksi Hoitotieteen tutkimussäätiön ylläpitämä Hotus (2020), päihde-
haittoihin liittyvä Hyvät käytännöt-sivut (THL 2020) sekä erilaisia sosiaalihuol-
lonkin kehittämishankkeita esittelevä Innokylä (2020). Kasvun tuki -tietolähde 
(2020) levittää tietoa vaikuttaviksi todetuista lasten ja nuorten psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia edistävistä työmenetelmistä.

Päätöksentekijöiden suhtautuminen sosiaalihuollon ammattilaisten ja erityi-
sesti sosiaalityöntekijöiden tarvitseman tutkimustiedon välittämiseen on ollut 
vaihtelevaa. Välillä tutkimuskatsausten tekemistä ja tietovarantojen luomista on 
tuettu, kunnes tukea on leikattu ja vakiintuneetkin toimijat ovat kadonneet tai 
joutuneet muuttamaan suuntautumistaan.

Ruotsin sosiaalihallitus (Socialstyrelsen) perusti vuonna 1992 Centrum för 
utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS) -nimisen yksikön, joka vaikutti 
vahvasti ruotsalaisen sosiaalityön tietoperustan kehittämiseen. Sosiaalihallitus 
lopetti CUS:n työtä jatkaneen IMS-keskuksensa vuonna 2009, vaikka toimintaan 
oli panostettu suomalaisesta näkökulmasta todella paljon. Brittiläinen vuonna 
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2001 perustettu The Social Care Institute for Excellence (SCIE) pyrki kunnianhi-
moisesti edistämään näyttöön perustuvia sosiaalityön käytäntöjä rajoittumatta 
vain näyttöön perustuviin käytäntöihin. SCIE jatkaa edelleen toimintaansa 
itsenäisenä organisaationa, mutta hallitus lopetti sen perusrahoituksen 2012 
kun SCIE:n tehtäviä siirrettiin National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) organisaatiolle (Fisher 2016).

Suomessa tällaista työtä teki Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskukseen perustettu FinSoc-projekti (1995–1997), jonka työ vakiinnutettiin 
vuodesta 2000 lähtien (Kivipelto & Kotiranta 2014). Suomessa FinSoc on tuke-
nut evaluaatiotutkimuksen ja hyvien käytäntöjen ohella käytäntötutkimusta. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) organisaatiomuutosten jälkeen 
FinSocin toiminta on nähdäkseni loppunut. Selkeää näkyä siitä, miten FinSocin 
aloittamaa työtä jatketaan ei ainakaan minulla ole. Näin kävi myös terveyden-
huollon menetelmien ja teknologian arviointia edistäneelle FinOHTA:lle, jonka 
THL lakkautti vuonna 2016.

Vahva tapauskuvauksellisuus merkitsee sitä, että sosiaalityössä tutkimus-
katsauksia ei ole helppo tehdä. Kokonaan mahdotonta tutkimuskatsausten 
rakentaminen kvalitatiivisista tutkimuksista ei silti ole. Esimerkiksi SCIE on 
Englannissa pyrkinyt luomaan pelisääntöjä kvalitatiivisen tutkimuksen tulosten 
yhdistämiselle tutkimuskatsauksiksi. (Fisher 2016; Popay & Roen 2003.)

Keskeisin ja tärkein haaste on sosiaalityön koulutusta koskeva yleinen kult-
tuurinen muutos. Haluk Soydanin mukaan näyttöön perustuvien käytäntöjen 
tulee luonnollisestikin olla koulutuksen keskiössä, mutta akateemisen yhteisön 
on löydettävä konsensus siitä, miten vahvaa ja laajaa tutkimusnäytön on sosiaa-
lityössä oltava, jotta sitä voidaan pitää riittävänä. Koko ajan tehdään tärkeää, tiu-
kimmatkin luotettavuuskriteerit täyttävää tutkimusta, ja se voi olla monenlaista, 
ei vain satunnaistettuja koeasetelmia. Emme ole toistaiseksi pystyneet luomaan 
”käyttäjäliittymää» tähän rikkaaseen tietovarantoon.

Kulttuurin muutosta tarvitaan!

Tätä kirjoittaessa on vaikea tietää, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
täminen siirtyy maakunnille. Tapahtuuko maakuntiin siirtyminen Marinin 
hallituksen aikana vai myöhemmin? Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. Syksyllä 2020 maisteriopintonsa 
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aloittaneet menevät todennäköisesti töihin maakunnallisiin organisaatioihin, 
jos uudistus toteutuu esitetyllä tavalla. Siksi uudistuksen ennakoidut vaikutukset 
pitäisi ottaa huomioon jo nyt. Mutta kuinka?

Ensinnäkin on herättävä siihen, että me tarvitsemme vahvaa kulttuurin 
muutosta. Enää ei ole mahdollista jatkaa samalla tavalla. Muutosta tarvitaan 
monesta syystä.

Sosiaalityöntekijät joutuvat työskentelemään uudenlaisissa oloissa, joissa he 
joutuvat aiempaa enemmän perustelemaan toimintatapojaan yhteistyökump-
paneilleen, jotka ovat tottuneet siihen, että ammatillinen toiminta perustuu 
yksiselitteisesti tutkimustietoon. Tulisiko valita strategia, jossa korostetaan 
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tiedon erityisluonnetta suhteessa luon-
nontieteelliseen tietoon? En usko, että tämä ratkaisu pidemmän päälle toimii. 
Silti sitä, mitä osaamme ja missä sosiaalityön tutkimus on vahvoilla, ei kannata 
lainkaan vähätellä. Sosiaalityöntekijät osaavat kyseenalaistaa sosiaalisista ongel-
mista tarjottavat arkimäärittelyt. Sosiaalityön tutkijoiden tapa lähestyä ihmisten 
elämän ongelmia ymmärtämään pyrkien on arvokasta. Sosiaalityön vahva 
laadullisen tutkimuksen perinne nauttii arvostusta yhteiskunta- ja käyttäytymis-
tieteissä laajemminkin.

Silti sosiaalityön kannattaa tieteenalana ottaa oppia toisten kokemuksesta. 
Sosiaalityön tiedeyhteisön kannattaa erityisesti tutkia, mitä on tapahtunut 
muissa ”suunnittelutieteissä”. Esimerkiksi hoitotieteessä on kyetty rakentamaan 
ammattia, joka nojautuu tutkimuksen tuomaan evidenssiin. Haluammeko ihan 
todella tehdä tutkimusta, jonka perustalta käytännön ammattilainen voi päätellä 
Ilkka Niiniluodon kehittämän suunnittelutieteen idean mukaisesti: ”Jos haluat 
A:n ja uskot olevasi tilanteessa B, sinun pitää tutkimuksen nojalla tehdä X.” Tämä 
edellyttää kausaalipäättelyä ja miksi-kysymyksiä. Siksi koeasetelmapohjaisten ja 
väestötasoiseen yleistämiseen tähtäävien tutkimusten suhteellista osuutta pitää 
lisätä sosiaalityön korpuksessa. 

Tulevaisuudessa tutkimusperustaisen sosiaalityön edistämiselle on saatavissa 
myös nykyistä enemmän resursseja. 1.9.2020 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 
60 c §:n mukaan ”sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää vuosittaisten hake-
musten perusteella valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimus-
hankkeille, jotka sopivat yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden 
ja tavoitteiden kanssa ja jotka on vertaisarvioitu” (Laki sosiaalihuoltolain muut-
tamisesta 449/2020). Kyse on taloudellisestikin merkittävästä panostuksesta sosi-
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aalityön tutkimukseen. Asiaa koskevan hallituksen esityksen mukaan terveyden 
yliopistotasoiseen tutkimukseen on vuoden 2020 talousarvioesityksessä varattu 
yhteensä 25 miljoonaa euroa ja siitä sosiaalityön yliopistolliselle tutkimukselle 
osoitettaisiin jopa 4 miljoonaa euroa vuodessa (HE 5/2020). 

On hienoa, että sosiaalihuollon tutkimukseen saadaan vuosikymmenten 
odotuksen jälkeen lopultakin kunnollinen rahoitus. Lisärahalle on löydet-
tävissä perusteita. Kunnolliset tutkimusryhmät synnyttävät kustannuksia. 
Kansainvälinen kokemus osoittaa, että myös sosiaalityön tutkimuksessa on 
järkevää koota riittävän kokoisia tutkimusryhmiä, jossa on monenlaista asian-
tuntemusta. Edellä olen keskustellut sosiaalityön tutkimuksen metodologisen 
laajentamisen puolesta. Panostaminen kvantitatiiviseen tutkimukseen aiheuttaa 
kustannuksia.

Toinen peruste on osoittaa, että mikäli syntyvää tutkimusta halutaan hyö-
dyntää asiakastyössä, syntyy siitä kuluja, sillä tutkimuksen tulosten ”kääntämi-
nen” ammattilaisten hyödynnettävissä olevaan muotoon sekä tulosten viestimi-
nen edellyttävät omaa asiantuntemustaan, jota tutkijoilta ei välttämättä löydy. 
Suomalaisia tutkimuskatsauksia kokoava yhteistyö olisi saatava aikaan.

Minusta olisi hyvä, jos valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoyksiköiden 
verkosto sopisi yhdessä niistä pelisäännöistä, joilla edellä luetellut sosiaalityön 
koulutuksen tuottamiksi ajatellut osaamisalueet toteutetaan. Yliopistojen sosiaa-
lityön opetussuunnitelmia olisi arvioitava suhteessa Sosnetin vuonna 2017 hyväk-
symään linjaukseen sosiaalityön osaamisen keskeisistä alueista. Akkreditointia 
ei ole syytä tavoitella, mutta sovittavaa riittää silti paljon. Tulisiko esimerkiksi 
sopia käytännönopetuksen määrän nostamisesta? Olisiko tutkimusmenetelmien 
opetusta siirrettävä kvantitatiivisen tutkimuksen suuntaan?

Lisäksi sosiaalityön tiedeyhteisön olisi hyvä keskustella siitä, miten seuraavat 
kolme tarvetta tyydytetään:
• Tarvitsemme teorioita muutoksesta, niin yksilöiden ja ryhmien kuin orga-

nisaatioiden osalta. Mielestäni sosiaalityön opetussuunnitelmien pitäisi 
jatkossa rakentua vahvasti muutosteorioiden ympärille.

• Tarvitsemme lisää kvantitatiivista tutkimusta kandidaatin ja pro gradu 
-tutkielmiin, mutta ennen kaikkea väitöskirjoihin. Tämä on vakava asia. 
Mikäli kvantitatiivisen tutkimuksen suhteellinen osuus ei kasva, on mik-
si-kysymyksiin vastaaminen vaikeaa. Miksi-kysymyksiä voidaan johtaa 
muutosteorioista.
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• Tarvitsemme lisää ymmärrystä näyttöön perustuvista käytännöistä. 
Valmistuvien opiskelijoiden tulee osata käyttää olemassa olevia tutkimuskat-
sauksia ja tutkijoina asettaa tutkimusongelmia, joihin vastaamalla voidaan 
rakentaa näyttöön perustuvia käytäntöjä. •
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Heidi Muurinen & Aino Kääriäinen

Sosiaalityöntekijät käyttämässä 
ja tuottamassa tutkimustietoa

S osiaalityössä tutkimustietoa koskevat kysymykset ovat ajankoh-
taisia, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallinen inte-
graatio ja monialainen yhteistyö edellyttävät vahvaa ammatillista 
tietoperustaa. On tärkeää osata hyödyntää ja jakaa tutkimukseen 
pohjaavaa tietoa. On myös osattava jäsentää työskentelyssä tar-
vittavaa tietoa sekä kyettävä argumentoimaan tiedon pohjalta. 

Sosiaalityöntekijöiden akateemisen koulutuksen yksi keskeinen tavoite onkin 
luoda sosiaalityöntekijöille sellaisia valmiuksia, joiden avulla he pystyvät työs-
kentelemään vaativissa tilanteissa tutkimusperustaista tietoa hyödyntäen. Silti 
sosiaalityötä on pitkään kritisoitu siitä, ettei ammatillinen toiminta perustu 
tutkittuun tietoon eikä tutkimustietoa hyödynnetä riittävästi käytännössä (Hicks 
2016).

Sosiaalityöntekijöiden on kuvattu soveltavan käytännön työtä koskevassa 
reflektiossa ja tiedonmuodostuksessa eri tiedon lajeja: tutkimus- ja teoriatie-
toa, asiantuntijatietoa, asiakkaan tietoa, formaalia tietoa ja ammattieettistä 
tietoa (Karttunen & Hietamäki 2014, 320). Sosiaalityöntekijöiden käsitykset 
teoria- ja tutkimustiedon asemasta käytännön työssä myös eroavat, sillä 
osa kokee niiden olevan kiinteä osa heidän työkäytäntöjään ja osa taas on 
haluton yhdistämään teoriaa käytäntöön (Hothersall 2017). Näyttää siltä, 
että sosiaalityöntekijät käyttävät ajattelussaan apuna sääntöjä, jotka selittävät 
asiakastilannetta tai miten siinä pitäisi toimia, mutta tutkimustiedon sijasta 
nämä säännöt pohjautuvat yleensä lainsäädäntöön tai organisaation toimin-
tatapoja koskevaan tietoon (Sheppard & Ryan 2003). Toisaalta sosiaalityön-
tekijät voivat soveltaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa huomaamattaan ja 
pitää sitä yleisenä tietona (Osmond & O’Connor 2004) tai käyttää käsitteitä 
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tunnistamatta niiden tieteellistä pohjaa (Sheppard & Ryan 2003).
Tutkimustiedon soveltamisen lisäksi palvelujärjestelmän kehittäminen luo 

myös uusia tarpeita ja mahdollisuuksia sellaiselle tutkimus- ja kehittämistoi-
minnalle, jota tehdään osana käytännön työtä. Sosiaalityössä on pidetty ongel-
mallisena sitä, ettei tietoa koota riittävästi rakenteellista sosiaalityötä varten tai 
jäsennetä tieteellisen tutkimuksen keinoin. Vaikka sosiaalityössä on pitkään 
nostettu esiin puutteita tutkimustiedon soveltamisessa ja jäsentämisessä, tällä 
vuosituhannella on otettu myös edistysaskelia.

Suomessa keskustelua teorian ja käytännön yhdistämisestä on käyty jo 
1970-luvulta lähtien. Sosiaalityön koulutuskomitean mietinnössä vuodelta 1972 
esitetään, että opetukseen olisi tarkoituksenmukaista luoda ”oppimisen kannalta 
suotuisat olosuhteet, joissa opiskelija voi soveltaa teoreettista tietoaan sosiaali-
työn todellisissa tilanteissa” (Komiteanmietintö 1972 : A7, 72). Vuosikymmentä 
myöhemmin 1980-luvulla tutkiva sosiaalityö sai lisää perusteluja, joiden 
taustalta Marketta Rajavaaran (2005, 57) tarkastelussa voidaan erottaa kolme 
toisiinsa kytkeytyvää tavoitetta: 1) henkilöstöpoliittiset toiveet sosiaalihuollon 
houkuttelevuuden ja erityisosaamisen lisäämiseksi, 2) sosiaalihuollon vaikut-
tamistoiminnan vahvistuminen ja 3) sosiaalityön tietoperustan ja menetelmien 
kehittyminen.

Sosiaalityön kehittyminen tutkimusperustaiseksi alaksi edellyttää tutkimus-
osaamista edistäviä rakenteita yliopistokoulutuksessa. Yliopistollisen tieteen-
alakohtaisen tutkimuksen rinnalle on kehitetty mallia, jossa tietoa synnytetään 
lähellä käytäntöä, jolloin tieto on vahvasti sidoksissa tuottamis- ja hyödyntämis-
ympäristöönsä (Gibbons ym. 2002). Tällaisen tiedonmuodostuksen avainkysy-
mys on, millä tavoin siinä kyetään ottamaan käyttöön ja yhdistämään erilaisia 
tiedollisia elementtejä ja menetelmiä (Rajavaara 2005, 65; Pahl & Facer 2017, 
219−222). Tiedontuotannon omistajuus laajenee ja siihen osalliseksi pääseminen 
madaltuu eri toimijaryhmille, kuten kansalaisille, ammattilaisille ja asiakkaille. 
Tällaista käytäntöjen tutkimusta on edistetty esimerkiksi Heikki Waris -instituu-
tissa, joka tarjosi sosiaalityöntekijöille vuosina 2001–2013 tutkija- ja kehittäjäso-
siaalityöntekijän tehtäviä. Myös sosiaalityön koulutuksessa käytäntötutkimuksen 
taitoja on kehitetty pitkään.

Tässä artikkelissa kuvaamme, miten sosiaalityöntekijät voivat työssään käyt-
tää ja tuottaa tutkimustietoa. Lähestymme kysymystä kahden esimerkin avulla. 
Ensimmäinen koskee sosiaalityön tutkimusperusteisuuden vahvistamista ja 
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tiedon jäsentämistä työryhmän kesken. Toinen esimerkki havainnollistaa sitä, 
miten sosiaalityöntekijät voivat tehdä käytäntötutkimusta ja olla tuottamassa tie-
teellistä tietoa. Pohjaamme ajattelumme pragmatistiseen tietokäsitykseen (esim. 
Dewey 1920/2012) ja tarkastelemme pragmatismiin pohjautuvia lähtökohtia sille, 
miten tutkimustiedon käyttäminen ja tuottaminen voivat kytkeytyä sosiaalityön-
tekijöiden työhön (myös Muurinen 2019a).

Pragmatismi ja käytännön tiedontuotanto

Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla syntynyt pragmatismi on filosofian suuntaus, 
jonka kehittymisen kannalta keskeisiä filosofeja ovat Charles S. Peirce (1839−1914), 
William James (1842−1910) ja John Dewey (1859−1952). Sosiaalityössä Jane 
Addamsia (1860–1935) voidaan pitää varhaisena pragmatistisen tieteenfilosofian 
soveltajana. Hän oli myös kirjeenvaihdossa Jamesin kanssa ja Deweyn läheinen 
ystävä (Shields 2017, 18−23). Pragmatismin tietokäsitys perustuu käytännön 
seurausten tarkasteluun ja vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa kertyvään tie-
toon (Peirce 1878/2001, 161; Dewey 1920/2012, 121, 128−129).  Tiedonmuodostus 
edellyttää työhypoteesien muotoilemista, seurausten harkintaa ja hypoteesin 
tarkentamista sekä ratkaisujen kokeilua ja arviointia (Peirce 1903/1997, 230). 

Tutkimustietoa tulisi pragmatismin mukaan käyttää opastamaan käytännön 
toimintaa. Teorioita, käsityksiä ja käsitteitä pidetään pragmatismissa ajattelun 
apuvälineinä käytännön ongelmien ratkomisessa (Dewey 1920/2012, 168, 176; 
James 1907/2008, 51). Jos tutkimustieto kykenee opastamaan käyttäjänsä oikeaan 
päämäärään, sitä voidaan pitää luotettavana ja pätevänä (Peirce 1877/2001, 149; 
Dewey 1920/2012, 176). Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että tutkimus-
tieto ei ole koskaan lopullista vaan muuttuvaa ja tarkentuvaa (Peirce 1897/1931, 
60), ja siksi vakiintuneisiinkin käsityksiin tulisi suhtautua kuin hypoteeseihin, 
joita voidaan joutua tarkentamaan käytännön seurausten perusteella (Dewey 
1920/2012, 167−168).

Tutkimustiedon hyödyntämisessä korostuu siis pragmatismin keskeisin 
periaate tiedon tuottamisesta käytännön seurauksia arvioimalla. Pragmatismin 
on luonnehdittu olevan ennen kaikkea asennoitumistapa tai käytännön 
seurauksien tutkimuksen metodi (Dewey 1908, 86, 96; James 1907/2008, 52, 
59−60). Tutkimustietoa ei omaksuta tilanteeseen välttämättä sellaisenaan vaan 
tiedon tarjoamia näkökulmia pohditaan ja yhdistetään formaaliin, ammattieet-
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tiseen sekä ammattilaisten ja asiakkaiden kokemustietoon. Keskeistä on tiedon 
soveltaminen käytännön toimintaan sekä käytännön seurauksien tarkastelu.

Pragmatismin tutkivaa asennoitumistapaa tai metodia voidaan pitää ominai-
sena sosiaalityöntekijöille, jotka reflektoivat työssään asiakastilanteita, pohtivat 
erilaisia hypoteeseja sekä kokeilevat ratkaisuja ja tarkastelevat käytännön seu-
rauksia. Pragmatismin tietokäsityksen ymmärtäminen ja arkiseen toimintaan 
liittyvien päättelyn eri vaiheiden jäsentäminen luovat kuitenkin edellytyksiä 
paitsi työntekijän omalle oppimiselle ja kehittymiselle myös omaan työhön ja 
toimintaympäristöön kohdistuvalle kehittämiselle ja tutkimustiedon tuottami-
selle (Muurinen 2019a).

Tutkimustiedon tuottamisen lähtökohtana tulisi pragmatismin mukaan olla, 
että se palvelee käytännön tiedon tarpeita (Addams 1899, 47) ja keskittyy ratko-
maan aidosti relevantteja käytännön ongelmia (Dewey 1920/2012, 169). Yllättävät 
havainnot mahdollistavat uusien hypoteesien muotoilemisen (Peirce 1903/1997, 
230), ja siksi kiinnostavien tutkimusaiheiden keksimistä auttaa kyky ihmetellä 
käytännön työssä tehtyjä havaintoja. Havainnon yllättävyys voi kuitenkin joissain 
tilanteissa paljastua vasta, kun sitä pysähtyy tarkastelemaan suhteessa olemassa 
olevaan tietoon ja odotuksiin. Relevanttien ja kiinnostavien tutkimusaiheiden 
keksimistä tukee vuoropuhelu työyhteisöjen kesken. Käytäntötutkimuksessa on 
korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen tärkeyttä käytäntöyhteisön kanssa jo 
tutkimuksen aikana (esim. Julkunen ym. 2016). Tutkimuskohteiden tunnista-
misen lisäksi vuoropuhelu analyysivaiheessa syventää tehtyjä tulkintoja (esim. 
Uggerhøj 2014). Vuoropuhelun ansiosta tutkimuksen toteutus tukee myös käyn-
nissä olevaa kehittämistyötä (esim. Kääriäinen ym. 2016) sekä tutkimustulosten 
hyödyntämistä (esim. Satka ym. 2016a).

Tutkimuksen toteutuksessa ja käytettävien tutkimusmenetelmien vallinnassa 
pragmatismi tarjoaa liikkumavaraa, sillä mitään tutkimusmenetelmää ei pidetä 
ylivertaisena, vaan kussakin tilanteessa valitaan ongelmanratkaisun kannalta 
sopivin (Mills 1959/2015, 255; Goldenberg 2009, 184). Vaikka pragmatismi koros-
taa kokeiluiden tekemistä ja käytännön seurausten tutkimista, tutkimus voi olla 
myös käsitteellistä tai teoreettista. Silloinkin olennaista on se, miten teoreettista 
tai käsitteellistä tietoa voidaan jatkossa hyödyntää sosiaalityön kehittämisessä tai 
soveltaa asiakastyössä (Uggerhøj 2011, 70). Tutkimustulosten jakaminen on vaa-
tiva tehtävä tutkijayhteisölle, sillä tutkimustieto voidaan yhä kokea käytännöstä 
irralliseksi (Hicks 2016; Teater 2017). Tämän kuilun ylittäminen on kuitenkin 
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tärkeää laadukkaiden palveluiden kehittämiselle ja myös tutkimustoiminnalle, 
joka ilman käytäntöyhteyttä muuttuu Deweyn (1920/2012, 169) sanoin ”älylli-
seksi kiireeksi” sekä ”turhaksi ja vastuuttomaksi puuhasteluksi”.

Tutkimustieto ja sosiaalityöntekijöiden tiedollinen toimijuus

Teorian ja käytännön yhdistäminen on koettu vaativaksi sosiaalityössä 
(esim. Hicks 2016). Kun sosiaalityön tietoperustaa rakennettiin voimakkaasti 
1990-luvulla, tutkijat olivat kiinnostuneempia arvioimaan tiedonmuodostuksen 
perusteita kriittisesti kuin rakentamaan ammatillista toimintaa tukevaa teo-
riaa (Raunio 2004, 113). Teoreettinen ajattelu jätettiin tutkijoiden tehtäväksi ja 
sosiaalityöntekijät kiinnittivät huomionsa ennemminkin käytännön tilanteiden 
ratkaisemiseen. Formaalisilla teorioilla oli vain vähän merkitystä sosiaalityön 
tekemiselle (mt., 116). Syytä tähän on etsitty sosiaalityöntekijöiden koulutuk-
sesta ja sen kyvyttömyydestä tarjota riittävästi tietoa työssä hyödynnettävistä 
teorioista. Kyösti Raunion (2004) arvion mukaan puutteellinen ymmärrys ja 
osaaminen teoria- ja tutkimustiedon käytöstä on johtanut myös sen torjuntaan. 
Teoriattomuuden on esitetty johtuvan myös tiedon informaalisuudesta tai hiljai-
suudesta ja toisaalta työn perustavana olevan tiedon moninaisuudesta. (Mt., 117; 
Kuusisto-Niemi & Kääriäinen 2005.)

Sosiaalityön tutkimustieto on lisääntynyt ja tieteenalan vahvistunut 
2000-luvun alussa. Siitä huolimatta tutkimustiedon käyttäminen ei ole yleis-
tynyt uusimmankaan tutkimuksen perusteella: uudelle tutkimustiedolle ja 
käytännöille on vähän tilaa kiireisessä arjessa (Beddoe 2011; Gray ym. 2012; 
Teater 2017; myös Muurinen & Kääriäinen 2020). Sosiaalityössä ei voida kui-
tenkaan sanoutua irti rationaalisista perusteluista ja vakuuttavasti tehdyistä 
ratkaisuista, vaikka työtä pidetään vaativana ja arviointityötä monitahoisena 
(Gambrill 2001). Voidaan ajatella, että juuri päätöksenteon yksilöllisten ero-
jen ja arviointiin liittyvän epävarmuuden vuoksi laadukas perusteleminen ja 
arvioinnin tiedollisten aukkokohtien osoittaminen ovat tiedon muodostami-
sen ja tiedon välittämisen näkökulmasta tärkeitä argumentoinnin element-
tejä (ks. Bailin & Battersby 2015, 79).

Halusimme kehittää ratkaisuja, jotta sosiaalityöntekijät lisäisivät 
tutkimustiedon käyttöä ja kiinnittäisivät huomiota toimintansa perusteluihin 
ja argumentointitaitoihinsa. Työskentelyn perusteleminen on keskeinen osa 
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ammattitaitoa ja edellytys sen arvostamiselle (Karttunen & Hietamäki 2014, 
321). Kehitimme sosiaalityön ammattilaisille suunnatun työnohjauksellisen käy-
täntöä ja tutkimustietoa yhdistävän toimintamallin (KäyTe-ryhmä, Kääriäinen 
& Muurinen 2019). Meitä kiinnosti, millaisia seurauksia sosiaalityön käytäntöä 
ja tutkimustietoa yhdistävään ryhmään osallistumisella olisi osallistujien koke-
mukselle tiedollisesta toimijuudestaan (Kääriäinen & Muurinen 2020).

KäyTe-ryhmän suunnittelussa meitä innosti Deweyn (1920/2012, 168) luon-
nehdinta siitä, miten ”käsitykset, teoriat ja ajatusrakennelmat ovat työkaluja”. 
Teoria-sana on peräisin antiikin Kreikasta, jossa se viittasi katsojaan (kr. theōros; 
engl. spectator), ja teorialla (kr. theōria) tarkoitettiin tarkastelua tai pohtimista. 
Deweyn (1920/2012, 149) mukaan filosofian ja tutkimuksen tulisi kuitenkin 
luopua käytännön ja teorian vastakkainasettelusta ja siirtyä käytännöstä irral-
lisesta katselijan tiedosta ja tietämisestä aidosti käytännölliseen, toiminalliseen 
ja kokeelliseen tietämiseen. KäyTe-ryhmän tarkoitus oli ylittää käytännön ja 
teorian kuviteltu vastakkainasettelu ja omaksua pragmatismille ominainen 
tutkiva asenne siten, että tutkimukseen pohjautuva ja teoreettinen tieto (kr. 
theoria) yhdistyy sosiaalityöntekijöiden ymmärrykseen ja taitoon tehdä asioita 
(kt. technê) sekä käytännön tilanteissa toimimisessa tarvittavaan käytännölli-
seen viisauteen (kr. phronêsis) (Smeeton 2015, 18; myös Muurinen & Kääriäinen 
2020).

Siltaa teorian ja käytännön välille rakennettiin siten, että ryhmässä käsiteltiin 
erilaisia empiiriseen tai teoreettiseen tutkimukseen pohjautuvia jäsennyksiä tai 
käsitteellistyksiä. Koska ryhmän toiminta oli tarkoitus sovittaa sosiaalityönte-
kijöiden kiireiseen arkeen, tämä tarkoitti esimerkiksi yhden tutkimuksen kes-
keisen käsitteellistyksen tai keskeisten tulosten tarkastelua. Olennaista oli, että 
osallistujat kytkivät tutkimustietoa joillakin pienillä tavoilla omaan työhönsä ja 
kokemustietoonsa.

Ryhmät kokoontuivat kahden viikon välein 5–6 kertaa. Tapaamisissa osal-
listujat valitsivat jonkin tutkimuksen pohjalta tehdyn tiivistelmän ja pohtivat, 
miten kyseinen tutkimustieto liittyy heidän työhönsä. Ryhmän tapaamisten 
välissä osallistujat tekivät valitun näkökulman innoittamina pieniä kokeilevia 
tekoja, kuten loivat asiakkaille positiivisia kasvoja (Goffman 1955/2016) tai 
kokeilivat keskustelua tukevia visualisointikeinoja ja siten konkretisoivat esi-
merkiksi lastensuojelun eettisen päätöksenteon periaatteita (Lonne ym. 2016). 
Aina osallistujat eivät kuitenkaan aktiivisesti tehneet kokeiluja vaan seurasivat 
ja havainnoivat omaa työtään valitun tutkimustiivistelmän tai sen pohjalta muo-
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toilemansa näkökulman valossa. Esitämme seuraavaksi tätä havainnollistavan 
esimerkin. 

Esimerkki 1

KäyTe-ryhmässä oli sovittu aiheeksi Kirsi Juhilan (2006) esittämät jäsennykset 
asiakastyön vuorovaikutussuhteista, jotka ovat kontrolli- ja liittämissuhde, 
huolenpitosuhde, kumppanuussuhde ja vuorovaikutuksessa rakentuva suhde. 
Yksi sosiaalityöntekijä kuvasi, kuinka hän oli aiheen valinnan jälkeen olet-
tanut ja aikonut seurata, miten erilaiset vuorovaikutussuhteet vuorottelevat 
asiakastilanteissa: 
T:   Sillon kun mä lähdin täältä, mä ajattelin, että ne varmaan vaihtelee ne roolit siinä 

asiakastapaamisessa. Ja sillon kun mä otin liittämis- ja kontrollisuhdetta ja sanotin 
sitä asiakkaalle, oli sellanen, että toin selkeesti sitä huolta esiin mun asiakkaalle, että 
”tajuuks sä, että sulla on asunto menossa alta ja sulla on vuokravelat maksamatta 
ja sä et ole yhtään miettinyt miten sun elämä menee eteenpäin” ja sit jos asiakas on 
sillei, ”ett aa, joo ihan sama”, niin mä huomaan, että välinpitämättömyyden merkki 
saa mussa tuomaan esiin sitä kontrollisuhdetta. Mut sit mä huomaan, että mä 
perustelen sen huolipuheella ja sitten mä tavallaan huomaan, että mä käytän siinä 
voimakasta liittämis- ja kontrollisuhdetta ja sitten mä pehmennän huolipuheella. 
Ja siitä tulee perustelut, miks mä käytän liittämis- ja kontrollisuhdetta ja sit mä 
houkuttelen asiakkaan jotenkin siihen vuorovaikutussuhteeseen, et ”hei mietitään 
yhdessä, mitä tälle oikein voidaan tehdä”.

Seuratessaan vuorovaikutussuhteiden vaihtelua omassa työssään, työntekijällä 
oli verkostotapaaminen toisen yksikön työntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijä 
ja hänen työparinsa olettivat, että verkostotapaamisella pyrittäisiin luottamusta 
rakentavaan vuorovaikutukseen, jotta päästäisiin keskustelemaan asiakkaan 
mahdollisista oppimisvaikeuksista ja selvittelemään niitä. Tapaaminen kuitenkin 
epäonnistui, sillä siihen osallistuneilla muilla työntekijöillä oli täysin erilainen 
ymmärrys tilanteesta. He asettuivat erilaiseen vuorovaikutussuhteeseen.
T:   No tää työntekijä oli sitten valmistaunut yhdessä sairaanhoitajan kanssa siihen 

tapamiseen ja se ”puhelin oli mennyt rikki”, että se viesti oli, että tällä asiakkaalla 
on oppimisvaikeuksia ja ne pitää selvittää. Ja ne tuli sillä asenteella siihen tapaa-
miseen, että ”sillä on oppimisvaikeuksia ja tehdään nyt tämmöset tutkimukset” ja 



· 80 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

se tulee ihan yllätyksenä sille nuorelle, et me työntekijät ollaan edes puhuttu siitä. 
Ja mä yritin pysäyttää sitä keskustelua, että ”hei, että ei olla edes vielä käyty sitä 
keskustelua, että me ollaan vasta, että tässä haluttais tuoda niitä huolenaiheita tälle 
asiakkaalle”. Mut he ei niin kuin kuunnellu ollenkaan ja se sairaanhoitaja oli vaan, 
että sille asiakkaalle sillee liittämis- ja kontrollisuhteessa, että ”etkö sä tajua, etkö 
sä ollenkaan hahmota tätä, ethän sä yhtään mistään mitään, mistä me puhutaan”. 
Ja me ollaan mun työparin kanssa siinä ihan, että ”anteeks Anni, anteeks Anni, 
että mihin me ollaan sut tuotu” (naurua). --- Näin mä jotenkin itse sitä tulkitsen, 
että se (tapaaminen) meni pilalle sen takia, että me oltiin niin kuin eri suhteissa 
tai eri.. ajateltiin eri tavalla siitä, mikä sitä nuorta auttais. Ja sitten jos miettii niitä 
kasvoja, niin voi herran jumala, miten ahdistunut sitä oli sen tapaamisen jälkeen. Ei 
ainakaan tullu suojatuks se asiakas.

Vuorovaikutussuhteiden tarkastelu avasi sosiaalityöntekijälle näkökulmia 
tarkastella, miksi verkostotapaaminen epäonnistui ja miten ammattilaisten 
omaksumat erilaiset vuorovaikutussuhteet ja kyvyttömyys vaihdella eri suhtei-
den välillä voi siivittää epäonnistumista. Vaikka sosiaalityöntekijä oli olettanut, 
että yhdellä tapaamisella työntekijä vuorottelisi erilaisten suhteiden välillä, 
hän havaitsi verkostotapaamisessa, että eri ammattilaisten välillä voi olla hyvin 
vahvoja ja toisistaan poikkeavia vuorovaikutussuhteita, mitkä voivat aiheuttaa 
ristiriitoja ja epäonnistumista tapaamisen lopputulokseen. 

Analyysiimme (Kääriäinen & Muurinen 2020) pohjautuen havaitsimme 
KäyTe-ryhmään osallistumisen vahvistavan osallistujien yksilöllistä tiedol-
lista toimijuutta ja auttavan uusien toimintavaihtoehtojen löytämisessä. Se 
myös lisäsi ammattiin kytkeytyvää tiedonvaihtoa ja tuki kollektiivista tie-
donmuodostusta. Tarkoitamme tiedollisella toimijuudella tässä yhteisöllistä 
tiedonrakentamista, jossa osallistujat eivät vain nojaa ulkoisiin kriteereihin 
vaan ohjaavat itse omaa oppimistaan (Fairweather & Montemayor 2017, 158; 
Damşa ym. 2010; Hakkarainen ym. 2008, 363). Uskomme, että tutkimustie-
don pohtiminen sekä itsenäiset kokeilut toimia tutkimustiedon varassa ja 
kokemusten yhteinen reflektio ryhmässä synnyttävät ja tukevat jaettua tie-
dollista toimijuutta. Tutkimustieto ja sen ympärillä tehdyt kokeilut ja käydyt 
keskustelut mahdollistivat asiakkaiden tilanteiden ymmärtämisen sekä oman 
toiminnan reflektoimisen ja sanoittamisen (Muurinen & Kääriäinen 2020). 
Ryhmään osallistuminen vaikutti osallistujien ammatilliseen itsetuntoon 
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sekä innosti oppimaan uutta ja kehittämään itseään (mt.). Vastaavan suun-
taisia tuloksia ammatillisen toimijuuden vahvistumisesta on saatu sosiaali-
työssä myös muista reflektiivisistä ryhmämalleista (Nilsen ym. 2011; Fook & 
Gardner 2007, 143; Yliruka & Karvinen-Niinikoski 2013).

Sosiaalityön käytäntöä ja tutkimustietoa yhdistävään ryhmätoimintaan 
osallistuneet sosiaalityöntekijät kertoivat tunnistavansa, että he soveltavat 
tutkimusta ja teoriatietoa, mutta vasta ryhmän myötä he osasivat nimetä näitä 
tilanteita. Kyvyttömyys tunnistaa tai hallita käsitteitä ei välttämättä ole harvi-
naista, sillä työntekijät voivat itse asiassa tiedostamattaan tai vain osin tietoisesti 
soveltaa tutkimustietoa (Osmond & O’Connor 2004; Sheppard & Ryan 2003). 
KäyTe-ryhmään osallistuminen rohkaisi osallistujia tutkimustiedon äärelle ja 
kavensi käytännön ja teorian välistä kuilua. Myös kynnystä käyttää tutkimuksia 
ja tutkiskella itse omaa työtään madaltui. Teorian ja käytännön yhdistäminen 
ei välttämättä aina tarkoita mittavaa toiminnanmuutosta tai tutkimushanketta 
vaan pientä ja jatkuvaa, osana arkea tapahtuvaa tiedonmuodostusta. (Muurinen 
& Kääriäinen 2020.)

Ryhmä tarjosi mahdollisuuden yhteiseen vertaiskeskusteluun, minkä koettiin 
lisäävän työssä jaksamista. Ryhmään osallistuneet kertoivat saaneensa innostusta 
ja rohkeutta tarttua vaikeisiin asiakastilanteisiin uteliaasti. Osallistujien mukaan 
ryhmässä käsitellyt tutkimustietoon ja teoreettisiin viitekehyksiin pohjautuvat 
jäsennykset auttoivat ottamaan etäisyyttä omaan työhön, helpottivat oman toi-
minnan tarkastelua ja ammatissa kehittymistä. Osallistujat kokivat hyötyneensä 
yhteisestä tutkiskelusta ja saaneensa tutkimustiedosta työkaluja käytännön 
toimintaan sen konkretisoituessa heidän omassa arjessaan. Vaikka työn arki on 
kiireistä, ryhmän toimintatapa mahdollisti omassa työskentelyssä kehittymisen. 
Yhteisissä keskusteluissa työntekijät tunnistivat ja arvostivat omaa osaamistaan. 
Lisäksi osallistujat havaitsivat argumentointitaitojensa kehittyneen. (Muurinen 
& Kääriäinen 2020.)

Sosiaalityön ammatillisen toiminnan jäsentäminen tiedollisen toimijuuden 
-käsitteen avulla lisää ymmärrystä tiedon, toiminnan sekä erilaisten toimijuuk-
sien yhteyksistä. Vaikka ammattikäytäntöjä muovaavat myös ei-inhimilliset 
toimijat, kuten tietojärjestelmät, niiden toiminta ei ole intentionaalista eikä niillä 
ole samanlaista moraalista tai eettistä vastuuta toiminnasta ja sen kehittämisestä 
kuin ammattilaisilla. Muuttuvassa työelämässä ja haastavissa ammattikäytän-
nöissä Deweyn ajatus tiedon ohjaavasta luonteesta toiminnassa on ammattilai-
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sille olennainen. Tiedollisen toimijuuden yhteiskunnalliset seuraukset (Reider 
2016) ovat merkittäviä juuri siksi, että inhimilliset toimijat voivat valita, millai-
seen tietoon heidän toimintansa perustuu. Tietämisestään tietoiseksi tuleminen, 
yhdessä tietäminen ja yhteinen toiminnan arviointi sekä toimintakäytäntöjen 
muuttaminen on tuloksellista, kun se tehdään ryhmässä. Näin toimien työsken-
telyn yhteinen reflektointi parantaa myös työskentelyn ja palveluiden laatua.

Käytäntötutkimus ja kehittäminen

Samanaikaisesti kun sosiaalityön yliopistollista koulutusta kehitettiin 
1960-luvulta lähtien, painotettiin myös uudenlaisen tiedonmuodostuskulttuurin 
tarvetta. Kehittämistyössä pidettiin tärkeänä opetuksen ja käytännön yhteyksien 
löytämistä, ja myös tutkimuksen ja käytännön yhteyksien toivottiin viriävän. 
(Rajavaara 2005, 55–53.) Aulikki Kananoja ja Veikko Niemi (1973) esittivät 
jo vuonna 1973, että perinteisen sosiaalisuunnittelun ja komiteatyöskentelyn 
sijaan sosiaalityön käytännön kehittämisen ja tutkimisen tulisi olla sosiaali-
työntekijöiden käsissä; lähteä liikkeelle käytännön ”sammakkoperspektiivistä” 
tunnistetuista ongelmista ja edetä toimintamallien kokeiluun ja tutkimiseen. 
Artikkelissaan Kananoja ja Niemi ehdottivat kolmivuotisia kokeiluhankkeita, 
joita varten sosiaalityöntekijät voisivat saada ”tutkimuskomennuksia” 
sosiaalitutkimuslaitokseen. He arvelivat, etteivät organisaatiot ja työntekijät 
vielä tuolloin olleet kykeneviä toteuttamaan kehittämis- ja tutkimustoimintaa 
osana perustyötä.

Kananojan ja Niemen ehdotusta voidaan pitää sosiaalityön käytäntötut-
kimuksen kannalta tärkeänä avauksena, vaikka ehdotettu kokeiluhankkeen 
malli ja sosiaalityöntekijöiden tutkimuskokemukset eivät levinneetkään heti 
käytäntöön. Ensimmäiset tutkijasosiaalityöntekijät aloittivat työnsä 1980-luvun 
loppupuolella Helsingin yliopiston ja Helsingin sosiaaliviraston yhteisessä 
Käytännön sosiaalityö tiedontuottajana -hankkeessa, jossa työskenteli kuusi tut-
kijasosiaalityöntekijää ja yliopistotutkija (Rajavaara 2005, 57). Määrätietoisesta 
sosiaalityön kehittämistyöstä Suomessa kertoo myös se, että 1990-luvun alussa 
käytännön, opetuksen ja tutkimuksen rakenteita haluttiin vahvistaa perusta-
malla yliopistojen sijaintikaupunkeihin opetussosiaalikeskuksia. Myöhemmin 
niiden viitoittamana perustetut sosiaalialan osaamiskeskukset sekä pääkau-
punkiseudulla olevat Heikki Waris ja Mathilda Wrede -instituutit ovat edelleen 
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olleet ratkaisevasti viemässä eteenpäin opetuksen, käytännön ja tutkimuksen 
yhteyksiä (ks. Satka ym. 2016a). Käytäntötutkimus on 2000-luvulla levinnyt 
ja vahvistunut kansainvälisesti (Satka ym. 2016a; Joubert & Webber 2020), ja 
käytäntötutkimuksellista lähestymistapaa ovat hyödyntäneet myös suomalaiset 
väitöskirjatutkijat, kuten Asta Niskala (2008) tutkimuksessaan sosiaalityön 
prosessin rakentumisesta tai Päivi Känkänen (2013) tutkimuksessaan taideläh-
töisistä menetelmistä lastensuojelussa. 

Myös sosiaalityön koulutuksessa on siirrytty 2000-luvulla vahvasti 
käytännön tutkimustaitojen kehittämiseen osana ammatillista osaamista. 
Käytäntötutkimuksen liittäminen Helsingin yliopiston sosiaalityön maisterivai-
heen tutkintovaatimuksiin ja tutkimusprosessin käytännöllinen opettaminen 
yhteistyössä käytännön toimipaikkojen kanssa on ollut yksi avaintekijä tässä 
kehityksessä. Seuraavaksi kuvaamme lyhyesti sosiaalityön käytäntötutkimuksen 
opetusta ja sen jälkeen tarkastelemme sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia 
tehdä tutkimusta omassa työssään.

Käytäntötutkimuksen opetus ja yhteinen tiedonmuodostus

Tutkimusorientointuneessa käytäntöjen kehittämisessä alalle noviisina tulevat 
pääsevät yhdessä ammattilaisten kanssa pohtimaan käytännöistä nousevia 
kehittämis- ja tutkimuskohteita (Kääriäinen 2012; Satka ym. 2016b). Sosiaalityön 
käytäntötutkimus tähtää arkisissa työkäytännöissä ja työssä kohdatuissa 
ilmiöissä kertyvän ja tuotetun tiedon järjestelmälliseen keräämiseen ja analy-
sointiin sekä eri toimijoiden yhteiseen reflektointiin ja tiedon käsitteellistämi-
seen. Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa on lähdetty systemaattisesti työsken-
telemään yhdessä palvelujen käyttäjien, työntekijöiden, kehittäjien ja tutkijoiden 
kanssa (esim. Niskala 2008; Palsanen & Kääriäinen 2015). Yhteinen tiedonmuo-
dostus on keskeinen elementti käytäntötutkimuksessa. Käytäntötutkimuksessa 
voidaan hyödyntää hyvin monenlaisia aineistoja ja aineistonkeruutapoja, 
joiden valintaan vaikuttavat tutkittavan ilmiön ominaispiirteet ja tutkimuksen 
tavoitteet. (Julkunen 2011, 63; Uggerhøj 2011, 46.) 

Käytäntötutkimuksessa on tärkeää ymmärtää ammatillisten toimijoiden, 
asiakkaiden sekä tutkimusta tekevien tasavertainen rooli tiedon tuottamisessa, 
muodostamisessa, muokkaamisessa, jäsentämisessä, analysoinnissa ja tiedon 
käytettävyyden arvioinnissa. Käytäntötutkimus ruokkii yhteistoiminnallista 
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tiedonmuodostusta, joka erottaa sen niin sanotusta perinteisestä tutkimuksen 
syklistä, jossa yksittäisen tutkijan (tai tutkimusryhmän) tutkimus etenee tutki-
musaineistojen keräämisen ja analysointivaiheen jälkeen raportointiin ja tutki-
muksen arviointiin, ja vasta tämän jälkeen tutkimukseen osallistuneet pääsevät 
kenties tuomaan omat näkökulmansa esiin. Käytäntötutkimuksen tarpeet ja 
ideat rakennetaan käytäntösuhteessa, toimijoiden havaintoja ja kokemuksia 
reflektoivissa ja problematisoivissa keskusteluissa.

Käytäntötutkimuksen toimintatapa on levinnyt pääkaupunkiseudun 
sosiaalityön toimintayksiköihin, jotka ovat luonteva yliopistollisen opetusyhteis-
työn rakentamisen areena. Työyksiköt saavat nopeasti vastauksia tarvitsemiinsa 
tiedontarpeisiin ja pääsevät myös luomaan yhteyksiä opiskelijoihin tulevia 
rekrytointeja ajatellen. Opiskelijoiden näkökulmasta käytäntötutkimuksen 
tekeminen työyhteisöissä ei kuitenkaan näyttäydy aina kovin onnistuneelta 
(Tapola-Haapala ym. 2020). Opiskelijat raportoivat jääneensä yksin, kiireisten 
työntekijöiden jalkoihin ja kukaan ei jaksa olla paneutuneesti kiinnostunut tut-
kimuksesta, vaikka aihe on työyhteisöstä esitetty. Se, mitä opiskelijat raportoivat 
oppineensa käytäntötutkimuksen opintojakson päätteeksi, onkin jotain ylei-
sempää kuin käytännön tutkimisen taitoja. Opiskelijat kertovat oivaltaneensa 
tutkimustiedon palauttamisen hetkillä, kuinka hyödyllistä tiedon vieminen 
takaisin työpalavereihin on. He havaitsivat, kuinka merkityksellistä on, että 
tiedon tuottajat tai tutkimuksen osallistuneet saavat tutkijoilta tulokset arvioi-
tavaksi ja yhteisesti keskusteltavaksi. Keskustelutilanteissa on tärkeää nähdä, 
miten tutkittu tieto saa uusia sävyjä ja tulkintoja ammattilaisten keskusteluissa. 
Tiedon muokkautuvuus, käytettävyys, tulkinnat ja tiedon kumuloituminen ovat 
olennaisia ammatillisen ymmärryksen rakentamisessa.

Tutkimus työnä

Sosiaalityön käytäntötutkimus korostaa yhteistyötä käytännön toimijoiden ja 
tutkijoiden välillä. Käytäntötutkimuksen sisällä on lisäksi kaksi erilaista lähes-
tymistapaa, joista toinen korostaa palvelunkäyttäjien roolia (user-controlled 
research) ja toinen sosiaalityöntekijöiden omassa työssään tekemää tutkimusta 
(practitioner research) (Uggerhøj 2011). Kuvaamme seuraavaksi jälkimmäistä 
praktikkotutkimuksen esimerkin avulla.
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Esimerkki 2

Miten sosiaalityöntekijä voi tehdä tutkimusta omassa työssään? Toinen tämän 
artikkelin kirjoittajista (Muurinen 2019b) kiinnostui siitä, voisivatko kokeilut 
toimia yhteiskehittämisen menetelmänä ja syntyisikö siten kehittämistä tukevaa 
moninäkökulmaista tietoa. Hypoteesina oli, että kehittäjäasiakkaat voisivat olla 
kehittämiskokeiluiden kautta vaikuttamassa organisaation toimintaan ja siten 
yhteiskehittäminen loisi mahdollisia demokraattiselle osallistumiselle. Tämä 
hypoteesi pohjautui Deweyn (1916/1997, 99, 305) esittämään laajennettuun 
demokratiakäsitykseen, jossa ihmiset jakavat kokemuksiaan, oppivat ja osallis-
tuvat yhteistä toimintaa koskeviin kokeiluihin.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä seurauksia palvelunkäyttäjät 
tunnistavat kokeilemalla kehittämiseen osallistumisellaan olevan. Tutkimusta 
varten praktikkotutkijana toiminut kirjoittaja kokosi yhteiskehittämisryhmän, 
johon kuului kokoontumisesta riippuen 2–7 kehittäjäasiakasta ja 5 sosiaalialan 
ammattilaista. Johtavana sosiaalityöntekijänä toiminut kirjoittaja osallistui 
myös itse ryhmään ja vastasi ryhmän ohjaamisesta kahden muun sosiaalialan 
ammattilaisen kanssa. Ryhmä kokoontui viikoittain ensin kevään ja sitten syksyn 
ajan. Viikkokokousten lisäksi ryhmä toteutti useita kokeiluja, kuten sosiaalitoi-
miston auloissa pidetyt kahvilat, leipäjonoon viedyt palvelut ja kaksi erilaista 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmää. Lisäksi ryhmän jäsenet pitivät puheenvuoroja 
erilaisissa tilaisuuksissa. Ryhmä antoi myös palautetta organisaation muista 
kehittämistoimista.

Ryhmästä tehdyssä tapaustutkimuksessa (Muurinen 2019b) tutkimusaineis-
tona ovat yksilö- ja ryhmähaastattelut, jotka tehtiin tutkimusjakson puolivälissä 
ja lopussa. Yhteiskehittämisryhmän toteuttaminen mahdollisti tutkimusasetel-
mana eri osapuolten tiedon ja vuorovaikutuksen analysoimisen. Tutkimuksen 
keskeisenä tuloksena oli, että palvelunkäyttäjät havaitsivat voivansa vaikuttaa 
pelkän palautteen antamiseen liittyvän kuulluksi tulemisen kokemuksen sijasta. 
Ryhmässä myös nousi esiin sellaisia yhteistoimintaan liittyviä jännitteitä, joita 
osallistujat eivät olisi osanneet ilman omakohtaista kokemusta ennakoida ja 
kuvailla. Tutkimusasetelma tarjosi paitsi mahdollisuuden tutkimuskysymyksen 
selvittämiseen, se mahdollisti myös käytännön toiminnan kehittämisen, edisti 
organisaation asiakasosallisuutta ja kehitti sosiaalista kuntoutusta.

Miksi sosiaalityöntekijöiden pitäisi sitten tehdä tutkimusta? Kun tutkimuksen 



· 86 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

tekijänä on käytännössä toimiva sosiaalityöntekijä, pragmatismin alleviivaamien 
relevanttien aiheiden löytäminen ei ole ongelma. Toiminnan seurausten tutkimi-
nen tuottaa pragmatismin mukaan varmempaa tietoa ja käytäntötutkimukselle 
ominainen yhteinen tiedonmuodostus tukee työntekijöiden ja asiakkaiden 
yhteistä oppimista, kehittymistä ja kehittämistä. Tutkimuksen kytkeytyminen 
kehittämiseen tarkentaa kehittämistoimintaa koskevia hypoteeseja ja käsityksiä 
sekä tukee havaintoja koskevaa huolellista päättelyä. Tällainen ajattelutyö edistää 
tekijänsä kykyä analysoida tilanteita ja argumentoida käsityksiään, ja vahvistaa 
siten osaamista. Samalla tutkimuksen tekeminen muistuttaa tutkivan asenteen 
tärkeydestä ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Sosiaalityöhön tutkimuksen-
teko voi myös tarjota tervetulleen mahdollisuuden urakierrolle.

Tutkimuksen tekeminen omassa työssä voi tukea myös koko työryhmän 
yhteistä oppimista. Pragmatismin mukaan tiedonmuodostuksessa keskeisessä 
asemassa on yhteisö, joka tutkimuksen jatkuessa vakuuttuu jonkin väittämän 
totuudesta (Peirce 1868/2001, 85−86) ja joka pystyy muuttamaan toimintatapo-
jaan ja käsityksiään tiedon pohjalta (Addams 1899). Vaikka sosiaalityöntekijät 
muodostavat työssään päivittäin tietoa, tutkimuksen teko mahdollistaa sen 
jäsentämisen, arvioimisen ja jakamisen. Tiedon saattaminen oman työyhteisön 
lisäksi tieteellisen vertaisarvioinnin kohteeksi tekee siitä tarkempaa, mikä vah-
vistaa ammatillista tietopohjaa ja mahdollistaa opitun jakamisen myös laajem-
malle. Siksi käytäntötutkimuksessa ja rakenteellisessa sosiaalityössä tarvitaan 
muiden toimenpide-ehdotusten ohella myös koeteltua tieteellistä tietoa, jonka 
varassa voidaan edistää laadukasta palvelutoimintaa. 

Praktikkotutkimuksessa on haasteensa, emmekä esitä sitä sosiaalityön 
tutkimuksessa ainoaksi vaan pikemmin yhdeksi tutkimuskenttää täydentä-
väksi vaihtoehdoksi. Omaan työhön liittyvässä tutkimuksessa käytettyjen 
menetelmien tulee olla riittävän täsmällisiä, jotta ne mahdollistavat aiheen 
monipuolisen, kriittisen ja tarkan analysoinnin. Praktikkotutkimus vaatii 
myös tutkimusaiheiden ja menetelmien erityistä eettistä harkintaa etenkin 
silloin, jos tutkimus kohdistuu asiakkaisiin. Vaikka sosiaalityön koulutus 
ja erityisesti käytäntötutkimuksen opetus tarjoaa sosiaalityöntekijöille 
tutkimuksen tekemisen taitoja, alkuvaiheen tutkijasosiaalityöntekijät 
tarvitsevat pätevää ohjausta. Tutkimuksenteon ei myöskään tulisi olla vain 
tutkijaksi pätevöityvien jatko-opiskelijoiden tehtävä, vaan kunnat voisivat 
houkutella myös pätevöityneitä post doc -tutkijoita tarjoamalla mahdolli-
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suutta tehdä tutkimusta työn ohella.
Praktikkotutkimus vaatii myös muita tukirakenteita, kuten pääsyä tieto-

kantoihin sekä aikaa tutkimusaineiston analysoimiseen ja kirjoittamiseen eli 
tutkimuksen rahoitusta. Lisäksi olisi tärkeää, etteivät tutkimukset jäisi pieniksi 
yksittäisiksi puroiksi vaan että niitä voitaisiin kytkeä esimerkiksi osaksi isompia 
tutkimushankkeita monipuolisen tiedon yhteen kokoamiseksi. Lopuksi arkojen 
aiheiden esiin nostaminen ei ole kaikissa organisaatioissa yksinkertaista, kuten 
rakenteellisen sosiaalityön esiin tuomien epäkohtien kohdalla on havaittu (esim. 
Tiitinen 2019). Organisaatioissa vaaditaan siis keskustelut sallivaa ja tutkimus-
myönteistä toimintakulttuuria, ja siinä esimiestoiminnalla on merkittävä rooli.

Pohdinta

Sosiaalityön arjessa tarvitaan erilaisia tapoja hyödyntää ja tehdä tutkimusta. 
Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää käsitystä siitä, millaista sosiaa-
lityön tutkimustieto on ja miten se voi palvella sosiaalityöntekijää työssään. 
Tutkimusperustaisuuden vahvistaminen edellyttää jo sosiaalityön opinnoissa, 
mutta myös käytännössä sen mallintamista, miten tutkimustieto voi palvella 
käytäntöä. Keskustelua olisi syytä herättää siitä, mikä tutkitun tiedon asema 
on sosiaalityössä ja millaista tietoa työyhteisöissä kerätään tai olisi hyvä kerätä. 
Näiden kysymysten hahmottamiseen pragmatismi tarjoaa oivallisen pohjan. 
Tämä keskustelunaihe on myös erittäin ajankohtainen, kun sosiaali- ja tervey-
denhuollon integraatio etenee ja organisaatioissa kohtaavat erilaiset tiedonke-
ruun tavat ja jopa tieteen paradigmat.

Teoria- ja tutkimustiedon asemaa koskevan ymmärryksen ohella tarvitaan 
tiedon hyödyntämistä tukevia rakenteita. Kiireisessä käytännön työssä tämän ei 
pitäisi tuntua lisätyöltä vaan olla mielekästä ja tukea työtä ilman, että se vaatisi 
valtavasti aikaa ja panostusta. Tukirakenteet voivat olla menetelmäpankkeja, 
tietokantoihin pääsyn mahdollistavien lisenssien saamista, täydennyskoulusta 
tai organisaation arkeen sovitettuja reflektiivisiä rakenteita, kuten kuvaamme 
KäyTe-ryhmä. Sosiaalityössä tiedon mekaaninen hyödyntäminen ei useinkaan 
ole tuloksellista, vaan edellyttää tilannetta koskevaa reflektiota ja tutkivaa 
asennetta.

Tutkimustiedon tarkoituksena on ratkoa käytännön ongelmia ja tukea laa-
dukkaiden palveluiden tuottamista. Pelkkä olemassa olevan tiedon hyödyntä-
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minen ei riitä, vaan tarvitaan myös paikallista ja muuttuvaa toimintaa koskevaa 
tietoa. Sosiaalityöntekijät omaavat jo perustaidot oman työn tutkimukselle 
ja tulevaisuudessa sille voisi tarjoutua tarvittavia tukirakenteita: pääministeri 
Marinin hallitusohjelmassa (2019, 151) tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyden-
huollossa tutkimus- ja kehittämistoimintaa laajennetaan osana asiakastyötä, ja 
sosiaalityön tutkimukseen on luotu hiljattain erillinen valtionrahoitus. Tavoite ja 
rahoitus ovat tärkeitä edistysaskelia sosiaalityölle ja sen tutkimukselle sekä sitä 
kautta palvelutoiminnan kehittämiselle. 

Käytäntötutkimuksen pohjavireenä ja filosofisena suunnanantajana on 
toiminut pragmatistinen tieteenfilosofia ja erityisesti John Deweyn ajattelu, 
jossa kokemuksellisen tiedon luonne, käytäntöyhteys ja käytäntörelevanssi 
korostuvat. Myös sosiaalityön pioneeri Jane Addams (1860–1935) piti tärkeänä, 
että tieto oli käytännöllistä, sovellettavaa ja mahdollisimman laajalle jaettua. 
Addams korosti, ettei ”tutkijan velvollisuutena ole tutkia ja havainnollistaa, 
vaan palvella” (Addams 1899, 47).  Ajattelemme, että käytäntötutkimuksen 
tulisi kytkeytyä nykyistä vahvemmin ja juurevasti palvelevaksi tieteeksi. Tämä 
tarkoittaisi yhteistyökumppaneiden ajatusten ja tarpeiden kartoittamista sekä 
kysymistä yhteistyöverkostoilta: Millä tavoin voimme tutkijoina ja opettajina 
palvella? Käytäntötutkimusta tulisi suunnata systemaattisesti ja konkreettisesti 
työkäytäntöjen testaamiseen ja tutkittujen mallien implementointiin.

Sosiaalityön ammatillisen osaamisperustan jatkuva kehittäminen on vahvasti 
yhteiskunnallista vaikuttamista. Ammattilaisten osaamisperustaan vaikuttami-
nen lisää myös asiakkaiden saaman palvelun laatua. Muuttuvassa työelämässä 
ja haastavissa ammattikäytännöissä pragmatistien ajatus tiedon ohjaavasta 
luonteesta toiminnassa on ammattilaisille olennainen. Tiedollisen toimijuuden 
yhteiskunnalliset seuraukset ovat merkittäviä juuri siksi, että inhimilliset toi-
mijat voivat valita, millaiseen tietoon heidän toimintansa perustuu. Ratkaisevia 
ovat ammattilaisten taidot käyttää tutkittua tietoa, tutkia omaa toimintaansa ja 
työskennellä tutkimusperustaisten toimintamallien mukaisesti. •
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II luku 

Digitalisaatio ja sosiaaliala

T ässä luvussa tarkastellaan digitalisaation vaikutuksia sosi-
aalialan tietoperustaan, tiedonhallintaan, asiakastyöhön ja 
asiakkaiden asemaan. Luvun kaksi artikkelia tarkastelevat 
digitalisaatiota eri näkökulmista: tietojärjestelmäkehittä-
misen sekä toisaalta vanhojen ihmisten asioiden ajamisen 
näkökulmasta. Keväällä 2018 seminaarisarjan kolmannessa, 

sosiaalityön tietoperustaa ja digitalisaatiota käsitelleessä osassa pohdittiin myös 
tekoälyn mahdollisuuksia sosiaalialalla. Tämän näkökulman nosti esille 9.5.2020 
edesmennyt tekoälytutkija Timo Honkela, joka piti seminaarissa esitelmän ja 
saneli tätä kirjaa varten myös puheenvuoronsa. Honkela pohti esitelmässään 
sitä, miten koneoppimiseen perustuva aineistolähtöisyys mahdollistaa tekoä-
lyn hyödyntämisen aiempaa monimutkaisempien ilmiöiden havainnointiin. 
Sosiaalialalle tämä avaa monia aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Piritta Wartiainen, Anna Vuori ja Mari Tyllinen käsittelevät artikkelissaan 
digitalisaation mahdollisuuksia sosiaalihuollossa asiakastietojärjestelmän kehit-
tämisen näkökulmasta. Kirjoitus pohjautuu heidän kokemuksiinsa tietojärjestel-
mäkehittämisestä ja käytännön työstä. Käytettävät tietojärjestelmät vaikuttavat 
merkittävästi sosiaalityön ammattilaisten arkeen. Ne vaikuttavat olennaisesti 
tiedon muodostumiseen ja hyödyntämiseen, asiakkaan osallisuuden vahvista-
miseen, yhteistyön mahdollisuuksiin ammattilaisten kesken ja työn käytäntöi-
hin. Digitalisaatio muun muassa laajentaa viestintäkanavia ja asiointiaikoja ja 
mahdollistaa näin paitsi joustavampaa asiointia myös esimerkiksi osallistavaa 
dokumentointia. 

Kirjoittajat kiinnittävät huomionsa siihen, miten merkittävässä asemassa 
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tietojärjestelmät ovat sen suhteen, miten ja missä muodossa sosiaalihuollossa 
tuotetaan tietoa. Myös Timo Honkelan mukaan “uudet dokumentoinnin ja 
tiedon tuottamisen tavat ovat aina muuttaneet myös tietoperustaa, ja näin 
tulee käymään myös tietotekniikan kehityksen seurauksena”. Tietojärjestelmät 
vaikuttavat siihen, mitä tietoa kerätään ja hyödynnetään ja tätä kautta myös 
alan tietoperustaan. Uusissa määrämuotoiseen kirjaamiseen perustuvissa tie-
tojärjestelmissä pyritään myös ohjaaviin työnkulkuihin, jolloin tietojärjestelmä 
vaikuttaa entistä enemmän siihen, miten työtä todella tehdään. Ne voivat ohjata 
työntekijän ymmärrystä asiakkaan tilanteesta tiettyyn suuntaan ja vahvistaa 
päätymistä tietynlaisiin ratkaisuihin. 

Perinteinen tiedon määrämuotoinen koodaaminen ei sosiaalialalla välttä-
mättä kohtaa arjen monimuotoisuutta. Timo Honkela muistutti, että kun sään-
töjärjestelmiin perustuvia, kaavamaiseen toimintaan ohjaavia koneita hyödyn-
netään monimutkaisissa tilanteissa, kuten sosiaalityössä, syntyy kohtia, joissa 
järjestelmä pakottaa logiikkaan, joka ei vastaa todellisia inhimillisiä tarpeita. 
Kun sosiaalityön ilmiöitä verrataan toimintakenttänä esimerkiksi luonnontie-
teisiin, jopa lääketieteeseen, on pidettävä mielessä, että sosiaalityön kenttä on 
näihin verrattuna erittäin monimutkainen. Sosiaalityössä kohdataan väistämättä 
tilanteita, joita ei ole voitu ennakoida järjestelmiä kehitettäessä. Siksi sääntöpoh-
jaisuuden tilalle on kehittämisessä otettava aineistolähtöisyys ja koneoppiminen, 
jossa uudet mahdollisuudet kumpuavat aineistojen runsaudesta.

”Koneoppimisen hyödyntäminen mahdollistaa sen, että voidaan kehittää 
järjestelmiä, joissa inhimillisen toiminnan monimuotoisuus voidaan ottaa huo-
mioon selvästi paremmin kuin aiemmin. Kun datan määrä on valtava, saadaan 
esille monimuotoisuutta sääntöjen ja yleistysten sijaan. Näin voidaan ottaa 
huomioon tilannekohtaisuus ja yksilöllisyys kokonaiskuvan lisäksi. Voidaan 
siis kehittää järjestelmiä, jotka ottavat huomioon muuttuvat, yllättävät ja uudet 
olosuhteet ja tilanteet.”

Tekoälyn hyödyntämisessä sosiaalialalla Honkela nosti keskeiseksi läh-
tökohdaksi ihmis- ja aineistolähtöisyyden. Ihmiset eivät ratkaise tilanteita 
koneen tapaan vain muutamien yksittäisten asioiden perusteella, vaan mukana 
on myös kokemusperäinen ja intuitiivinen tieto. Joiltakin osin inhimillistä 
intuitiota lähestyvä tietotekniikka voi auttaa ammattilaisia ja organisaatioita 
ottamaan huomioon ihmisten subjektiivisuuden monimutkaisissa, herkissä ja 
joskus nopeita ratkaisuja edellyttävissä tilanteissa. Tietotekniikkaa voidaan näin 
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käyttää päätösten laadun varmistuksen tukena, ja parhaimmillaan se voi toimia 
avustavina silmäpareina. Tulevaisuudessa ei enää pidä paikkaansa se, että koneet 
tekisivät vain sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään vaan kone oppii kaikesta siitä 
aineistosta, mitä sille annetaan. Koska kone kuitenkin oppii vain aineistosta, se 
ei opi harvinaisia asioita. Siksi jatkossakin vain ihminen pystyy suhteuttamaan 
harvinaisia yksittäistapauksia. 

Honkela ehdotti tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksiksi sosiaalialalla 
vähintään dokumentoinnin nopeuttamista ja sujuvoittamista, tiedonlouhintaa 
asiakastietojärjestelmistä, uusia tapoja kerätä asiakaspalautetta sekä apuväli-
neiden ja tulkkauksen kehittämistä. Tekoälyä voisi käyttää myös päätöksenteon 
tukena: kone voisi esimerkiksi kertoa, milloin ollaan niin harmaalla alueella, 
ettei ratkaisua kannata tehdä vain yhden ihmisen voimin. Kaiken kaikkiaan 
tekoälyn avulla voidaan saada otetta sellaisistakin kompleksisista asioista, joihin 
vanha tietotekniikka ei ole taipunut. Tekoälyn hyödyntäminen sosiaalialalla 
edellyttää lyöttäytymistä yhteen tekoälytutkijoiden kanssa ja sen miettimistä, 
mihin ja miten sosiaalialalla uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Erityisesti 
Honkela tähdensi sitä, että sosiaalialan ammattilaisten tulee tiedostaa erilaisia 
mahdollisuuksia eikä tyytyä vanhoihin, kankeisiin ja kaavamaisiin ratkaisuihin. 

Tulevaisuudessa tekoäly saattaa olla merkittävässä roolissa sosiaalityössä. 
Tällä hetkellä digitalisaatio näkyy kuitenkin voimakkaimmin digitaalisten 
viestintäkanavien käytössä: asioinnin siirtyminen kasvokkaisista palveluista 
sähköiseen asiointiin. Koko Suomen 16–89-vuotiaasta väestöstä 79 prosenttia 
käyttää internetiä useita kertoja päivässä (SVT 2019). Se ei kuitenkaan tarkoita 
vielä automaattisesti loistavia digitaitoja, vaan digipalveluissa asiointi on osalle 
tästäkin joukosta vaikeaa. 

Tämän luvun toisessa artikkelissa Briitta Koskiaho nostaa keskusteluun 
digitalisaation nurjan puolen, digitalisoituvan asioinnin syrjäyttävät vaikutukset. 
Koskiaho tarkastelee artikkelissaan vanhojen ihmisten asioiden ajamista digi-
talisoituvassa yhteiskunnassa. Artikkelin tuore tutkimusaineisto kertoo myös 
koronapandemian vaikutuksista vanhojen ihmisten selviytymiseen ja autonomi-
aan. Koskiaho toteaa, että uusista asiointivälineistä huolimatta digitalisaatio on 
vaikeuttanut monen vanhan ihmisen asioiden hoitamista. Koskiahon mukaan 
dehumanisaatiota on, kun yhteiskunta ei panosta tarpeeksi vanhojen ihmisten 
pysymiseen kansalaisoikeuksiensa piirissä digimaailman hallitsemassa yhteis-
kunnassa. •
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Piritta Wartiainen & Anna Vuori & Mari Tyllinen

Digitalisaation mahdollisuudet 
sosiaalihuollossa asiakastieto-
järjestelmän näkökulmasta

S osiaalihuollon digitalisaatio on viime aikoina tullut ajankohtai-
seksi aivan uudella tasolla. Aiemmin esimerkiksi etävastaanotot 
sosiaalityössä olivat harvinaisia, mutta nyt niistä käydään jo 
vilkasta ammatillista keskustelua. Vaikka kasvokkainen kohtaa-
minen ja käytännön apu ovat usein välttämättömiä, on sosiaali-
huollossa tapahtunut ja tapahtumassa juuri nyt valtava harppaus 

digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä. 
Sosiaalialan asiakastietojärjestelmien digitaalinen tuki työlle on kuitenkin 

vielä puutteellista. 
Tämä selviää sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia kartoittaneesta 

tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin alkuvuonna 2019 yleisesti käytössä olleita 
asiakastietojärjestelmiä (Ylönen ym. 2020). Näissä tietojärjestelmissä sosiaa-
lialan ammattilaiset kokivat puutteita jopa rutiinitehtävien suorittamisessa. 
Tutkimuksen mukaan tietojärjestelmät eivät tue tiedonkulkua, monialaista 
yhteistyötä tai asiakkaan ja ammattilaisen välistä viestintää. Tämä ilmenee muun 
muassa siinä, että asiakkaan toimittamia sähköisiä dokumentteja on vaikea hyö-
dyntää järjestelmien avulla. Järjestelmät eivät myöskään auta ammattilaisia asi-
akkuuksien hallinnassa, määräaikojen seuraamisessa tai ajankäytön hallinnassa. 
Myös kokonaiskuvan muodostaminen asiakkaasta on vaikeaa. Tutkimuksen 
mukaan järjestelmistä ei ole apua esimerkiksi asiakkaan läheisverkoston hah-
mottamisessa. Puutteita on myös ajantasaisen ja luotettavan tiedon saannissa 
järjestelmistä.
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Voidaan siis todeta, että monet sosiaalityön tekemiselle keskeiset asiat vaa-
tivat vielä kehittämistä ammattilaisten käyttämissä asiakastietojärjestelmissä. 
Tässä artikkelissa käsittelemme tutkimuskysymyksenä sitä, mitkä ovat digitali-
saation mahdollisuudet sosiaalihuollossa tietojärjestelmäkehittämisen kannalta. 
Tarkastelemme näitä mahdollisuuksia kolmesta eri näkökulmasta: kansalaisen, 
ammattilaisen ja sosiaalihuollon johtamisen. Näkökulmamme asiakastietojärjes-
telmään ja sen ympärille muodostuviin mahdollisuuksiin pohjautuvat kokemuk-
siimme asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämisestä Apotti-hankkeessa1 
sekä käytännön sosiaalityöstä ja sen kehittämisestä.

Digitalisaatio asiakkaan apuna 

Asiakkaan osallisuus ja valtaistuminen ovat sosiaalityön ydintä. Mitä ne 
tarkoittavat sosiaalihuollon digitalisaation kontekstissa? Sosiaalihuollon pal-
veluiden toimintatavat ovat vielä 2000-luvulla perustuneet virka-aikaan ja 
virastokulttuuriin: palvelua tarjotaan arkisin kahdeksan ja kuudentoista välillä, 
työntekijän tavoittaa puhelimitse määrätyn tunnin aikana – tai silloin voi aina-
kin yrittää – ja hakemuksia liitteineen otetaan vastaan vain sosiaalitoimiston 
aukioloaikoina. Leena Tikkalan (2017) mukaan sosiaalityössä kyllä hyödynne-
tään sähköistä asiointia ja teknologioita asiakasdokumentoinnissa, mutta asiak-
kaalla on vähäiset mahdollisuudet osallistua tietoverkon kautta sosiaalihuollon 
tiedonmuodostukseen. 

Monessa viranomaispalvelussa aukioloaikoja on laajennettu iltoihin ja vii-
konloppuun, mutta digitalisaatio tuo kansalaiselle uudenlaisen vapauden asioida 
sosiaalihuollossa haluamaansa aikaan ja haluamallaan tavalla. Kun hakemuksen 
kotipalveluun voi jättää sähköisesti, vaikka aamuyöllä vauvan yösyöttöjen välillä, 

1 Apotti-hanke aloitettiin Uudellamaalla vuonna 2013. Apotin keskeisenä 
tavoitteena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon yksi, alueellisesti 
yhtenäinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan 
kehittämisen ja laadun parantamisen. Apotin keskeisiä toiminnanmuutosalueita 
ovat rakenteinen kirjaaminen, ohjaavat työnkulut, yhtenäiset toimintatavat, 
sähköinen asiointi ja tiedon hyötykäyttö. Apotin ensimmäinen sosiaalihuollon 
käyttöönotto tehtiin Vantaalla toukokuussa 2019.  
 
Olemme työskennelleet pitkään Apotti-hankkeessa sosiaalihuollon ratkaisun 
kehittämisen parissa. Tässä artikkelissa käytämme Apotti-järjestelmää 
ajattelumme tukena ja esimerkkinä sosiaalihuollon digitalisaation edistämisestä 
ja mahdollistamisesta niin ammattilaisen kuin asiakkaan näkökulmista.
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voi aamun tunnin käyttää nukkumiseen eikä puhelinajalle jonottamiseen. 
Iäkkäiden vanhempien puolesta asiointi sähköisesti mahdollistaa tukemisen 
myös etäältä, eikä harvoja lomapäiviä tarvitse käyttää läheisen kanssa palveluissa 
asioimiseen virastoaikoina.  

Kansalaisen mahdollisuudet asioida sähköisesti sosiaalihuollossa ovat viime 
vuosina vaihdelleet palvelusta toiseen ja eroja on myös alueellisesti (esim. 
Hyppönen ym. 2018).  Sosiaali- ja terveysministeriön raportti vuodelta 2018 
(Kauppila ym. 2018) luo hyvin pirstaleisen kuvan sosiaalihuollon sähköisistä 
asiointipalveluista eri puolilla Suomea.

Jonna Ritvasen (2017) mukaan yksi näkökulma sosiaalityön palveluiden 
kehittymiseen on uusien palvelumuotojen synty. Digitalisaatio voi tarkoittaa 
kansalaiselle hyvin erilaisia asioita: internetissä tapahtuvaa sähköistä ajanvara-
usta tiettyyn palveluun, sähköisen hakemuksen tekemistä tietyn palvelun tai tuen 
saamiseksi, ammattilaisen kanssa tapahtuvaa tietoturvallista viestimistä, omien 
päätösten saamista tiedoksi sähköisissä kanavissa tai omien asiakaskertomus-
merkintöjen lukemista sähköisesti. Myös erilaiset itsearvioinnit oman tilanteen 
kartoittamiseksi sekä tarvittavan tuen ja palvelun ohjaukseen ovat esimerkkejä 
digitalisaatiosta. Videokäynti ammattilaisen vastaanotolla on taas esimerkki 
siitä, miten sosiaalihuollossa voi asioida fyysisestä sijainnista riippumatta tai 
liikkumisen rajoitteista huolimatta. Kansalaisen näkökulmasta tärkeää olisi 
erilaisten yksittäisten palvelumuotojen saatavuuden lisäksi niiden kokonaisuus. 
Esimerkiksi Apotin asiakasportaali Maisa luo alueellisesti yhtenäisen sähköisen 
palvelukokonaisuuden, jossa monet ylläkuvatuista asioista ovat saatavilla usean 
Uudenmaan kunnan asukkaille.

Mari Kivistö (2017) pitää sosiaalityön keskeisinä eettisinä haasteina digi-
talisaatiossa asiakkaan informointia sekä aidon suostumuksen saavuttamista, 
yksityisyyden ja luottamuksellisuuden toteutumista, ammatillisen suhteen 
ylläpitämistä, sosiaalityöntekijöiden riittävää osaamista ja asianmukaista doku-
mentointia. Sekä kansalaiselle että ammattilaiselle hyvä tapa toteuttaa asiakkaan 
ja ammattilaisen välistä digitaalista vuorovaikutusta yksityisyyttä ja luottamuk-
sellisuutta kunnioittaen on muiden sähköisten palveluiden oheen sekä suoraan 
ammattilaisten käyttämään asiakastietojärjestelmään integroitu tietoturvallinen 
viestintä. Näin sähköinen viestintä dokumentoituu suoraan muun asiakastiedon 
oheen eikä tapahdu esimerkiksi suojaamattomissa sähköposteissa. 

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien liittäminen tulevaisuudessa Kanta-
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palveluihin on käänteentekevää avoimen dokumentaation näkökulmasta: asia-
kas saa itseään koskevan dokumentaation sähköisesti luettavakseen Omakanta-
palvelun kautta. Kokemus on osoittanut, että avoin, osallistava dokumentointi 
lisää luottamusta esimerkiksi haastavissa lastensuojelun tilanteissa, joissa asi-
akkaan ja viranomaisen intressit saattavat ensi alkuun näyttäytyä vastakkaisina 
(esim. Pyykönen 2012). Osallistavaa dokumentointia voidaan toki tehdä myös 
tulosteiden tai vaikkapa reaaliaikaisesti valkokankaalle heijastettavien merkin-
töjenkin avulla. Digitaalisessa vaihtoehdossa asiakas voi tarkastella asiakirjoja 
myös palveluntarjoajan sähköisessä asiakasportaalissa ja tulevaisuudessa sosiaa-
lityön asiakas voisi ehkä kirjata oman näkemyksensä esimerkiksi asiakassuunni-
telmaan suoraan, eikä tiedon tarvitsisi suodattua työntekijän kautta.       

Vaikka sähköinen asiointi tuo tasavertaisuutta – palveluiden käyttö ei riipu 
esimerkiksi siitä, pystyykö asioimaan palvelussa soittoaikana – se tuo myös 
uusia haasteita. Voiko lapsi asioida sähköisesti, jos hänellä ei ole pankkitun-
nuksia? Voiko palveluissa asioida ilman nettiyhteyttä, älypuhelinta tai sähköä? 
Palveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon on tärkeä tunnistaa myös ne 
palvelut, joissa tulee jatkossakin voida asioida paikan päällä ilman teknologian 
välitystä.

Vaikeuksia aiheuttaa myös tietoturva – mitkä ovat turvallisia sovelluksia 
käyttää sosiaalihuollon ympäristössä? Esimerkiksi nuorten kanssa asioidessa 
erilaisten pikaviestisovellusten kautta viestittely on koettu toimivaksi monissa 
palveluissa, mutta toisaalta työnantaja on voinut muistutella, ettei niiden kautta 
pitäisi lähettää salassa pidettävää asiakastietoa. Käytännössä esimerkiksi lasten-
suojelun työntekijä voi joutua vaikeaan tulkintatilanteeseen, kun koko asiakas-
suhde on salassa pidettävä asia, mutta teini-ikäinen asiakas ei välttämättä reagoi 
perinteisten kanavien kautta tuleviin yhteydenottoihin. Samoin esimerkiksi 
videokäyntejä on voitu toteuttaa erilaisilla sovelluksilla, joiden tietoturva ei vält-
tämättä vastaa asiakastietojärjestelmään rakennetun videokäynnin turvallisuutta 
tai joiden käytöstä ei ainakaan ole selkeitä linjauksia tietoturvan näkökulmasta.

Ammattilainen muuttuvassa toimintaympäristössä 

Teknologian käyttö ja digitalisaatio asettavat sosiaalityön ammattilaiset uuteen 
tilanteeseen. Ne muuttavat perinteistä työelämää ja totuttuja tapoja tehdä työtä. 
Sosiaalityössä on perinteisesti painotettu asiakkaan kohtaamista kasvokkain 
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ja suorassa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa asiakastyötä. Tietojärjestelmät on 
pitkään nähty sosiaalityössä vain tapana kerätä, tallentaa ja arkistoida tietoa. 
Niiden hyödyntäminen vuorovaikutuksellisessa työssä, työn ohjaamisessa, pal-
velun laadun kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa on edelleen vähäistä. 
Muutos edellyttää sosiaalityöltä ketteryyttä ja rohkeutta kyseenalaistaa perintei-
siä tapoja tehdä työtä sekä aivan uudenlaista asiantuntijuutta. Tämän muutoksen 
tueksi tarvitaan tutkittua tietoa, jota on vielä melko vähän. Mari Kivistö ja Kirsi 
Päykkönen (2017) kirjoittavat siitä, miten sosiaalityössä tarvitaan uudenlaista 
tutkittua tietoa esimerkiksi teknologiaan liittyvästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
ihmisten teknologisoituvasta arjesta ja sen sosiaalisista vaikutuksista sekä inter-
netissä toteutuvasta vuorovaikutuksesta.  Jotta sosiaalityö pysyy toimintakykyi-
senä, sen on joustettava ja muututtava ajan mukana (Granholm 2016).

Digitalisaation edetessä tarvitaan myös kriittisyyttä. Teknologia ja digitali-
saatio voivat toimia myös syrjäyttävinä mekanismeina (Kivistö & Päykkönen 
2017). Niin kansalaisten kuin sosiaalityön ammattilaistenkin kyvykkyys toimia 
digitaalisessa maailmassa vaihtelevat. Vastakkainasettelu teknologian hyödyntä-
misen ja kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen välillä ei ole hedelmällistä 
vaan molempia tarvitaan. Parhaimmillaan teknologia voi vapauttaa aikaa 
kohtaamisiin niiden tuen tarvitsijoiden kanssa, joilla ei ole mahdollisuutta tai 
halukkuutta asioida sähköisesti. Lisäämällä sähköisiä palveluja voidaan myös 
saavuttaa entistä suurempi osa väestöstä ja tuottaa palveluita sellaisille asiakas-
ryhmille, jotka eivät saa riittävästi tai tarkoituksenmukaisia palveluita nykyisestä 
palvelujärjestelmästä (mt.).

Sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittäminen ammattilaisten 
työtä tukemaan 

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät vaikuttavat sosiaalityön ammattilaisten arjessa, 
ja niiden tulisi ennen kaikkea tukea ammattilaisia työssään. Susi Salovaara (2018) 
kirjoittaa tutkimuksessaan, että tietojärjestelmien kehittämisessä ei ole kaikilta 
osin onnistuttu. Syynä hän pitää muun muassa sitä, että järjestelmiä on kehitetty 
pitkälti keskittymällä tekniseen toteutukseen sen sijaan, että olisi arvioitu niiden 
vaikutuksia käytännön työhön. 

Marjo Kuronen ja Hannakaisa Isomäki (2010, 200) näkevät digitalisaation 
riskinä suomalaiselle sosiaalityölle sen vahvistaessa järjestelmälähtöisyyttä ja 
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managerialismia samalla, kun suomalaista sosiaalihuoltoa pidetään jo perintei-
sesti melko byrokraattisena.

Tietojärjestelmien kehittämisellä käyttäjälähtöisesti pyritään yleisesti vaikut-
tamaan siihen, että tietojärjestelmät vastaisivat käyttäjien tarpeita ja käyttäjät oli-
sivat niihin tyytyväisiä (ISO 2019). Yksi olennainen osa tätä lähestymistapaa on 
käyttäjien osallistaminen tietojärjestelmien kehitystyöhön. Ammattilaiskäyttäjät 
tuovat kehittämiseen mukaan laajan ymmärryksen omasta työstään, omien yksi-
köidensä työnkuluista ja strategioista. Lisäksi heillä on omien organisaatioidensa 
muu asiantuntijuus käytössään. Sosiaalihuollon tietojärjestelmien osalta tämän 
lähestymistavan käyttämisessä ollaan kuitenkin vielä alkutekijöissä, vaikka 
innostusta kehittämistyöhön osallistumiseen löytyy sosiaalialan ammattilaisten 
joukosta runsaasti (Martikainen ym. 2020). Apotti-hankkeessa tähän epäkoh-
taan on pyritty vastaamaan ottamalla järjestelmän kehittämiseen mukaan satoja 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Myös Saila Huuskosen (2014) ja 
Jenni-Mari Räsäsen (2014, 90) tutkimusten perusteella käytännön työntekijöi-
den mukaan ottaminen järjestelmien kehitystyöhön on tärkeää.

Määrämuotoisuus ja narratiivit

Määrämuotoisen ja narratiivisen tiedon kädenvääntö on sosiaalihuollossa arki-
päivää. Miten paljon tietoa tulee tuottaa tarinallisesti ja miten suuri osa sosiaali-
huollon tiedosta voi olla tallennettuna rakenteiseen muotoon? Tietojärjestelmät 
toimivat merkittävässä asemassa siinä, miten ja missä muodossa sosiaalihuol-
lossa tietoa tuotetaan. Salovaaran (2018) mukaan yksi perheiden kanssa tehtävän 
sosiaalityön kannalta merkittävä havainto on se, että lapsikeskeiseksi kehitetyt 
tietojärjestelmät eivät ota riittävästi huomioon lapsen sosiaalista kontekstia ja 
ihmissuhteita. Tutkijoiden havaitsema huoli liittyy tietojärjestelmän sirpaloitta-
vaan jäsennykseen lapsista ja perheistä. Sirpaloittava vaikutus tulee esiin siinä, 
etteivät tietojärjestelmät tue narratiivista jäsennystapaa asiakkaan tilanteesta. 
Tarinallisuus voisi auttaa työntekijöitä kokonaiskuvan hahmottamisessa, mutta 
tietojärjestelmät jakavat tarinan usein strukturoimattomiksi tiedon palasiksi. 
Tämän takia ammattilaiset ovat käyttäneet tietojärjestelmiä vastoin niiden suun-
niteltua tarkoitusta ja kirjanneet havaintojaan tarinoiden muotoon.

Suomessa aihetta tutkineen Saila Huuskosen (2014) mukaan narratiivinen 
kirjaamisen tapa ei välttämättä tuo esiin parhaalla tavalla asiakkaan koko-
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naisvaltaista tilannetta, eikä nosta esiin sen merkittäviä kohtia sosiaalityön 
kannalta. Olennainen asiakastieto voi myös hukkua pitkien narratiivien sekaan. 
Huuskosen mukaan asiakastietojärjestelmät eivät nykyisellään tarjoa mahdolli-
suuksia tehokkaaseen informaation käyttöön. Asiakastietojärjestelmien puutteet 
näkyvät etenkin siinä, ettei niiden avulla saada helposti kokonaiskuvaa asiakkaan 
tilanteesta, vaan tieto tallennetaan ajallisiin osiin. (Mt.)

Määrämuotoinen kirjaaminen ilmenee tietojärjestelmissä nykyään esimer-
kiksi valmiina valintalistoina ja painikkeina. Niiden avulla voidaan nopeuttaa 
kirjaamiseen käytettyä aikaa ja parantaa kirjaamisen laatua. Toisaalta järjestel-
män toteutuksesta riippuen niiden vaikutus voi olla myös päinvastainen: pitkät 
jäsentämättömät valintalistat tai liian monet painikkeet vaikeuttavat ja hidasta-
vat oikean vaihtoehdon löytämistä tai saavat jopa valitsemaan nopeasti väärän 
vaihtoehdon, jotta työntekijä voi edetä tehtävässään. Merkittävin hyöty määrä-
muotoisesta kirjaamisesta saadaan kuitenkin siitä, että se mahdollistaa tietojen 
nopean löytymisen jälkikäteen, tiedon raportoitavuuden, käyttäjän vähentyneen 
muistitaakan ja tiedon paremman tulkittavuuden. Määrämuotoisesti kirjattu 
tieto toimii järjestelmässä myös laukaisimena, joka ohjaa työnkulkua seuraavaan 
vaiheeseen, mahdollistaa erilaisten sääntöjen toimivuuden ja kirjatun tiedon 
toisiokäytön, esimerkiksi asiakkaan tilanteen koostavalla koontinäytöllä, sekä 
tiedon hyödyntämisen johtamisessa ja tutkimuksessa.

Uudenaikaisissa järjestelmissä myös narratiiviseen muotoon kirjattua tietoa 
voidaan hyödyntää paremmin jälkikäteen. Erilaiset hakutoiminnot mahdollis-
tavat vapaalla tekstillä kirjatun tiedon hakemisen järjestelmästä hakusanoilla. 
Sosiaalihuoltoon kertyy pitkien asiakkuuksien aikana paljon tietoa ja hakutoi-
minnot voivat hyödyttää ammattilaista, kun hän koostaa esimerkiksi lausuntoa 
ja haluaa etsiä järjestelmästä tietyn aihealueen käsittelyyn liittyviä merkintöjä. 

Tietojärjestelmien kehittämisessä tulee pyrkiä löytämään sopiva suhde 
narratiivisen ja määrämuotoisen tiedon tuottamiselle. Molempia tarvitaan 
sosiaalihuollossa. Loppukäyttäjän tulisi kokea tietojärjestelmään dokumentointi 
sellaisena, että hän löytää oikean tavan tuottaa tietoa tilanteesta ja konteks-
tista riippuen sen sijaan, että hänelle syntyy tunne epäjohdonmukaisuudesta. 
Tietojärjestelmien tulevaisuuden visiona voitaisiin pitää loppukäyttäjälle mah-
dollisimman luonnollista kirjaamisen tapaa (esimerkiksi puheeseen perustuvaa), 
jossa tietojärjestelmä muuntaa syötetyn tiedon samanaikaisesti rakenteiseen 
muotoon.
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Vaade määrämuotoisesta kirjaamisesta sosiaalihuollossa tulee laista (Laki 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015). Tähän lakiin perustuen Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt lukuisia määrämuotoisia käsitteitä, asiakas-
asiakirjoja ja luokituksia sosiaalihuoltoon. Kansallisten vaatimusten toteuttami-
nen edellyttää merkittävää muutosta käytössä oleviin asiakastietojärjestelmiin, ja 
nämä vaatimukset tulee huomioida järjestelmien kehityksessä.  Anneli Pohjola 
ja kumppanit (2019) nostavat esiin asiakastiedon hallintaan ja sen valmiisiin 
rakenteisiin liittyvän aiheellisen riskin. Annetut rakenteet voivat lähteä ohjaa-
maan sosiaalityön sisältöä, kaventaa tai jopa rajoittaa sen perimmäistä tehtävää. 
Määrämuotoinen kirjaaminen voi ohjata sosiaalityötä liian mekaaniseen ja suo-
ritekeskeiseen suuntaan. Kirjaamisen rakenteiden tulisi mahdollistaa riittävällä 
tavalla ajan, paikan, yhteisön ja yhteiskunnallisen kontekstin kuvaus. Niiden 
tulisi myös pystyä reagoimaan nopeastikin yhteiskunnan ja yksilön elämänti-
lanteiden muutokseen. (Mt., 42–45). On tärkeää, että tietojärjestelmien kehittä-
misessä sekä kansallisten rakenteiden ja määritysten kehitystyössä olla mukana 
sosiaalihuollon ammattilaisia, jotta näihin riskeihin pystytään vastaamaan. 

Sosiaalityön prosesseja ohjaavat työnkulut 

Tietojärjestelmät on pitkään nähty sosiaalityössä vain tapana kerätä, tallentaa 
ja arkistoida tietoa. Toimintaa ohjaavat tietojärjestelmät tuovat uudenlaisen 
ulottuvuuden sosiaalihuoltoon. Tämä herättää usein kysymyksiä siitä, miten 
tietojärjestelmä voi ohjata sosiaalityön prosesseja ja toimintaa. Salovaaran (2018) 
mukaan tietojärjestelmien ohjaavuutta kannattaisi kehittää tiedonmuodostuk-
sen prosessien tueksi. Tämä edellyttää sosiaalityölle ominaisen tietokäsityksen 
huomioimista tietojärjestelmissä. Sosiaalityössä tieto ymmärretään tilanteit-
taisena ja vuorovaikutuksessa rakentuvana. Tietojärjestelmien tulisi tukea tätä 
tiedon ymmärryksen tapaa ja huomioida sosiaalityölle ominainen tiedon käytön 
monimuotoisuus. 

Järjestelmän ohjaavuus voi olla eri asteista, joko kevyttä tai vahvempaa. 
Kevyttä ohjaavuutta voivat olla muun muassa erilaiset näkymät, jotka avautuvat 
työntekijälle, kun hän alkaa tarkastella asiakkaan tietoja tai avaa esimerkiksi 
uuden käynnin. Näkymät sisältävät erilaisia kirjaamisalustoja, joihin on kerätty 
kulloiseenkin tarpeeseen sopivia dokumentoinnin työkaluja ja kirjaamispohjia. 
Näkymät voivat sisältää myös asiakkaan kokonaistilannetta kuvaavia koonti-
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näyttöjä raportteineen. 
Vahvempi ohjaamisen muoto ovat erilaiset ponnahdusikkunana avautuvat 

suositukset, jotka ohjaavat tai suosittelevat työntekijää toteuttamaan seuraavaksi 
jonkun toimenpiteen. Tätä toiminnallisuutta voidaan hyödyntää myös sosi-
aali- ja terveydenhuollon välisissä työnkuluissa. Esimerkiksi jos lääkäri tapaa 
vastaanotollaan raskaana olevan potilaan, jonka alkoholin käyttöä arvioivan 
AUDIT-testin tulos ylittää huolestuttavan rajan, järjestelmä voi ohjata lääkäriä 
ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekoon. 

Vahvin ohjaamisen muoto ovat järjestelmän ohjaavat, vaiheistetut työnkulut 
(esim. wizard-tyyppiset) ja erilaiset tehtävälistat. Tehtävälistat sopivat erityi-
sesti sosiaalihuollolle tyypillisten, ajallisesti pitkien lakisääteisten prosessien 
toteuttamiseen, kuten lapsen huostaanottoon, iäkkään henkilön sijoittamiseen 
asumispalveluihin ja palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseen. Tehtävälistaan 
voidaan määritellä tehtäviä, joita työntekijän tulee suorittaa prosessin aikana. 
Tehtävälistan avulla voidaan ohjata työntekijää siinä, mitä hänen tulee tehdä pro-
sessin aikana, vähentää muistin varassa olevaa tekemistä, yhtenäistää tapaa, jolla 
tietty prosessi halutaan organisaatiossa toteuttaa ja parantaa asiakkaan saaman 
palvelun laatua.  Tehtävien toteutumista pystytään myös raportoimaan. Tämä 
mahdollistaa organisaatiolle prosessien toteutumisen paremman seurannan. 

Vaikka sosiaalihuollossa ei ole terveydenhuollon kaltaisia Käypä hoito -suo-
situksia, niin sosiaalihuollon prosesseja ohjeistetaan muun muassa lainsäädän-
nön, erilaisten organisaatioiden omien ohjeistusten ja kansallisten käsikirjojen, 
kuten Lastensuojelun käsikirjan avulla. Parhaimmillaan tietojärjestelmä voi 
tuoda nämä ohjeistukset yhteen ja tukea ammattilaista ja organisaatiota niiden 
soveltamisessa ja palveluiden laadun kehittämisessä.  

Tiedolla johtaminen 

“You can have data without information, but you cannot have information without 
data.” Tämä lainaus on peräisin Daniel Keys Moranilta2 ja sitä käytetään yleisesti 
kuvaamaan tietotekniikan mahdollistamaa Big Datan analysointia. Lainausta on 
hyödynnetty myös organisaatioiden muutosjohtamisen ja tietoon perustuvan 
johtamisen kehittämisessä. Organisaatioiden laadun takeena voidaan pitää sitä, 

2 Daniel Keys Moran on amerikkalainen tietokoneohjelmoija ja 
tieteiskirjailija https://danielkeysmoran.blogspot.com/

https://danielkeysmoran.blogspot.com/
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että johtajien saama informaatio perustuu luotettavaan tietoon ja johtajat käyttä-
vät saamaansa tietoa ratkoessaan ongelmia ja tehdessään päätöksiä (Leroy 2017, 
116). Steven VanWieren (2017) puhuu siitä, miten informaatio, joka ei perustu 
tietoon, on vain arvausta. Tämä pätee myös sosiaalihuollon johtamiseen. Jotta 
sosiaalihuoltoa voidaan johtaa, tarvitaan asianmukaista ja ajan tasalla olevaa tie-
toa sosiaalihuollon ja -työn arjesta. Tiedon rakenteinen tallentaminen on edelly-
tys sille, että sosiaalityössä syntynyt tieto saadaan tietojärjestelmistä raporteiksi 
ja erilaisiksi graafisiksi ja visuaalisiksi tietoa kokoaviksi esityksiksi. Tiedolla 
johtaminen edellyttää määrämuotoista tietoa kansalaisten palvelutarpeista, 
esimerkiksi palveluun hakeutumisen ja asiakkuuden syistä sekä pitkittäistietoa 
eri interventioiden yhteydestä erilaisiin palvelupolkuihin ja lopputulemiin. 
Asiakkuuden lopettamisen syynä ”päättynyt palveluntarve” kertoo aivan eri 
asiasta kuin siirtyminen korjaavien palveluiden piiriin.  Toisaalta tarvitaan tietoa 
myös siitä, miten asiakkuudet ja palveluntarpeet jakautuvat palvelurakenteessa 
eri yksiköihin sekä miten ne jakautuvat maantieteellisesti. 

Jonna Ritvasen (2017) mukaan sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi, laadun 
varmistaminen ja sosiaalityön näkyväksi tekeminen edellyttävät sosiaalityön 
prosessien kehittämistä. Teknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti vai-
kuttavuuden kuvaamiseen ja mittaamiseen. Esimerkiksi tietoa sosiaalityön 
työmenetelmien toimivuudesta voidaan käyttää hyväksi tutkimuksessa ja 
palveluiden suunnittelussa. Nykyaikaiset tietojärjestelmät mahdollistavat eri-
laisten vaikuttavuuden mittareiden sisällyttämisen tietojärjestelmiin ja niiden 
reaaliaikaisen seurannan. Jotta tietojärjestelmiin kertyvää tietoa saadaan hyö-
dynnettyä, edellyttää se sosiaalihuoltoa johtavilta ammattilaisilta halukkuutta 
käyttää asiakastietojärjestelmää systemaattisesti johtamiseen ja palvelujen 
kehittämiseen. Sosiaalihuollon organisaatioissa tarvitaan yhä enemmän sellaisia 
analyytikoita, jotka osaavat seurata ilmiöitä ja ennustaa tulevaisuudennäkymiä 
tietoperustaisesti.

Mari Kivistön ja Kirsi Päykkösen (2017) mukaan digitalisaation hyödyntä-
minen sosiaalityön makrotasoilla on lisääntynyt (esim. Hill & Ferguson 2014, 2). 
Esimerkiksi rakenteellisella sosiaalityöllä tuotetaan tietoa suoraan asiakasraja-
pinnasta. Näin saatua tietoa voidaan hyödyntää sosiaalisten ongelmien ehkäise-
misen ja korjaamisen lisäksi laajemmin sosiaalipolitiikkaan sekä lainsäädäntöön 
vaikuttamiseksi.

Sähköiset asiakasportaaleihin rakennetut arviointilomakkeet ja muut mit-
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taristot lisäävät myös kansalaisen omia mahdollisuuksia osallistua saamansa 
palvelun vaikuttavuuden arviointiin oman hyvinvointinsa kehittymisen näkö-
kulmasta. Tämä tekee asiakkaan tilanteessa tapahtuneet muutokset aiempaa 
näkyvämmiksi ja tuo lisää työkaluja ammattilaiselle asiakkaan kanssa tehtävän 
muutostyön tueksi. Tällä tavoin digitalisaatio vahvistaa myös sosiaalityön 
mahdollisuuksia vaikuttaa meneillään oleviin muutosprosesseihin sosiaalityön 
tavoitteiden mukaisesti (Ritvanen, 2017). 

Pohdinta

Digitalisaatio on viime vuosien aikana tehnyt ison loikan eteenpäin myös 
sosiaalihuollossa. 

Sähköisten asiointitapojen tarpeellisuus ja hyödyt on alkuun nähty erityisesti 
niillä alueilla, joissa etäisyydet asiakkaan ja ammattilaisen välillä ovat suuret. 
Sosiaalihuollon digitalisaation eturintamassa ovat toimineet useat Lapin alueen 
digisosiaalityön hankkeet (Poske 2020). Tällä hetkellä digitalisaation hyödyt 
ymmärretään laajemmin kuin palvelujen entistä helpomman saavutettavuuden 
näkökulmasta. Digitalisaation avulla pystytään kehittämään kokonaan uusia 
palvelumuotoja ja tuomaan apua myös niille aloille, joissa ammattilaisten saa-
tavuuden ongelmat ovat arkipäivää. Hyvin toimivat sähköiset palvelut voivat 
vapauttaa ammattilaisresursseja niille, jotka eniten tarvitsevat kasvotusten 
tapahtuvaa ohjausta, tukea ja hoivaa. 

Digitalisaation mahdollisuuksia sosiaalihuollossa voidaan tarkastella esi-
merkiksi käytetyn toiminnallisuuden tai toisaalta hyödyn saajan kautta. Samalla 
toiminnallisuudella voi olla erilaiset hyödyt kansalaiselle, ammattilaiselle ja 
johtamiselle, mutta sama keino – esimerkiksi asiakasportaali – voi kuitenkin 
hyödyttää kaikkia. (Ks. taulukko 1.)  

Kansalaisten arki ja asioiden hoitaminen on siirtynyt pitkälti sähköisiin 
asiointikanaviin. Kansalaisten arjen sähköistyminen on vääjäämättä tapahtunut 
etupainotteisesti sosiaalihuollon digitalisoitumiseen verrattuna. Kivistön ja 
Päykkösen (2017) mukaan digitalisaatio on väistämättä keskeinen yhteiskuntaa 
muuttava prosessi, eikä ole yhdentekevää, millainen suhde sosiaalityöllä on 
siihen. Tietojärjestelmät ja niihin integroidut sähköiset asiakasportaalit ovat 
merkittävässä asemassa sähköisten palvelujen edistäjinä sosiaalihuollossa. 
Ammattilaisen ja kansalaisen välisen vuoropuhelun tulee olla mahdollista tieto-
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Toiminnallisuus Kansalaisen 
näkökulma

Ammattilaisen näkökulma Johtamisen 
näkökulma

Sähköinen 
asiakasportaali 

Osallisuus omiin 
asiakirjoihin

Tietoturvallinen vies
tintä ammattilaisen 
kanssa

Erilaiset sähköi
sen ajanvarauksen 
mahdollisuudet

Etävastaanotot

Aidosti osallistava 
dokumentointi

Tietoturvallinen viestintä asi
akkaan kanssa

Asiakkaan sähköisesti täyttä
mät hakemukset vähentävät 
päällekkäisen dokumentoin
nin tarvetta

Tavoitettavuus ja tehokkuus 
paranevat

Kansalaisen tekemät 
itsearviot, hakemukset 
ja yhteydenotot tuovat 
rakenteista tietoa pal
velutarpeiden syistä ja 
määristä

Toiminnanoh
jauksen ja pää
töksenteon tuen 
prosessit asia
kastietojärjestel
mässä

Tasalaatuisempi 
palvelu

Erilaisten hyvien käytäntö
jen tuleminen ohjaaviksi 
asiakasprosesseihin 

Määräaikojen automaattinen 
valvonta 

Työkuormituksen hallinta

Tutkimukseen, näyt
töön ja/tai strategioi
hin perustuvien käy
täntöjen tuominen 
toimintaa ohjaaviksi 
herätteiksi ammatti
laisen päivittäiseen 
työhön

Asiakastietojär
jestelmään liite
tyt videokäynnit

Mahdollisuus asioida 
fyysisestä sijainnista 
riippumatta; mat
koista säästetty aika

Uudenlainen tasaver
taisuus ammattilai
sen kanssa – ollaan 
neutraalissa tilassa 

Matkoihin/siirtymiin käytetty 
aika säästetään

Taloudellisten vaiku
tusten arviointi

Tekoäly, 
koneoppiminen

Palveluun hakeutu
misen keskustelut 
digitaalisen asiakas
palvelijan kanssa

Rakenteisen tiedon auto
maattinen muodostaminen 
kirjoitetusta tai puhutusta 
narratiivista

Työnkulkujen ehdotukset kir
jatun narratiivin ja muun tie
don pohjalta

Riskien ja eri interven
tioiden vaikuttavuuden 
ja todennäköisten hyö
tyjen analysointi

Ennustettavuus tule
vassa palvelujen tar
peessa väestötasolla 
pohjautuen palvelujen 
käyttöön 

Taulukko 1. 
Esimerkkejä erilaisista näkökulmista digitalisaation 
mahdollisuuksiin sosiaalihuollossa
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turvallisia sähköisiä asiointikanavia käyttäen. Kansalaisten näkökulmasta sosi-
aalihuollon digitalisaatiossa vaikeuksia aiheuttaa sähköisten asiointimuotojen 
moninaisuus ja pirstaleisuus. Digitalisaation kehittymisen tueksi tarvitaankin 
kansallista ohjausta sekä riittävän monipuolista, systemaattista tutkimusta. 
Sosiaalihuollon myöhäisen digitalisoitumisen etuihin voidaan toisaalta katsoa 
se, että menetelmät ja tekniikka ovat alusta alkaen kehittyneempiä kuin monella 
muulla alalla. Sosiaalihuollon ammattilaisten asenteet ja valmiudet ovat kui-
tenkin merkittävässä roolissa siinä, miten nopeasti teknologia saadaan aidosti 
sosiaalihuollon työvälineeksi ja kehittymisen ajuriksi. 

Digitalisaation eteneminen ja tiedon määrämuotoisuuden lisääntyminen 
sosiaalihuollossa tuovat merkittäviä etuja rakenteellisen sosiaalityön edistämi-
selle kunnissa. Mahdollisuudet yhdistää kansalaisten sähköisesti tuottama tieto 
ammattilaisten tallentamaan määrämuotoiseen tietoon tarjoavat merkittävän 
tietoaineiston sosiaalista raportointia varten. Tämän aineiston oikeanlaisella 
hyödyntämisellä pystytään tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja puuttumaan 
paremmin rakenteisiin, jotka aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja kustannuk-
sia. Kun laadullinen tieto on raportoitavassa muodossa, pystytään datan avulla 
seuraamaan myös erilaisten palvelupolkujen tyypillisiä jatkumoja. Tietoa seg-
mentoimalla voidaan tunnistaa erilaisia asiakkuusryhmiä ja löytää vaikuttavia 
palveluita eri attribuuttien määrittämiin asiakkuustilanteisiin. •
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Briitta Koskiaho                                              

Vanhojen ihmisten asioiden 
ajaminen digitalisoituvassa 
yhteiskunnassa

A rkielämän kommunikaatio tapahtuu entistä enemmän 
tietoteknisesti, ja arjessa selviytyminen vaatii digitaitoja ja 
jatkuvasti uusiutuvien sovellusten käyttämistä. Vanhemmat 
eläkeläissukupolvet eivät ole työssäoloaikoinaan tottuneet 
monipuoliseen tietotekniseen toimintaan, jota nykyään 
sovelletaan kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Vanhojen, kotonaan asuvien ihmisten vaikeuksia hoitaa asioitaan, täyt-
tää kansalaisvelvollisuuksiaan ja toteuttaa kansalaisoikeuksiaan selvitettiin 
vuonna 2018 alkaneessa tutkimusprojektissa, jossa kansalaistutkijat analysoivat 
kokemuksiaan ja tuntemuksiaan asioinnista ja asioiden ajamisen tarpeesta. 
Tutkimuksesta ilmestyi vuonna 2019 tutkimusraportti Ihan pihalla? Vanhat 
ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden 
ajamisen järjestäminen (Koskiaho & Saarinen 2019). Tutkimusta jatkettiin koro-
napandemian aikana keväällä 2020 tiedustelemalla kansalaistutkijoilta, miten he 
selviytyvät uudessa tilanteessa kotikaranteenin aikana.

Tämä artikkeli pohjautuu edellä mainittuun kansalaistutkimukseen, jonka 
ennakko-oletuksena oli, että digitalisaatio on vaikeuttanut vanhojen ihmisten 
asioiden hoitamista, olkoonkin, että se on toisaalta tuonut siihen uusia välineitä. 
Artikkelissa keskitytään asioiden hoitamisen ongelmaan nimenomaan julkisissa 
palveluissa. Aluksi kuitenkin tarkastellaan vanhuspolitiikan kehityslinjoja ja 
vanhojen ihmisten asemaan vaikuttaneita yhteiskunnallisia muutoksia. Kehitystä 
pohditaan dehumanisaation viitekehyksessä.
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Digimaailman ja vanhuuden kohtaaminen

Sosiaalipolitiikka hyvinvointivaltiollisessa merkityksessään vakiintui Suomeen 
toisen maailmansodan jälkeen. Sodan jälkeisinä vuosina tulonjako oli varsin 
tasainen ja elinikä matala. Vielä 1960-luvulla ihmiset elivät keskimäärin kansan-
eläkeikärajaan, 65 vuoteen, asti. Hyvinvointivaltion laajetessa ja talouskasvun 
voimistuessa vanhuuseläkeläisten joukko kasvoi ja elinikä nousi tasaisesti. 
1980-luvulle tultaessa hyvinvointivaltion tärkeimmät aiemmat päämäärät oli 
saavutettu. Elettiin taloudellisesti hyvinvoivaa aikaa. Postmoderni kulttuuri 
kukoisti. Yhtenäiskulttuuri eri ikäryhmien välillä repesi kulttuurisesti ja kulu-
tuksellisesti. Vanhat ikäluokat suurenivat ja alkoivat erottautua työikäisistä 
erillisenä ryhmänä. 

Lama-aika 1990-luvun alussa aiheutti tilapäisesti sisäänpäin kääntymistä 
myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Jo vuosikymmenen lopussa taloudellinen 
tilanne parani ja yhteiskunnan avoimuus ja kansainvälistyminen lisääntyi-
vät. Taloudelliset siteet tiivistyivät ympäri maailmaa ja yhteydenpito laajeni. 
Nykyisistä ikääntyneistä vanhimmat ovat jääneet vanhuuseläkkeelle 1990-luvulla, 
jolloin kehitettiin ensimmäistä kansainvälisen laajenemisen vaihetta tietotek-
niikassa. Cernin tutkijat Genevessä kehittivät kaikkialle leviävän internetin. 
Talouden ja tietotekniikan globaalistuessa tietotekniikan asiantuntijuus siirtyi 
entistä nuorempiin ikäluokkiin. Nuoret ovat avoimia oppimaan nopeasti uusia 
toimintatapoja, joita talouden ja tekniikan kehitys vaatii niin yksityiseltä kuin 
julkiselta sektorilta. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana eläkeläisikäluokat 
alkoivat syrjäytyä rakenteellisesti siitä toiminnan valtavirrasta, jossa työikäiset ja 
sitä nuoremmat ikäluokat elävät. Ratkaisevana tekijänä siinä on tietotekniikan 
soveltaminen kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan (Heselwood & Pritchard 
2019). 

Digitalisaatio levisi tekniikasta taloudelliseen toimintaan, tieteeseen, 
taiteeseen ja muuhun kulttuuriin. Terveyspalveluissa tietotekniikka vietiin 
sisäiseen kommunikaatioon, kirjanpitoon ja lääketieteellisiin operaatioihin. 
Sosiaalipalveluissa on oltu hitaampia. Kun japanilaisille vanhoille ihmisille 
kehiteltiin – omien paikan päällä tekemieni havaintojenikin mukaan – hoiva-
robotteja kotiin ja hoivakoteihin jo 1980-luvulla, niin Suomessa keskustellaan 
vieläkin siitä, onko suotavaa, että robotteja käytettäisiin lähiavustamisessa. 
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Tekoälysovellukset odottavat käyttöönottamista sosiaalialalla, kuten ikääntynei-
den palveluissa. Japanissakaan robottien ja muiden tekoälysovellusten kehitys ei 
ole edennyt odotetusti ikääntyneiden palveluissa (Robertson 2018). Uusi kehi-
tysaalto on kuitenkin alkamassa (The Mainichi 2017; Siripala 2018).

 Kommunikaatio on siirtynyt vaivihkaa digimaailmaan, ja myös asioiminen 
viranomaispalveluissa hoituu nykyään luontevimmin tietoteknisiä välineitä käyt-
täen. Kodinkoneet käynnistyvät etänä, samoin auto pihassa. Yhteiskunnassa sel-
viytyminen vaatii entistä enemmän tietoteknistä välineistöä. Teknistä välineistöä 
ja sen käyttöä omien asioitten ajamiseen on vaikea oppia vanhana, jos lähiympä-
ristö ei tue tätä luontevasti nuorempien sukupolvien opiskelu- ja työympäristön 
tapaan. Digimaailman kulttuuri ja kieli edellyttävät sisällä eikä vain vierailulla 
olemista, kuten vanhojen ihmisten osalta saattaa tapahtua. Tutkimusten mukaan 
suuri osa vanhoista ihmisistä niin Suomessa kuin naapurimaissamme suhtautuu 
varovaisen myönteisesti yleiseen digitalisaatioon, mutta katselee sitä ikään kuin 
vierestä (ks. Koskiaho & Saarinen 2019; Hyppönen & Ilmarinen 2019).

Suomessa ei ole yhtenäistä toimintapolitiikkaa vanhojen ihmisten digimaail-
maan kotouttamiseksi. Viime vuosina on ollut kuitenkin useita arjen digipoli-
tiikkaan liittyviä toimikuntia ja hankkeita. (Ks. esim. KUMOUS-hanke 2020; 
Ritaranta 2018; Digi Arkeen -neuvottelukunta 2018; AUTA-hanke 2017). Uuden 
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on kehittää tätä aluetta, ja periaatteessa 
viraston ylläpitämä Suomi.fi-verkkopalvelu opastaa asioiden hoitamiseen ver-
kossa. Euroopan unioni sai valmiiksi digipoliittisen saavutettavuusdirektiivin 
jo 2016 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102). Direktiivi 
koskee julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta. 
Suomessa direktiivin toimeenpanoa koskevat lait tulivat voimaan vasta 1.4.2019 
(ks. HE 60/2018; Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Käytännössä vanhojen ihmisten digiavustus- ja koulutuspalvelut ovat 
Suomessa järjestöjen toiminnan varassa (Ikäteknologiakeskus 2017; Vanhustyön 
keskusliitto 2020). Kunnat ovat organisoineet sosiaali- ja terveyspalvelujen neu-
vontapalveluja, ja ne myös mainostavat hoitavansa kokonaisvaltaisesti vanhojen 
ihmisten neuvontaa (ks. Koskiaho & Saarinen 2019). Pienillä paikkakunnilla 
harjoitetaan myös naapuriapua. Sosiaali- ja terveyspalvelukokeiluissa on kehi-
tetty neuvontakeskuksia ja neuvontaa tarjoavia liikkuvia palveluyksikköjä.

Sote-uudistuksen ongelmallinen yli kymmenen vuotta kestänyt suunnittelu 
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lienee hidastanut asioiden ajamisen neuvonnan valtakunnallisen järjestelmän 
kehittämistä. Tietotekniikan kokonaisvaltaisen haltuunoton pitäisi tarkoittaa 
sekä yleistä digipolitiikkaa että eri sovellusalojen huomioonottamista yhtä aikaa 
ja käyttäjälähtöisyyttä toiminnan lähtökohtana. Jos näin ei toimita käytän-
nössä, kehityksen jalkoihin helposti jäävät ryhmät syrjäytetään digimaailmasta 
rakenteellisesti.

Digitalisaatio on osa yhteiskunnan teknistaloudellista 
kokonaismuutosta

Se, miten digitalisaatiossa kohdellaan eri väestöryhmiä, ei ole irrallaan 
yhteiskunnan kokonaistalouden ja tekniikan kehityksestä. Siinä vallasta 
taistelevat yksityisen ja julkisen talouden keskinäiset intressit. Kuka johtaa 
kehitystä, mihin kiinnitetään huomiota ja kuinka suhtaudutaan markkinois-
tamiseen tai julkisen sektorin vallan kasvattamiseen? EU on tähän asti ollut 
vaikuttamassa siihen, että jäsenvaltiot ovat siirtäneet taloudellista toimintaa 
(kansainvälisen) yksityissektorin hallintaan. Samalla on painotettu toimijoi-
den itsesäätelyä ja omavalvontaa. 

Tekniikan kehittämisessä suuret megatoimijat ovat saaneet vallan. 
Tietotekniikan kehittämisessä painottuvat uudet osa-alueet: tekoäly, älykkäiden 
laitteiden tuottaminen (kuten esineiden internet ja robotit) ja erilaiset alustat 
(kuten pilvitallennus ja sosiaalinen media) (Hyvärinen & Parviainen 2018; 
Nogarede & Støstad 2020; The ROSE Project 2020; Työ- ja elinkeinoministeriö 
2017). Taloudellisen toiminnan tavoitteena on saada mahdollisimman suuri 
markkinaosuus oman yrityskonsernin haltuun. 

Kuinka merkittävä kohderyhmä 75 vuotta täyttäneet ovat tässä kehittä-
mistyössä? Vanhojen ryhmä kilpailee yhteiskunnallisesti nuorempien väes-
töryhmien tarpeiden ja intressien kanssa myös digikuluttajina. Kun valta on 
yksityisellä sektorilla, vanhojen ihmisten tarpeet ja intressit häviävät kilpailussa. 
Jos julkisella sektorilla olisi enemmän valtaa, tekniikan kehittämisessä otet-
taisiin todennäköisesti paremmin huomioon myös vanhat ihmiset. Tekniset 
ratkaisut voisivat, ainakin teoriassa, olla käyttäjälle nykyistä yksinkertaisempia 
ja helpommin omaksuttavia. Tekniikan kehittäminen pitäisikin törmäyttää 
demokraattisen yhteiskunnan perusongelmien kanssa – sen kanssa, millaisia 
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uhkia yhteiskunnan muutokset aiheuttavat kansalaisten oikeuksille, tasa-arvoi-
suudelle, turvallisuudelle ja vapauksille (Nogarede ja Støstad 2020).

Vanhojen ihmisten sivuun jättäminen: dehumanisaatio 

Kansalaistutkimuksessa käytämme vanhuuseläkkeellä olevista 75 vuotta täyttä-
neistä ja sitä vanhemmista nimitystä vanhat. Puhumme vanhoista tai vanhoista 
ihmisistä vastapainona nuorille tai nuorille ihmisille. Vanhus tuntuu peräti 
vanhanaikaiselta nimitykseltä. Ikääntyvistä ja ikääntyneistä puhutaan, kun 
halutaan erottaa ”nuoret” eläkeläiset vanhemmista. Viime aikoina varsinkin 
poliittisessa puheessa on yleistynyt käsite ikäihmiset, joilla ymmärretään 70 
vuotta täyttäneitä. 

Vanhojen sivuun jääminen, toiseuteen vaipuminen, voi olla tahatonta tai 
tahallista. Siinä voi olla myös rakenteellisia piirteitä, kun yhteiskuntaa muute-
taan siten, että jokin väestöryhmä jää kehityksestä irralliseksi, ei pääse kiinni 
sen ytimeen. Kun osa ihmisistä joutuu yhteiskunnan laidalle muita huonom-
paan asemaan, puhutaan sosiaalisesta, kulttuurisesta tai taloudellisesta syrjäy-
tymisestä tai syrjäyttämisestä. Sivuun jääminen voi olla tahatonta silloin, kun 
yhteiskunnassa muutetaan perustoimintoja olettaen, että kansalaiset omaksuvat 
uuden ajattelu- ja toimintatavan ikään kuin itsestään. Liikenneväylien kulku-
reittejä vaihdetaan, sairaaloita uudistetaan ja koulutusjärjestelmää muutetaan. 
Jossain asiassa sivuun jääminen voi koskettaa niitäkin, joiden resurssien muuten 
katsotaan olevan kunnossa.

Vanhat ihmiset sopeutuvat uudistuksiin kuka nopeammin, kuka hitaammin. 
Tietotekniset muutokset vaativat kuitenkin kokonaan uudenlaista ajattelua ja 
toimintatapaa, jatkuvaa uuden oppimista. Sivuun jääminen voi johtaa vähitel-
len myös kulttuuriseen syrjäytymiseen. ”Vanha höppänä” ei opi yksinkertaisia 
temppuja. Tutkimuksessamme kävi myös ilmi, että esimerkiksi monet vähän yli 
50-vuotiaat käyttivät vielä tavallista kännykkää, eivät älykännykkää. Miten he siis 
voisivat opettaa omia, yli 75-vuotiaita vanhempiaan uuden tietotekniikan koko 
ajan muuttuville tavoille?

Sosiaalipsykologian käsite dehumanisaatio tarkoittaa suhtautumista johon-
kin ryhmään sitä mitätöiden, vieroksuen, torjuen tai jopa vihamielisesti (Haslam 
2006; Brennan 1995). Pahimmassa tapauksessa ryhmän jäsenille voidaan tehdä 
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mitä vain, hylätä vaikka kuolemaan. Tämä voi tapahtua tahtoen mutta myös 
tahtomatta, kun kohdeväestön olosuhteisiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 
Dehumanisoivan kohtelun kohteena olevan ihmisarvo on koetteella tai sitä ei 
edes myönnetä. 

Dehumanisaation käsitettä voi venyttää koskemaan myös niitä suomalaisia 
vanhoja ihmisiä, joille esimerkiksi pandemian tullessa ei osoiteta ihmisarvon 
säilyttämiselle tarvittavaa lisätukea ja suojelua. Hoitokoti suljetaan vierailijoilta 
ja ulos menolta. Samaan aikaan henkilökuntaa ei suojata tarpeeksi tartuttamasta 
asukkaita eikä sitä testata säännöllisesti, jotta varmistettaisiin, etteivät vanhat 
ihmiset saa tartuntaa. Yhtäkkinen henkinen ja fyysinen eristäminen voi olla 
hoivakodin asukkaalle kohtalokasta. Pelkkä sulkeminen oman huoneen rauhaan 
ei riitä (Forskning.se 2020). Asukkaitten käytössä ei useinkaan ole edes yksin-
kertaisia tietoteknisiä välineitä, jotta he voisivat pitää yhteyttä ulkopuolisen 
maailman kanssa. Vuoden 2020 pandemia paljasti myös sen, miten huonosti 
osattiin käyttää hyväksi joka kunnassa olevaa tietoteknistä asiantuntijaryhmää 
vanhojen ihmisten tilanteen parantamiseksi. Julkisen sektorin heikkous on rea-
goinnin hitaus ja yksityisen sektorin se, että Suomessa kuntien kanssa tehdyissä 
palvelujen tuottamissopimuksissa ei ole varauduttu yhtäkkisiin tilanteiden 
muutoksiin. Voittoa tavoitteleva yritys ei panosta varoja muihin kuin sovittuihin 
tarkoituksiin.

Dehumanisaatio voi olla myös välttämättömän tekemättä jättäminen toisen 
ihmisen hyväksi. Riskiryhmät tarvitsevat tulevaisuudessa suojaustoimia entistä 
enemmän uusien uhkien varalta. Digitaaliset apuneuvot voivat toimia tär-
keässä roolissa, kun pelastetaan vanhoja ikäryhmiä jäämästä muiden jalkoihin. 
Vanhuspolitiikka on uudistamisen tarpeessa. Uhat eivät enää ole totuttuja talou-
dellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia. Toimimatta jättäminen ilmentää 
yhteiskunnan kyvyttömyyttä pitää huolta sivuun jääneiden ryhmien oikeuksista.

Dehumanisaatiota on, kun yhteiskunta ei panosta tarpeeksi vanhojen 
ihmisten pysymiseen kansalaisoikeuksiensa piirissä digimaailman hallitsemassa 
yhteiskunnassa. Asioita hoidetaan yhä enemmän tietotekniikan avulla, ja muut 
tavat hoitaa asioita ovat käyneet hyvin vaivalloisiksi tai ne puuttuvat kokonaan. 
Digiosallistumisen vaikeus on muuttunut sosiaaliseksi ongelmaksi tai vielä laa-
jemmaksi sosiaaliseksi kysymykseksi (Tönnies 1989). 

Yhteiskunta on aiemmin tottunut vastaamaan sosiaaliseen kysymykseen 
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sosiaalipoliittisin toimin. Mitä toimia vaaditaan nyt, jotta ehkäistään tietoteknii-
kan kehityksen ja laajenemisen negatiiviset vaikutukset haavoittuviin ryhmiin?

Toistaiseksi on tehty rakenteellisia uudistuksia, kuten koulutettu asian-
tuntijoita ja suunniteltu tukitoimia julkisen sektorin tai kolmannen sektorin 
toteutettaviksi. Järjestöjen toimintaa on laajennettu, ja tähän tarkoitukseen myös 
yksityisiä yrityksiä on tuettu julkisista varoista. Käytetyt keinot ovat kuitenkin 
jääneet vajavaisiksi, sillä eniten apua tarvitsevia ei ole tavoitettu. Monet vanhat 
ihmiset on jätetty vaille vahvaa uusien digivälineiden tuntemusta. Katse on nyt 
kääntynyt eri toimijoiden kumppanuuksien kehittämiseen (esim. Britanniassa, 
ks. Heselwood & Pritchard 2019; Saksassa, ks. Besser leben 2020; ks. myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/2102).

Sivuun jäämisen torjunta 

Sivuun jäämistä voidaan yrittää estää monin tavoin esimerkiksi lähipiirikontak-
teilla, opastuksella ja neuvonnalla sekä itse tekniikan ja vanhojen ihmisten asioi-
den ajamisen tapojen muuttamisella. Suuri merkitys on vanhan ihmisen omalla 
kunnolla, asenteilla ja ennakko-odotuksilla. Erityisryhmien avuksi kehitetyt 
tekniset apuvälineet, kuten näkövammaisten puheohjauksella toimivat ohjelmat 
(Ruokonen 2019), voivat soveltua laajemmin vanhojen ihmisten käyttöön.

Eläkkeelle jääminen on monimuotoistunut. Osa jää työkyvyttömyys- tai var-
haiseläkkeelle ja vain osa jatkaa työelämässä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle, kun 
aiemmin pidettiin tarkkaan kiinni työntekijöiden eläkeikärajasta. Eläkeläinen voi 
myös jatkaa entisessä työpaikassaan tai siirtyä pienyrittäjäksi taikka konsultiksi, 
kuten asiantuntijatehtävissä tehdään. Yrittäjät jatkavat työtään usein pitkälti yli 
eläkeiän. Tehdään myös osapäivätöitä, hoidetaan lapsenlapsia tai omistaudutaan 
jopa kokopäiväisesti vapaaehtoistehtäviin. Kosketuspinta ja valmius omien 
asioitten ajamiseen on erilainen elämänolosuhteista ja kontakteista riippuen. 

Vanhojen ihmisten elämänolosuhteet vaihtelevat niidenkin kohdalla, jotka 
asuvat omassa kodissaan ja huolehtivat asioistaan enimmäkseen itse. Toiset huo-
lehtivat vielä omatoimisesti itsestään, toiset tarvitsevat jo tukea. Omaan rauhaan 
vetäytyneillä on vähemmän virikkeitä opiskella asioiden hoitamisessa tarvittavia 
digivalmiuksia kuin niillä, jotka ovat yhteydessä digimaailmassa surffailevien 
nuorten kanssa tai jatkavat työelämässä eläkeiän jälkeen. Erityisen poikkeuksen 
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muodostaa vanha ihminen, joka on toiminut tietotekniikan asiantuntijana tai on 
siitä erityisesti innostunut. Omat taloudelliset ja koulutukselliset resurssit sekä 
terveydentila on myös otettava huomioon. 

Työelämässä tietotekniikkaa hyväkseen käyttänyt voi kuitenkin jäädä 
nopeastikin jälkeen kiivaasta digimaailman kehityksestä. Kompleksisoituneessa 
yhteiskunnassa voi olla vaivalloista hoitaa ja ajaa omia asioitaan. Vaaditaan huo-
mattavaa ponnistelua, että pitkään eläkkeellä olleet pysyvät mukana viranomais- 
ja yksityisen asioinnin siirryttyä ensi sijassa digimaailmaan. 

Kansalaistutkimus tutkimusmenetelmänä

Edellä kuvatuista lähtökohdista ja ongelmista lähti liikkeelle konkreettinen tut-
kimusprojektimme vuoden 2018 alussa. Peruskysymyksenä oli: Onko tämän päi-
vän vanhoilla eli 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla kotonaan asuvilla vaikeuksia 
hoitaa asioitaan, täyttää kansalaisvelvollisuuksiaan ja saada kansalaisoikeutensa 
toteutetuiksi tässä yhteiskunnassa? Oletetaanhan, että eri ikäluokat hoitavat 
asiansa normaalisti poikkeuksina tähän erikseen kykenemättömiksi todetut. 
Toiseksi haluttiin tietää, miten nämä henkilöt itse jäsentävät omaa tilannettaan 
ja minkälaisiin ongelmiin he ovat joutuneet. Kolmas kysymys oli, miten erilaiset 
viranomaisten tai kansalaisjärjestöjen asiaan liittyvät hankkeet onnistuvat tehtä-
vässään vanhojen omien arvioiden perusteella. Neljänneksi oli aikomus pohtia 
keinoja mahdollisten ongelmien korjaamiseksi yhteiskunnallisin toimin ja tehdä 
suosituksia asiasta. Taustalla oli kysymys siitä, seuraako digitalisaation kulkua 
dehumanisaation haamu, joka uhkaa haavoittuvia ryhmiä, tässä tapauksessa 
vanhoja ikäluokkia. 

Kansalaistutkimus näytti soveltuvan lähestymistavaksi tähän aiheeseen mitä 
mainioimmin. Kansalaistutkimuksessa tieteellisen tutkimuksen tekijöiksi ote-
taan koulutettujen tutkijoiden rinnalle maallikoita. Kansalaistutkijat ovat usein 
mukana koko tutkimusprosessissa sen eri vaiheissa ja vaikuttavat tutkimuksen 
tulkintoihin (Fresa & Justrell 2015; Grünbuch Citizen Science Strategie… 2016; 
Purdam 2014; White Paper on Citizen Science… 2015). 

Ideana oli, että kansalaistutkijoiksi otetaan vain korkeakoulututkinnon suo-
rittaneita. Heillä olisi perusvalmiudet ilmaista itseään kirjallisesti sekä analysoida 
omaa tilannettaan ja tutkimuksen kokonaisuutta selkeästi. Useimmat olivat 
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maisteri- tai tohtoritutkinnon suorittaneita. Koulutettujen henkilöiden selviyty-
misestä asioidensa ajamisessa vanhana ei ole juuri aiempaa tutkimusta. On paljon 
yleisiä oletuksia siitä, että he selviäisivät muita paremmin erityisesti digitalisaati-
ota vaativissa tehtävissä. Toiseus ja syrjäytyminen liitetään sosiaalitutkimuksessa 
yleensä sosiaaliseen ja taloudelliseen huono-osaisuuteen ja oletetaan koulutuk-
sen auttavan ihmisten selviytymistä yhteiskunnassa (Ikäteknologiakeskus 2017). 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vanhojen kohtaantoa tutkittaessa ei perinteisesti 
ole kiinnitetty huomiota vanhojen ihmisten asioiden ajamisen ongelmaan var-
sinaisena tutkimuskysymyksenä. Siihen voidaan viitata epäsuorasti, esimerkiksi 
muuttamisen todetaan tuovan raskaita prosesseja vanhoille ihmisille (Vasara 
2020). Arvatenkin tämä sisältää myös vaativia asioiden hoitamiseen liittyviä 
prosesseja julkisten viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten kansalaistutkimusten perusteella 
saattoi odottaa, että vain vähemmistö osallistujista olisi innokkaita osallistu-
maan kommentointiin ja ehdotusten tekemiseen. Tässä kansalaistutkijat olivat 
kuitenkin koulutettuja ja tottuneita ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla 
toisin kuin kansainvälisissä kansalaistutkimuksissa, ja useimmat osallistuivat 
tutkimusprosessiin aktiivisesti. Kirjoittamista hankaloittivat osittain olosuhteet, 
kuten omaisen hoitaminen, hoidettavan kunnon heikkeneminen tai oma sairas-
tuminen tutkimusprosessin aikana.

Tutkimusprojektissa kansalaistutkijoina toimineet vanhat ihmiset olivat 
kotoisin pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Pohjanmaalta. 
Alaryhmänä oli länsiuusimaalaisten aistivammaisten ruotsinkielinen ryhmä, 
jonka jäsenet asuivat kaikki samassa kaupungissa. Mukana oli myös kaksi 
nuorempaa henkilöä, 72-vuotias ja toinen vielä nuorempi työtapaturman seu-
rauksena jo vuosikymmeniä sitten sokeutunut ja muutenkin vammautunut 
henkilö. Tutkimusjoukossa oli mukana sekä yksin- että kaksinasuvia. Joukkoon 
kuului myös omaishoitajia, jotka toimivat hoidettavan asioiden hoitajina, kuten 
muutama vanhojen ihmisten ystäväkin. Lisäksi tutkimusprojektiin osallistui eri-
laisissa kehittämishankkeissa työskenteleviä hankejohtajia ja vanhojen ihmisten 
asioiden asiantuntijoita. 

Tutkimusprosessi sujui kokonaan sähköpostia käyttäen, joten kansalais-
tutkijoiden joukon tuli olla niin rajallinen (12 henkilöä), että kommunikaatio 
sujui kaikkien kanssa vaivattomasti suomeksi ja ruotsinkielisten kanssa myös 
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heidän äidinkielellään. Mukana olleet asiantuntijat (14 henkilöä) saattoivat myös 
kommentoida projektia sen eri vaiheissa, koska sähköpostien vaihto tapahtui 
kaikkien kesken.

Kansalaistutkijat analysoivat ja raportoivat puolen vuoden ajan omaan tah-
tiinsa kokemuksiaan ja tuntemuksiaan tutkimusaiheesta eli asioinnista ja asioi-
densa ajamisen tarpeesta, toiset hyvin usein, jopa muutaman kerran viikossa, 
toiset harvemmin. Tutkijana analysoin alustavasti kansalaistutkija-aineiston, ja 
kansalaistutkijat saivat analyysin tulokset takaisin arviointeja ja lisäyksiä varten. 
Samoin he saivat kommentoitavakseen hankejohtajien kehittämishankkeiden 
raportit. Sähköpostin välityksellä keskusteltiin tutkimustuloksista ja niiden poh-
jalta laadituista suosituksista sekä koko tutkimusraportista, joka ilmestyi 2019. 

Koronapandemian alussa alkoi julkisuudessa esiintyä näkemyksiä, joiden 
mukaan 70 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien sulkeminen kotikaranteeniin 
lisää digivälineiden käyttöä. Vanhatkin oppivat nyt kommunikoimaan uusilla 
tavoilla ja hoitamaan asioitaan vaivattomasti ainakin tietokonetta, älypuhelinta 
ja tablettia käyttäen. Tämä puhe lisäsi kiinnostusta seurata kansalaistutkijoiden 
käyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia vielä karanteeniaikana keväällä 
2020. Tutkimusta jatkettiin tiedustelemalla kansalaistutkijoilta selviytymistä 
uudessa tilanteessa. Maaliskuun loppupuolella ja huhtikuun alussa 2020 asiaa 
kysyttiin sähköpostitse niiltä 75 vuotta täyttäneiltä kansalaistutkijoilta, jotka 
asuivat vielä kotonaan ja tuloksia tarkennettiin osittain vielä puhelimitse.

Tulokset vahvistavat ennakko-oletuksia sivuun joutumisesta, 
dehumanisaatiosta

Eläkkeelle jääminen näyttää edelleen olevan tapahtuma, joka sysää ihmisen 
sivuun yhteiskunnastaan. Vaatii ponnistuksia pysytellä kaiken sen tiedon ja 
taidon keskellä tai edes reunalla, jota täysi kansalaisuus edellyttäisi yhteiskunnan 
jäseniltä. Tätä havaintoa tukivat kansalaistutkijoiden omat arviot elämästään 
vuonna 2018. Työelämästä oli aikaa jo vähintään kymmenen vuotta, joidenkin 
osalta parikymmentä vuotta. Näytti olevan yleinen pulma pysyä kehityksen 
mukana tai olla kiinnostunut nopeista muutoksista ja niiden mukanaan tuo-
mista vaateista.

Asioiden ajamisen ongelmat kasautuivat kahteen osakokonaisuuteen. Toinen 
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oli asioiminen julkisissa palveluissa eli kanssakäyminen kunnallisten ja valtion 
palveluiden, kuten veroviranomaisten, postin, Kelan tai sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kanssa. Toiseen ryhmittymään kuuluivat yksityiset asiointipalvelut, kuten 
pankissa, kaupassa tai apteekissa käynti ja nettiasiointi yksityisissä palveluissa. 

Julkisista palveluista vaikeimmin hallittavia olivat kunnalliset sosiaalipal-
velut, joiden määrä vaihteli paljon asiakkaan tilanteen mukaan. Esimerkiksi 
omaishoitajan oli vaikea taistella palvelumaksujen suuruudesta, kun asiakkaan 
hoito vaihteli ja maksuperusteet muuttuivat sen mukaan koko ajan. Näyttikin 
siltä, että tapahtumien kirjaukset laahasivat perässä laskutuksessa, jolloin asiakas 
tai omaishoitaja epäili maksavansa liikaa. Mitään keinoa tilanteiden tarkistami-
seen ei näyttänyt löytyvän, kun virkamiehen mukaan ”algoritmit määräävät”. 
Voidaankin kysyä, olivatko hakualgoritmit oikein määritettyjä? Maksujen tar-
kistamisen ongelmallisuus nousi esille muissakin julkisissa palveluissa. Näissä 
taisteluissa vanhat ihmiset ovat se heikompi osapuoli. Erityisesti omaishoitajat 
ja yksin asuvat ovat heikossa asemassa asioidensa hoitamisessa, kun vastapuoli 
on julkinen viranomainen. Tilanne on kärjistynyt suurissa kunnissa siten, että 
viranomaisedustaja vetoaa parametrien erehtymättömyyteen, jolloin asian tar-
kistamiseen ryhdytään vain harvoin. Vanhat ihmiset välttävät oikeustaisteluja. 
Niihin he tarvitsisivatkin todellista asianajajaa sekä algoritmien oikeellisuuden 
arviointiin kokenutta tietotekniikan asiantuntijaa. Tietotekniikasta näyttää tul-
leen suojamuuri asiakkaiden valituksia vastaan.

Asioiden tilan oikaisemiseen vaaditaan tietojen oikaisuyritykseen ryhtyvältä 
huomattavaa asiantuntemusta itse valitettavassa asiassa, lainsäädännön tulkin-
noissa ja tietotekniikassa. Korkeasti koulutettujen vanhojen ihmisten omat kyvyt 
tai voimat eivät näyttäneet tosipaikan tullessa tähän riittävän. Digitalisointi 
vain pahentaa tilannetta, koska viranomaiset voivat nähtävästi vedota siihen, 
että algoritmit eivät voi erehtyä. He eivät katso enää itse olevansa vastuussa 
päätöksistä vaan kone. Toistaiseksi kone ei kuitenkaan toimi yksin nyky-
yhteiskunnassa vaan sille syötetään käsiteltäviä tietoja. Konevastuullisuutta ei 
lainsäädäntö taida vielä tuntea. 

Näyttää myös siltä, että byrokraattinen järjestelmä ei pysty informoimaan 
asiakkaitaan tyydyttävästi, kun tällaisia epäselvyyksiä syntyy. Epätietoisuus 
asioiden hoitamisesta kalvaa asiakasta tai hänen omaishoitajaansa. Korkeasti 
koulutettujen asiakkaidenkaan ei ole mahdollista olla selvillä siitä, miten heidän 
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asioitaan byrokratiassa hoidetaan eikä siitä, miten he voisivat itse ohjata proses-
sia epäselvissä tilanteissa.

Ruohonjuuritason kotipalvelutyöntekijät näyttävät vuodesta toiseen työsken-
televän ainakin suurissa kaupungeissa asiakkaan tai omaisen arvioinnin mukaan 
inhimillisen sietokykynsä rajoissa, paineen ja kiireen alla. Asiakkaat näyttävät 
olevan huolestuneita heitä hoitavien puolesta. Voiko tällöin työn lopputulos olla 
tyydyttävä asiakkaan kokonaishyvinvoinnin kannalta, vaikka työntekijä kuinka 
ahkeroisi? Suomalainen yhteiskunta tekee sosiaalipoliittisia toimia, joilla on hyvä 
tarkoitus mutta jotka eivät vastaa tavoitteitaan kuin osittain työolojen puutteiden 
vuoksi. Siinä on työsuojelulla tehtävää. 

Jos tilanne olisi toinen kuin nyt, henkilökohtaisista avustajista ja lähihoitajista 
voisi kehittää kokonaisvaltaisen auttajajoukon, joka avustaisi myös asiakkaan 
asioiden ajamisessa. Ihmisen ongelmat eivät ole byrokratian sektoriongelmia. 
Hoidettavat asiat liittyvät tuossa elämänvaiheessa usein sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa seurusteluun. Henkilökohtaisen avustajan tulisi kuitenkin tällöin olla 
asiakaslähtöinen ammatti eikä byrokratian palvelija. 

Suomi ei ole yksin digiongelmien kanssa. Koronavirustilanteessa ruotsalaiset 
tutkijat Lundin yliopistosta kirjoittivat 28.4.2020 Sydsvenskan-lehden artik-
kelissaan, että hoivakotien työntekijöistä pitäisi kouluttaa digiopastajia kodin 
asukkaille (Harnett ym. 2020). Tilanne on kärjistynyt koronapandemian aikana, 
kun hoivakotien ovet ovat sulkeutuneet vierailijoilta. Avustajien avulla asukkaat 
pystyisivät pitämään yhteyksiä sukulaisiinsa ja tuttaviinsa, ja kodeissa pitäisi olla 
wifi-yhteydet ja tabletit, jotta asukkaat pääsisivät surffailemaan. Digiopastajille 
pitää antaa mandaatti tässä tehtävässä toimimiseen sekä resursseja. Kunnat huo-
lehtisivat koulutuksesta ja teknisestä tuesta. Tämän uudistuksen pitäisi koskea 
niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita. Toiminta pitäisi sisällyttää hoivakotien 
ydintoimintoihin, tutkijat toteavat. – Voisi ajatella, että digiyhteydenpito siirre-
tään myös kotipalvelun ydintoimintoihin, jolloin tuesta pääsisi osallisiksi myös 
vanhan hoidettavan omaishoitaja. Tämä voi olla yhtä avuttomassa asemassa 
digimaailman suhteen kuin hoidettavansakin. Koronakeväänä Ylen uutisissa 
kerrottiin pienen suomalaisen kunnan kotipalvelutyöntekijästä, joka neuvoi 
asiakastaan videopuhelujen käyttämisessä, joten Suomessa on jo otettu alkuas-
kelia Ruotsin suuntaisesti. Tämän ei pitäisi jäädä vain vapaaehtoisuuden varaan. 
Ruotsin mallin mukaisesti digiopastajien koulutus on askel asioiden hoitamiselle 
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digivälineitä käyttäen. Muutamat yksityiset kotipalveluyritykset Suomessa anta-
vat maksullista asioimisapua digivälineillä asiakkaan kotona muun työn ohessa. 
Siihen ei välttämättä vielä sisälly asiakkaan perehdyttämistä omatoimisuuteen 
vaan toiminta on toisen puolesta tekemistä.

Kommunikaation siirtäminen digimaailmaan sisältää myös kompastus-
kohtia. Vanhat ihmiset ovat tottuneet hoitamaan asioitaan kasvotusten tai 
puhelimitse todellisen henkilön kanssa. Chattailukulttuuriin siirtyminen 
palve luneuvonnassa merkitsee usein kommunikointia piilorobotin kanssa. 
Robotti vastaa sille ennakolta muotoiltuihin kysymyksiin. Vanha ihminen pitää 
vastaajaa persoonana ja voi esittää asiansa kierrellen ja kaarrellen eikä robotin 
edellyttämällä täsmällisellä tavalla. Kysyjä säikähtää, kun robotti ei osaa vastata, 
ja varoo vastedes turvautumasta tällaisiin keinoihin. Asiat jäävät hoitamatta. 
Robottitekniikka ei ole tehtävänsä tasalla puheen ymmärtämisen osalta. 
Suomessa puheentunnistuksessa ollaan vasta alkuvaiheessa toisin kuin suurilla 
kielialueilla (Logistiikan maailma 2019).

Digimaailmaan siirtyminen on monimutkaistanut julkisen sektorin lomak-
keiden sisältöjä ja aiheuttaa ongelmia niiden täyttäjälle. Ahdistusta tuottavat 
lomakkeen kohdat, joista ei pysty siirtymään eteenpäin konetäytössä. Ongelmiin 
joutunut turvautuu paperilomakkeisiin, vaikka se voi olla vaivalloista. Paperisten 
verolomakkeiden saamiseksi on lähdettävä verotoimistoon, joka voi sijaita 
kaukana kotoa. Miksi lomakkeita ei voi tulostaa tietokoneelta, kysyvät monet. 
Viranomaiset eivät nähtävästi tee riittävästi lomakkeen koetäyttämistä, jotta 
erilaiset ongelmakohdat tulisivat esiin ja ne korjattaisiin ennen lomakkeen 
käyttöönottoa. 

Entä sitten, jos ei ole yksin vaan voi turvautua auttajaan, lähipiiriin? Siinäkin 
voi piillä ongelmia, jos yrittää turvautua nuoreen digisukupolveen, joka on kyllä 
näppärä koneiden käytössä mutta, jolla ei ole tuntumaa vanhojen ihmisten 
asioitten hoitamisesta sinänsä. Tietämätön aikuismaallikkoauttajakin voi olla 
ongelmallinen. Kansalaistutkijat pitivät lähiauttamista kuitenkin sinänsä par-
haana keinona asioiden ajamisessa, jos auttaja vain on perehtynyt itse asiaan, 
menettelytapoihin sekä tekniikkaan. 

Oma ”advokaatti” oli ennen kartanonherrojen ja linnanherrojen välttämä-
tön henkilökohtainen apu. Sellaista tarvitsisivat nyt myös tämän päivän vanhat 
ihmiset selviytyäkseen yhteiskunnan vaateista. Huomiota ei voi kiinnittää yksin-
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omaan digitekniikan osaamiseen vaan kokonaisvaltaisesti asioiden ajamiseen. 
Siinä tietotekniikka on vain väline. 

Digiosaamisen ohuus vanhemman sukupolven keskuudessa tuli selvästi esille 
myös tässä kansalaistutkimuksessa, ja näin on muissakin maissa. Ruotsissa 2019 
tehdyssä tutkimuksessa Svenskarna och internet 2019 (Internet Stiftelsen 2019) 
todettiin, että 75 vuotta täyttänyt väestönosa käyttää vähiten internettiä. Toinen 
ryhmä ovat vammaiset. Taustalla on neljä tekijää: tekniikka, motivaatio, valmiu-
det ja käyttö. Jos 80–90-vuotiaat ovat olleet työikäisinä syrjässä tietotekniikan 
käytöstä, heidän mukaan saamisensa edellyttää avustajan käyttöä. Asioiden aja-
minen vaatisi pohjakseen sitä, että on yleensä tottunut käyttämään digilaitteita. 
Tässä voi auttaa kommunikaation harjoittelu digimaailmassa ensin tuttujen kes-
ken esimerkiksi Skypen tai Whatsappin välityksellä. Kun tämä on tullut tutuksi, 
voisi siirtyä astetta vaikeampiin tehtäviin, pohtivat ruotsalaiset. Askel askeleelta 
-politiikka näyttää olevan ruotsalaisten idea vanhojen ikäpolvien opettamisessa.

Lundin yliopiston tutkijat (Harnett ym. 2020) kertovat edellä mainitussa 
artikkelissaan, että eräissä Ruotsin kunnissa on nyt kokeiltu hoivakotien asuk-
kaiden ja heidän läheistensä digitaalisia kokoontumispaikkoja. Kunnista on tätä 
varten lähetetty digitaalista kommunikointia koskevia yksinkertaisia käyttöoh-
jeita omaisille ja hoivakotien henkilökunnalle, ja ongelmissa apua on saatu it-pe-
dagogilta. Lundilaistutkijat esittävät, että digikommunikointi sisällytettäisiin 
mitä pikimmiten kaikkien hoivakotien perustoimintoihin. – Tätä voisi toivoa 
myös suomalaiselta käytännöltä, mutta myös kotipalvelun osalta koko maassa. 
Vain harvat voivat nauttia tällaisista käytännöistä tällä hetkellä Suomessa tai 
Ruotsissa.

Kyselyyn siitä, onko koronapandemian karanteeniaika vaikuttanut kansalais-
tutkijoiden digikäyttäytymiseen ja siihen liittyvään asioiden ajamiseen, vastaus 
oli hyvin yhtenäinen: ei ole vaikuttanut mitenkään. Tämä vastaus on peräisin 
molemmilta kyselykerroilta maalis- ja huhtikuulta 2020.
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Loppupäätelmät ja parannusehdotukset

Kansalaistutkijoiden tilanteiden perusteella voidaan todeta:
Ensiksikin, kansalaistutkijoiden oli vaikea seurata ja valvoa oman asiansa 

käsittelyä julkisten viranomaisten palveluissa. Tilannetta vaikeutti siirtyminen 
digimaailmaan ilman asianmukaista henkilökohtaista tukea. Tähän tehtävään 
tarvittaisiin henkilökohtaista asioiden ajajaa.

Toiseksi, viime vuosikymmeninä yleistynyt ihanne vanhojen ihmisten pysy-
misestä kotona niin pitkälle kuin mahdollista on estänyt uusien yhteisöllisempien 
asumismuotojen yleisen kehittämisen, mikä oli Suomessa hyvällä alulla jo noin 
kolmekymmentä vuotta sitten. Yhteisöllisemmässä asumisessa olisi nykytilan-
netta helpompaa ja luonnollisempaa totuttaa vanhat ihmiset myös digimaailman 
käyttäjiksi ja parantaa entisten käyttäjien tietoja ja taitoja sekä uskallusta. Omassa 
kodissa asumisen ihannointi on yhteydessä siihen mielikuvaan, että vanha 
ihminen on täysi kansalainen loppuun asti ja hoitaa omat asiansa. Vanhetessa 
elämässä tapahtuu kuitenkin muutoksia, jotka edellyttäisivät lisätukea uusa-
vuttomuuden vähentämiseksi. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä kauempana ovat 
yhteiskunnan ydintoiminnot, jotka pakottavat ihmisen luonnostaan oppimaan 
ja ylläpitämään tarvittavia taitoja. Voidaan puhua avusteisesta osallistumisesta. 
Sen tulisi olla yhteiskunnallinen tavoite. Toteuttamistapoja voi olla monia.

Kolmanneksi, viime vuosina lisääntynyt valinnanvapaus sysää vastuun 
vanhalle ihmiselle (ks. Koskiaho 2014). Valinnanvapauteen kuuluu myös digi- 
ja muiden palvelujen runsas tarjonta ja sirottelu ympäri yhteiskuntaa. Kukaan 
kansalaistutkijoista ei ollut käyttänyt hyväkseen erilaisia digineuvontapisteitä ja 
-alustoja. Apu voi olla liian kaukana silloin, kun sitä tarvittaisiin tässä ja nyt. 
Erilaiset paikalliset toimijat pitäisi koota yhteen ja muodostaa paikkakunnan 
keskukseen julkisten ja yksityisten palvelutoimijoiden ja digineuvonnan yhtei-
nen toimipaikka, joka pysyy paikallaan vuodesta toiseen ja josta kaikki asukkaat 
tietävät saavansa neuvoa ja apua. Tällainen malli on käytössä Saksassa, ja se 
toimii hyvin (ks. Koskiaho & Saarinen 2019). Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, 
sitä enemmän hän arvostaa pysyvyyttä. Nämä toimipaikat voisivat antaa sekä 
paikan päällä että puhelimitse erilaista opastusta ja neuvontaa digivälineiden 
käytöstä aina lomakkeiden täytön avustamiseen asti. Vastuu toiminnasta olisi 
julkisella sektorilla. Eri kunnissa on ollut havaittavissa toimia tähän suuntaan. 
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Niistä puuttuu kuitenkin vielä vanhan ihmisen elämän näkökulmasta eri toimi-
joiden yhteen koottu kokonaisuus.

Neljänneksi, vastuuta ei voi jakaa. Kun on kysymys haavoittuvista ryhmistä, 
vastuun pitää olla julkisella sektorilla eikä muilla toimijoilla. Sosiaalipolitiikka 
on saanut alkunsa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden työstä ja hyväntekeväi-
syydestä. Kun työn tulokset kypsyivät ja toiminnat laajenivat, julkinen sektori 
”kaappasi” ne omaksi toiminnakseen. Tämän jälkeen saksalaisessa ja pohjois-
maalaisessa sosiaalipolitiikassa kolmas sektori on toiminut julkisen vallan yhteis-
työkumppanina saaden myös pääosan rahoituksestaan siltä. Uusliberalistisen 
talouspolitiikan ja politiikan tunkeuduttua voimallisesti näihin maihin tällä vuo-
situhannella aiempi hyvin toiminut yhteistyömalli on rikkoutunut. Se pitäisi pai-
kata. Se on ollut sosiaalipolitiikan tavoitteiden toteuttamisen edellytys ja olisi sitä 
vastakin myös tässä käsitellyssä ongelmavyyhdissä. Yksityiset voitontavoitteluun 
pyrkivät yritykset eivät ole yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa 
hyvä vaihtoehto, mutta voivat olla mainio apu. Brittiyhteiskunnan kokeilu Big 
Society -yhteiskuntamallista sosiaalipolitiikan ongelmien hoitamisessa tämän 
vuosituhannen alussa vuosina 2000–2015 antoi tulokseksi sen, ettei sosiaalisia 
ongelmia pidä myöskään jättää paikallisen kolmannen sektorin ja kansalaisyh-
teiskunnan varaan ilman mittavaa tukea. Seurauksena vain on, että hyväosaisten 
yhteisöt osaavat ottaa hyödyn itselleen kansalaisyhteiskunnan vapaasta toimin-
nasta ja heikommassa asemassa olevat kärsivät (Koskiaho 2014).

Viidenneksi, ei pidä ylenkatsoa robotisaation ja tekoälysovellusten mahdol-
lisuuksia helpottaa kotonaan asuvien selviytymistä arkielämässään ja asioiden 
hoidossa (ks. esim. Robotunion 2020; Hyteairo 2020; The ROSE Project 2020). 
Digitalisaation etenemisestä voi koitua myös paljon hyvää. Ongelma on vain 
siinä, että sovellukset pitäisi tehdä ihmislähtöisesti ja nimenomaan vanhan 
ihmisen näkökulmasta. Kone ei myöskään määrää vaan avustaa.

Ne vanhat ihmiset, jotka tällä hetkellä vieroksuvat esimerkiksi älypuhelimen 
käyttöä, eivät ole muidenkaan uusien teknisten välineiden ensimmäisiä käyttäjiä. 
Ne taas, jotka suhtautuvat uteliaasti ja halukkaasti uusiin keksintöihin, voivat 
olla niitä, jotka kannattaisi ottaa avuksi myös ohjelmien kehittämiseen. Näin 
ratkaisuista voisi tulla käyttäjäystävällisiä. Heikoimmin selviytyvien mahdolli-
suuksia parantaisi edellä mainittu ruotsalaisten tutkijoiden esittämä malli, jossa 
sosiaalipalveluiden ytimeen sisällytettäisiin digiperehdyttäminen kommunikaa-
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tion parantamiseksi asiakkaiden ja muun maailman välillä. Mahdollisuuksien 
avaamisen pyrkimys heijastuisi laajemminkin vanhojen ihmisten elämään. 
Digimaailmaan osallistuminen ja asioiden ajaminen sitä kautta tulisi kansalais-
oikeudeksi myös kaikille vanhoille kotonaan asuville eli vanhojen enemmistölle. 
Kysymys ei ole siitä, että vanhat pitää opettaa digitavoille vaan digitapojen tulee 
soveltua vanhoille. Yhteiskunta pitäisi rakentaa niin, että kaikki ryhmät tulevat 
siinä toimeen.

Digitalisaatio ja vanhat ihmiset -kokonaisuus on sysätty nurkkaan odot-
tamaan parempia aikoja. Erilaisin porkkanoin, kuten sinne tänne sirotelluin 
digiopastuspistein, on annettu maistiaisia siitä, mitä elämä voisi olla muutoksia 
pelkäävienkin kohdalla. Terveydellisissä ongelmissa voisi kotirobotille sanoa, 
että tämä ottaa yhteyttä omaan pysyvään terveysneuvojaan, joka tuntee poti-
laansa. Hänen kanssaan neuvotellaan videoyhteyksin. Mukaan otetaan tarvit-
taessa ohjeita antava lääkäri, joka ottaa aina vastaan. Lääkemääräykset menevät 
suoraan apteekkiin ja laboratoriomääräykset laboratorioon. Kotirobotin avulla 
neuvotellaan apteekin kanssa, että se lähettää lääkkeet kotikerrostalon alaker-
taan asukkaan omaan lokeroon, ja laboratorion kanssa, että kiertävä laborato-
rionäytteiden ottaja käy kotona ottamassa näytteet. Muutaman päivän kuluttua 
kotirobotti ottaa yhteyden terveysneuvojaan, ja tilanne tarkistetaan taas vide-
oneuvotteluin. Samankaltaisia yhteydenpitoja voisi olla muihinkin palveluihin. 
Kotirobotti voi toimia asioiden kokoajana ja muistuttajana siitä, mitä pitää tehdä 
ja milloin. 

Yksityiset palvelut saivat koronapandemian ajasta varsinaisen digisysäyksen 
asiakkaiden huomioon ottamisen suuntaan, ja samaa voidaan odottaa julkisilta 
palveluilta. Valtiovarainministeriön Digi arkeen -neuvottelukunta asetettiin 
uudelle kolmivuotiselle kaudelle keväällä 2020.  Siltä voisi odottaa vanhojen 
ihmisten asioiden ajamisen kokonaisohjelman rakentamista. Pandemia-aika 
opetti, mitä on etäyhteydenpito ja -työskentely laajassa mittakaavassa. Ehkä 
valmiudet uuden kehittämiseen ovat nyt paremmat yhteiskunnassa yleensä kuin 
ennen tätä oppituntimäärää, vaikka itse vanhojen elämää asioiden ajamisen ja 
digitalisaation näkökulmasta ei tämä ajanjakso näytä mullistaneen. Tähän tulok-
seenhan tultiin kansalaistutkijoille pandemian aikana tehtyjen uusintakyselyjen 
perusteella.

Palataan lopuksi dehumanisaatioon, joka alkaa yleensä vaivihkaa sysäten 
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jotain väestöryhmää yhteiskunnan keskiöstä sivuun. Yhteiskunnallisen tilanteen 
kärjistyessä jostain syystä ennestään syrjään sysätyistä voi tulla syytösten kohde. 
Koronapandemian aikana suurin kuolleiden ryhmä on muodostunut vanhoista 
ihmisistä. Joissakin maissa, jopa Euroopassa, on alkanut esiintyä ilmauksia 
siitä, että vanhat ihmiset ovat syypäitä koko koronaepidemiaan. Unohduksesta 
seuraa mitätöinnin kautta leimaamista. Näin tapahtuu, jos sosiaalista ongelmaa 
ei tunnisteta ajoissa. Siitä ei saisi muodostua varsinaista sosiaalista kysymystä 
tilanteessa, jossa ei ole voimavaroja sen hoitamiseen. Kolmasosaa väestöstä, 
vanhoja, ei voi jättää tulevaisuudessa syrjään kansalaisoikeuksista tai -velvolli-
suuksista puhumattakaan ihmisarvosta. Näin suurta osaa väestöstä ei voi päästää 
vaipumaan toiseuteen yhteiskunnan kokonaistoimivuudenkaan takia. 

Digiviestinnästä on kuitenkin tullut yhä vaativampaa ja työläämpää. Kuten 
toimittaja Jussi Konttinen (2020) kuvaa, viestikanavia on jo suuri määrä, muun 
muassa Slack, Facebook, Whatsapp, Wilma, Hobbydeed, Skype, VK, Instagram, 
Signal, Twitter, Wechat, Telegram, Franz, Teams, Meet, Moodle, Zoom, Jits. 
”Objektiivisesti ottaen viestintään riittäisi yksi kanava, jossa pystyisi tekemään 
kaikki toiminnot. Sovellusten määrä ei kuitenkaan vähene. Nuoret pakenevat 
yhä uusiin palveluihin, joihin vanhemmat seuraavat perässä”, Konttinen toteaa. 
Vaikka kanavia voitaisiin yhdistää, näin ei tehdä, koska tämä voisi rajata ulos 
osan ihmisistä ja keskusteluista. 

Minkälaiseen todellisuuteen vanhat ihmiset johdatetaan, kun vaadimme, 
että kansalaisoikeuksien vuoksi heillä pitäisi olla samat oikeudet ja myös mah-
dollisuudet osallistua digimaailmaan kuin muillakin kansalaisilla? •
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III luku 

Osallisuus ja demokratia

T ässä luvussa tarkastellaan osallisuutta, sen edellytyksiä ja 
mahdollisuuksia sekä keinoja osallisuuden vahvistamiseen. 
Lisäksi analysoidaan kannustavuudesta ja osallisuudesta käy-
tyjä keskusteluja ja sitä, minkälaisia aktiivisen kansalaisuuden 
odotuksia osallisuuden tavoitteisiin liittyy. Osallisuus on 
yksi keskeisistä julkishallinnon kehittämisen periaatteista ja 

sosiaalityön tavoitteista. Käsitteenä osallisuus on kuitenkin moninainen ja myös 
tämän luvun artikkelit tuovat esille, miten monista näkökulmista osallisuutta 
voidaan lähestyä.

Osallisuuden ja demokratian kysymyksiä käsiteltiin seminaarisarjan neljän-
nessä osassa syksyllä 2018. Seminaarissa puheenvuoron piti myös lastensuojelun 
kehittämisyhteisön Pesäpuu ry:n asiantuntija Helena Inkinen, joka esitteli yhdis-
tyksen osallisuuden edistämistyötä. Siinä lapset ja nuoret toimivat lastensuojelun 
kokemusasiantuntijoina. Palvelujen kehittämisessä kokemustiedolla on arvoa 
erityisesti järjestelmäkeskeisyyden vastavoimana, mutta sen lisäksi sen tulisi 
aina hyödyttää myös kokemusasiantuntijana toimivaa henkilöä itseään. Inkinen 
muistutti myös siitä, että osallisuuden puutetta ei voida paikata palkkaamalla 
yksittäisiä koulutettuja kokemusasiantuntija, sillä osallisuus kuuluu kaikille. 

Sama viesti oli myös Asta Niskalalla, joka kertoi seminaarissa kehittäjäasia-
kastoiminnasta, jota hän analysoi myös artikkelissaan tässä kirjassa. Yhtenä 
lähtökohtana kehittäjäasiakastoiminnassa on ollut se, ettei asiakas tarvitse siihen 
osallistuakseen valmennusta, kuten vertaistyöhön perustuvassa kokemusasi-
antuntijatoiminnassa usein edellytetään. Keskeistä on myös ottaa asiakkaat 
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mukaan koko vaikuttamisprosessiin pelkän tarpeiden ja ehdotusten kuulemisen 
sijaan. Osallisuuden pitäisi toteutua myös silloin, kun pohditaan ratkaisuehdo-
tuksia, tehdään päätöksiä ja arvioidaan tuloksia. Vaikuttamismahdollisuudet 
yhteiskunnassa ovat osallisuuden tärkeä ulottuvuus. Sosiaalityössä tulisi aiempaa 
enemmän rohkaista ja tukea asiakkaita esille tulemiseen ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen.

Anna-Maria Isola, Marko Nousiainen ja Salla Valtari analysoivat artikke-
lissaan erityisesti osallisuuden kokemuksen merkitystä toimintavalmiuksia 
säätelevänä tekijänä sekä osallisuuden kokemusta vahvistavia toimia. He tarkas-
televat hyvinvoinnin rakentumista ja eriarvoisuutta prosessina, jossa resurssit, 
tarpeet, kulttuurisesti saavuttamisen arvoiset asiat ja toimintavalmiudet ovat 
vuorovaikutuksessa toisiinsa. Osallisuuden kokemusta ei vahvisteta vain yksi-
löön kohdistuvin palveluin, vaan tarvitaan esimerkiksi yhteisötyötä ja parempia 
vaikuttamisen alustoja.

Osallisuuden edistämiseen tähtäävää työtä tehdään usein erillisissä projek-
teissa ja hankkeissa. Kanerva Kuokkanen analysoi artikkelissaan kaupunkien 
osallistumishankkeita, joissa tavoitteena on usein syrjäytymisen ja segregaation 
ehkäisy. Kuokkanen tarkastelee artikkelissaan muun muassa hankkeiden tavoit-
teita ja toimijoita sekä hankkeiden tuloksia, jotka näyttäytyvät osin ristiriitaisina. 
Hankkeessa tapahtuva dialogi voi edistää pienin askelin kulttuurinmuutosta 
kaupunkihallinnossa. Toisaalta osallisuuden tavoitteleminen voi jäädä retorii-
kan tasolle, hankemuotoisuus voi estää jatkuvuuden tai segregaation ehkäisyyn 
pyrkivän hankkeen toimijat saattavat olla enimmäkseen hyväosaisia kaupungi-
nosa-aktiiveja. Osallisuushankkeista nouseekin kysymys siitä, ketkä jäävät aktii-
visen asukkaan ideaalin ulkopuolelle. Unohtuuko se, että myös yhteiskunnalla 
on velvollisuuksia asukkaita kohtaan?

Aktiivisuuteen ja velvollisuuksiin liittyvät käsitykset tulevat esille myös kes-
kustelussa sosiaaliturvan uudistamisesta. Luvun viimeisessä artikkelissa Heikki 
Hiilamo analysoi aktiivimallia ja vastikkeellista sosiaaliturvaa koskevia kansa-
laisnäkemyksiä ja pohtii sosiaaliturvan demokraattista kehittämistä. Kysymys 
palautuu ikivanhaan, mutta tänäkin päivänä näkyvissä olevaan keskusteluun 
kunniallisesta ja kunniattomasta köyhästä – siitä, mitä merkityksiä kunnialli-
suuteen ja kunniattomuuteen tänä päivänä liitetään. Osallisuutta käsitelleen 
seminaarin puheenvuoroissa todettiin, että näissä keskusteluissa talouspuheella 
on vahva rooli. Talousviisaiden mielipiteitä kuunnellaan tarkasti empiriasta 
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riippumatta. Nyt sosiaaliturvauudistuksen yhtenä perusongelmana on hyvin 
erilaisten näkemysten yhteensovittaminen, kun osalla keskustelijoista on vahva 
näkemys siitä, että perusturvalla elämisen on oltava riittävän hankalaa, jottei 
ihminen valitsisi sitä vaihtoehtoa. Vaarana on, että väärät käsitykset ja mediassa 
esiteltyjen esimerkkitapausten kaltaiset tarinat ohjaavat päätöksentekoa enem-
män kuin empiirinen tieto. •



· 140 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u



· 141 · S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

Asta Niskala

Kehittäjäasiakastoiminta 
rakenteellisen sosiaalityön 
menetelmänä 

K okemustietoon perustuva sosiaalipalvelujen uudistaminen 
on vahvistunut. Asiakkaat ovat mukana uusien palvelujen 
muotoilussa ja suunnittelussa sekä arvioivat uudenlaisten 
palvelumuotojen toimivuutta. Yhteinen toimijuus palvelujen 
kehittämisessä tähtää ensisijaisesti konkreettiseen muu-
tokseen, jossa asiakkaiden kokemustieto sekä työntekijän 

tieteellinen ajattelu ja kriittisyys voivat tuottaa uudenlaisia palvelukäytäntöjä. 
Tarvitaankin jatkuvaa herkkyyttä sille, miten sosiaalityön toimintakulttuurissa 
luodaan sellaisia menetelmiä, joilla saadaan näkyväksi asiakkaiden ja työnteki-
jöiden kokemuksellinen tieto sekä mahdollistetaan yhteistoiminnallisen tiedon 
syntyminen. Rakenteelliseen sosiaalityöhön liittyy olennaisesti asiakkaiden 
osallisuus heitä koskevan tiedon tuottamiseen, tutkimiseen ja välittämiseen 
päätöksentekoon asti.

Kriittisen sosiaalityön paradigman mukaan sosiaalityön tulee kyseenalaistaa 
yksilökeskeinen vastuuttamisen politiikka sekä rakenteiden tasolla että yksilö-
työssä. Suomessa kriittisen ajattelun periaatteita on viety lainsäädännön tasolle, 
kun rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty sosiaalihuoltolaissa (1301/2014), 
ja rakenteellisen sosiaalityön teoriaperusta on vakiintumassa. Rakenteellinen 
työorientaatio ja kriittisreflektiivinen ammatillisuus ovat välineitä myös kehit-
tämistyössä, koska niiden avulla paljastetaan ja muutetaan niitä yhteiskunnan 
eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. 

Kehittäjäasiakastoiminta on yksi vastaus sosiaalityöstä nousevien epä-
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kohtien näkyväksi tekemiseen ja siihen liittyvän tiedontuotannon tehtävän 
lunastamiseen. Toiminnalla pyritään vahvistamaan asiakkaiden osallisuutta ja 
osallistumista palveluiden suunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä laajemmin-
kin yhteiskunnalliseen toimintaan. Taustalla on humanistinen ideologia, jonka 
mukaan asiakas määrittyy sosiaalityössä aktiiviseksi, toimivaksi, tietoiseksi 
ja osallistuvaksi. Konkreettisesti sosiaalipalveluissa sama ideaalinen asiakas 
määrittyy edelleen yleensä ongelmakielen kautta. Asiakas mielletään vielä nyky-
äänkin jollakin tavalla poikkeavana ja erityisenä sekä määritetään usein paljon 
palveluja käyttävänä eikä niinkään tuen tarpeessa olevana. (Pohjola 2010, 19; 
ks. myös Pohjola tässä teoksessa). Kehittäjäasiakastoiminta luotiin alun perin 
sosiaalitoimiston edellä mainitun ryhmän asiakkaiden kanssa, jotta sosiaalityötä 
voitaisiin kehittää kestävästi. 

Tämä artikkeli perustuu Pohjos-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa 
(Poskessa) sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamien hankkeiden avulla luo-
tuun kehittäjäasiakastoimintaan ja siitä kerättyihin aineistoihin. Tavoitteena 
on jäsentää kehittäjäasiakastoimintaa sellaisen rakenteellisen sosiaalityön 
työskentelymuotona, joka huomioi yhteiskunnan marginaaliin jääneitä. Heidän 
kanssaan ja heidän hyväkseen työskentely on sosiaalityön ja erityisesti raken-
teellisen työn perustehtävä. Kehittäjäasiakastoiminnan menetelmänä käytettiin 
sen alkuvuosina yhteistutkimista (vuodet 2004–2009) ja myöhemmin (vuosina 
2010–2018) siirryttiin enemmän yhteiskehittämiseen. Yhteistutkimisella tarkoi-
tetaan työntekijöiden, asiakkaiden ja tutkijan kolmikantayhteistyötä yhdessä 
valitun ilmiön tutkimisessa ja analysoinnissa. Yhteiskehittäminen on toiminta-
tapa, jossa työntekijät suunnittelevat ja kehittävät yhdessä asiakkaidensa kanssa 
palveluprosessia ja -polkuja tai laajemmin koko palvelustrategiaa. (Niskala 2008; 
Palsanen 2013; Niskala ym. 2015).

Avaan artikkelin alussa rakenteellisen sosiaalityön orientaatioita ja sen 
kriittisreflektiivistä työorientaatiota. Sitten avaan aineistot ja analyysitavan. Seu-
raavaksi esittelen kehittäjäasiakastoimintaan sisältyvän kehittäjäkahvilamallin. 
Loput tulokset jäsentyvät rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueita mukaillen 
tieto- ja vaikuttamistyöksi, osallisuus- ja inkluusiotyöksi sekä oikeudenmukai-
suustyöksi. Lopuksi pohdin kehittäjäasiakastoiminnan mahdollisuuksia tulevai-
suuden sosiaalityön rakenteissa.
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Kriittisreflektiivinen orientaatio rakenteellisessa sosiaalityössä 

Keskustelu poliittisesta ja vaikuttamaan pyrkivästä sosiaalityöstä on Suomessa 
kiertynyt rakenteellisen sosiaalityön ympärille. Sosiaalityö hyvinvointipolitii-
kan välineenä 2015 -toimenpideohjelmassa (Karjalainen & Sarvimäki 2005) 
rakenteellisen sosiaalityön tehtäväksi määriteltiin asiakkaiden arjesta tuotetun 
tiedon välittäminen yhteiskunnallista ja palvelujen kehittämistä koskevan 
päätöksenteon pohjaksi. Menetelminä nähdään olevan sosiaalisten vaikutusten 
arviointi, sosiaalinen raportointi ja sosiaalitalouden osaaminen. Sosiaali-
huoltolain (1301/2014) mukaan rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava 
sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja 
sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi. 

Oppaassa sosiaalihuoltolaista tarkennetaan, että rakenteellisen sosiaalityön 
avulla tuotetaan asiakastyöhön perustuvaa tietoa, joka koskee sosiaalihuollon 
asiakkaiden tarpeita ja niiden yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä sosiaalipalvelujen 
ja muiden tukitoimien vaikuttavuutta ja vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin. 
Rakenteellinen sosiaalityö tekee näkyväksi sosiaalihuollon asiakkaiden ongel-
mia, tarpeita ja vahvuuksia ja niiden suhteita yhteisöön ja yhteiskuntaan. Sen 
avulla saadaan tietoa, joka jäisi muutoin keräämättä, analysoimatta ja hyödyntä-
mättä. (STM 2017.) 

Anneli Pohjola (2011) määrittelee rakenteellisen sosiaalityön tehtävät neljään, 
toisiinsa kytkeytyvään alueeseen: tietotyöhön, strategiatyöhön, inkluusiotyöhön 
sekä oikeudenmukaisuustyöhön. Tietotyö on tiedon tuottamista sosiaalisista 
olosuhteista, hyvinvointiin sekä pahoinvointiin liittyvistä tekijöistä ja palvelui-
den toimivuudesta ja laadusta. Monipuolinen tietoperusta on rakenteellisen työn 
kivijalka. Pelkkä tiedon tuottaminen ei sinänsä riitä, vaan tiedon tuottamisen 
lisäksi tarvitaan vaikuttamistyötä, jolla tietoa välitetään ja viedään päätöksen-
tekoon. Yhteiskuntapoliittisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön vaikuttamisen voi-
daan katsoa olevan strategiatyötä. Inkluusiotyössä kansalaisten yhteenliittymiä 
sekä yhteisöllisyyttä hyödynnetään tavoitteellisesti, kun kehitetään sosiaalisen 
hyvinvoinnin rakenteita. Kyse on kansalaisten osallisuuden ja yhteisyyden edis-
tämisestä sekä yhteisöissä mahdollistuvan sosiaalisen tuen rakentamisesta ja 
kansalaisten hyväksymisestä osallisina mukaan hyvinvointirakenteiden muovaa-
miseen. Oikeudenmukaisuustyö on yhteiskunnallisen moraalin ja arvokeskuste-
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lun vahvistamista yhteiskuntapolitiikassa sekä sosiaalityössä. (Mt., 215−217.)
Kansainvälisessä keskustelussa rakenteellisen sosiaalityön tausta on 

1970-luvulta asti nähty osaksi laajempaa radikaalin sosiaalityön liikettä, ja 
2000-luvulla se on kiinnitetty kriittiseen traditioon. Tässä teoriassa korostetaan 
nimensä mukaisesti kriittistä lähestymistapaa ja kriittistä ajattelua. Kritiikki 
tarkoittaa pohdintaa tiedon ehdoista, mahdollisuuksista ja rajoista, minkä tulisi 
puolestaan johtaa vapautumiseen vääristä tiedoista, käsityksistä ja ennakkoluu-
loista. (Karvinen 2005.) 

Rakenteellinen sosiaalityö tähtää resurssien uudelleenjakoon ja syrjäyttävien 
rakenteiden poistamiseen sekä resurssien jaosta ja syrjäyttävistä rakenteista 
aiheutuvien seurauksien lieventämiseen. Rakenteellisella sosiaalityöllä on 
yhteys radikaalin sosiaalityön periaatteisiin. (Healy 2014, 189–191; Fook 2005.) 
Suomessa yhteiskunnallisen muutoksen sijaan voidaan puhua pikemminkin 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Rakenteellisessa sosiaalityössä nähdään 
keskeiseksi sen eritasoinen vaikuttamistoiminta mikro-, meso- ja makrotasoilla. 
Meillä keskustelua rakenteellisesta sosiaalityöstä leimaa pyrkimys sen mene-
telmälliseen määrittämiseen. Tavoitteena voidaan katsoa olevan yhteiskunnan 
muutos, mikä korostaa sitä, että muutos- ja osallisuustyön tulisi olla myös 
menetelmien kehittämisen keskiössä. Sosiaalityön kannalta on tärkeää saada 
tietoa niistä rakenteellisista esteistä, jotka vaikuttavat ja rajoittavat sosiaalityön 
asiakkaiden elinoloja. (Närhi ym. 2014, 90.)

Refleksiivisyys rakenteellisessa sosiaalityössä ja sen kehittämisessä edellyttää 
tietoisuutta niistä tavoista, joilla ihmiset voivat tuottaa tietoa. Refleksiivisyyteen 
liittyy kyky oivaltaa se, että yhteiskunnan toimijoiden ja toimintayhteyksien 
kaikki puolet vaikuttavat siihen, miten maailmaa tulkitaan. Suomalaisen sosi-
aalityön reflektiivisyysajattelun merkittävänä juonteena voidaan katsoa olleen 
kehittävä työntutkimus (Arnkil 1990). Refleksiivisyys edellyttää tekijältään 
jatkuvaa itsekriittistä ja tutkimuksellista suhdetta omaan työhön (Karvinen-Nii-
nikoski 2005). 

Kriittisreflektiivisen ammatillisuuden taas katsotaan koostuvan toiminnalli-
sesta, arvoivasta ja kriittisestä ammatillisuudesta. Kriittinen ammatillisuus on 
oman toiminnan ja ajattelu- ja toimintamallien kyseenalaistamista suhteessa nii-
den yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen ja kehitysyhteyteen. Kriittisreflektoiva 
työote haastaa sosiaalityöntekijän pohtimaan sitä, edustaako hänen työotteensa 
byrokratiaa vai neuvotteluun perustuvaa kumppanuutta (Niskala 2008).  Olen-
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naista on se, että sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus toimia aloitteellisesti ja 
vastuullisesti ja hän ymmärtää ja ohjaa omaa toimintaansa suhteessa toiminnan 
kokonaisuuteen muuttuvissa olosuhteissa (Karvinen-Niinikoski ym. 2007, 91). 

Kriittinen reflektio puolestaan luo perustan osallistumisen mahdollistavalle 
ammatilliselle käytännölle, koska näin mahdollistetaan erilaiset tietämisen tavat 
ja toisaalta otetaan huomioon monia eri näkökulmia. Sen avulla voi tarkastella 
moninaisuutta ja kunkin omaa roolia sosiaalisten erojen tuottamisessa ja ylläpi-
dossa. Lisäksi kriittisen reflektion prosessi valtaistaa marginalisoituneita ryhmiä 
mahdollistamalla identiteetin uudelleen rakentamisen. (Fook 2005, 22–23.) 

Kehittäjäasiakastoiminnasta koostuvat aineistot ja analyysitapa

Kehittäjäasiakastoiminta alkoi siitä, kun sosiaalialan osaamiskeskus kehittä-
jäorganisaationa tarvitsi työhönsä kosketusta sosiaalipalvelujen asiakkaiden 
elämismaailmaan ja tietoa palveluiden toimivuudesta. Oletuksena oli, että asi-
akkaiden kokemustiedon avulla voidaan tukea sosiaalityöntekijöitä oman työnsä 
tutkimisessa ja kehittämisessä. Sosiaalitoimistojen asiakkailla ei ole aina omia 
edunvalvontajärjestöjä tukemassa, ja siksi pidettiin tärkeänä aloittaa kehittäjä-
asiakastoiminta aikuissosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Kehittä-
jäasiakastoiminta antaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa rakenteellista sosiaali-
työtä. Samanaikaisesti eri puolilla Suomea on kehitetty erilaisia toimintamalleja, 
joilla edistetään sosiaalista yhteiskuntapolitiikkaa, visioidaan, verkostoidutaan, 
haetaan ratkaisuvaihtoehtoja, arvioidaan sosiaalisia vaikutuksia ja toteutetaan 
siten rakenteellisen sosiaalityön tehtäviä. (Ks. myös Roivainen 2015; Häyhtiö ym. 
2017; Strandman & Palo 2017; Hietala & Rissanen 2017; Hyväri 2017; Hannus ym. 
2017; Kivistö-Pyhtilä ym. 2017.)

Käytän artikkelissani taustoittavana aineistona (A 1) Pohjois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskuksen kehittäjäasiakastoiminnasta kirjoitettuja tekstejä ja 
kehittäjäasiakaskahviloiden muistioita sekä painamattomia internetin kautta 
löytyviä materiaaleja (Poske 2020). Toisena aineistona (A 2) on Posken kehit-
täjätoiminnassa sen eri toimintamuodoissa vuosina 2010–2017 mukana olleille 
kehittäjäasiakkaille (N 39) ja kehittäjätyöntekijöille (N 32) vuonna 2017 tehdyn 
webropol-kyselyn tulokset.  Kehittäjäasiakastoiminnan kautta saavutettu osal-
lisuus jaettiin kyselyssä sisällön mukaan tieto-, toiminta-, suunnittelu- ja arvi-
ointiosallisuuteen (Leeman & Hämäläinen 2016, 588–589; Närhi ym. 2014, 233).  
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Kolmas aineisto (A 3) muodostuu kehittämistyöhön kontekstoituvan tapa-
ustutkimuksen kautta. Analysoin eräässä maaseutumaisessa kunnassa tehdystä 
kehittämistyöstä kerättyä aineistoa vuodelta 2017. Kysymyksessä on yhteis-
kehittämisprosessiin osallistuneiden kehittäjäasiakkaiden ja työntekijöiden 
yksilöhaastatteluaineisto, jossa oli mukana kolme kehittäjäasiakasta ja seitsemän 
työntekijää. Kehittämistyö alkoi työntekijöiden, asiakkaiden ja hanketoimijoi-
den yhteisellä monitoimijaisen palveluprosessin kuvauksella. Prosessin mallin-
nuksen aikana kehittämistyöhön osallistuneilla asiakkailla kokeiltiin yhteistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakassuunnitelman käyttöä. 

Analysoin aineistoja laadullisella teoriaohjautuvalla sisällönanalyysillä, ja 
siksi käytän kyselyaineistosta ainoastaan avoimien kysymysten vastauksia. Kaikki 
siteeraamani vastaukset ovat eri henkilöiltä. Analyysiyksikkönä olen käyttänyt 
asiakokonaisuuksia, koska niiden avulla päättelyni aukeaa lukijalle. Kehittäjä-
kahvilamallia analysoin ja kuvaan kriittisrefleksiivisen orientaation kehyksessä. 
Kehittäjäkahvilatoiminnan analysoinnissa käytän mukaillen kehikkona Anneli 
Pohjolan (2011, 215–220) rakenteellisen sosiaalityön jaottelua tieto- ja vaikutta-
mistyöhön, osallisuus- ja inkluusiotyöhön sekä oikeudenmukaisuustyöhön. 

Kehittäjäkahvilan toteuttaminen kriittisrefleksiivisellä 
työorientaatiolla 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa on jäsennetty erilaisia tapoja 
toteuttaa kehittäjäasiakastoimintaa niin sanottujen kahvilamallien avulla. 
”Kahvila”-nimitys liittyy siihen, että yhteiskehittämistä voi toteuttaa arjessa 
siellä, missä ihmiset kokoontuvat, kuten työpaikan kahvitauoilla tai paikallisessa 
kahvilassa. Kohtaaminen ja yhteiskehittäminen voivat tapahtua kerran tai kaksi 
kokoontuvassa kuulemis- tai keskustelukahvilassa tai prosessimaisesti toteutet-
tavassa useamman tapaamisen käsittävässä kehittäjäkahvilassa. Kuulemiskahvila 
muistuttaa perinteistä kuntalaisten kuulemistilaisuutta, jonka tavoitteena on 
esitellä kuntalaisille tai palvelujen käyttäjille valmisteilla tai suunnitteilla olevaa 
uuttaa toimintatapaa. Tässä kahvilamallissa asian esittelee yleensä toiminnasta 
vastaava viranhaltija, ja sen jälkeen keskustellaan asiasta. 

Yhteiskehittäminen voi jatkua myös pitkänä, esimerkiksi vuoden mittaisena 
prosessina. Kahvilamalleja yhdistää jokaisen osallistujan näkemyksen yhden-
vertaisuus, moninaisuuden kunnioittaminen ja toiminnallisuus. Asiakkaat ovat 
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mukana kehittämisessä alusta loppuun koko ajan. (Niskala & Kirjavainen 2018.) 
Keskustelukahvilatoimintamallilla yllettiin pisimälle kriittisen reflektion 

käytössä. Jo kutsuissa ilmenee kriittinen suhtautuminen valitsevaan asiantilaan. 
”Tule puhumaan suusi puhtaaksi… nyt saat sanoa…Mikä toimii mikä mät-

tää? Keneltä haluat vastauksia? Kuka saa kuulla kunniansa.” (A 1, esite 2012)
Näin kriittinen toiminta oli kuntien kehittämiskäytännöille vielä liian radi-

kaalia 2010-luvun alussa. Keskustelukahvilan vetäjien on hyvä olla tietoisia mah-
dollisista rooliristiriidoista itsensä ja osallistujien välillä. Heidän tehtävänään on 
tasoittaa häiritseviä ristiriitoja, joista hyvin toimivassa ryhmässä voi keskustella 

Taulukko 1.
Kahvilamallit (mukaillen Niskala ja Kirjavainen 2018)

TAVOITE
KUULEMISKAHVILA
Asiakaslähtöinen pal
velujen kehittäminen

KESKUSTELUKAHVILA
Vuorovaikutteinen 
palvelujen 
kehittäminen

KEHITTÄJÄKAHVILA
Yhteinen palvelujen 
kehittäminen

VALMISTELU
Aloitteen voi tehdä 
asiakas, työntekijä tai 
esimies

Työyksikkö 
kutsuu kuntalaisia 
tietyn asian valmis
teluun kertomaan 
mielipiteitään  

Työyksikkö valitsee 
kehittämiskohteen, 
osallistujina kyseistä 
palvelua käyttäneet

Työyksikkö valitsee 
kehittämiskohteen, 
joka voidaan muut
taa, jos on tarvetta

REKRYTOINTI
Asiakkaat mukaan 
mahdollisimman var
haisessa vaiheessa

Avoin kutsu: lehtiil
moitus, esitteet ja 
ilmoitukset

Esimiehet mukaan, 
kehittäjäasiakkaat 
esitteillä ja 
lehtiilmoituksella

Työntekijöitä ja 
esimiehiä 6 ja heidän 
asiakkaitaan 6, kutsu 
asiakaskontaktissa

TOIMINTA
Dialogiset ja toimin
nalliset menetelmät

Yksi 2–3 tunnin 
työpaja ja jos osal
listujia on paljon, 
jakaudutaan ryhmiin

1–2 työpajaa, 
kestoltaan 2–3 tuntia.
Yhteenveto 
johtopäätöksistä 

6–12 työpajaa. 
Jäsennetään nykytila, 
muutostarpeet ja rat
kaisuehdotukset ja 
kokeillaan kehitettyä 
mallia

ARVIOINTI
Asiakkaat toimijoina, 
arvioijina ja 
laadunvarmistajina

Työyksikkö arvioi, 
miten ideoita ja 
mielipiteitä voidaan 
hyödyntää

Sovitaan kuka vie 
eteenpäin ja miten 
tiedotetaan

Arvioidaan kokeiltua 
toimintatapaa ja 
päätetään se, miten 
otetaan käyttöön

SEURANTA Toimintakertomuk
sen yhteydessä 
arvioidaan

Tiedotetaan teh
dyistä muutoksista

Uutta toimintatapaa 
arvioidaan puolen 
vuoden kuluttua 
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avoimesti, kuitenkaan henkilöön menemättä. 
Kahvilatoimintaa suunnattiin 2010-luvun lopulla dialogisempaan suuntaan. 

Kehittämiskahviloiden kutsut muuttivat myös neutraalimmiksi.
”Tule keskustelemaan, kahvittelemaan ja kehittämään”. (A 1, esite 2017)
Erityisesti työntekijöiden on vaikea vastaanottaa asiakkaiden suoraa kriittistä 

palautetta, vaikka se ei kohdistukaan suoraan henkilöön. Vai onko kysymys siitä, 
että sosiaalityöntekijän ammatillinen asema on sellainen, ettei toiminta asiakkai-
den kriittisen tietoisuuden luomiseksi ole mahdollista (Raunio 2004, 193). Asi-
akkaat sen sijaan olivat valmiita puhumaan henkilökohtaisista palvelukokemuk-
sistaan, vaikka Jan Fook (2005, 27) varoittaakin soveltamasta kriittistä reflektiota 
erityisesti palvelujen käyttäjiin. Toiminnassa on hyvä noudattaa varovaisuutta, 
koska kyseessä on sekä asiakkaille että työntekijöille kuitenkin potentiaalisesti 
varsin hämmentävä prosessi. 

Kehittäjäasiakastoiminnan aloittamisesta ja toteuttamismallista päätetään 
yhdessä työyhteisötasolla. Toiminnalla on vastuuhenkilö ja hänellä työpari. 
Kehittäjäasiakkaat kootaan niin, että toimintaan osallistuvat työntekijät pyytävät 
asiakkaitaan mukaan kehittämään sosiaalityötä yhdessä työntekijöiden kanssa.  
Osallistujat voidaan koota myös muilla tiedottamisen tavoilla. Kiinnostuneille 
asiakkaille ja työntekijöille pidetään informaatiotilaisuus siitä, mitä kehittäjä-
asiakastoiminta tarkoittaa. Kehittäjäasiakkaat voidaan haastatella tarvittaessa 
yksilöllisesti.

Kehittäjäkahviloissa on yleensä aktiivista keskustelua, jota tuetaan toimin-
nallisilla ja dialogisilla menetelmillä. Dialogi on väline, jolla ihmisten kokemus 
avataan kriittiselle reflektiolle. Kehittäjäkahvilan toimintaprosessiin kuuluu 
ihmettely, nykyisen toiminnan kyseenalaistaminen, dialogi ja luottamuksen 
rakentuminen ja sen lunastaminen (ks. myös Isola ym. 2017). Kehittäjäkahvilassa 
arvioidaan aluksi kehitettävän työprosessin tai asian nykytila. Analysoidaan sitä, 
millaiset reunaehdot toiminnalla on esimerkiksi lainsäädännön ja organisaation 
käytäntöjen suhteen sekä sitä, minkälaista kokemusta asiakkailla ja työntekijöillä 
on palvelusta ja eroavatko asiakkaiden ja työntekijöiden kokemukset toisistaan. 

Seuraavaksi hahmotetaan muutostarve ja kehittämisen tavoitteet. Kriit-
tisrefleksiivisen orientaation avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja 
sosiaalityön palvelutarpeita. Keskustelussa ja toiminnassa asiaan voi tulla esille 
useita erilaisia ratkaisuja, joista yhdessä valitaan se, jota lähdetään toteuttamaan. 
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Kahvilatyöskentelyn aikana tehdään yhteenvetoja, joilla testataan yksittäisten 
näkökulmien painavuutta tai sitä, onko esitetty näkemys yleisemmin jaettu. 
Kriittinen reflektio on hyvä keino lisätä asiakkaiden osallisuutta, ja se auttaa 
osallistujia tarkastelemaan moninaisuutta sekä edistää kykyä nähdä tilanteissa 
uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Kaikki osallistujat tulee saada mukaan vuoro-
vaikutuksen ja tiedon muodostuksen kehään. Tämä saadaan onnistumaan, kun 
keskustelijoita tuetaan jatkamaan toistensa ajatuksia tai peilaamaan niitä omilla 
kommenteillaan. (Fook 2005, 22–23.) Lopuksi sovitaan ratkaisumallista ja sen 
kokeilusta, kestosta ja toimintatavoista sekä jatkostyöskentelystä. Työntekijät ja 
esimiehet vastaavat siitä, että tehdyt ehdotukset johtavat kokeiluun sosiaalityön 
käytännöissä. Kokeiluajan on hyvä olla riittävän pitkä sekä työntekijöillä aikaa ja 
toimintaresursseja kokeilun toteuttamiseen. Kehittäjäasiakkaat voivat osallistua 
kokeiluun sovitulla tavalla. 

Arviointi lähtee usein keskustelusta, ovatko kokeilun tavoitteet saavutettu 
ja jos eivät, niin pohditaan, mitä on tapahtunut. Mitä parannuksia on tarpeen 
tehdä ja miten. Arvioinnin jälkeen päätetään, miten arviointitieto viedään 
organisaation esimiehille ja päätöksentekoon. Yhdessä valmistellaan, mikä on 
tavoiteltava lopullinen toiminnan muutos ja ehdotetaan, miten se juurrutetaan 
organisaatioon. Kehittäjäkahvilan seurantatapaamisella kerrotaan kehittämis-
prosessiin osallistuneille, miten heidän ideansa on otettu vastaan ja huomioitu 
suunnittelussa tai päätöksenteossa. (Ks. myös Niskala & Kirjavainen 2018.) 

Kehittäjäasiakastoiminnan kahvilamallien kehittymisprosessia voidaan 
kuvata vaiheittaisesti etenevänä prosessina, joka on läpikäynyt asiakaskeskeisen 
suunnittelun neljä erilaista ymmärrystapaa. Ensimmäisessä asiakkaat osallis-
tuvat asiantuntijoina tuoden tietoa ja mielipiteitä, joita käytetään kehittämisen 
apuna. He eivät kuitenkaan aktiivisesti osallistu kehittämistoimintaan. Toinen 
ymmärrystapa sisältää jo asiakkaiden osallistumisen kehittämistoimintaan. Hei-
dän avullaan kehittämiselle saadaan luotua realistiset tavoitteet ja menetelmät. 
Kolmanneksi jaottelu asiakkaisiin ja kehittäjiin haalistuu ja he ovat tasavertaisia 
toisiinsa nähden. Tällöin tavoitteet ja tulokset määritellään yhdessä neuvotellen. 
Neljäs ymmärrystapa näkee palvelujen käyttäjät ja toimijat kehittämisen suun-
nannäyttäjinä kehittämisen joka vaiheessa. (Toikko & Rantanen 2009.) 
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Tieto- ja vaikuttamistyö

Sosiaalityössä tarvitaan asiakkaiden kokemuksiin perustuvaa tiedontuotantoa, 
koska yhteiskunnallisista muutoksista seuraa ongelmia, joiden analysointi ja rat-
kaiseminen edellyttävät jatkuvasti uutta ja perusteellista tietoa. Tämä edellyttää 
myös uudenlaisia tapoja tuottaa ja käyttää tietoa. Palvelujärjestelmän on etsittävä 
tietoon perustuvia vastauksia ja ratkaisuja niihin ongelmiin, joita postmodernit 
yhteiskunnat tuottavat. Ammattilaisten kyky työskennellä nopeasti vaihtuvissa 
konteksteissa edellyttää nopeaa tiedon tuottamista ja palauttamista käytäntöihin. 
(Fook 2002; Kemppainen ym. 2010, 9.) 

Kehittäjäasiakastoiminnan lähtökohtana oli työntekijöiden ja asiakkaiden 
haastaminen aktiivisina toimijoina tiedon tuottamiseen sekä tiedontuotannon 
prosessin kytkeminen mahdollisimman lähelle käytännön työtä. Käytännön 
toimijoiden liittäminen tiedontuotannon prosessiin on perusteltua, koska tieto 
on aina kontekstuaalista ja tietäjän identiteettiin ja näkökulmaan sidottua. Sosi-
aalityön keskeisten toimijoiden, työntekijän ja asiakkaan tieto ei ole keskenään 
eikä muidenkaan toimijoiden tiedolla korvattavissa (Gould 2006; Kemppainen 
ym. 2010, 9). Sosiaalityön tieto on luonteeltaan rakenteisiin sisältyvää ja sosi-
aalista. Sosiaalityössä ja sen arvioinnissa käytettävää tietoa voidaan tarkastella 
sen läpinäkyvyyden, paikkansapitävyyden, merkityksellisyyden, hyödyllisyyden, 
eettisyyden ja käytettävyyden mukaan (Pawson ym. 2003; Payne 2006, 73).

Tiedon läpinäkyvyys on edellytys sille, että kehittäjäasiakastoimintaa voidaan 
toteuttaa. Työntekijöille on hyötyä siitä, että he saavat läpinäkyvää tietoa asiak-
kaiden elämismaailmasta ja kokemuksellista tietoa palvelujen toimivuudesta. 
Tietotyö edellyttää sosiaalityöntekijöiltä asiakkaiden sekä toistensa kuuntele-
mista, tarkentavaa kysymistä ja vuoropuhelua. Näin voidaan vahvistaa tiedon 
läpinäkyvyyttä. Onnistuneessa työskentelyssä kehittäjäasiakkaat ovat palvelui-
den ja organisaation kehittämiseen vaikuttavia kollektiivisia osallistujia. Tärkeää 
on huomata, että kaikki eivät välttämättä ole kykeneviä tuomaan ryhmässä esille 
riittävästi mielipiteitään. Sosiaalityöntekijän reflektiivisyys auttaa häntä ymmär-
tämään asiakkaiden tilanteita ja asioita laajemmasta näkökulmasta. 

Luottamuksellisessa ympäristössä asiakkaat uskaltavat sanoa ääneen työn-
tekijöille näkemyksensä palveluiden toimivuudesta omissa tuoreissa palveluta-
pahtumissaan ja työntekijät pystyvät vastaanottamaan heille annetun suoraan 
tiedon.
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”Kehittäjäasiakkaiden arkielämä voi olla sellaista, että me työntekijät emme 
voi aavistakaan. Heidän arkensa siis ei välttämättä välity meille siinä määrin kuin 
se olisi tärkeää palveluiden järjestämisessä juuri heitä palveleviksi. Monet pienet 
arjen säädöt ja ongelmat voivat yhdessä muodostaa isomman palleron, joka sit-
ten vaikuttaa vähän kaikkeen. Asiakkaita tulee tuntea mieluummin kuin luulla 
tuntevansa tai olettaa heidän puolestaan asioita.” (A 2, kehittäjätyöntekijä 11)

Asiakkaiden osallistuminen tiedontuotantoon auttaa sosiaalityöntekijöitä 
tiedostamaan luotettavasti, minkälaisissa olosuhteissa asiakkaat elävät (ks. 
myös Kirjavainen & Hietala 2019, 256). Asiakkaiden osallisuuden toteuttaminen 
kehittäjäkahviloiden muodossa erään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
strategian uudistamisessa on esimerkki siitä, kuinka kehittäjäasiakastoiminta 
voi toimia tiedontuotannon ja osallisuuden lisäämisen välineenä (ks. Niskala 
ym. 2015, 142). Prosessi toteutettiin kehittäjäkahvilakonseptilla. Viimeisessä 
kahvilatapaamisessa vahvistettiin yhteenvedolla se, että työntekijät olivat tul-
kinneet asiakkaiden mielipiteitä heidän tarkoittamallaan tavalla, ja näin vielä 
varmennettiin saadun tiedon paikkansapitävyys. Samalla vahvistettiin se, että 
asiakkailta kerättyä tietoa käytettiin strategian teossa. Asiakkaat kokivat osallis-
tumisensa tärkeäksi: ”Nyt kuullaan meitä asiakkaita.” (A 1, kehittäjäasiakasryh-
män kokousmuistio)

Osallistumisen ja tiedontuotannossa mukana olon merkityksellisyys on 
syvempää, jos asiakkaan asiantuntemus hyväksytään osaksi arjen valmistelu- ja 
suunnitteluprosesseja. Kehittäjäkahviloissa tuotettu tieto täytyy viedä päätök-
sentekoon, jotta siitä on todellista hyötyä. Tehty päätös vastaavasti tulee tuoda 
näkyväksi suunnitteluun osallistuneille kehittäjäasiakkaille. Vaarana on, että 
asiakkaat eivät voi aidosti vaikuttaa kehittämistyössä ja osallistua vaan heitä 
käytetään vain päätösten ja suunnitelmien leimaajina, jolloin asiakkaiden osal-
listuminen toteutuu vain näennäisesti. 

”Jos kehittäjäasiakkaiden mielipiteellä on muutakin merkitystä kuin, että niitä 
kuullaan vain ”mallin vuoksi”, voidaan palveluja alkaa suunnitella jo heti tyvestä 
latvaan päin eikä niin, että korjaillaan joitain osa-alueita. Silloin on riskinä se, 
että lipsahdetaan takaisin vanhoihin käytäntöihin.” (A 2 kehittäjätyöntekijä 4) 

Kehittäjäasiakastoiminnassa vahvistetaan tietoisesti osallistujien kriittisyyttä 
ja osallisuutta, minkä oletetaan saavan aikaan käytännöllistä toimintaa muutos-
ten aikaansaamiseksi. Esimerkkinä suorasta vaikuttamistoiminnasta on Posken 
kehittäjäasiakasverkoston pääsy työstämään sosiaalilainsäädäntöuudistusta 
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vuonna 2011. Sosiaali- ja terveysministeriössä asiaa valmistelevä virkamiehistö 
tuli vieraaksi kuulemaan Lapin kehittäjäfoorumia. Se oli kehittäjäasiakkaiden ja 
-työntekijöiden yhteinen työkokousmalli, jonka tavoitteena oli yhteisen kehit-
tämistyön mahdollistaminen. Kehittäjäasiakkaat kommentoivat kehittäjätyön-
tekijöiden ohjaamissa kuudessa ryhmässä kaikkia sosiaalihuoltolakiesityksen 
pykäliä. Ministeriön valmistelijat saivat palautteen suoraan paikan päällä, ja myö-
hemmin ryhmien yhteenvedot lähetetiin ministeriöön myös kirjallisina. Lisäksi 
yksi kehittäjäasiakas ja -työntekijä kävivät Helsingissä esittelemässä yhteistyötä 
ja lausuntoprosessia lain valmisteluun liittyvässä kuulemistilaisuudessa. 

Kun uudelleen muotoiltua sosiaalihuoltolakia oltiin viemässä eduskunta-
käsittelyyn vuonna 2014, sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Posken kehittäjä-
asiakasverkostolta asiaan lausunnon, joka myös tehtiin. Lausuntoryhmässä huo-
mattiin, että uudessa lakiesityksessä oli huomioitu aikaisempia lausumia, jolloin 
työskentely ja koko kehittäjäasiakastoiminta koettiin merkitykselliseksi. ”Tämä 
on ollut todellista vaikuttamista.” (A 1, kehittäjäasiakasryhmä muistio 2014) 

Kun organisaatio uskaltaa ylittää vanhat työskentelytavat ja ottaa asiakkaat 
todellisina tiedontuottajina huomioon, kehittäjäasiakastoiminnan kautta voi-
daan tuottaa aidosti hyödynnettävää tietoa sosiaalityöhön ja sen kehittämiseen 
yhteiskunnannallisen toiminnan kaikilla tasoilla. Vastaavasti eettisesti oikean 
tiedon saanti sosiaalityön prosesseista ja menettelytavoista sekä niiden reuna-
ehdoista on edellytys sille, että asiakkaat pystyvät osallistumaan kehittämis-
toimintaan. Näin kehittäjäasiakastoiminta tuottaa käytettävää tietoa ja täyttää 
yhden rakenteellisen sosiaalityön tehtävän tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä 
osoittamalla epäkohtia toimien näin yhteiskunnan omanatuntona. (Kemppai-
nen ym. 2010, 10; Pohjola 2011.) Luottamukselle ja avoimelle jakamiselle poh-
jautuva kehittäjäasiakastoiminta voi tarjota väylän kestävälle tiedontuotannon 
ammattikäytännölle. 

Osallisuus- ja inkluusiotyö 

Palveluiden käyttäjien kehittämistoimintaan osallistumista kuvaava puhe ja 
käytännön toiminta ovat varsin vaihtelevia. Keskusteluissa sekoittuvat osallistu-
misen ja osallisuuden käsitteet, ja kriittisesti tarkasteltuna kehittäjäasiakkuuteen 
voi liittyä myös osallistamisen käsite, jolloin toimintaa ohjaa ammattilaisten 
näkemykset ja tavoitteet. Kun palveluiden käyttäjät ovat eri tavoin osallisia 



· 153 · S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

toiminnassa, puhutaan kehittäjäasiakastoiminnan lisäksi muun muassa koke-
musasiantuntijuudesta. Sitä  toteutetaan käytännössä eri puolilla Suomea, on 
kansalais- ja asiakasraateja, keskustelukahviloita, fokusryhmiä ja vastaavia. Kai-
kissa näissä on yleisellä tasolla taustalla palveluiden käyttäjien aktiivinen osallis-
tuminen yhdessä ammattilaisten rinnalla kehittämis- ja suunnittelutoimintaan. 

Syrjäytymisen ehkäisemisen ja katkaisemisen näkökulmasta sosiaalityön 
asiakkaiden äänen kuuleminen on tärkeää. Ihmisiltä voi puuttua vaikeassa 
elämäntilanteessa omatoimisuutta, jolloin sosiaalityö voi tukea heitä aktiivisesti 
osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (Kemppainen ym. 2010, 141). 

Kehittäjäasiakastoiminnassa mukana olleet ovat osin turhautuneita, kun 
kaikki omat kehittämisideat eivät ole aina edenneet. Kuitenkin se, että on saa-
nut osallistua ryhmän toimintaan, on vaikuttanut myönteisesti heistä useiden 
elämäntilanteeseen. Vahvimmin sen on todennut nuori kehittäjäasiakas, joka 
kirjoitti kokemuksestaan artikkelissaan yhdessä kehittäjätyöntekijän kanssa. 
”Kehittäjäasiakkaana toimiminen oli minulle linkki takaisin yhteiskuntaan” (A 
1, Tuomisto & Rännäli 2017).

Kehittäjäasiakastoiminta vaatii onnistuakseen tasa-arvoista vuorovaiku-
tusta sekä avoimuutta toimijoiden välillä.  Asiakasosallisuuden toteutumisen 
palvelujen kehittämisessä tulee perustua näyttöihin kuulluksi tulemisesta sekä 
varmistuksiin siitä, että kansalaisten ja asiakkaiden tieto huomioidaan palvelu-
jen suunnittelussa ja niiden tuottamista koskevassa päätöksenteossa. (Laitinen 
& Pohjola 2010.) Kehittäjätyöntekijät uskovat kehittäjäasiakkaita enemmän 
yhdessä työskentelyn osallistumista vahvistavaan merkitykseen. Työntekijöistä 
suurin osa on lisäksi sitä mieltä, että asiakkaiden työskentely yhdessä työnteki-
jöiden kanssa vahvistaa myös työntekijöiden osallisuusosaamista.

”Kehittäjäasiakastoiminnan vetämisestä on ollut minulle erityisen paljon 
hyötyä oman ammatillisuuteni kehittämisessä. Tällä hetkellä en tee asiakastyötä, 
mutta uskon sen antaneen paljon näkökulmia, ymmärrystä, uusia välineitä ja 
ajatuksia toteuttaa asiakastyötä jatkossa. Mielestäni jokaisen asiakastyötä tekevän 
sosiaalityöntekijän olisi hyödyllistä osallistua tällaiseen toimintaan säännöllisesti 
laajentamaan näkökulmia ja sisäistämään ajatuksen yhdessä kehittämisestä. 
Oman työn kehittämiseen saa paljon uutta, kun peilaa sitä kokemusasiantunti-
joiden näkemyksiin.” (A 2, kehittäjätyöntekijä 10)

Kehittäjäasiakasryhmässä asiakkaat ja työntekijät tarkastelevat sosiaalityön 
toimintaympäristöä ja työtapoja kriittisesti. Anneli Pohjola (2010, 54−55) 
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määrittelee asiakaskeskeisyyden järjestelmäkeskeisyyden vastakohtana. Sosiaa-
lityöntekijöiden kieli ja käytännöt eivät aina avaudu kehittäjäasiakkaille.

”Et tota siinä mallinnuksessakin oli sellaista kieltä, jota en heti hiffanut, että 
mikä pointti siinä oli. Et mikä aihe oli …on aika vaikeaa sanoa mitään niin kuin 
palvelujen käyttäjänä koska ei ymmärrä byrokratiaa niin sanotusti.”

(A 3, kehittäjäasiakas 5)
Näin ei tarvitse kutenkaan olla. Ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisen 

muuttaminen viranomaiskontaktista välittämiseen voi tapahtua neuvottelun 
ja toiminnallisen kehyksen muuttamisen kautta. Sosiaalityöntekijän tulee 
tiedostaa omia tekemisen tapojaan ja olla tietoinen siitä, mihin ne perustuvat. 
(Fook 2012, 168−171.) Kriittisreflektiivisen työotteen avulla sosiaalityöntekijöille 
mahdollistuu itsensä jatkuva ammatillinen kehittäminen, joka puolestaan 
vahvistaa valmiuksia vaikuttamistyöhön. Luottamuksen lunastamiseksi asiak-
kaiden tuoma asiantuntijuus velvoittaa sosiaalityöntekijöitä ottamaan yhteisessä 
kehittämisessä esille nousseet asiat ja epäkohdat käsittelyyn joko itse tai viemään 
niitä päätöksenteossa niin pitkälle, että päätös saadaan näkyväksi suunnitteluun 
osallistuneille (ks. myös Laitinen & Pohjola 2010).

Johtamisen tehtävänä nähdään olevan rakenteiden ja toimintakulttuurin 
luominen, asenneilmapiirin muutos sekä kehittämistyön perusorientaation 
muuttaminen tai palauttaminen asiakastarpeista lähteväksi. Lapin maakunta oli 
yksi sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen 
Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -osahankkeen toimijoista. Hankkeen 
aikana esitettiin, että maakuntaan tai kuntiin ja erilaisiin sosiaali- ja tervey-
denhuollon organisaatioihin tulisi luoda asiakasosallisuusmalli (Kirjavainen 
& Niskala 2018). Mallissa olisi hyvä näkyä, miten toimintaa resursoidaan ja 
koordinoidaan. Kunta- ja palvelustrategiaan sekä hyvinvointikertomukseen 
tulee kirjata asiakasosallisuuden tavoitteet, toteutuminen ja seuranta. Osalli-
suusareenoita voidaan ylläpitää esimerkiksi kahvilamallien tai asiakasraatien 
avulla sekä hyödyntämällä entistä enemmän vanhus- ja vammaisneuvostojen ja 
nuorisovaltuuston toimintaa. Kunnassa voitaisiin edistää yhteiskehittämistä ja 
toimintakulttuurin muutosta. 

Yhteisen tekemisen kautta asiakastyö muuttuisi sopimiseksi, jolloin molem-
mat osapuolet sitoutuvat siihen enemmän. Kehittäminen on samalla luonteva 
osa jokaisen työntekijän työnkuvaa. Kunta voi edellyttää sekä omilta että osto-
palvelujen tuottajilta asiakasosallisuussuunnitelmaa. Siinä kerrotaan millä tavoin 
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palvelussa toteutetaan asiakasosallisuutta, miten sitä valvotaan, arvioidaan ja 
kehitetään. Näin kehittäjäasiakastoiminnalla luodaan asiakkaille ja kansalaisille 
mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja kiinnitetään heitä yhteiskunnalliseen toimin-
taan. (Pohjola 2011.)

Kyselyn mukaan kehittäjäasiakkaat luottavat työntekijöitä enemmän kunnan 
pysyvän asiakasosallisuusmallin osallistumista vahvistavaan merkitykseen. 
Asiakasosallisuuden kompastuskivenä pidettiin perinteistä kunnallista toimin-
takulttuuria, joka ei tue osallisuutta ja jossa tehtäväalueiden rajat ovat jyrkät.

 
Oikeudenmukaisuustyö

Sosiaalityöntekijät kokevat yhteisen kehittämistyön vaikuttavan palvelujen kehit-
tymisen lisäksi omaan työntekemisen tapaansa muuttaen työkäytäntöjä aiempaa 
oikeudenmukaisemmiksi. Kehittäjäasiakastoiminnan yhtenä tavoitteena on 
laadukkaampien palvelujen ja työkäytäntöjen kehittäminen. Sosiaalityö saa 
legitimiteettinsä valtiolta ja joutuu ottamaan toiminnassaan tämän huomioon. 
Sosiaalityön eettisten ohjeiden mukaan se on vastuussa yksinomaan asiakkail-
leen, mikä antaa sosiaalityöntekijöille vahvuutta yrittää muuttaa vallalla olevaa 
järjestystä ja puolustaa asiakkaitaan (Mullaly 2007, 101; Fook 2002, 26). Yhteinen 
kehittäminen on palauttanut sosiaalityön kehittämistyön lähtökohdaksi asiak-
kaiden tarpeet. 

”Palauttanut mieleen peruslähtökohdan, että kehittämistyön tulisi lähteä 
asiakkaiden tarpeista”. (Kehittäjätyöntekijä, kehittäjäasiakastoiminnan kysely)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän roolia voidaan tarkastella eri-
laisista näkökulmista. Sosiaalipalvelujärjestelmässä asiakkaat muodostavat 
olennaisimman osan palveluorganisaation yhteistyöympäristöstä. Sosiaali-
työn kehittämisessä on edelleen vallalla diskurssi paljon palveluja käyttävistä 
asiakkaista, joiden tukemiseen katsotaan menevän suurin osa palveluresurs-
seista. Ammattilaiset katsovat ongelmien johtuvan suurelta osin siitä, että 
järjestelmä on rakennettu niin sektoroituneeksi, että palvelujen käyttäjän on 
mahdotonta saada kokonaisvaltaista tukea.  Useita sosiaali- ja terveyspalve-
luja käyttävät asiakkaat taas näkevät, että monet palveluiden pirstaleisuudesta 
johtuvat vaikeudet olisivat voitettavissa kohtaamisen tahdolla ja vuorovai-
kutuksen taidoilla. Kehittäjäasiakasryhmiin osallistuneet sosiaalityöntekijät 
pystyvät ottamaan palautetta vastaan ja muuttamaan toimintaansa ja työkäy-
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täntöjään oikeudenmukaisempaan suuntaan.
”Tuonut uusia lähtökulmia kehittämistyöhön, kritiikistä oppii ja on muistut-

tanut vuorovaikutuksen tärkeydestä sosiaalityössä.” (A 2, kehittäjätyöntekijä 1)
Kyselyyn vastanneet kehittäjäasiakkaat kokivat vaikuttaneensa sanomalla 

mielipiteensä. Myös työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta on 
koettu tapahtuneen vaikuttamista. Asiakkaita kunnioittava ja arvokas käytös 
asiakasta kohtaan vahvistaa luottamusta ammattilaista kohtaan ja rakentaa 
asiakkaiden uskoa tulevaisuuteen. (Ks. myös Väyrynen ym. 2015, 124; Filppa 
& Hietanen 2013, 472.) Sosiaalityöntekijät haluavat osallistua yhteiskunnan ja 
oman työnsä kriittiseen tarkasteluun sekä pohtia keinoja kehittää sosiaalityöhön 
välineitä esimerkiksi huono-osaisuuden vaikutusten vähentämiseksi. 

”Niin sehän oli huippujuttu, että näki, että sieltä tullee tosi rakentavia ehdo-
tuksia. Siis kritiikkiä tietenkin myös tuli, mutta ei semmoista mitä tahansa, jota 
ei oltu perusteltu. Kyllähän ne olivat hyviä näkemyksiä ja ne näkemykset vaikut-
tivat sitten palveluiden kehittämiseen.” (A 3, kehittäjätyöntekijä 5)

Kehittäjäasiakastoiminnassa työskentelysuhteen reunaehtojen yhteinen 
toteaminen ja määrittely on tapa tehdä vallankäytön mahdollisuudet näky-
väksi. Valta on poliittinen käsite, jolla ei välttämättä ajatella olevan kovinkaan 
paljon tekemistä yhteistyön edistämisen kanssa, pikemminkin valta nähdään 
usein yhteistyön esteenä, ihmisten hyväksikäyttönä ja pakottamisena tottele-
maan vallassa olevan toiveita. Sosiaalityöntekijät voivat kuitenkin tietoisesti 
käyttää positiivista valtaa kehittämistyössä, koska heillä on mahdollisuuksia 
luoda osallisuusareenoita yhteisen tuloksen tuottamiseen. Vallan negatiivinen 
merkitys vähenee ja valta voidaan päinvastoin nähdä sosiaalityön voimavarana 
(Järvilehto 1996). Sosiaalityössä tuottavuus rakentuu vahvasti rakenteellisten 
ulottuvuuksien lisäksi inhimillisiin tekijöihin. Sosiaalityö voi rakenteellisen 
sosiaalityön menetelmien avulla osoittaa työkäytäntöjen paranemista ja vaikut-
tavuuden lisääntymistä ja samalla se tuo poliittiseen järjestelmään perustuvaa 
oikeudenmukaisuutta. 

Yhteisen kehittämistoiminnan tuloksessa konkretisoituu aina koko yhteis-
työjärjestelmän rakenne, jossa jokaisella järjestelmän osalla tulee olla todellista 
valtaa. Tasa-arvoisuus on välttämätön yhteisen tuloksen muodostumisessa. 
Yhteisesti muodostetun tuloksen lisäksi yhteistyön kehittäminen mahdollistaa 
kunkin osallistujan yksilöllisten kehitysmahdollisuuksien lisääntymisen ja siten 
myös osallisuuden vahvistumisen. (Mt., 1996.)  Kehittäjäkahvilatyöskentelyn 
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tärkein hyöty pitäisi koitua asiakkaille. Asiakkaat saavat selkeämmän kuvan 
palvelukokonaisuuksista, ja asiakaspalvelun laatu ja asiakkaan oikeusturva 
paranevat. Näin seurataan kansalaisten oikeuksien toteutumista ja edistämistä 
sekä nostetaan esille eri väestöryhmien hyvinvoinnin tasa-arvon toteutumista. 
Samalla sosiaalityö käyttää rakenteellisen vaikuttamistyönsä mahdollisuuksia 
köyhyys-, osallisuus- ja valtakysymysten esille nostamisessa (Heinonen 2014, 
49).

Kehittäjäasiakastoiminnan mahdollisuudet sosiaalityön 
rakenteissa

Kehittäjäasiakastoiminta voidaan määritellä rakenteellisen sosiaalityön käytän-
nöksi, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaiden osallistumista palveluiden kehit-
tämistyöhön ja muuttamaan vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen asettamia 
reunaehtoja ja mahdollisuuksia. Kehittäjäasiakastoiminnassa syntyy monimut-
kaisia ja monitasoisia suhteita, joiden hallinta on vaikeampaa kuin perinteisissä 
ammatillisissa lähestymistavoissa (ks. myös Niskala 2008). Sosiaalityöntekijän 
täytyy uskaltautua irtautumaan viranomaisen valta-asetelmasta ja siirtyä neuvot-
televaan kohtaamiseen, kun asiakasta kontrolloivasta ja holhoavasta asetelmasta 
halutaan siirtyä pois ja pyrkiä asiakasta vahvistavaan yhteistyöasetelmaan (ks. 
Niskala 2008; Rostila & Vinnurva 2013, 196; Hyväri 2017, 204−205). 

Kehittäjäasiakaskahvila on työmuoto, jonka avulla sosiaalityöntekijöillä 
on mahdollisuus yhdessä asiakkaiden kanssa kerätä tietoa yhteiskunnallisista 
epäkohdista ja palvelujärjestelmän kyvystä auttaa asiakkaita erilaisissa elämänti-
lanteissa. Toiminta tuottaa rakenteelliselle sosiaalityölle tietoa sekä kansalaisten 
ja asiakkaiden elinoloista että hyvinvoinnin vajeista. Kehittäjäkahviloissa asiak-
kaat ja työntekijät pohtivat sosiaalityön omaa toimintaa ja sen asemoitumista 
yhteiskunnalliseen toimintajärjestelmään sekä sosiaalityön mahdollisuuksia 
ratkaista ongelmallisia tilanteita. Työntekijöiden ja asiakkaiden yhdessä kriit-
tisreflektiivisesti koottu kokemuksellinen tieto on sosiaalityöntekijöille omassa 
työssä tarvittavan itseymmärryksen ja ulkopuolisen vaikuttamisen väline. (Ks. 
myös Pohjola ym. 2014, 289.)

Kahviloissa työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kriittinen reflektointi 
tuottaa reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnan mikro-, 
meso- ja makrotasoilla. Toiminnan avulla luodaan asiakkaille ja työntekijöille 
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osallistumisen mahdollisuuksia ja varmistetaan eettisesti kestävien sosiaali-
palveluiden suunnittelu- ja kehitystyö. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen 
sosiaalihuollossa kehittäjäasiakkaiden kanssa on sosiaalityöntekijälle vaativaa 
mutta myös palkitsevaa. Parhaimmillaan se lisää asiakkaiden osallisuutta ja 
osallistumista palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä voimaannuttaa 
kehittäjäasiakkaita. Yhteisestä kehittämistyöstä asiakkaiden kanssa on hyötyä 
myös sosiaalityöntekijöille, he saavat asiakkaiden kokemustiedon ja hiljaisen 
tiedon erityisyyden esille sekä asiakkaan ajankohtaisen näkemyksen palveluiden 
toimivuudesta mukaan suunnitteluun. 

Kehittäjäasiakkaiden näkökulmasta ongelmallista on ainakin toimintakult-
tuurin muutoksen hitaus siinä, että asiakkaat nähtäisiin yhdenvertaisina toimi-
joina ammattihenkilöiden rinnalla. Työntekijöiden näkökulmasta haasteeksi 
nousee myös se, miten toimintaa tuetaan, arvioidaan, ohjeistetaan ja säädellään 
sekä miten vältetään se, että kehittäjäasiakkaat eivät omaksu järjestelmälähtöisiä 
rutiineja, kieltä ja toimintatapoja, vaan heidän erityisyytensä säilyy. (Niskala & 
Kirjavainen 2018.) Todelliseen osallisuuteen kuuluu se, että annetaan mahdol-
lisuus päästä toimimaan sellaisille areenoille, joissa käytetään valtaa ja yhdessä 
pohditaan sitä, miten epäkohtiin vaikutetaan. Kehittäjäasiakastoiminta ei ehkä 
vielä yllä riittävän syvälle yhteiskunnallisten eriarvoisuutta luovien rakenteiden 
tarkastelussa, mutta on kehittäjäkahviloissa toiminnaltaan lähellä Jan Fookin 
(2002) kehittämää kriittisen reflektion lähestymistapaa.

Rakenteellisen sosiaalityön ammatillisen osaamisen tulee ankkuroitua 
yhteiskunnallisten epäkohtien ehkäisemiseen ja korjaamiseen liittyvään työhön. 
Sosiaalityöntekijöiden ensisijainen tehtävä on niiden ihmisten tukeminen, jotka 
tarvitsevat eniten tukea pystyäkseen toimimaan yhteiskunnan jäseninä ja osana 
sen sosiaalisia verkostoja (Sipilä 2014, 146). Kehittäjäasiakastoiminnan avulla 
asiakkaiden lisäksi myös sosiaalityöntekijät pääsevät arvioimaan yhteiskun-
nallista oikeudenmukaisuutta ja pohtimaan sosiaalityön roolia osana palvelu-
järjestelmää. Pohdinta voi johtaa sosiaalityön vakiintuneiden toimintatapojen 
kyseenalaistamiseen ja sosiaalisen asiantuntijuuden aseman lunastamiseen pai-
kallisen palvelujärjestelmän parantamisessa ja laajemminkin yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa. 

Kehittäjäasiakastoiminta tukee organisaation uudistamista, koska asioihin 
kiinnitetään tietoisesti huomiota. Kokemustietoon perustuvassa kriittisre-
flektiivisessä lähestymistavassa on kysymys mahdollisuuksien tarjoamisesta 
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sosiaalityön ammatin ja sosiaalipalvelujen uudenlaiselle kehittymiselle. 
Asiakkaan kokemustietoa työskentelyprosessista työntekijän kanssa ja siinä 
syntyvistä auttavista mekanismeista ei voi korvata kenenkään muun toimijan 
tiedolla. Yhteisessä tiedonmuodostuksessa kehittäjäasiakkaat nähdään työnte-
kijöiden rinnalla tiedon muodostajina ja tiedon omistajina (Kemppainen ym. 
2010, 119; Muurinen 2019). Kehittäjäasiakastoiminnalla sosiaalityö toteuttaa 
sosiaali- ja yhteiskuntapoliittista tehtäväänsä tuottamalla tietoa ihmisten arjesta, 
palveluiden toimivuudesta sekä nostamalla esille yhteiskunnallisia epäkohtia 
ja vaikuttamalla heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistumisen 
lisääntymiseen.  Asiakkaiden asiantuntemuksen hyödyntämisen palveluiden 
kehittämisessä ja suunnittelussa tulee olla keskeinen osa sosiaalityön oman työn 
kehittämisen kulttuuria ja rakenteellista sosiaalityötä. (Pohjola 2019, 341.) 

Kehittäjäasiakastoiminnan analysoinnin kautta on vahvistunut käsitys siitä, 
että työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämistyö vahvistaa sosiaalityön 
tietoperustaa sekä syventää ja laajentaa työntekijöiden osallisuus- ja vaikutta-
misosaamista.  Asiakkailta tulevan tiedon avulla voidaan tehdä ratkaisuehdotuk-
sia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja kehittää palveluja reaali-aikaisesti.  
Kehittäjäasiakastoiminnan kautta asiakkaiden palvelujen laatu paranee ja 
rakenteelliset reunaehdot tulevat näkyviin. Lainsäädäntötyöhön osallistuminen 
antaa viiteitä siitä, että kehittäjäasiakastoiminnan kautta voidaan vaikuttaa myös 
oikeudenmukaisuuteen yhteiskunnallisella tasolla. Kehittäjäasiakastoiminnan 
hyödyt riippuvat siitä, missä laajuudessa ja miten sitä on toteutettu ja miten sen 
jälkeen tapahtuvaan arviointiin ja seurantaan on panostettu. •
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Anna-Maria Isola & Marko Nousiainen & Salla Valtari

Osallisuustyö välineenä heikossa 
asemassa olevien vallan 
lisäämiseen

”Näin kuka tahansa, joka mistä tahansa syystä eristäytyy eikä osallistu yhteiselä-
mään, menettää vallan ja tulee avuttomaksi riippumatta siitä, kuinka voimakas 
hän on tai kuinka päteviä ovat hänen syynsä.” (Arendt 2002, 204.) 

Y hteiskunnallinen eriarvoisuus ilmenee köyhyytenä ja haa-
voittuvuutena. Heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten ääni jää usein kuulumattomiin poliittisessa keskus-
telussa. Tästä kertoo se, että julkisen talouden säästötoimet 
ovat jo pitkään kohdistuneet poliittiselta vaikutusvallaltaan 
heikkoihin ryhmiin (Wass & Ohisalo 2017, 605). Vallan epä-

tasainen jakautuminen on eriarvoisuutta luova ja uusintava rakenne. Eriarvoi-
suus ilmenee muun muassa terveydessä (Mikkonen 2012; Karvonen ym. 2019), 
koetussa työkyvyssä (Saikku & Hannikainen 2019), yksinäisyydessä (Tiilikainen 
2019), perheellistymisessä (Miettinen 2015), tulevaisuuden suunnittelussa (Lee-
mann ym. 2018, 31) ja äänestysaktiivisuudessa (Mattila ym. 2017). Pitkittynyt 
pienituloisuus on alkanut rakenteistua osaksi suomalaista hyvinvointivaltiota. 
Pienituloisuudesta on entistä vaikeampi nousta (Kauhanen ym. 2020), ja se 
uhkaa kasata muita vaikeuksia elämään. Esimerkiksi leipäjonojen kaikkein 
huono-osaisimpien ihmisten hyvinvointi on systemaattisesti huonolla tolalla 
(Ohisalo ym. 2015).

Eriarvoistumista pyritään torjumaan korjaamalla hyvinvointivaltion 
rakenteita aiempaa tasa-arvoisemmiksi muun muassa integroimalla sosiaali- ja 
terveyspalveluita, uudistamalla sosiaaliturvan jakoperiaatteita ja parantamalla 
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koulutusmahdollisuuksia. Rakenteet ovat kuitenkin läsnä arjessamme myös 
käyttäytymistämme ohjaavina sosiaalisina sääntöinä ja kulttuurisina käytän-
töinä. Sosiaalisilla suhteilla on tapana rakenteistua myös niin, että samanlai-
sessa sosioekonomisessa asemassa olevat ja kulttuurisessa ympäristössä elävät 
ihmiset hakeutuvat samankaltaisten seuraan. Sekin on omiaan syventämään 
eriarvoisuutta.

Sosiaalipoliittiset toimet kohdistuvat yleensä eriarvoisuuden seurauksiin, 
kuten työttömyydessä ja niukkuudessa selviytymiseen. Työttömyyttä hoidetaan 
aktivointipolitiikalla, millä ei pystytä puuttumaan työmarkkinoiden syrjiviin 
käytäntöihin tai ylisuuriin osaamisodotuksiin. Eriarvoisuuden seurausten 
lievittäminen ei ole kestävää, vaan sen lisäksi pitäisi puuttua myös epätasaisesti 
jakautuneeseen valtaan. 

Hannah Arendtin (1998, 198–207) mukaan valta on ihmisten välistä puhetta 
ja poliittista toimintaa julkisessa näyttäytymistilassa. Näyttäytymistila on siis 
poliittisen toiminnan tila – se puheen, ihmisten välisten suhteiden ja tarinoiden 
näyttämö, jossa ihmiset näyttäytyvät toisilleen tullen kuulluiksi ja nähdyiksi. 
Valta syntyy yhdessä toimivien ihmisten välille ja katoaa, kun he eroavat toi-
sistaan. Vallan ainoa edellytys on yhdessä eläminen. Toisin sanoen: valtaa ei ole 
ilman yhteistä toimintaa ja julkista puhetta, eikä näyttäytymistilaa ole ilman 
valtaa. Valtaa ei voi omistaa. Se ei kumpua dominoinnista eikä voimasta vaan 
tasa-arvoisuudesta ja pyrkimyksestä hyvään elämään yhdessä toisten kanssa 
(Penta 1996). Arendtilaisesta näkökulmasta eriarvoisuus liittyy siten eristämiseen 
tai eristäytymiseen julkisesta tilasta ja näin ollen myös poliittisesta toiminnasta. 

Tällaisia eriarvoisuutta tuottavia rakenteita voivat olla esimerkiksi ne kult-
tuuriset käytännöt, jotka määrittävät, ketkä voivat osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja keitä kuunnellaan silloin, kun päätetään hyvinvointia tuottavien 
resurssien jakamisen periaatteista. Näyttäytymistilana poliittisine toimintoineen 
ei tarvitse pitää vain demokraattisia instituutioita ja vaaleja, vaan se voi olla mikä 
tahansa ihmisiä yhdistävä julkisen puheen tai toiminnan foorumi. Kun eriar-
voisuuden syitä halutaan poistaa, keskeistä on eristettyjen halu ja mahdollisuus 
toimia yhdessä muiden kanssa julkisessa tilassa. Lähestymme tematiikkaa osalli-
suuden ja osallisuuden kokemuksen kautta. Ne muodostavat toisiaan ruokkivan 
kehän: osallisuuden kokemus motivoi ihmisiä toimimaan poliittisesti, jolloin 
heikoimmassa asemassa olevat voivat päästä osaksi erilaisia poliittisen toimin-
nan tiloja. Tällöin myös heidän äänensä ja intressinsä kiinnittyvät aiempaa 
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vahvemmin osaksi poliittista yhteisöämme ja sen julkista elämää.
Artikkelimme tavoitteena on perustella, miksi osallisuustyön pitäisi olla 

osa suomalaista hyvinvointivaltiota. Aloitamme osallisuuden ja osallisuuden 
kokemuksen määrittelyllä. Tämän jälkeen käsittelemme osallisuuden kokemusta 
hyvinvoinnin osatekijänä. Esittelemme myös osallisuuden kokemuksen mittaa-
mista. Se konkretisoi sitä, mitä tarkoitamme osallisuuden kokemuksella. Lopuksi 
esittelemme joitakin ratkaisuja, jotka edistävät kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien ryhmien osallisuutta omassa elämässään, vaikuttamisen prosesseissa ja 
yhteisessä hyvässä. 

Osallisuus ja osallisuuden kokemus

Osallisuus1 tarkoittaa mahdollisuuksia säädellä niitä tarpeitaan (manage needs) 
ja resurssejaan (command over resources) (Thompson & Wildavsky 1986), jotka 
vaihtelevat kulttuurisesta ympäristöstä ja sosiaalisesta suhteesta toiseen (mt., 171; 
Longshore & Seward 2009; Deneulin & McGregor 2010). Tarpeiden säätelemi-
nen ei tarkoita ainoastaan niiden karsimista vaan myös sen tunnustamista, että 
aktiiviseen elämään liittyy tarpeita. Syrjityillä on vähemmän mahdollisuuksia 
säädellä resurssejaan kuin tunnustetun ja arvostetun aseman saaneilla väestö-
ryhmillä. Suomalaisten romanien mahdollisuus säädellä resurssejaan parani 
sen jälkeen, kun heidän huono asumistilanteensa tunnustettiin ja sitä alettiin 
korjata, ja kun rotusyrjinnän kieltävä laki tuli voimaan vuonna 1970. Tähän 
tarvittiin kuitenkin myös romaniväestön oma aktivoituminen eli osallisuus 
oman yhteisönsä asioiden ajamisessa ja vaatimus esimerkiksi asuntokysymyksen 
ratkaisemiseksi (ks. Friman-Korpela 2014). 

Osallisuuden lisäksi käsittelemme osallisuuden kokemusta sellaisena teki-
jänä, joka auttaa ottamaan yksilöllisiä tai yhteisiä toimintavalmiuksia käyttöön. 
Olettamuksemme on, että osalliseksi itsensä kokeva ihminen haluaa vaikuttaa 
itselleen tärkeisiin asioihin; pyrkii ratkomaan ristiriitoja; motivoituu tekemään 
hyvinvointiaan palvelevia valintoja; ei koe asemaansa uhatuksi eikä siten pönkitä 
asemaansa syrjimällä muita (esim. Influs ym. 2019; Nols ym. 2019). Osallisuuden 
kokemuksen rakentamisen pitäisi olla yksi hyvinvointivaltion tehtävistä, koska 

1 Suomen kielen sana osallisuus on monimerkityksinen ja tarvitsee 
siksi nipun englanninkielisiä termejä (esimerkiksi inclusion, 
participation, belonging, commanding resources, representation). 
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kysymys on yhdenvertaisuudesta. Kun ihmisellä menee pitkään taloudellisesti, 
terveydellisesti, sosiaalisesti tai psyykkisesti huonosti, hän ei jaksa ajaa asiaansa 
eikä hänen äänensä kuulu julkisessa keskustelussa (esim. Lister 2004). 

Voi olla, että Pohjoismainen hyvinvointivaltio rakenteena edistää väestön 
valtaosan osallisuutta kuin itsestään, mutta pitkäaikaista köyhyyttä ja vaikeutta 
kokeneiden kertomusten perusteella näin ei kuitenkaan kaikkien kohdalla ole. 
Viimeisessä osiossa käsittelemmekin sitä, kuinka osallisuuden kokemus sekä 
osallisuus omista ja yhteisistä asioista auttaa muuttamaan rakenteita ja lisää-
mään heikossa asemassa olevien valtaa. Siksi osallisuuden edistämisen pitäisi 
olla osa sosiaalityötä sekä työllisyyden, hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden 
ja alueiden elinvoiman edistämistä. 

Synteesejä luovaan lähestymistapaamme sopii Amartya Senin (1999, 2009; ks 
myös Robeyns 2003; 2006) toimintavalmiuksien (capability approach) viiteke-
hys, joka viitoittaa tarkastelemaan osallisuutta yhtäältä hyvinvoinnin ja toisaalta 
demokratian tekijänä toimintavalmiuksien (capabilities) kautta. Toimintaval-
miudet rakentuvat kehämäisesti. Ihminen hyödyntää toimintavalmiuksiaan saa-
vuttaakseen arvostamiaan asioita (functionings). Tämä edellyttää ihmisen omien 
resurssien lisäksi osallisuutta erilaisista yhteisistä resursseista. Toimintavalmiu-
det eivät kuitenkaan muutu automaattisesti toiminnaksi tai saavutuksiksi, vaan 
prosessiin tarvitaan konversiotekijöitä (conversion factors). Toisin sanoen: vaikka 
johonkin olisi valmius, erilaiset (rakenteelliset, yksilölliset ja elämänhistorialli-
set) tekijät kuitenkin hidastavat tai edistävät sitä, miten valmius tai potentiaali 
saadaan käyttöön. 

Käsittelemämme osallisuuden kokemuksen tutkimus on melko nuori 
tutkimusalue [1]. Sen juuret ovat erityisesti laadullisessa köyhyyttä koskevassa 
seurantatutkimuksessa sekä niillä sosiaalipoliittisen, sosiaalipsykologisen ja 
yksilöpsykologisen tutkimuksen yhdyspinnoilla, joilla yksilö kohtaa rakenteet. 
Sen juuret ulottuvat myös sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttään, 
jossa muun muassa yhdyskuntatyöllä on pitkät perinteet. Olihan Jane Addams 
perustamassa rakenteelliseen ja yhteisölliseen lähestymistapaan perustuvaa Hull 
Housen sosiaalikeskusta jo 1800-luvun lopulla (Addams 1912).
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Osattomuudesta osallisuuteen: katsaus tutkittuun tietoon

Kun vaikeudet ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset tarttuvat toisiinsa, 
elämä uhkaa suistua noidankehään, jolla on fysiologinen perusta (Marmot 
2015; Sajaniemi ym. 2015). Jos ihminen on herkeämättä valmiina taistelemaan 
tai pakenemaan, kortisolitasot eivät pääse koskaan laskemaan. Osattomuuden 
noidankehä heikentää siten ihmisen tiedonkäsittelykykyä. Esimerkiksi Anandi 
Mani kumppaneineen (2013) teoretisoi kokeelliseen empiriaan perustuen, että 
ajallisen tai rahallisen puutteen keskellä ihmisen kyky tehdä pitkän aikavälin 
valintoja kutistuu. Sama mekanismi käynnistyy, kun ihminen kokee arvotto-
muutta. Pahimmillaan noidankehästä voi seurata umpikuja, jossa yhteys tulevai-
suuteen katoaa. Ainoana selviytymiskeinona voi tällöin olla kuolemanfantasiat. 

Noidankehä alkaa rakentua, kun pitkään vaikeuksien parissa kamppailleet 
ihmiset kokevat merkityksettömyyttä, kuulumattomuutta, arvottomuutta, vas-
tentahtoista riippuvuutta ja autonomisuuden puutetta. Silloin mahdollisuuksien 
horisontti alkaa kapeutua. Elämä alkaa edetä lyhytjänteisen ja syklisen ajan sekä 
kielteisen ennakoinnin ehdoilla. Yhä useampi mahdollisuus alkaa näyttäytyä 
riskinä, johon ei uskalleta tarttua. Sosiaaliset suhteet heikkenevät, vetäydytään 
julkisesta tilasta ja yhteisestä toiminnasta. Elämää kannatteleva koherenssi alkaa 
murtua. Minäkuva vääristyy ja yhteys omaan potentiaaliin katoaa. 

Noidankehän syntymistä voidaan ehkäistä muun muassa turvaamalla yksi-
lön kokemus autonomisuudesta, parantamalla osallistumisen mahdollisuuksia, 
ylläpitämällä universaaleja tiloja ja vaalimalla luottamusta siihen, että myös 
myönteisiä asioita voi tapahtua. Myös osallisuuden kokemuksen vahvistaminen 
on tässä tärkeää, sillä se voi vähentää psyykkistä kuormittuneisuutta ja pidentää 
tulevaisuushorisonttia (Leemann ym. 2018). On tärkeää ehkäistä psyykkistä 
kuormittuneisuutta, koska sen tiedetään enteilevän pitkäaikaisia mielentervey-
den ongelmia (Thorsen ym. 2013) ja laadullisten tutkimushavaintojen perusteella 
myös osattomuuden noidankehää. 

Osallisuuden ja osattomuuden jatkumo ei kosketa vain heikossa tai haavoittu-
vassa asemassa olevia, vaikka heillä osattomuuden kertautuvat seuraukset voivat 
olla kohtalokkaampia kuin paremmassa asemassa olevilla. Paremmassa asemassa 
olevia suojannee sekin, että osallisuuden kokemuksilla on taipumus kertautua 
sukupolvelta toiselle, mistä on osoituksena esimerkiksi korkean koulutuksen 
siirtyminen sukupolvelta toiselle (Sirniö 2016). Useimpien ihmisten elämässä 
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sekä osallisuus että osattomuus ovat kuitenkin läsnä samaan aikaan. Hyvässä 
sosioekonomisessa asemassa oleva ihminen voi kokea tekevänsä merkitykse-
töntä työtä. Merkityksellistä työtä tekevä voi kokea ulkopuolisuutta. Laajoista 
sosiaalisista verkostoistaan huolimatta ihminen voi tuntea itsensä yksinäiseksi. 
Pitkään työttömänä ollut voi saada aineellista turvaa vaihtotalousjärjestelmistä 
(Hirvilammi & Joutsenvirta 2020; Venäläinen 2020). 

Sosiologiset ja sosiaalipsykologiset käsitteellistykset valottavat osallisuuden 
kokemukseksi kutsumaamme ilmiötä. Aaron Antonovsky (1987) sanoitti ilmiön 
koherenssiksi, Edward Deci ja Richard Ryan (1985) itseohjautuvuudeksi sekä 
Frank Martela ja Michael Steger (2016) elämän merkityksellisyydeksi. Olemme 
koonneet taulukkoon 1 ne osallisuuden kokemukseen liittyvät käsitteellistykset, 
joihin tukeudumme.

Taulukko 1. 
Osallisuuden kokemukseen liittyvät sosiaalipsykologiset käsitteellistykset

Teoria Koherenssi Itseohjautumisen 
teoria

Elämän merkityksellisyys

Keskeiset 
käsitteet

Ymmärrettävyys
Hallittavuus
Merkityksellisyys

Autonomia
Kompetenssi
Kuuluminen 
(relatedness)
Hyvän tekeminen 
(benevolence)

Koherenssi 
Merkityksellisyys 
Tarkoitus 

Tutkijat Aaron Antonovsky 
(1987)

Edvard Deci ja Richard 
Ryan (1985); Frank 
Martela ja Richard Ryan 
(2016)

Frank Martela and Michael 
Steger (2016)

Koherenssin, itseohjautuvuuden ja elämän merkityksellisyyden käsitteellis-
tykset erittelevät sitä, millaisista tekijöistä motivoituminen yksilön kokemusten 
tasolla rakentuu. Ilman motivaatiota olemassa olevien toimintamahdollisuuk-
sienkaan hyödyntäminen ei ole mahdollista. Koherenssi merkitsee suhdetta 
ympäröivään todellisuuteen; koherenssin kokemuksen perusteella ympäristö 
nähdään ymmärrettävänä, hallittavana ja oma toiminta merkityksellisenä ja 
siten mielekkäänä (Antonovsky 1987). Itseohjautuvuusteoria tarkastelee moti-
vaation taustalla olevien psyykkisten perustarpeiden tyydyttymistä. Sen mukaan 
yksilön omaehtoista toimintaa ja sisäistä motivoitumista selittävät autonomian, 
kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemukset (Deci & Ryan 1985). Frank Martela 
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ja Richard Ryan (2016) lisäävät psyykkisiin perustarpeisiin hyvän tekemisen 
muille, sillä sen on havaittu lisäävän myös auttajan hyvinvointia. Martela ja 
Steger (2016) puolestaan esittävät, että voidakseen hyvin ihmisen on tärkeää 
ymmärtää ympäröivää maailmaa, löytää tavoitteita toiminnalleen ja kokea elä-
mänsä arvokkaana.  

Elämän merkityksellisyyteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen ja auto-
nomiaan, kompetenssiin, kuulumiseen sekä hyvän tekemiseen tarvitaan aina 
sosiaalisia suhteita. Autonomiakin on suhteellinen kokemus, sillä yksin koettu 
itsemäärääminen on tyystin erilaista kuin suhteessa johonkin toiseen. Vaikka 
merkityksellisyyttä voi kokea suhteessa taiteeseen, luontoon tai jumalhahmoi-
hin, sitä koetaan ennen kaikkea suhteessa muihin ihmisiin. Arendtilaista vallan 
teoretisointia seuraten osallisuuden kokemus (taulukon 1 synteesinä ymmär-
rettynä) rakentuu ja murtuu siten ihmistenvälisessä toiminnassa yhteisellä ja 
julkisella alueella. 

Hannah Arendtin (1998) mukaan ihmiselämän korkein muoto on toiminta 
(action), koska siinä ihminen saa tunnustuksen olemassaolostaan julkisen 
alueella ihmisten välisessä toiminnassa. Suomalaisen hyvinvointivaltion pitäisi 
edistää myös haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien ihmisten sellaisia 
toimintamahdollisuuksia, joissa he saisivat tunnustusta ja kunnioitusta ihmis-
tenvälisessä toiminnassa. Hyvinvointivaltion ei pitäisi tyytyä vain elämän tur-
vaamiseen ja jokapäiväisen leivän tarjoamiseen.

Osallisuuden kokemus hyvinvoinnin tekijänä

Tarkastelemme seuraavaksi osallisuuden kokemusta hyvinvoinnin tekijänä 
Amartya Senin toimintavalmiuksien viitekehyksen kautta. Oletamme, että 
ihmiset haluavat tavoitella hyvää elämää, joten tarkastelemme hyvinvointia 
saavuttamisen arvoisena asiana (functioning). Hyvinvoinnin saavuttamiseen 
ihminen tarvitsee erilaisia valmiuksia (capabilities), mutta toimintavalmiudet 
eivät väistämättä muutu hyvinvoinniksi. 

Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa köyhät ihmiset eivät kuole nälkään, 
mutta niukka toimeentulo estää usein aktiivisen julkisen elämän. Tähän on 
ainakin kaksi syytä. Ensimmäinen syy on epätasaisesti jakautunut valta. Vaikka 
demokratiassa kaikilla kansalaisilla on muodollisesti yhtäläinen vapaus vaikut-
taa muun muassa sosiaaliturvan jakoperiaatteisiin, joidenkin väestöryhmien 
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äänet kuuluvat voimakkaammin kuin toisten. Toinen syy on se, että erilaiset 
tekijät hidastavat tai edistävät poliittiseen toimintaan osallistumista. Esimer-
kiksi äänioikeuden käyttäminen edellyttää lukutaitoa, henkilöllisyystodistusta 
ja mahdollisuutta siirtyä äänestyspaikalle. Näistä valmiuksista huolimatta 
äänioikeus jää huono-osaiselta useammin käyttämättä (Leemann ym. 2018, 46). 
Osattomuuden kokemus voi selittää sitä, miksi valmius ei muutu toiminnaksi: 
osattomuutta kokeva demokraattisen yhteiskunnan täysivaltainen kansalainen 
ei välttämättä usko, että äänestäminen tai yleensäkään vaikuttaminen kannattaa. 
Kun äänioikeutta ei käytetä, ajan saatossa heikossa asemassa olevien muutkin 
toimintavalmiudet voivat heikentyä. Tässä on syy, miksi osattomuutta ei pystytä 
estämään pelkästään yksilöön kohdistuvilla palveluilla, vaan tarvitaan myös 
osallisuutta lisääviä toimia, kuten yhteisötyötä, yhteiskehittämistä ja palveluiden 
yhteistuotantoa, valtauttavaa työotetta, sosiaalipedagogiikkaa sekä vaikuttami-
sen alustojen kehittämistä.

Osallisuuden kokemus on konversiotekijä: kun uskoo mahdollisuuksiinsa – 
kumpusipa usko sitten myönteisistä tai kielteisistä tunteista – pystyy myös otta-
maan käyttöönsä toimintavalmiuksiaan ja edelleen vaikuttamaan muun muassa 
resurssien jakoon, jolloin myös hyvinvoinnin saavuttaminen helpottuu. 

Toimintavalmiuksien viitekehys avaa näkökulman tarkastella hyvinvoinnin 
rakentumista ja eriarvoisuutta prosessina, jossa resurssit, tarpeet, kulttuurisesti 
saavuttamisen arvoiset asiat ja toimintavalmiudet kytkeytyvät vuorovaikutus-
suhteessa toisiinsa osallisuuden tilassa tai osallisuuden kehällä (osallisuuden 
tilan käsitteellistyksistä Nieminen 2019; Isola ym. 2020). Esimerkiksi inhimil-
liset tarpeet, kuten osallistuminen, luovuus, ymmärtäminen ja joutilaisuus ovat 
inhimillisen toiminnan potentiaalia eli liikkeelle paneva voima (Max-Neef 1991, 
32–33). Kun ihminen uskoo voivansa vaikuttaa asioihin – eli kun hän kokee 
osallisuutta – hän pystyy hyödyntämään potentiaaliaan ja toimintavalmiuk-
siaan. Näin sekä tarpeet että osallisuuden kokemus ovat konversiotekijöitä, jotka 
auttavat muuttamaan toimintavalmiuksia saavutuksiksi ja edelleen resursseiksi. 
Ennen pitkää osallisuuden kokemus voi auttaa oikomaan myös epäsuhtaisia 
valtarakenteita.

Siinä missä osallisuuden osatekijöille on omat ja väestötutkimuksissa vakiin-
tuneet mittarinsa (tulot, vaikeus tyydyttää perustarpeet, terveys ja hyvinvointi, 
työmarkkina-asema, osallistuminen ja niin edelleen), osallisuuden kokemuk-
selle tällaista mittaria ei ole ollut. Jotta pystyisimme tutkimaan osallisuuden 
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kokemuksen, hyvinvoinnin ja esimerkiksi kansalaisaktiivisuuden välisiä yhte-
yksiä sekä osallisuuden kokemusta konversiotekijänä, muutimme Arkipäivän 
kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuaineistojen (2006 ja 2012) laadulliset 
löydökset määrällisesti mitattavaan muotoon osallisuusindikaattoriksi (ks. 
viite [1], Sokra 2020). 

Osallisuusindikaattori sisältää seuraavat kymmenen väittämää, joita arvioi-
daan viisiportaisella Likertin vastausasteikolla:
1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä
2. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni
3. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön
4. Olen tarpeellinen muille ihmisille
5. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun
6. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus
7. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita
8. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen
9. Koen, että minuun luotetaan
10. Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin. 

Osallisuusindikaattoria on käytetty muun muassa lapsiperheille suunnatun 
tuetun lomatoiminnan osallisuusvaikutusten arvioinnissa, jossa kerättiin lisäksi 
etnografinen aineisto ja haastateltiin osallistujia. Monipuolisella aineistolla 
päästiin käsiksi siihen, mihin muutokset osallisuuden kokemuksessa liittyvät ja 
mitkä vaikutusketjut ovat myönteisten muutosten takana. Määrälliset tulokset 
kertoivat, että tuetun loman jälkeen suurella osalla vanhemmista osallisuuden 
kokemus oli vahvistunut, koettu terveys kohentunut, elämänlaatu parantunut 
ja yksinäisyys vähentynyt. Laadulliset löydökset viittasivat siihen, että osal-
lisuuden kokemus toimi konversiotekijänä, sillä loma paransi osallistujien 
käsityksiä omista kyvyistään ja luottamusta omaan pärjäämiseensä sekä avarsi 
tulevaisuuden näkymiä. Loma jopa muutti käänteentekevästi elämän suuntaa, 
kun osallistuja motivoitui esimerkiksi vaihtamaan asuinpaikkaa, hakeutumaan 
töihin tai kun osallistujan mielen hyvinvointi parani selkeästi. (Mäntylä 2020.)
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Suuntaviivoja osallisuuden edistämiseen 

Yhteiskunnan pitäisi edistää sellaisia olosuhteita ja toimintoja, joissa kaikki ihmi-
set iästään, terveydentilastaan tai esimerkiksi koulutustaustastaan riippumatta 
voisivat vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä. Jos vielä kaikkien 
osaaminen saataisiin näkyväksi, ihmiset voisivat saada muilta ihmisiltä tun-
nustusta osaamisestaan. Olemme jakaneet erilaiset osallisuutta lisäävät toimet 
kolmeen osa-alueeseen: 1) osallisuus omassa elämässä, 2) osallisuus yhteisöissä 
ja vaikuttamisen prosesseissa ja 3) osallisuus yhteisestä hyvästä. Nämä osallisuu-
den edistämisen toimet on tarkoitettu sisällytettäväksi niin sosiaalityöhön kuin 
hyvinvoinnin, terveyden, työllisyyden, hyvien väestösuhteiden, turvallisuuden 
ja yhteisöjen elinvoiman edistämiseen. Osallisuustyö ei ole irrotettavissa yhdelle 
hallinnonalalle, mutta se saa toimintaympäristöittäin ja hallinnonaloittain erilai-
set ilmenemismuodot.

Osallisuus omassa elämässä

Tartu hetkeen -kehittämishankkeen päätöstilaisuudessa yksi osallistujista kertoi 
puheenvuorossaan, kuinka hän oli päässyt turvallisessa ja kannustavassa ilma-
piirissä kokeilemaan hymyilemistä useiden vuosien aktiivisen päihteidenkäytön 
jälkeen. Hymyileminen tosin oli edellyttänyt, että oli ensin saanut hampaat suu-
hunsa. Tartu hetkeen -toimintaan (2020) osallistuminen oli hänelle ensimmäisiä 
askeleita julkisen alueelle, jossa tulla kohdatuksi arvostettuna ja kunnioitettuna 
yhteisön jäsenenä. Hammashuolto tarjosi tähän aineellisen resurssin, jota ilman 
matka ihmistenväliseen päihteettömään toimintaan ja siitä saatavaan osallisuu-
den kokemukseen olisi ollut entistäkin kuoppaisempi. 

”Kaksi vuotta sitten en uskonut, että muutos voi tapahtua ja että se voi 
tapahtua näin nopeasti. Nyt elämä alkaa olla niin täynnä, että joutuu jollekin jo 
sanomaan ei”, osallistuja päätti puheenvuoronsa.

Osallisuus omassa elämässä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta määri-
tellä, mitä asioita tavoittelee, ja päätösvaltaa siitä, mihin toimintaan tai palveluun 
osallistuu. Se edellyttää aineellisten ja aineettomien tarpeiden tyydyttymistä tai 
niihin liittyvien pitkäaikaisten puutetilojen, kuten luottamuksen, turvallisuuden 
tai aliravitsemuksen korjaamista. Niukkuus aiheuttaa muutoksia aivoissa. Tie-
detään, että ainakin aineellisessa niukkuudessa osa kognitiivisesta kapasiteetista 
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kapeutuu (Mani ym. 2013; Haushofer & Fehr 2014). Yhteys omiin tarpeisiin ja 
potentiaaliin katkeaa. Yhteys omiin tarpeisiin on olennainen, sillä osallistumi-
sen, luovuuden ja vapauden tarve ohjaavat toteuttamaan itseään, kehittymään 
ihmisenä ja elämään omannäköistä elämää lain rajoissa. (Max-Neef 1991.) Eri-
tyisesti pitkään päihteitä aktiivisesti käyttäneillä yhteys omiin tarpeisiin voi olla 
katkennut, mutta yhteyttä voidaan rakentaa ihmistenvälisessä toiminnassa.

Jotta ihminen pystyy vaikuttamaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä, hänellä 
on Aaron Antonovskyn (1987) salutogeenisen terveyden edistämisen teorian 
mukaan oltava riittävästi tietoja, taitoja ja resursseja, ja toisaalta toimintaympä-
ristön on oltava riittävän ymmärrettävä (comprehensibility) ja hallittava (mana-
geability). Edelleen Antonovskya seuraten: jos ei koe elämäänsä ja maailmaansa 
hallitavaksi ja ymmärrettäväksi, toimintaa oman tilanteen parantamiseksi ei voi 
kokea myöskään merkitykselliseksi (meaningfulness). Niukkuudessa elävä on 
altis kadottamaan koherenssin (coherence) kokemuksen. Antonovskyn teoria 
pätee terveyden edistämistä laajemmin. Elämän ja toimintaympäristön on oltava 
ymmärrettäviä, hallittavia ja ihmisen on koettava merkityksellisyyttä, jotta 
hänellä on syy vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin.

Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa

Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa tarkoittaa, että ihminen 
kuuluu itselleen tärkeään joukkoon, jonka asioihin hän haluaa vaikuttaa ja jonka 
kautta ja jonka kanssa hän voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Osallisuutta 
edistetään luomalla mahdollisuuksia tulla toimijaksi johonkin julkiseen tilaan, 
luomalla turvallisia ja syrjimättömiä ympäristöjä ja toimintatapoja sekä luomalla 
vuorovaikutukseen rohkaisevaa ilmapiiriä. Olennaista on myös se, että yhtei-
söissä saa kokeilla erilaisia rooleja ja voi olla toimija ja aktiivinen oppija eikä 
vain toiminnan kohde ja ohjeiden vastaanottaja, kuten monesti heikoimmassa 
asemassa olevat ihmiset ovat.

Voimattomuutta ja toivottomuutta tuntevalle ihmiselle mahdollisuus vaikut-
taa omaan elinympäristöön ja omiin yhteisöihin lisää olennaisesti osallisuuden 
kokemusta. Voimattomuuden keskellä kokemus siitä, että pystyy liikauttamaan 
jotakuta tai jättämään jäljen itsen ulkopuolelle voi synnyttää voimaa osallistua 
vaikuttamiseen. Teot voivat olla hyvinkin pieniä, mutta niillä voi olla kauaskan-
toisia vaikutuksia. Toiminnan mahdollistava julkinen poliittinen tila voi olla 
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hankkeen luoma, paikallinen, väliaikainen tai teemakohtainen – tärkeää on, että 
se kokoaa ihmisiä yhteen ja he saavat tuoda oman äänensä esiin tasa-arvoiselta 
pohjalta. 

Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston tukema ITU2-hanke kokeili Oulussa 
Rajakylän huonomaineisessa lähiössä osallistuvaa budjetointia, jossa asukkaat saivat 
ideoida oman alueensa kehittämistä ja ideat toteutettiin kaupungin rahoituksella. 
Muun muassa pelottavaksi ja epäsiistiksi koettu tila siistittiin asukkaiden ja kaupun-
gin yhteistyöllä puistoksi, joka on kaikkien käytössä. Yhdessä asukkaiden, poliisin, 
alueen koululaisten, yrittäjien ja kaupungin viranhaltijoiden kanssa parannettiin 
alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Asukkaat toteuttivat myös positiivisuuskam-
panjan alueen maineen parantamiseksi. (Vuokila-Oikkonen & Jokinen 2020.) 
Hankeaikana asukkaiden luottamus kaupungin poliittisiin päättäjiin ja usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa lisääntyivät. (Vuokila-Oikkonen & Kainulainen 2020; 
Osallistuva budjetointi -toimintamalli 2020.) 

Yhdistykset ovat perinteisesti olleet heikoimmassa asemassa olevien äänitorvi, 
mutta niiden rinnalle on kansalaisyhteiskunnassa alkanut kehkeytyä vähemmän 
järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä yhden asian liikkeitä. Kuka kuuntelee 
köyhää -verkosto perustettiin vuonna 2007. Verkoston tarkoituksena oli yhtäältä 
tuoda köyhän ääni kuuluviin ilman, että se suodattuu kansalaisaktivistien, 
ammattilaisten tai asiantuntijoiden puheen kautta, ja toisaalta koota köyhyyttä 
kokevat sekä poliittiset päättäjät ja kuntapäättäjät samaan tilaan. Enimmäkseen 
pääkaupunkiseudulla keskustelutilaisuuksia järjestänyt verkosto sai ensimmäi-
sen kehittämisrahoituksensa vuonna 2018 Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa 
-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli levittää keskustelutilaisuudet ympäri 
Suomen. 

Verkoston vapaaehtoiset arvioivat, että toiminta lisää molemminpuolista 
ymmärrystä, kuten seuraava lainaus havainnollistaa2:

”Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että niillä [viranomaisilla ja ammatti-
laisilla] on hirveän vähän tilaisuuksia päästä juttelemaan niistä [osattomuutta 
kokeneiden] asioista muuten kuin jonkun yksittäisen asiakaskeissin tilanteesta 
eikä silloinkaan yleensä, koska he on johtajia. Että [Kuka kuuntelee köyhää] -toi-
mintamalli mahdollistaa myöskin heille sen tilaisuuden tulla keskustelemaan. Ja 
sitä ajattelen, että toivottavasti myöskin johtaa kunnioittamiseen. Että kohtaami-

2 Lainaus on Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeen vaikutusten 
arvioinnista, jonka toteutti Linnéa Partanen vuosina 2019–2020
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sia tällaisella areenalla on liian vähän. Yleensä se tilanne on jotenkin kriisiytynyt 
ja sitten soitetaan sille päällikölle.”

Kuka kuuntelee köyhää -verkosto on luonut rakenteen, jossa osattomuutta 
kokeneiden ääni saadaan kuuluviin suodattamattomana. Vaikuttaminen on pro-
sessi, joka tarvitsee tuekseen rakenteita, kuten paikkoja, tiloja, kanavia, fooru-
meita ja menetelmiä. Tällaisia ovat erilaiset raadit, yhteistaiteen tilat, graffitisei-
nät, puistot, kadut, esiintymislavat ja matalan kynnykset tilat. Tärkeää on myös 
vaikuttamisesimerkkien näyttäminen ja osoittaminen. Kansalaistaitoja voidaan 
lisätä vapaassa sivistystyössä, opintopiireissä tai esimerkiksi maahanmuuttajien 
kielitaitoon panostamalla.

Kun heikoimmassa asemassa olevien kanssa työskennellään, on vaarana, että 
heitä suojellaan hiljaisiksi. Ei kuitenkaan pidä ottaa vaikeuksien parissa kamp-
pailevilta valtaa pois olettamalla, että he eivät kykenisi tai jaksaisi vaikuttaa. Ei 
pidä myöskään jättää heitä yksin oman onnensa nojaan. Yhteisvaikuttaminen3 
on tapa, jossa ammattilaiset ja viranomaiset vaikuttavat yhdessä asiakkaiden ja 
asukkaiden kanssa. Kun ihmisen omat voimat eivät riitä, voi rinnalla kulkeva 
ihminen välittää hänen viestiään. Osana ympäristöministeriön rahoittaman 
Kestävä kaupunki -ohjelman osallisuussparrauksia Paraisten kaupunki päätti 
vuonna 2020 perustaa aktivistiviranomaisten ryhmän, joka vie asukkaiden 
ideoita eteenpäin. Yhteisvaikuttamista voidaan lisätä siellä, missä ihmiset 
kokoontuvat yhteen, kuten harrastuspaikoilla, kansalaisopistojen kursseilla ja 
ammattilaisten ja viranomaisten vastaanotoilla. Ihmiset voivat yhdessä toteuttaa 
isompia tai pienempiä projekteja, joilla osallistujat saavat tärkeiksi kokemilleen 
asioille näkyvyyttä. Näin on toteutettu muun muassa pop up -tapahtuma, asen-
nekampanja, yhteinen mielipidekirjoitus, kokemustietoisku, kaikille avoin tila ja 
flash mob -tempaus. Tällaisia ovat myös erilaiset osallistavan tieteen tai kult-
tuurin projektit. Projekteissa haavoittuvassa asemassa oleva pääsee itse tavalla 

3 Ruotsin sana medborgare kääntyisi suomen sanaa kansalaisuus soveltaen 
kanssalaisuudeksi. Kun kansalainen on yksilöllinen äänestäjä ja 
oikeuksiensa puolustaja, kanssalaisuus tekee riippuvaisuutemme toisista 
näkyväksi. Kanssalainen on tasaveroinen rinnalla vaikuttaja ja samaan 
suuntaan katsoja. Se muuttaa yksilökeskeisen kansalaisuus-termin 
yhteiseksi tekemiseksi, jossa asemasta tai tilanteesta riippumatta jokainen 
saa kannettua kortensa kekoon tai mielipiteensä julki. Ammattilainen 
ja kuka tahansa voivat ryhtyä niiden kanssavaikuttajaksi, jotka juuri 
nyt tarvitsevat vetoapua oman asiansa tai itselleen tärkeän asian 
edistämiseksi. Kanssalaisuus-termistä kiitos Sakari Hänniselle.
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tai toisella osaksi julkista ja poliittista elämää eli toimijaksi, jolla on sanottavaa 
muille yhteisön jäsenille. 

Puumalassa sosiaalityöntekijä kehitti lähityön mallin. Lähityöhön osal-
listuneet sosiaalityön asiakkaat jalkautuivat ulkoilmatapahtumaan, jossa he 
päätyivät keskustelemaan kansalaisopiston rehtorin kanssa. Keskustelusta syntyi 
lähityön osallistujien suunnittelema kansalaisopiston kurssi, joka houkutteli 
mukaan useita kuntalaisia. Prosessin alussa asiakkaan roolia kantaneet lähityön 
osallistujat halusivat ryhtyä toimimaan ja tulla kohdatuksi kuntalaisen roolissa. 
(Lähityön toimintamalli 2020.)

Julkinen toiminnan tila voi syntyä myös palveluiden yhteyteen. Kun kehite-
tään palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa, voidaan olla varmempia siitä, että ne 
vastaavat tarpeeseen. Yhteiskehittämisessä kaikki asiakkaat tai osallistujat voivat 
tuoda oman panoksensa toiminnan, palvelun tai palvelujärjestelmän ideointiin, 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Pelkkä sisältöjen ehdottaminen ei 
vielä ole yhteiskehittämistä, mutta suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin 
osallistuminen on. 

Yhteiskehittämiseen on monia alustoja ja menetelmiä, kuten kokemusasian-
tuntijuus, kehittäjäasiakkuus, fokusryhmä, asiakasraati tai palvelumuotoilu. 
Menetelmääkin tärkeämpää on kuitenkin, että yhteiskehittäminen tarkoittaa 
asiakkaan tai osallistujan ja työntekijän tasaveroista kumppanuutta, kuten edellä 
sosiaalityöntekijän, hänen asiakkaidensa ja kansalaisopiston rehtorin ja lopulta 
kaikkien kuntalaisten prosessissa tapahtui.  Tampereella opioidikorvaushoitoa 
toteuttavissa yksiköissä on kehitetty Kiertävä kokous- toimintamalli (2020), jossa 
asiakkaiden kokemustieto auttaa kehittämään parempia palveluita. Ideana on, 
että kokemusosaajat ja ammattilaiset pitävät avoimia kokouksia terveysasemilla, 
joihin kuka tahansa ammattilainen voi osallistua ja oppia kokemusosaajilta. Yksi 
esimerkki palveluihin syntyvästä julkisesta tilasta on myös Haminassa kehitetty 
Palvelusafari-toimintamalli (2020). Siinä nuoret palveluiden käyttäjät toteuttivat 
itse valitsemaansa palveluun intervention, jossa he arvioivat toimintaa oman 
viiteryhmänsä näkökulmasta. Lopuksi arvioinnin tulokset annettiin palvelun-
tuottajan käyttöön. Näin usein itse arvioinnin kohteena oleva asiakasryhmä 
pääsi kertomaan oman näkökulmansa palveluihin. 

Yhteiskehittämisestä voidaan edetä myös yhteistuotantoon, jota toteutetaan 
tällä hetkellä muun muassa Espoossa, jossa kokemusasiantuntija pitää vastaanot-
toa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vantaalla kokemusasiantuntijapankkiin (KAP 
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Vantaa 2020–2022, STEA) koulutetaan kokemusosaajia niin asiakastyöhön kuin 
palvelujen kehittäjiksi ja kokemustutkijoiksi. Vantaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimiala on sitoutunut tilaamaan pankista kokemusasiantuntijoita erilaisiin 
palkkioperustaisiin työtehtäviin. 

Nykyisessä kuntalaissa kannustetaan tarjoamaan asukkaille osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Erikseen mainitaan nuoret, vammaiset ja vanhuk-
set. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai mielenterveyskuntoutujia ei mainita, 
mutta mikään ei estä paikallisia toimijoita järjestäytymästä vaikkapa raadiksi, 
johon kuuluu pitkäaikaistyöttömien, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeino-
elämän edustajia, ja joka laatii kunnalle tai alueelle omat kuntouttavan työtoi-
minnan eettiset kriteerit ja valvoo niiden toteutumista. Palvelun tuotantoon 
voidaan myös perustaa ohjausryhmä, jossa on jäseninä myös palvelun käyttäjien 
edustajia.

Osallisuus yhteisestä hyvästä

Yhteisellä hyvällä tarkoitamme sellaista sosiaalista ja taloudellista arvoa, josta 
kaikki voivat hyötyä. Sosiaalista arvoa ovat esimerkiksi voimaantuminen ja 
luottamus (Eskelinen 2020). Sosiaalisesta arvosta voi syntyä taloudellista arvoa, 
mutta niin ei tapahdu automaattisesti. Osallisuus yhteisestä hyvästä tarkoittaa, 
että ihminen pääsee nauttimaan yhteisistä resursseista ja voi myös osallistua 
niiden tuottamiseen ja neuvotella niiden jakoperiaatteista tasavertaisena mui-
den kanssa. Yhteistä hyvää tuottamalla vastataan tarpeeseen, joka on ilmennyt 
esimerkiksi kylässä, korttelissa, lähiössä tai virtuaalisessa tilassa.

Yhteisen hyvän tekemiseen osallistuessaan ihminen voi kokea yhdenver-
taisuutta yhteiskuntaryhmästä tai asemasta riippumatta ja saada kiitosta ja 
tunnustusta kasvokkaisissa kohtaamisissa tuttujen ja tuntemattomien kanssa. 
Ympäristötalkoot, yhteisötaide, yhteisten tilojen käyttöön ottaminen ja suunnit-
telu ovat omiaan lisäämään yhteistä hyvää ja asukkaiden osallisuutta siitä, mutta 
myös vahvistamaan osallisuuden kokemusta. Esimerkiksi vapaan taiteen tiloissa 
työelämästä tutut hierarkiat voivat murtua ja rakentua hetkeksi uudestaan, kun 
työtön saa ilmaista itseään taiteella ja tulla siten näkyväksi ja tunnustetuksi. 
Yhteisessä työhuoneessa työtön pääsee osalliseksi työn tunnusta ja rutiineista, 
ja saa hyvällä onnella työyhteisön ja lounasseuraa (Yhteinen työhuone -toimin-
tamalli 2020).
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Osallisuuden kokemus ja osallisuus yhteisistä resursseista kytkeytyvät usein 
yhteen, esimerkiksi kun voi liittyä viljelypalstayhteisöön ja kasvattaa itse osan 
raaka-aineistaan (Hyvärinen 2020). Maksuttomat tai hyvin edulliset liikuntapai-
kat, edullinen yhteisöruokailu tai luontoretket voivat myös olla tärkeitä aineellisia 
ja aineettomia resursseja, kun rahat ovat tiukalla (Korttelikeittiö -toimintamalli 
2020; Yhteinen ruokailu -toimintamalli 2020). Samalla ne voivat lisätä osalli-
suuden kokemusta. Ja kuten olemme edellä esittäneet, kokemus voi ensinnäkin 
auttaa muuttamaan resursseja hyvinvoinniksi ja toisekseen myös rakentamaan 
kollektiivisia toimintavalmiuksia (Ibrahim 2006) esimerkiksi yhteisölliseen toi-
meliaisuuteen. Tästä puolestaan voi syntyä sosiaalista arvoa ja lisää aineettomia 
resursseja paikallisesti. Osuuskunnat, aikapankit, ryhmätyöllistyminen sekä 
asukkaiden ja paikallisten yhdistysten palvelujen yhteistuotanto (esimerkiksi 
kimppakyydit, ylijäämäruuan kuljettaminen ja jakaminen, yhteisöruokailujen 
järjestäminen, maisemointi) ovat yhteisöllisiä järjestelmiä, jotka luovat talou-
dellisen arvon lisäksi muunlaista arvoa, kuten voimaantumista, merkitykselli-
syyden kokemusta, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta (Mäntylä 2019; Eskelinen 
2020; Hirvilammi & Joutsenvirta 2020; Venäläinen 2020; Ryhmätyöllistämisen 
toimintamalli 2020; Osuuskunta -toimintamalli 2020).   Paikallisesti voidaan 
myös nimetä riskejä, kuten jonkin elinkeinon loppuminen, rakenteellinen 
työttömyys, virikkeetön ympäristö, järjestyshäiriöt, syrjäytyminen ja se, ettei 
kaikkien osaaminen tule näkyviin. Jos olemassa olevat demokraattiset rakenteet 
eivät riitä riskien hallitsemiseksi, voidaan luoda uusia, väliaikaisia tai pysyviä 
poliittisen toiminnan tiloja. 

Lopuksi

Osallisuustyö voi torjua erivoisuutta kolmella tavalla: 1) parantamalla haavoittu-
vassa ja heikossa asemassa olevien osallisuuden kokemusta ja siten hyvinvointia, 
2) antamalla heidän äänensä kuulua ja mielipiteidensä näkyä poliittisessa kes-
kustelussa ja 3) tarjoamalla mahdollisuuksia olla mukana tuottamassa yhteistä 
hyvää ja nauttimassa siitä. 

Marginaaliin ajetut, toistuvasti ongelmalähtöisesti kohdatut ja hiljaiseksi 
suojeltujen toimijuus on kääntynyt sisäänpäin eivätkä he siksi vaadi muutosta. 
Osallisuuden kokemus suuntaa yksilön toimijuutta uudelleen: toimintavalmiuk-
siinsa uskova näkee enemmän mahdollisuuksia, motivoituu ja rohkaistuu tart-
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tumaan niihin sekä myös vaikuttamaan yhteisössään ja yhteiskunnassa. Katse 
suuntautuu pidemmälle tulevaisuuteen. Osallisuuden kokemus auttaa löytämään 
yhteyden omiin vaikuttamisen ja osallistumisen tarpeisiin sekä kääntämään 
toimijuuden ulospäin.

Yksi eriarvoistumisen syy on heikossa asemassa olevien ryhmien äänen ja 
intressien eristäminen julkisesta keskustelusta. Osallisuustyössä tärkeää onkin 
rikkoa tällaisia eristäviä rakenteita ja rohkaista kaikkia ihmisiä puhumaan ja 
sanomaan sanansa - niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin tätä tarkoi-
tusta varten erikseen luoduissa näyttäytymistiloissa esimerkiksi palveluiden 
kehittämisessä. Kun heikossa asemassa olevat ryhmät pääsevät yhä useammin 
esittämään puheenvuoronsa itse tasa-arvoisina toimijoina, julkinen keskustelu 
monipuolistuu ja todennäköisesti myös resurssit jakautuvat lopulta aiempaa 
oikeudenmukaisemmin.

Eriarvoisuudesta eivät kärsi vain työttömät, päihderiippuvaiset, vammaiset 
henkilöt tai muut heikossa asemassa olevat, vaan eriarvoisuus vaarantaa kaik-
kien hyvinvointia. Laajempi osallistuminen ja näkökulmien lisääntyminen 
keskusteluissa tuottaa kaikkien kannalta parempia ratkaisuja, kuten aiempaa 
toimivampia palveluja, entistä viihtyisämpiä alueita tai turvallisuutta. Kun 
ihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä, ennakkoluulot, syrjintä ja yksinäisyys 
vähenevät, ja voi syntyä kokonaan uutta toimeliaisuutta ja paikallista elinvoi-
maa. Kuten Hannah Arendt (1998, 201) kirjoitti, valta ei vähene sitä jakamalla, 
vaan toimijoiden vuorovaikutus ja keskinäinen valvonta tulevat todennäköisesti 
synnyttämään lisää valtaa. 

Eriarvoisuuden vähentämiseen tarvitaan erityisesti sen seurauksista kärsivät. 
Ongelmat, kuten työmarkkinoiden ikäsyrjintä ja vaativat työolosuhteet tai pal-
velujärjestelmän eriarvoistavat käytännöt, eivät poistu virittämällä yksilöä palve-
luissa loputtomasti. Ihmisten kanssa paikallisesti tehtävä osallisuustyö voi ajan 
kuluessa haastaa yhteiskuntapolitiikkaa radikaalistikin. Osallisuustyö merkitsee 
toimintatapojen muutosta ja edellyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ammattilaisilta nykyistä tasa-arvoisempaa asennetta palvelujen käyttäjiin. •
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Viite

[1]  Olemme kuvanneet osallisuutta koskevan käsitteellisen, aikaisemman
tutkimuksen ja empiirisen tietoperustan julkaisussa ”Mitä osallisuus on?
Osallisuuden viitekehystä rakentamassa” (Isola ym. 2017). Aineistolähtöinen
ymmärrys osallisuudesta on rakentunut Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
2006 ja 2012 -kirjoituskilpailuaineistojen ja muiden aineistojen havainnoista,
joita on tarkasteltu vertaisarvioiduissa artikkeleissa erilaisten käsitteellistysten,
muun muassa modaliteettien (Isola ym. 2015; Virrankari & Isola 2020),
tunnustuksen (recognition, Isola ym. 2019), toimintavalmiuksien (capability
approach, Isola ym. 2016; Mäntyneva & Isola 2019; Isola ym. 2020) ja elämän
merkityksellisyyden ja narratiivien (Huhtinen-Hildén & Isola 2019; Isola ym.
2020) kautta. Koska aineistoina ovat palvelleet taloudellisen osattomuuden
kertomukset, edellä mainitut tutkimukset ovat tuottaneet narratiivisesti
rakentunutta fenomenologista tietoa köyhyydestä ja osattomuudesta.
Viitekehyksen jäsennyksiä on hyödynnetty runsaasti ammattikorkeakoulujen
ja yliopistojen opinnäytetöissä sekä myös vertaisarvioiduissa tieteellisissä
julkaisuissa (Karjalainen 2020; Lahtinen & Pekkarinen 2020; Seppälä ym. 2020;
Salminen 2019; Rosengren ym. 2019; Juntunen 2019; Merikukka ym. 2019; Pietilä
ym. 2019; Rahikka ym. 2019).
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Kanerva Kuokkanen

Osallistumishankkeet ja 
osallistumisen kehittäminen 
kaupungeissa

K ansalaisosallistumisen kehittäminen osana julkishallinnon 
toimintaa on ilmiönä vahvistunut 1990-luvulta lähtien. Poli-
tiikan tutkimuksen piirissä puhutaan usein ”osallistuvasta 
hallinnasta” (participatory governance; esim. Fischer 2012; 
Hertting & Kugelberg 2018a), jossa perinteiseen hallintoon 
verrattuna korostuu myös kansalaisten, asukkaiden tai asiak-

kaiden rooli osallistujina ja osallisina itseään koskevissa päätöksissä ja politii-
kan toimeenpanossa. Toinen usein käytetty käsite on ”demokratiainnovaatiot” 
(democratic innovations; Smith 2009; Newton & Geissel 2012). Niillä tarkoitetaan 
erilaisia käytännön demokratia- ja osallistumiskokeiluja, jotka pohjautuvat 
usein osallistuvan tai deliberatiivisen eli keskustelevan demokratian teorioihin. 
Kaupunkisuunnittelussa osallistuvan suunnittelun perinne on painottanut 
asukasosallistumisen ja dialogin merkitystä (esim. Healey 2006). Keskeistä kai-
kissa näissä käsitteissä ja ilmiöissä on, että osallistuminen kytkeytyy hallinnon 
toimintaan pikemminkin kuin vapaisiin kansalaisliikkeisiin ja yhteistyöhön 
eri toimijoiden välillä ennemmin kuin protestiin (Warren 2009). Käytännössä 
monet uusista osallistumismuodoista ja niiden kehittäminen tapahtuvat paikal-
listasolla toteutettavissa määräaikaisissa hankkeissa (Bäcklund 2007, 19; Hertting 
& Kugelberg 2018b, 2). Ne ovat usein julkisen hallinnon rahoittamia, mutta nii-
den toimeenpanijoina voi olla esimerkiksi järjestöjä, oppilaitoksia, yrityksiä tai 
löyhempiä kansalaisverkostoja (Pinson 2009; Jensen ym. 2013). 

Osallistuva hallinta ja demokratiainnovaatiot on nähty ratkaisuna edus-
tuksellisen demokratian ongelmiin ja mahdollisuutena laajentaa kansalaisten 
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vaikutusmahdollisuuksia (Papadopoulos & Warin 2007). Toisaalta niitä on 
arvosteltu heikosta vaikuttavuudesta ja osallistumisen välineellistymisestä, kun 
painopiste on osallistumisen muodoissa ennemmin kuin sisällöissä (Wilson & 
Swyngedouw 2014). Hankkeita on vastaavasti pidetty tehokkaana ja kohdennet-
tuna keinona panostaa yhteiskunnallisiin ongelmiin ja yhdistää ja verkostoida 
eri taustoista tulevia toimijoita (Jensen ym. 2013). ”Projektifikaatiota” tai ”hank-
keistumista” käsittelevässä kirjallisuudessa on kuitenkin nostettu esiin, että tietyt 
politiikka-alat pyörivät jatkuvasti projektien varassa, mikä aiheuttaa katkoksia ja 
epäjohdonmukaisuutta (Forssell ym. 2013). Aihe on ollut esillä myös julkisessa 
keskustelussa ”hankehumpasta” (esim. Lindgren 2020) ja hankemaailman sirpa-
leisuudesta (esim. Ali-Hokka 2018).

Tässä artikkelissa keskityn asukasosallistumisen hankkeisiin Suomessa ja 
erityisesti Helsingissä. Käyn läpi esimerkkejä hankkeista, joita on toteutettu 
2000-luvun alkupuolella. Analysoin, mitä tavoitteita ja muotoja osallistumiselle 
annetaan hankkeissa, keitä hankkeiden toimijat käytännössä ovat sekä miten 
hankkeiden tuloksellisuus ja jatkuvuus ilmenevät. Johtopäätöksissä pohdin myös 
lyhyesti hankkeiden pitkäaikaisia vaikutuksia ja osallistumisen nykytilannetta. 
Aluksi käyn kuitenkin läpi aihepiirin teoreettista taustaa. 

Osallistuva hallinta ja demokratiainnovaatiot

Kansalaisten, asukkaiden tai asiakkaiden osallistuminen ja osallisuus on vah-
vistunut 2000-luvun aikana julkishallinnon toimintaa ohjaavana periaatteena. 
Suomalaisessa keskustelussa erotellaan suhteellisen neutraali tai vaihtoehtoisesti 
poliittiseen vaikuttamiseen liittyvä käsite ”osallistuminen”, yhteisöllisyyteen ja 
yhteenkuuluvuuteen viittaava ”osallisuus” sekä julkisen vallan toimesta ylhääl-
täpäin tapahtuva ”osallistaminen” (Bäcklund ym. 2002, 7; Palonen ym. 2019, 
204). Kansainvälisessä kirjallisuudessa uusiin osallistumiskäytäntöihin viitataan 
usein ”osallistuvana hallintana” (participatory governance, esim. Fischer 2012). 
Tällöin nähdään, että aloite osallistumiseen tulee ensisijaisesti hallinnolta (War-
ren 2009), joka pyrkii ottamaan kansalaisia mukaan politiikan valmisteluun ja 
toimeenpanoon sekä palveluiden tuotantoon. Taustalla ovat myös laajat yhteis-
kunnalliset muutokset, kuten edustuksellisen demokratian kriisi, perinteisten 
joukkoliikkeiden (esimerkiksi ammattiyhdistysliike ja poliittiset puolueet) 
vähenevä jäsenmäärä sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian avaamat 
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uudet mahdollisuudet (esim. Fischer 2012; Kuokkanen 2016a).
Uusista osallistumismuodoista puhutaan erityisesti kansainvälisessä kir-

jallisuudessa demokratiainnovaatioina (democratic innovations; Smith 2009; 
Newton & Geissel 2012). Ne on määritelty instituutioiksi, jotka on kehitetty 
lisäämään ja syventämään kansalaisten osallistumista päätöksentekoon (Smith 
2009, 1). Demokratiainnovaatiot yhdistetään usein osallistuvaan demokratiaan 
(Pateman 1970), jonka tausta on 1960- ja 1970-lukujen kansalaisliikkeissä ja radi-
kaalin demokratian kokeiluissa ja joka painottaa kansalaisten suoraa osallistu-
mista ja vuorovaikutusta. Monien demokratiainnovaatioiden taustalla on myös 
1980-luvulta lähtien kehitetty deliberatiivisen demokratian teoria (Habermas 
1984), jonka painopiste on keskustelussa ja konsensuksen löytämisessä intres-
sipohjaisen politikoinnin sijaan (Papadopoulos & Warin 2007). Samoja teemoja 
on käsitelty myös kaupunkisuunnittelun kirjallisuudessa, jossa osallistuvan 
suunnittelun perinne korostaa asukkaiden osallisuutta ja dialogia suunnittelu-
prosesseissa (esim. Healey 2006).

Uusia osallistumisen muotoja on kuitenkin monenlaisia, ja niille asetetaan 
erilaisia tavoitteita. Taustalla voi olla demokratiaan liittyvien perusteluiden 
lisäksi esimerkiksi tiedontuotanto lähiympäristön tai palveluiden kehittämiseksi, 
aktiivisen kansalaisuuden, valtaistamisen, vastuunoton tai yhteisöllisyyden ide-
aalit tai julkisen hallinnon tehokkuus ja kehittäminen (esim. Barnes ym. 2007; 
Hertting & Kugelberg 2018b). Kansalaisten, asukkaiden tai asiakkaiden osallis-
tuminen ei tietenkään itsessään ole uusi ilmiö. Uutta osallistavassa hallinnassa 
on kuitenkin sen mittakaava, suhde informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
kehittymiseen sekä tiivis yhteys hallintoon ja verkostomaisiin toimintatapoihin 
(Polletta 2016). Kirjallisuudessa on korostettu myös uudenlaista osallistumisen 
ammattilaisuutta, mitä näkyy esimerkiksi fasilitaattorien, konsulttien tai osallis-
tumisasioista vastaavien hallinnon edustajien työssä (Bherer ym. 2017).

Kriittisten tutkijoiden mukaan uusissa osallistumisen muodoissa painopiste 
on pikemminkin osallistumisen tavoissa ja työkaluissa kuin siinä, ketkä osallis-
tuvat ja mihin asioihin he haluavat vaikuttaa. Osallistumiselle varattu ”paikka” 
on usein hallinnon ylhäältäpäin rajaama, eikä siinä nähdä olevan tilaa kritiikille 
eikä eriäville mielipiteille (Wilson & Swyngedouw 2014). Toisaalta uusien osal-
listumismuotojen on nähty hyödyttävän niitä ryhmiä, joilla on jo entuudestaan 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa (esim. Pinson 2009; Sørensen 2005). 
Olennainen kysymys on myös osallistuvan hallinnan suhde edustukselliseen 
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demokratiaan (Hertting & Kugelberg 2018a). 
Monet nykyisistä osallistumiskäytännöistä juontavat juurensa paikallistason 

hankkeisiin, joita esimerkiksi Ranskassa on toteutettu osana lähiöiden kehit-
tämispolitiikkaa jo 1980-luvulta lähtien (Mazeaud & Nonjon 2017). Edelleen 
iso osa osallistumisesta ja sen kehittämisestä pyörii paikallistason hankkeiden 
varassa niin kaupungeissa kuin maaseudullakin (Hertting & Kugelberg 2018b, 2; 
Pinson 2009; Nousiainen 2011; Bäcklund 2007, 19). Keskitynkin seuraavaksi jul-
kishallinnon hankkeistumista ja erityisesti osallistumisen kehittämishankkeita 
koskevaan keskeiseen kirjallisuuteen.

Julkishallinnon hankkeistuminen ja osallistumisen 
kehittämishankkeet

Yhä isompi osa julkishallinnon toiminnasta perustuu hankkeisiin. Tutkijat 
puhuvat hallinnon ”projektifikaatiosta” tai ”hankkeistumisesta” (Hodgson 
ym. 2019). Taustalla on ajatus hankkeista eli projekteista ajallisesti rajattuina, 
kohdennettuina ja tehokkaina toimintatapoina, jotka mahdollistavat eri toimi-
joiden verkostoitumisen ja sidosryhmien osallistumisen (Sjöblom 2009; Jensen 
ym. 2013). Hankeajattelu liittyy osaltaan 1980-luvun lopulta aloitettuun uuteen 
julkisjohtamiseen, jossa yksityisen sektorin toimintatapoja sovelletaan suoraan 
julkisiin instituutioihin, mutta siinä näkyvät myös uudemmat julkishallinnon 
johtamistrendit, kuten kumppanuudet, verkostot ja osallistuva hallinta (Pinson 
2009; Kuokkanen 2016a).

Euroopan unionilla on ollut merkittävä vaikutus hankemuotoisen toiminnan 
lisääntymiseen (Büttner 2019). Erityisesti alue- ja kaupunkipolitiikassa toteute-
taan paljon EU-rahoitteisia hankkeita, ja EU:n vaikutuksesta myös kansallisia 
politiikkatoimia on toteutettu yhä enemmän hankkeiden kautta (vrt. Holstila 
2007). Hankkeiden merkitystä korostetaan erityisesti sellaisissa kysymyksissä, 
jotka ylittävät eri hallinnonalojen rajat – esimerkiksi asuinalueiden eriytymisen 
eli segregaation ehkäisy, maahanmuuttajien kotoutuminen tai erilaiset kehit-
tämistehtävät ja uusien toimintamallien luominen (Jensen ym. 2013). Koska 
hankkeita toimeenpannaan usein paikallistasolla, niihin pyritään saamaan 
mukaan erilaisia paikallisia toimijoita, esimerkiksi yrityksiä, koulutuslaitoksia 
tai vapaaehtoisjärjestöjä, mutta myös suoraan asukkaita tai asiakkaita (Pinson 
2009; Eliasoph 2011; Jensen ym. 2013).  Myös erilaiset kokeilut ja pilotit ovat 
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usein hankemuotoisia (Bailey ym. 2019). Tällöin ajatuksena on, että hankkeilla 
testataan erityyppisiä toimenpiteitä ennen niiden laajaa käyttöönottoa.

Kriittisessä projektikirjallisuudessa hankkeita pidetään osana hyvinvointival-
tion purkamista (Pinson 2009; Sulkunen 2006). Vaikka hankkeita toimeenpan-
naan yleensä julkisella rahoituksella, niiden toteuttajiin ja verkostoihin kuuluu 
myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeisiin liitetty aktiivisen 
kansalaisuuden ideaali on nähty uhkana tasa-arvon ja universaalien hyvinvoin-
tipalveluiden näkökulmasta (Pinson 2009). Kirjallisuudessa on myös korostettu, 
että lyhytaikaisilla hankkeilla pyritään hoitamaan yhteiskunnan pitkäaikaisia, 
pysyviä ongelmia, vaikka hankkeet jäävät usein rajallisiksi ja irrallisiksi hal-
linnon muusta toiminnasta (Forssell ym. 2013). Toisaalta Gilles Pinson (2009) 
korostaa niin sanotun ”metaprojektin” olemassaoloa. Tällä hän tarkoittaa laa-
jempaa poliittista viitekehystä, johon yksittäiset hankkeet kiinnittyvät. Myös Luc 
Boltanskin ja Ève Chiapellon (1999) mukaan yksittäiset projektit muodostavat 
verkoston ja ajallisen jatkumon, joka muodostaa pysyvän organisaatiorakenteen 
”projektiyhteiskunnassa” (cité par projets).

Pinsonin (2009) mukaan hankkeista on tullut kaupunkipolitiikan keskeisin 
politiikkainstrumentti. Niitä käytetään paitsi kaupunkisuunnittelussa ja rakenta-
misessa, myös huono-osaisiksi määriteltyjen kaupunginosien kehittämisessä tai 
uusien palvelumallien muotoilussa. Kuten aiemmin todettiin, hankkeistuminen 
koskee myös osallistumista ja sen kehittämistä. Yhteiskunnassa huono-osaisessa 
asemassa oleviin on kohdistettu yhä enemmän erilaisia ”valtaistamishankkeita” 
(empowerment projects, Eliasoph 2011), joissa tavoitteena on kehittää niihin 
osallistuvien ihmisten itsetuntoa tai kapasiteettia toimia yhteiskunnassa tai 
työelämässä. Paikallistasolla toteutetaan myös erilaisia osallistumisen kehittä-
mishankkeita (Bäcklund 2007, 19; Hertting & Kugelberg 2018b, 2). Kaupunkien 
osallistumishankkeet asettuvatkin tietyllä tavalla kahden hallinnon megatrendin 
–  osallistuvan hallinnan ja demokratiainnovaatioiden sekä toisaalta hankkeistu-
misen  – risteyskohtaan. Tarkastelen seuraavaksi joitakin Suomessa toteutettuja 
hankkeita erityisesti näistä näkökulmista. [1]

EU-rahoitteiset osallistumishankkeet suomalaisissa kaupungeissa

Kuten edellä todettiin, Euroopan unioni on ollut merkittävä toimija hanke-
muotoisen toimintatavan yleistymisessä ja normalisoitumisessa (Büttner 2019). 
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Tutkimuksessani EU-rahoitteisista hankkeista suomalaisissa kaupungeissa 
analysoin Länsi- ja Etelä-Suomessa ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettuja 
Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamia suurten kaupunkiseutujen kehittä-
mishankkeita (Kuokkanen 2016b). Hankkeiden analyysi perustui ensisijaisesti 
niiden tuottamiin kuvauksiin omasta toiminnastaan EU-hankkeet kokoavassa 
EURA2007-tietokannassa. Tarkempaan analyysiin valikoitui 20 sellaista han-
ketta, joiden painopiste oli asukkaiden tai tiettyjen palveluiden asiakkaiden 
osallistumisessa. Hankekuvauksissa oli ylipäänsä paljon osallistumiseen ja osalli-
suuteen liittyvää retoriikkaa. Usein toistuvia käsitteitä olivat osallisuuden lisäksi 
esimerkiksi aktiivinen kansalaisuus, käyttäjälähtöisyys ja yhteisöllisyys. Hanke-
kuvauksia lukiessa vaikutti siltä, että osallisuuden korostamisella varmistettiin 
hankkeiden rahoitus, sillä monet kuvauksista oli kirjoitettu todennäköisesti jo 
rahoitusta haettaessa. Usein hyvin pienimuotoisellekin toiminnalle saatettiin 
asettaa hyvin kunnianhimoisia tavoitteita osallisuuden, yhteisöllisyyden ja esi-
merkiksi kaupunkien elinvoimaisuuden kannalta.

Hankekuvauksissa osallistuminen tai osallisuus esitettiin kolmella eri tavalla. 
Valtaosassa hankkeita se liittyi syrjäytymisen ja segregaation ehkäisyyn. Näissä 
hankkeissa painottui asukkaiden osallisuus erityisesti suhteessa omaan asui-
nympäristöönsä. Hankkeet sisälsivät eri väestöryhmien kohtaamisia, yhteisiä 
tapahtumia ja tiedotusta. Myös kulttuurin, harrastusten, luonnon ja liikunnan 
merkitys korostui osallisuutta ja asukkaiden hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. 
Tavoitteena oli asukkaiden valtaistaminen sellaisilla asuinalueilla, jotka oli 
määritelty jollain lailla ongelmallisiksi tai haastaviksi (toisin sanoen niissä oli 
tilastollisesti runsaasti työttömyyttä, keskimääräistä matalampi tulotaso ja kes-
kimääräistä enemmän toimeentulotuen asiakkaita). Käytännössä tämä tarkoitti 
tiettyjä suurten kaupunkien kerrostalolähiöitä. Kyseinen toimintalogiikka on 
omaksuttu suoraan eurooppalaisesta kaupunkipolitiikasta, ja samantyyppisiä 
hankkeita on toteutettu suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa jo 1980-luvulta 
lähtien (esim. Andersen 2001; Kuokkanen 2005; Smith ym. 2007).

Toisaalta ei vain asuinalueet vaan usein myös tietyt ryhmät niiden sisällä 
määriteltiin hankkeiden kohteiksi (vrt. Eliasoph 2011). Hankekuvauksissa 
mainittuja ryhmiä olivat esimerkiksi tietyt maahanmuuttajaryhmät, ikäihmiset, 
erityistä tukea tarvitsevat lapsiperheet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ja 
kuurosokeat. Hankkeiden toiminnan ja niissä järjestettyjen eri tapahtumien 
oli tarkoitus tavoittaa juuri näitä ryhmiä, mutta hankkeiden verkkosivujen 
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perusteella kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei kuitenkaan toteutettu vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Tämän perusteella voi ajatella, että hankehallinto 
oli ehkä etukäteen rajannut turhan tiukasti tiettyjen hankkeiden osallistujat ja 
toiminnan. Alueen asukkaiden ottaminen mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja 
heidän tarpeidensa selvittäminen olisi saattanut muuttaa tilannetta. 

Vaikka osallisuuteen ja segregaation ehkäisyyn painottuneet hankkeet olivat 
pääosassa, osallistuminen esitettiin joissain hankkeissa myös tiedon tuottami-
sena. Näiden hankkeiden retoriikassa korostui usein innovatiivisuus ja eri toi-
mijoiden yhteistyö sekä käyttäjälähtöisyyden käsite. Esimerkiksi eräässä kunnan 
hallinnoimassa hankkeessa tavoitteena oli yhdistää asukkaiden, asiantuntijoiden 
ja viranomaisten tuottamaa tietoa alueesta, jolle tultaisiin laatimaan uusi ase-
makaava. Hankkeessa perustettiin nämä eri osapuolet yhdistäviä työryhmiä ja 
vuorovaikutteinen verkkosivusto sekä järjestettiin kaupunginosakonferenssi. 
Näiden pohjalta alueelle tuotettiin visio kaavoituksen tueksi. Eräs kaupungin-
kirjaston toteuttama hanke puolestaan järjesti kirjastoihin ja kauppakeskuksiin 
paikkoja, joissa käyttäjät pystyivät kokeilemaan, kommentoimaan ja lainaamaan 
vielä kehitteillä olevia keksintöjä ja osallistumaan niiden kehittämiseen.

Hankkeissa oli myös tavoitteena kehittää kansalaisten, asukkaiden tai asiak-
kaiden osallistumista tai laajemmin lähidemokratiaa. Kyse oli osittain samoista 
hankkeista, joissa pyrittiin myös tuottamaan uutta tietoa. Lopputuloksena 
kehittämistyöstä oli yleensä jonkinlainen toimintamalli tai muu materiaali, jota 
oli tarkoitus voida hyödyntää myös hankkeen loppumisen jälkeen. Esimerkiksi 
erään opintokeskuksen hallinnoima hanke keräsi näkemyksiä järjestöjen pai-
kallis- ja piiriyhdistyksiltä siitä, miten niiden roolia lähidemokratian toimijoina 
voisi kehittää ja millaista tukea ja koulutusta ne tarvitsisivat siihen. Hankkeen 
tuloksina mainittiin selvitystyön pohjalta kirjoitettu raportti, yhdistyksille ja 
niitä kouluttaville organisaatioille laaditut suositukset sekä koulutus- ja opetus-
materiaali. Muut hankkeet kehittivät muun muassa draamapohjaisia osallistu-
mismenetelmiä sekä toiminta- ja palvelumalleja kaupungin vuokrataloissa ja 
erityisryhmien kulttuuripalveluissa.

Hanketoteuttajissa oli laaja kirjo erilaisia organisaatioita, esimerkiksi ammat-
tikorkeakoulu, kulttuurialan organisaatioita, edellä mainittu opintokeskus ja 
puolijulkinen kierrätysyritys. Tämä vastaa myös kansainvälisen kirjallisuuden 
antamaa kuvaa aiheesta (Pinson 2009). Vastuuorganisaatiot olivat yleensä kun-
tia. Monet hankkeista olivat kuitenkin niin sanottuja pienhankkeita tai välittäjä-
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organisaatiohankkeita, joissa taloudellinen ja hallinnollinen vastuu oli kunnalla, 
mutta hankkeita toteuttivat erilaiset paikalliset toimijat, kuten kansalaisjärjestöt 
tai paikallinen osuuskunta. Ajatuksena oli, että näillä tahoilla olisi parempi 
yhteys ”ruohonjuuritasolle” kuin esimerkiksi kunnan yksiköillä. 

Hankkeiden tuottamat kuvaukset omasta toiminnastaan eivät anna selkeitä 
vastauksia siihen, mitä hankkeiden tuloksille tapahtui projektirahoituksen 
loputtua. Osana Hallinnollisten uudistusten demokratiavaikutukset – tilapäiset 
organisointimuodot aluehallinnossa -akatemiahanketta teimme kuitenkin kyse-
lyn ja laadullisia haastatteluja muiden EU-hankkeiden parissa työskenteleville 
hankevetäjille, sidosryhmille ja hankkeita hallinnoiville virkamiehille. Niiden 
perusteella EU-hankkeiden jatkuvuus jää usein puutteelliseksi, ja mikään orga-
nisaatio (rahoittajat, kunta, hankevetäjät) ei ota vastuuta tulosten hyödyntämistä 
hankkeen loppumisen jälkeen. Hankemaailmassa on kuitenkin havaittavissa 
sisäistä jatkuvuutta, sillä usein samat tahot ovat mukana useassa hankkeessa ja 
projektimuotoinen toiminta jatkuu ohjelmakaudesta toiseen. Myös hankkeiden 
kohteina olevat asuinalueet ovat usein sellaisia, joilla on ollut erityyppistä hanke-
toimintaa jo pitkään, jopa Suomen EU-jäsenyyden alkuajoista lähtien.

Kansalaiskanava-hanke osana pääkaupunkiseudun 
kaupunkiohjelmatyötä

Vuosina 2005–2007 toteutettu Kansalaiskanava-hanke oli osa Pääkaupunkiseu-
dun kaupunkiohjelmaa, joka oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
toteutettu pääkaupunkiseudun kaupunkien kehittämisohjelma. Hankkeen 
alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää yhteinen vuorovaikutusmalli 
pääkaupunkiseudun kuntien hallinnon ja kansalaisten välille. Tämä muuttui 
hankkeen aikana osallistumisen ja vuorovaikutuksen ”työkalupakin” kehittämi-
seksi, jota voisi hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Hankkeessa osallistumisen 
kehittäminen yhdistyi metropolinäkökulmaan eli kuntarajojen ylittämiseen. 
Hanke toteutettiin pääkaupunkiseudun kuntien raja-alueilla olevissa pilottikoh-
teissa, joissa kokeiltiin erilaisia asukasosallistumisen ja asukkaiden ja kuntien 
viranhaltijoiden välisen vuorovaikutuksen työkaluja. Näitä olivat esimerkiksi 
erilaiset aluefoorumit, asukkaiden ja kuntien viranhaltijoiden väliset tapaamiset, 
verkko- ja karttatyökalut, koululaisille suunnattu työpajatyöskentely sekä asuina-
lueiden SWOT-analyysi eli niiden vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien 
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ja uhkien arviointi. Hankkeessa toimi myös erillinen ”käyttäjädemokratiaklubi”, 
joka kehitti ohjeistuksen asiakaspalautteen itsearviointia varten.

Kansalaiskanavan toteutti Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö 
Helsingin Kaupunginosat Helka ry. Hankkeen ohjaus- ja johtoryhmiin kuului 
laajasti osallistumisen parissa työskenteleviä virkamiehiä, suunnittelijoita, 
järjestöedustajia ja tutkijoita. Tutkimuksessani (Kuokkanen 2016a) haastattelin 
Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman johtoa sekä Kansalaiskanava-hankkeen 
hallintoa ja siihen osallistuneita asukkaita. Haastatellut korostivat Helkan yhte-
yksiä sekä kunnallishallintoon että ruohonjuuritasolle. Haastatteluissa painottui 
myös hankehallinnon ammattimaisuus osallistumisen kehittämisessä ja hank-
keiden hallinnoinnissa. Haastattelut osallistumisen kehittäjät puhuivat kuitenkin 
intohimostaan aihetta kohtaan: kyse ei ollut heille vain palkkatyöstä, vaan myös 
pyrkimyksestä kehittää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja muuttaa 
hallinnon toimintatapoja nykyistä avoimemmiksi ja asukaslähtöisemmiksi (vrt. 
Bherer ym. 2017).

Osaan hankkeen tapahtumista osallistui laajempi joukko asukkaita, mutta 
hankkeen aktiivisimmat osallistujat olivat kaupunginosayhdistysten aktiiveja. 
Nämä olivat usein asuinalueidensa avainhenkilöitä, joista osa oli myös kunnal-
lispolitiikassa mukana; kyse ei siis ollut samalla lailla huono-osaisten asukasryh-
mien valtaistamisesta kuin osassa EU-hankkeita. Vaikka Kansalaiskanava-hank-
keen virallinen tavoite oli luoda työkaluja asukasosallistumiselle ja asukkaiden 
ja kunnan viranhaltijoiden väliselle vuorovaikutukselle, hankkeen osallistujat 
korostivat erityisesti kuntarajoihin liittyviä paikallisia arjen kysymyksiä, esimer-
kiksi liikenneyhteyksiä ja palveluiden saavutettavuutta. Hankkeeseen liittyvä 
mallintaminen ja vuorovaikutuksen ja osallisuuden työkalujen toimivuuden 
analysointi oli hankehallinnon tehtävä, ja asukkaiden vaikutus hankkeen tähän 
osioon oli vähäinen. Hankehallinnon haastatteluissa tätä ei kuitenkaan pää-
sääntöisesti pidetty ongelmana, vaan keinona motivoida asukkaat osallistumaan 
hankkeeseen. Muutama haastateltava kuitenkin koki osallistumismallien kehit-
tämisen ongelmaksi ja olisi halunnut hankkeen keskittyvän enemmän kuntalais-
ten käytännön vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Hankkeessa kokeillut osallistumisen ja vuorovaikutuksen muodot julkaistiin 
hankkeen verkkosivuilla ja painetuissa esitteissä, ja niitä esiteltiin erityyppisissä 
seminaareissa. Hankkeen edustajat olivat kuitenkin jossain määrin turhautuneita 
sen suhteen, ettei toimintamalleja otettu käyttöön pääkaupunkiseudun kaupun-
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geissa. Kunnallishallinnon edustajat taas näkivät, että hankkeilla pystyi vaikut-
tamaan hyvin rajallisesti kuntien vakiintuneiden instituutioiden toimintaan. 
Kansalaiskanava-hanke loi paikallistasolla erilaisia verkostoja ja pienimuotoisia 
toimintatapoja, mutta haastattelujeni perusteella hankkeeseen osallistuneet 
asukkaat olivat jossain määrin hämmentyneitä toiminnan loppumisesta projek-
tin päättyessä. Hankehallinnon edustajat jatkoivat puolestaan uusia hankkeita 
samantyyppisistä teemoista.

Hankkeiden huonoa vaikuttavuutta arvosteltiin useissa haastatteluissa. Osa 
haastateltavista koki, että asukasosallistuminen ”ulkoistetaan” kolmannen sekto-
rin vetämiin määräaikaisiin projekteihin, jotka eivät vaikuta kunnallishallinnon 
toimintaan. Toisaalta monet hankehallinnon edustajat näkivät Kansalaiskana-
va-hankkeen kuuluvan laajaan samanaikaisten ja toinen toistaan seuraavien 
projektien verkostoon ja jatkumoon (vrt. Pinson 2009). Haastateltavien mukaan 
muutokset kunnissa olivat hitaita: asukkaiden osallistumista ja osallisuutta kehit-
tävillä hankkeilla pyrittiin vaikuttamaan kuntien toimintakulttuuriin pitkällä 
aikavälillä, ja niiden tulokset saattoivat olla näkyvissä vasta vuosien kuluttua.

Helsingin kaupungin demokratiapilotit ja Maunulan 
demokratiahanke

Helsingin kaupungin demokratiapilotit eli alueellisen osallistumisen kokeilu 
toteutettiin vuonna 2013. Piloteiksi valittiin avoimen haun kautta yhteensä 
kymmenen hanketta, joiden tavoitteena oli ”etsiä uusia toimintamalleja kau-
punkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi” (Högnabba 2014, 9). 
Piloteista seitsemän toteutettiin Helsingin eri kaupunginosissa ja kolme keskittyi 
tiettyyn teemaan, esimerkiksi osallistuvaan budjetointiin tai pyöräilyn kehittä-
miseen (mt., 14–19).

Piloteissa yhdistyi kaksi aikajännettä: paikallinen, konkreettinen toiminta 
pilotin aikana sekä tietyn osallistumismenetelmän testaaminen, arviointi ja 
kehittäminen tulevaisuutta ajatellen. Ensimmäinen piloteissa kokeiltu menetel-
mäkokonaisuus oli erilaiset raadit, jotka koostuivat asukkaista tai asiakkaista (ks. 
Högnabba 2014). Raadit myös ottivat kantaa johonkin ajankohtaiseen kysymyk-
seen, kuten paikallisen puistoalueen kehittämiseen tai kaupungin pysäköintipo-
litiikkaan. Toinen testattu malli oli osallistuva budjetointi, jota kokeiltiin Ruuti-
Budjetti-pilotissa. Tällöin tietty osa nuorisotoimen budjetista oli nuorten itsensä 
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päätettävissä. Monissa piloteissa korostui eri toimijoiden verkostoituminen joko 
yksittäisten tapahtumien tai institutionaalisempien rakenteiden kautta. Esi-
merkiksi Mellunkylässä kehitettiin paikallisista luottamushenkilöistä ja alueen 
järjestöjen edustajista koostuvan yhteistoimintaryhmän toimintaa ja Vuosaareen 
perustettiin samantyyppinen toimikunta. Pilotit myös järjestivät tapahtumia ja 
olivat esillä kaupunginosatapahtumissa sekä testasivat verkkopohjaisia työka-
luja, kuten vuorovaikutteista karttasovellusta. (mt., 27–29.) Piloteille suunnatun 
sähköisen seurantakyselyn vastauksissa (ks. mt., 15–19) korostui menetelmien 
lisäksi niissä ollut käytännön toiminta, esimerkiksi pyöräilytapahtumat tai pai-
kallisen liikuntapaikan kunnostus. Myös pilottien tiedotuksessa painottuivat eri-
laiset paikalliset tapahtumat alueilla ennemmin kuin osallistumismenetelmien 
testaaminen.

Pilottien loppuarvioinnin (Högnabba 2014) perusteella valtaosa piloteista 
tehtiin vapaaehtoistyönä, joskin joissakin oli mukana kunnan työntekijöitä 
ja esimerkiksi RuutiBudjetti-pilotti toteutettiin kokonaan nuorisoasiankes-
kuksen virkatyönä. Pilottien aktiivitoimijat olivat yleensä alueen asukkaita, ja 
piloteilla saattoi olla yhteyksiä kaupunginosayhdistyksiin. Hankevetäjissä oli 
myös järjestöjä. Joidenkin pilottien yhteydessä mainittiin hanketoteuttajien 
menetelmällinen tai tutkimuksellinen asiantuntemus tai esimerkiksi palkattujen 
fasilitaattorien rooli. Kaupungin virastoista nimettiin piloteille yhteyshenkilöt, 
mutta käytännössä kaupungin edustajien osallistuminen vaihteli. Pilottien sidos-
ryhmistä korostuivat kaupungin virastot sekä erityyppiset järjestöt. Tavoitteena 
oli saada aktiivitoimijoiden lisäksi asukkaita myös laajemmin mukaan toimin-
taan esimerkiksi kaupunginosatapahtumien kautta. Myös pilottien aiheet olivat 
jossain tapauksissa valikoituneet asukaskyselyn tai asukkailta saadun palautteen 
perusteella. Tietyissä osallistumismenetelmissä, kuten raadeissa, mietittiin eri-
tyisen paljon osallistujien edustavuutta. Piloteilla tai niiden osahankkeilla saattoi 
olla myös tarkasti määritelty kohderyhmä: esimerkiksi Helsingin pyöräilevät 
kaupunginosat -hankkeessa järjestettiin maahanmuuttajien pyöräilykoulu.

Loppuarvioinnin (Högnabba 2014) perusteella kaikissa piloteissa ei saavu-
tettu alkuperäisiä kunnianhimoisia tavoitteita, mutta nekin tuottivat erilaisia 
toimintamalleja tai muita, pienempiä tai paikallisempia tuloksia. Jatkuvuuden 
kannalta parhaimmat mahdollisuudet tuntui olevan hankkeilla, jotka saatiin 
jollain lailla kytkettyä johonkin kaupungissa meneillään olevaan prosessiin ja 
usein myös alueilla jo olevaan asukastoimintaan. Projektimuotoiseen toimintaan 
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liittyi myös ongelmia: hanke kokonaisuudessaan tai jokin sen osa-alue ei ollut 
päässyt heti alkamaan, tiettyä prosessia ei saatu valmiiksi hankkeen aikana tai 
kaikkeen suunniteltuun ei riittänyt rahoitusta. Osa piloteista piti kaupungin 
hallinnon prosesseja ongelmallisina tulosten hyödyntämisen kannalta (mt., 22). 
Arvioinnissa painotetaan kuitenkin myös pilottien luomia uusia mahdollisuuk-
sia asukkaiden osallistumiselle ja niiden toimimista avauksena kaupungin orga-
nisaatioiden suuntaan; pilotit panivat kaupungin organisaatiot pohtimaan omia 
toimintatapojaan ja niiden avoimuutta (mt., 24). Koska demokratiapilottien 
arviointi tehtiin pian hankkeiden loppumisen jälkeen, pilottien pitkän aikavälin 
vaikutuksia ei voitu arvioida.

Tutkimme Emilia Palosen ja Hanna-Kaisa Hoppanian kanssa Maunulan 
demokratiahanketta, joka oli yksi demokratiapiloteista (Kuokkanen & Palonen 
2018; Palonen ym. 2019). Palonen ja Hoppania myös osallistuivat aktiivisesti 
hankkeeseen paikallisina asukkaina. Maunulan demokratiahankkeen keskiössä 
oli Maunula-talon suunnitteluprosessi. Kyseessä oli Maunulaan rakennettava 
monitoimitalo, jossa yhdistyivät kirjasto, nuorisoasiainkeskus ja työväenopisto. 
Hankkeessa suunniteltiin samaan aikaan Maunula-taloa ja sen tulevaa toimintaa 
sekä kehitettiin osallistuvan suunnittelun ja talon yhteishallinnan mallia. Pilotin 
toiminnassa korostui yhteistyö kunnan virkamiesten, taloa suunnittelevien ark-
kitehtien ja asukkaiden välillä.

Maunulan demokratiahankkeessa asukkaat olivat keskeisiä toimijoita, ja 
pilotti perustui vahvasti vapaaehtoisuuteen. Hankkeen avaintoimijoilla saattoi 
myös olla muita rooleja kuin ”pelkkä” asukas, sillä joukossa oli tutkijoiden lisäksi 
esimerkiksi paikallinen kaupunginvaltuutettu. Hanke tavoitti myös laajemman 
joukon maunulalaisia. Asukkaiden toiveita tulevaan taloon oli esimerkiksi 
aulakahvila, joka myös myöhemmin toteutui. Kaupungin näkökulmasta pilotti 
tarkoitti myös sektorirajat ylittävää yhteistyötä nuorisotalon, kirjaston ja työvä-
enopiston välillä. (Kuokkanen & Palonen 2018; Palonen ym. 2019.)

Maunulan demokratiahanke onnistui luomaan toimintaa, joka jatkui myös 
pilottirahoituksen jälkeen (Kuokkanen & Palonen 2018; Palonen ym. 2019). 
Onnistumisen taustalla oli ”politiikkaikkunan” oikea-aikainen avautuminen 
(vrt. Häikiö & Leino 2014, 10), kun hanke saatiin yhdistettyä meneillään olevaan 
Maunula-talon suunnitteluprosessiin. Yhteistyö asukkaiden ja kaupungin edus-
tajien kanssa sujui pääasiallisesti hyvin, mikä edesauttoi hankkeen onnistumista 
(ks. myös Högnabba 2014, 16). Hanke kytkeytyi Maunulan asukasosallistumisen 
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perinteeseen, ja esimerkiksi aktiivitoimijoissa mukana ollut paikallinen kaupun-
ginvaltuutettu vahvisti yhteyksiä kaupungin päätöksentekoon. Maunula-talon 
suunnitteluprosessia ei saatu valmiiksi demokratiapilottien rahoituksen aikana, 
ja hanke jatkoi toimintaansa ilman rahoitusta vapaaehtoisvoimin pilottivuoden 
jälkeen. Riskinä vapaaehtoistoiminnassa oli kuitenkin avaintoimijoiden uupumi-
nen, kun suunnitteluprosessi pitkittyi. Myöhemmin Maunulan demokratiahanke 
pääsi mukaan Helsingin kaupunginosat Helka ry:n toiseen hankkeeseen. Nyt 
talo on ollut jo useita vuosia toiminnassa, ja sen hallinnossa on asukasedustus. 
Talon suunnittelussa ja toiminnassa mukana ollut kunnan viranhaltija kuvasi 
hanketta oppimisprosessiksi myös kunnallishallinnon edustajille, kun nämä 
joutuivat opettelemaan uudenlaisia sektorirajat ylittäviä yhteistyön muotoja sekä 
uudenlaista yhteistyötä asukkaiden kanssa.

Johtopäätökset ja keskustelua nykytilanteesta

Suomalaisissa kaupungeissa ja erityisesti Helsingissä toteutettuja asukasosallis-
tumisen hankkeita tarkasteltiin tässä artikkelissa kolmen kysymyksen kautta: 
mitä tavoitteita ja muotoja osallistumiselle annetaan hankkeissa, keitä hankkei-
den toimijat käytännössä ovat sekä miten hankkeiden tuloksellisuus ja jatkuvuus 
ilmenevät. Mitä asukasosallistumisen hankkeet sitten analyysin perusteella 
ovat – uusia osallistuvan ja deliberatiivisen demokratian muotoja ja tehokasta 
puuttumista sosiaalisiin ongelmiin vai osallistumisen ammattilaisten vetämää 
osallistamista ja katkonaista hankehumppaa? Tulosten perusteella vastaus ei ole 
yksiselitteinen.

Kansalaisten, asukkaiden tai asiakkaiden osallistumisella on hankkeissa 
monia eri tavoitteita ja muotoja. EU-hankkeissa tulee vahvimmin esiin osal-
listuminen tai osallisuus osana syrjäytymisen ja segregaation ehkäisyä sekä 
asukkaiden valtaistamista, mikä on myös laajempi kansainvälinen ilmiö (Smith 
ym. 2007; Skelcher ym. 2013). Tällöin hankkeet voi nähdä keinona kohdistaa 
rahoitus ja toimenpiteet suoraan ”haasteellisiksi” luokiteltuihin kaupunginosiin, 
lähelle asukkaita ja heidän arkeaan (Andersen 2001). Näitä hankkeita on toi-
saalta arvostelu tiettyjen alueiden tai ihmisryhmien leimaamisesta, ja on myös 
kyseenalaistettu, onko kaupunginosa oikea toiminnan taso puuttua laajoihin 
rakenteellisiin kysymyksiin, kuten köyhyyteen tai työttömyyteen (mt.). Myös 
näiden hankkeiden jatkuvuuteen liittyy kysymyksiä, joihin palaan tuonnempana.



· 202 ·S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

Kaksi muuta kaikissa kolmessa hankekokonaisuudessa esille tullutta tavoi-
tetta osallistumiselle – tiedontuotanto sekä osallistumisen kehittäminen – nivou-
tuvat tiiviisti toisiinsa. Yleisesti tämäntyyppinen toiminta voidaan nähdä osana 
kokeilevaa hallintoa ja tietopohjaista päätöksentekoa (Bailey ym. 2019). Tällöin 
hankkeilla tuotetaan esimerkiksi eri osallistumismallien ja osallistumisen työ-
kalujen toimivuudesta tietoa, jota ideaalitilanteessa käytetään tulevaisuuden 
päätöksenteossa. Samaan aikaan pitkän aikavälin mallintamisen ja työkalujen 
testaamisen kanssa hankkeissa on myös paikallista, konkreettista toimintaa, 
kuten palveluiden kehittämistä, tapahtumia ja verkostoitumista. Kuinka hyvin 
nämä kaksi eri ulottuvuutta pystytään yhdistämään, vaihtelee hankekohtaisesti. 
On ongelmallista, jos hanke painottuu pelkästään teknisten osallistumisen 
työkalujen testaamiseen tai pitkän aikavälin mallintamiseen, koska asukkaat 
haluavat yleensä vaikuttaa asuinalueillaan ajankohtaisiin konkreettisiin asioihin.

Kuten alussa todettiin, uusien osallistumisen muotojen taustalla ovat laajem-
mat osallistuvan ja deliberatiivisen eli keskustelevan demokratian teoriat. Nämä 
molemmat näkyvät myös analysoiduissa hankkeissa esillä olleissa osallistumisen 
muodoissa, joissa painottuvat sekä asukasosallisuus että dialogi asukkaiden ja 
kunnan viranhaltijoiden välillä. Käytännössä monet hankkeissa käytetyt osal-
listumisen työkalut ovat sellaisia, jotka ovat liikkuneet maasta ja paikallisesta 
kontekstista toiseen, kuten osallistuva budjetointi ja erilaiset kansalaisraadit 
(Bherer ym. 2017). Yksittäisten työkalujen testaamisen sijaan osallistuminen ja 
dialogi voidaan kuitenkin nähdä myös laajempana hankkeiden läpi leikkaavana 
toimintatapana.

Edellä esitettyjen tavoitteiden ja toimintatapojen lisäksi osallistuminen ja 
osallisuus voivat näkyä hankkeissa myös retoriikkana. Se on jotain, mitä ”pitää 
olla”, koska osallistuva hallinta on ajan hengen mukaista. Tämä näkyi erityisesti 
monien EU-hankkeiden kuvauksissa. Korostamalla osallisuutta, yhteisöllisyyttä 
ja vastaavia käsitteitä hankehakemuksissa varmistetaan samalla myös hankkei-
den rahoitus. Käytännössä hankkeiden toiminta voi kuitenkin olla huomattavasti 
pienimuotoisempaa kuin mitä hakemusten kieli antaa ymmärtää.

Keitä hankkeisiin sitten osallistuu ja mikä heidän roolinsa on? Yleisesti voi 
sanoa, että edellä esitellyissä hankkeissa näkyy sekä hanketoteuttajien ammat-
timaistuminen (vrt. Bherer ym. 2017) että asukkaiden osallisuus. Osallistumis-
hankkeet työllistävät hanketoimijoita ja kehittävät heidän asiantuntemustaan. 
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Varsinaisen hankehallinnon pyörittämisen lisäksi hankkeissa vaaditaan tietoa 
esimerkiksi osallistumisen työkaluista tai paikallisista olosuhteista sekä taitoa 
fasilitoida osallisuusprosesseja (vrt. Bherer ym. 2017). Ideaalitilanteessa tämä 
asiantuntemus tukee asukkaiden osallistumista, osallisuutta ja vaikutusmah-
dollisuuksia heille tärkeisiin kysymyksiin. Tämä tuntuu olevan haastattelujen 
perusteella myös hankevetäjien tavoite, sillä asukkaiden osallisuuden kehittämi-
nen on monelle myös kutsumus, ei vain palkkatyö. Riskinä on kuitenkin, että 
osallistumisen työkalut nähdään itsetarkoituksena tai että valmiiksi suunnitel-
luille hankkeille etsitään ”osallistujia”, joita ei välttämättä löydykään.

Osa hankkeista taas on vahvasti asukaslähtöisiä, jolloin hankkeilla voidaan 
rahoittaa asukkaiden erityyppistä omaehtoista toimintaa oman lähiympäristönsä 
kehittämiseksi. Tutkimuksen perusteella hankkeet pohjautuvat usein ajatukseen 
aktiivisesta kansalaisuudesta (Pinson 2009). Tällöin on kuitenkin hyvä pitää 
mielessä, keille hankkeiden toiminta on avointa, ketkä mahdollisesti jäävät ulko-
puolelle ja mitkä tekijät tähän asiaan vaikuttavat, koska tutkimuksessa on todettu 
uusien osallistumismuotojen usein hyödyttävän yhteiskunnan hyväosaisia (vrt. 
Pinson 2009, Sørensen 2005). Toisaalta hankkeet on usein rajattu esimerkiksi 
tiettyihin suurten kaupunkien lähiöihin tai marginaalisessa asemassa oleviin 
väestöryhmiin. Mitkä ovat asukkaiden toimintatila- ja vaikutusmahdollisuudet 
näissä hankkeissa, jää kuitenkin tämän analyysin perusteella epäselväksi; oletta-
vasti myös tässä on hankekohtaista vaihtelua.

Kolmas artikkelissa tarkasteltu teema on hankkeiden tuloksellisuus ja 
jatkuvuus. Tämä liittyy hankkeille asetettuihin tavoitteisiin. Syrjäytymisen ja 
segregaation ehkäisyyn keskittyvien hankkeiden voi katsoa onnistuneen, mikäli 
ne ovat kyenneet parantamaan esimerkiksi osallistujiensa vaikuttamis- ja työllis-
tymismahdollisuuksia, osallisuuden ja arvostuksen kokemuksia (vrt. Meriluoto 
& Kuokkanen, ilmestyy) tai asuinalueen viihtyisyyttä. Näillä hankkeilla on jo 
pitkä perinne ja tästä näkökulmasta myös tietty jatkuvuus (vrt. Pinson 2009). 
Toisaalta on hyvä muistaa, että hankkeet kohdistuvat usein yhteiskunnan huo-
no-osaisiin. Se, mikä hankehallinnolle saattaa näyttäytyä jatkuvuutena, saattaa 
osallistujille kuitenkin usein tarkoittaa väliinputoamista ja mahdollisesti hyvin 
alkaneen toiminnan (esimerkiksi työpajatoiminta) keskeytymistä (Boltanski & 
Chiapello 1999; Pinson 2009; ks. myös Ali-Hokka 2018). Onkin hyvä miettiä, 
mikä on tällaisten hankkeiden funktio osana hyvinvointipalveluiden kokonai-
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suutta; toimivatko ne niitä täydentävästi vai ovatko ne joissain tapauksissa myös 
osa hyvinvointivaltion purkua, kuten kriittiset tutkijat ovat esittäneet (Pinson 
2009; Sulkunen 2006).

Kun hankkeiden tavoitteena on tuottaa tietoa tai kehittää uusia toiminta-
malleja osallistumiselle, niiden tuloksellisuus ja jatkuvuus riippuvat siitä, miten 
näitä tuloksia hankkeen loputtua käytetään. Parhaimmillaan hankkeilla voidaan 
yhdistää luovuus ja järjestelmällisyys (Sahlin-Andersson & Söderholm 2002) 
sekä kokeilla eri toimintatapoja ennen näiden ottamista laajemmin käyttöön. 
Hyvässä tapauksessa hankkeet antavat mahdollisuuden sellaiselle asukkaiden 
osallistumiselle, josta jää myös pysyviä jälkiä. Esimerkiksi Maunulan pilotin lop-
pumisen jälkeen Maunula-talo saatiin suunniteltua ja rakennettua tavalla, jossa 
asukkaat olivat osallisina koko prosessin ajan, ja talon nykyiseen hallintamalliin 
kuuluu asukasedustus. Toisaalta tuloksissa ei ole välttämättä aina kyse sellaisista 
”isoista” saavutuksista, jotka huomioitaisiin hankkeiden loppuarvioinneissa, 
vaan myös arkisista toimintatavoista ja ihmisten kohtaamisista. Kansalaiskana-
va-hankkeen edustajat puhuivat myös laajemmasta kulttuurisesta muutoksesta 
kunnallishallinnossa, johon hankkeet osaltaan vaikuttavat pitkällä aikavälillä.

Viime aikoina on ollut merkkejä siitä, että osa aiemmin hankepohjaisista 
osallistumismalleista on saanut vakiintuneemman muodon. Esimerkiksi demo-
kratiapilottien yhteydessä kokeiltu osallistuva budjetointi otettiin osaksi Helsin-
gin uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia, joka on otettu asteittain käyttöön 
vuodesta 2017 lähtien. Tämä merkitsi kuitenkin loppua Lähiöprojektille, joka oli 
ollut nimenomaan huono-osaisiin lähiöihin keskittynyt, pitkään jatkunut han-
kekokonaisuus (Helsingin kaupunki 2018). Tutkimuksessa on todettu, että han-
kepohjaisen toiminnan institutionalisoituminen hallinnossa voi avata asukkaille 
uusia osallistumisen kanavia, mutta samaan aikaan se voi myös sulkea toisia pois 
ja kangistaa tarjolla olevia vaihtoehtoja (Hertting & Kugelberg 2018a). Tulevai-
suuden asukasosallistumisen muotoja mietittäessä kannattaa myös muistaa, että 
hallintovetoinen osallistuminen ei saa sulkea pois asukkaiden vapaamuotoista 
osallistumista ja kansalaistoimintaa. Osallistumisen menetelmien lisäksi on 
pohdittava, mitä asioita asukkaiden osallistumisella halutaan edistää sekä ketkä 
mahdollisesti jäävät uusien osallistumismuotojen ulkopuolelle ja millä keinoin 
tähän voi puuttua. •
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Viite

[1] Artikkeli perustuu aiempiin tutkimuksiin, jotka olen tehnyt yksin tai yhdessä 
muiden tutkijoiden kanssa. Nämä ovat tutkimukset EU-rahoitteisista hankkeista 
suomalaisissa kaupungeissa (Kuokkanen 2016b), Pääkaupunkiseudun kaupun-
kiohjelmaan kuuluneesta Kansalaiskanava-hankkeesta (Kuokkanen 2016a) sekä 
Helsingin kaupungin demokratiapilotteihin kuuluneesta Maunulan demokra-
tiahankkeesta (Kuokkanen & Palonen 2018, Palonen ym. 2019). Tutkimuksissa 
on käytetty erilaisia aineistoja ja menetelmiä. EU-hankkeiden analyysi perustuu 
EURA2007-tietokannassa (joka sisältää Suomessa rakennerahastojen ohjel-
makaudella 2007–2013 toteutetut EU-hankkeet) oleviin hankekuvauksiin sekä 
toissijaisesti hankkeiden verkkosivuihin. Kansalaiskanava-hankkeen aineisto 
perustuu Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman johdon sekä hankkeen 
hallinnon ja osallistujien haastatteluihin ja hankkeen tuottamaan kirjalliseen 
materiaaliin. Helsingin kaupungin demokratiapilottien analyysi perustuu sekun-
dääriaineistoon, kuten pilottien loppuarviointiin (Högnabba 2014) ja sosiaalisen 
median tilien sekä sittemmin suljettujen verkkosivujen läpikäyntiin. Pilotteihin 
kuuluneen Maunulan demokratiahankkeen aineisto pohjautuu Emilia Palosen ja 
Hanna-Kaisa Hoppanian aktiiviseen osallistumiseen pilottiin asukkaina ja tut-
kijoina. Itse olin mukana tutkimuksessa vasta myöhemmässä analyysivaiheessa, 
jolloin haastattelin myös erään hankkeeseen osallistuneen kaupungin viranhal-
tijan. Haluan kiittää Emilia Palosta ja Hanna-Kaisa Hoppaniaa yhteistyöstä ja 
avusta Maunulaa koskevan aineiston osalta.
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Heikki Hiilamo

Sosiaaliturvanäkemysten 
kuplat ja kuilut: esimerkkinä 
suhtautuminen köyhiin ja 
työttömiin1

T utkimusten perusteella tiedämme, että ihmisten oma elämän-
tilanne vaikuttaa heidän sosiaaliturvaa koskeviin asenteisiinsa 
(Kallio 2010; Naumann ym. 2017). Esimerkiksi työttömyyttä 
kokeneet suhtautuvat paljon kriittisemmin sosiaaliturvan 
vastikkeellisuuteen kuin ne, jotka eivät ole olleet työttöminä. 
Demokratian ja osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta 

on tärkeää, että poliittisessa päätöksenteossa kuullaan nimenomaan niitä, joita 
poliittiset päätökset suoraan koskettavat. Asianosaisten näkemysten kuuleminen 
ja huomioon ottaminen on kuitenkin vaikeaa, jos heidän ja muiden näkemykset 
poikkeavat kovin suuresti toisistaan. Näkemysten väliset kuilut ja kuplat tulevat 
esille erityisesti silloin, kun politiikkaa muutetaan. 

Pitkään odotettu suurhanke sosiaaliturvan uudistamiseksi alkoi keväällä 
2020, kun valtioneuvosto asetti parlamentaarisen komitean valmistelemaan 
uudistusta. Vuoteen 2027 työskentelevä komitea pyrkii muun muassa siihen, 
että sosiaaliturva ottaa huomioon työn murroksen, tekee työn tekemisestä 
nykyistä kannattavampaa ja käteen jäävästä summasta ennakoitavamman 

1 Kiitän Timo Kauppista artikkelin tilastoaineiston laatimisesta sekä 
Paula Saikkosta ja kirjan toimittajia käsikirjoituksen kommentoinnista. 
Artikkelin kirjoittamista on rahoittanut Strategisen tutkimuksen neuvoston 
hanke Tackling Biases and Bubbles in Participation (Kantola/312795). 
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sekä tukee työllisyyttä, yrittäjyyttä, aktiivisuutta, ihmisen omatoimisuutta ja 
elinikäistä oppimista sekä osallisuutta ja merkityksellisyyden kokemusta (Pää-
ministeri Sanna Marinin hallitusohjelma 2019). Sosiaaliturvaa ja ylipäätään 
ihmisten avuntarvetta sekä köyhyyttä koskevat asenteet ovat keskeisiä tekijöitä 
uudistuksen läpiviemisessä. Seuraavassa pohdin työttömiä ja köyhiä koskevien 
asenteiden taustatekijöitä teoreettisen katsauksen ja kyselytutkimuksen valossa. 
Kyselytutkimus on tehty strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa 
BIBU Tackling Biases and Bubbles in Participation, Kansalaisuuden kuilut ja kup-
lat -hankkeessa (BIBU 2020). Siinä selvitetään sitä, mitkä kansalaisryhmät ovat 
sellaisissa osallistumisen kuiluissa tai kuplissa, joista heidän äänensä ei kuulu 
tai välity laajemmin yhteiskuntaan. Tämän artikkelin tavoitteena on kartoittaa 
niitä kuplia, jotka sosiaaliturvan uudistajien on puhkaistava ja niitä kuiluja, jotka 
uudistajien on ylitettävä. 

Kunnialliset ja kunniattomat köyhät

Köyhyys ei poikkea muista yhteiskunnallisista ilmiöistä siinä, että sitä voidaan 
tutkia empiirisenä ja ideologisena kysymyksenä (Hiilamo 2011). Sama pätee 
työttömyyteen. Suhtautumista köyhyyteen ja työttömyyteen on syytä tarkas-
tella yhdessä, sillä Suomen kaltaisessa palkkatyöyhteiskunnassa työttömyys on 
tärkein yksittäinen köyhyyden syy. Empiirisissä kysymyksissä voidaan tieteen 
pelisääntöjen mukaan päästä ainakin lähelle yhteisymmärrystä siitä, mitä 
tiedetään, mitä ei tiedetä, mikä jää arvailujen varaan – ja mistä ei voida saada 
tietoa. Ideologioissa on kysymys uskomusjärjestelmistä ja arvoista, joita ei voida 
sellaisinaan osoittaa oikeiksi tai vääriksi. Arvojen hyötyjä ja haittoja voidaan toki 
tutkia ja arvioida, mutta lopputulos riippuu niin paljon lähtökohdista eli hen-
kilökohtaisista arvostuksista, että lopulliseen ratkaisuun ”oikeista arvoista” on 
mahdotonta päästä. Näin ollen mikä tahansa sosiaaliturvan uudistus on vaativa 
tehtävä. 

Kärjistyksiä suosivissa sosiaalisen median keskusteluissa suhtaudutaan 
köyhiin usein joko yksisilmäisen tuomitsevasti tai sinisilmäisen ymmärtävästi. 
Ensimmäistä näkökantaa edustavat pitävät köyhiä ”toivottomina luusereina”. 
Köyhien vastaanottamien tulonsiirtojen tai palveluiden parantaminen tarkoit-
taa heidän mielestään samaa kuin rahan syytäminen pohjattomaan kaivoon. 
Köyhät eivät yksinkertaisesti osaa auttaa itseään, eivätkä ehkä osaa edes käyttää 
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suurempia tukiaan hyvinvointinsa parantamiseksi, vaan tuhlaavat rahat viinaan, 
pelaamiseen tai muuhun turhanpäiväisyyteen (ks. Hiilamo 2011). Tuomitsijat 
siis uskovat, ettei apu johda parempaan, koska köyhyydessä ei ole kyse avutto-
muudesta vaan laiskuudesta. Toiset puolestaan säälivät köyhiä ja haluavat siksi 
turvata heidän tulonsa ja palvelunsa. He haluavat kantaa köyhistä vastuuta – jos-
kus tahtomattaan osoittaen, etteivät köyhät kykene itse auttamaan itseään. On 
toki niitäkin, jotka uskovat köyhien pääsevän eteenpäin paremman koulutuksen, 
työpaikkojen, lasten päivähoidon ja ruoka-avun turvin. Mikään näistä asennoi-
tumistavoista ei tietenkään ole lainkaan uusi, päinvastoin.

Yhdysvaltalainen tutkija William Quigley (1996) löysi Englannista vuodelta 
1349 ensimmäisen määräyksen, joka kielsi kerjuun työkykyisiltä köyhiltä. Hei-
dän oli otettava vastaan työtä tai mentävä vankilaan. Laki kuvaa asennoitumista 
niihin avunsaajiin, joiden voidaan olettaa itse selviytyvän vaikeuksistaan. Ilmiö 
tunnetaan hädänalaisessa asemassa olevien ihmisten jaottelemisena ”kunniat-
tomiin” (non-deserving) ja ”kunniallisiin” (deserving poor). Jaottelu pohjautuu 
yleensä siihen, miten avuntarvitsijan arvioidaan pystyvän tekemään työtä. Kun-
nialliset avuntarvitsijat ovat työkyvyttömiä, kunniattomien arvioidaan pystyvän 
työhön. 

Hollantilainen tutkija Wim van Oorschot (2000) esittää viisi tekijää, jotka 
vaikuttavat siihen, pidetäänkö avun tarvitsijaa kunniallisina vai kunniattomina:
1. Tarpeen hallinta: onko avun kohteella mahdollisuus hallita tarvettaan?
2. Tarve: mikä on tarpeen määrä?
3. Läheisyys: miten tuttu avuntarvitsija on?
4. Asenne: miten paljon avuntarvitsija osoittaa kiitollisuutta?
5. Vastavuoroisuus: onko avuntarvitsija ansainnut avun tai maksaako sen 
takaisin?

Kriteereitä voi havainnollistaa arvioimalla esimerkiksi vanhusten ja nuorten 
työkykyisten työttömien kunniallisuutta. Ihminen ei voi hallita vanhenemista 
ja siihen liittyvää avun tarvetta. Työttömät voivat sen sijaan hakea töitä ja siten 
vähentää avun tarvetta. Näin ollen työttömiä pidetään helpommin kunniatto-
mina köyhinä kuin vanhuksia. Vanhusten tarpeet ovat myös vähäisempiä kuin 
nuorten, jotka ovat aloittamassa itsenäistä elämää. Vanhukset kuuluvat myös 
meikäläisiin, he ovat yleensä jonkun isiä tai äitejä, isoäitejä tai isoisiä. Työttömiä 
voi sen sijaan pitää helpommin niinä muina. 

Vanhuksien tulkitaan usein olevan myös vähään tyytyväisiä, kiitollisia ja säy-
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seitä, kun taas työttömät kapinoivat ja vaativat aggressiivisesti itselleen oikeuksia. 
Oorschot kertoo korvauspäätökseen tyytymättömästä työttömästä, joka hajotti 
autollaan Alankomaiden Tillburgin työvoimatoimiston oven. Tapauksesta tuli 
kansallinen puheenaihe, koska työttömän auton merkki oli Jaguar. Vanhukset 
ovat myös niitä, joiden koetaan ansainneen avun sillä, että ovat tehneet aikanaan 
työtä ja mahdollisesti hoitaneet lapsia. Työttömien, erityisesti nuorten työttö-
mien on sen sijaan osoitettava hyödyllisyytensä yhteiskunnalle. 

Ikivanha jaottelu kunniallisista ja kunniattomista köyhistä on yhä esillä 
myös modernissa Suomessa, missä se näkyy kannustinajattelun ja aktivoinnin 
taustalla. Kunniallisille annetaan enemmän apua kuin kunniattomille. Kunniat-
tomiin avuntarvitsijoihin voi suhtautua yksinkertaistaen kahdella eri tavalla. 
Heitä voidaan pitää ”luusereina” tai sorrettuina. Kunniattomat avuntarvitsijat 
”luusereina” on tuttu ilmiö anglo-amerikkalaisessa tutkimuksessa ja politiikassa 
(Murray 1984). Avun tarve liitetään yksilön käyttäytymiseen tai ominaisuuksiin. 
Avuntarvitsijoita kuvataan työnvieroksujiksi, vapaamatkustajiksi ja laiskoiksi 
– tai sitten he ovat rodullisesti tai älyllisesti alhaisemmalla tasolla kuin muut 
(Herrnstein & Murray 1994). Kyse on alaluokasta ja sen kulttuurista. Moraalisen 
rappion ja huonojen tapojen pelätään kytevän tässä ihmisjoukossa, ja ne on 
mahdollista parantaa vain työssäkäynnillä. ”Luuserit” edustavat uhkaa ankaraa 
työn etiikkaa ja korkeaa työvoimaosuutta korostavan yhteiskunnan moraaliselle 
hygienialle. Siksi tätä kantaa edustavat poliitikot vaativat, että ”siipeilykult-
tuuria” vastaan on taisteltava voimakkaasti. Muutoin avuntarvitsijat levittävät 
kulttuuriaan sosiaalistumisen kautta yhä laajemmalle ja siirtävät sen myös yli 
sukupolven omille lapsilleen. 

Toinen näkökulma liittää avun tarpeen yksikön käyttäytymisen ja ominai-
suuksien sijasta yhteiskunnan rakenteisiin. Avuntarvitsijat saattavat käyttäytyä 
samalla tavalla, mikä näkyy muun muassa mielenterveysongelmina, rikollisuu-
tena ja alhaisena koulutuksena. Kyse ei ole kuitenkaan ”siipeilykulttuurista”, vaan 
samankaltaisten olosuhteiden ja leimaamisen aiheuttamasta kierteestä. Avun 
tarvitsijoihin suhtaudutaan kielteisesti, mikä heikentää heidän mahdollisuuk-
siaan. Syrjinnän sietämiseksi avuntarvitsijat kehittävät sopeutumisstrategioita, 
jotka vahvistavat kielteistä suhtautumista. 

Avuntarpeen syitä voidaan lähestyä yksilön ja yhteiskunnan rakenteiden 
lisäksi myös kolmannesta näkökulmasta. Avun tarpeen syyt voivat olla myös 
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kohtalonomaisia. Kysymys on huonosta onnesta: joku esimerkiksi sairastuu tai 
joutuu onnettomuuteen. Avun tarpeen ei tarvitse olla kenenkään, ei yksilön eikä 
yhteiskunnan, syytä. 

Erottelun köyhyys 

Edellä kuvatuille stereotyyppisille näkemyksille on yhteistä se, että kaikki köy-
hät ja huono-osaiset oletetaan samankaltaisiksi. Michael Thompson ja Aaron 
Wildavsky (1986) kutsuvat edellä kuvattua ilmiötä ”erottelujen köyhyydeksi”. 
Thompsonin ja Wildavskyn lähtökohtana on, että köyhät eivät ole harmaata 
massaa – sen enempää kuin muutkaan ihmiset. Keskeisenä havaintona tutkijat 
kiinnittävät huomiota siihen, että köyhät eroavat toisistaan sen mukaan, miten 
he voivat vaikuttaa yhtäältä voimavaroihinsa ja toisaalta tarpeisiinsa. 

Thompsonin ja Wildavskyn teoria köyhyydestä ja huono-osaisuudesta 
perustuukin tarpeiden ja resurssien sosiaaliseen muokattavuuteen. Sen mukaan 
ihmisten kyvyt hallita tarpeitaan ja resurssejaan liittyvät sosiaalisen elämän 
prosesseihin ja niihin kytkeytyviin selviytymisstrategioihin. He esittävät neljä 
vaihtoehtoista tilannetta, joihin liittyy kulloiseenkin tilanteeseen sopivia 
selviytymisstrategioita:

1) ihminen ei pysty hallitsemaan sen paremmin tarpeita kuin voimavaroja;
2) ihminen voi hallita tarpeita muttei voimavaroja; 
3) ihminen voi hallita voimavaroja muttei tarpeita; 
4) ihminen voi hallita sekä tarpeita että voimavaroja. 
Ensimmäisessä eli vaikeimmassa tilanteessa olevia he kutsuvat ”pystymättö-

miksi”, mutta yhtä lailla voisi puhua ”avuttomista”. ”Pystymättömyyteen” liittyy 
pakotettu lyhytnäköisyys: ihmisillä on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa 
arkeensa nykyhetkessä ja tulevaisuuteensa. Tähän ryhmään kuuluvien ihmisten 
strategioissa on kyse jopa eloonjäämisestä. Kyse voi olla esimerkiksi vanhuksesta, 
jolla on paljon menoja sairauksiensa hoitamisesta. Hän ei pysty tekemään enää 
työtä eikä toisaalta kykene karsimaan kulujaan

Toista tilannetta Thompson ja Wildavsky (1986) kutsuvat ”lahkolaiseksi”, 
vaikka yhtä hyvin voisi puhua ”asketismista”. Näissä tapauksissa ihmiset onnis-
tuvat vähentämään tarpeita, jotta ne vastaisivat vähäisiä voimavaroja. Tässä 
tapauksessa kyse voi olla esimerkiksi vanhuksesta, joka pystyy tinkimään kulu-
tuksestaan. Kolmatta tilannetta Thompson ja Wildavsky kutsuvat ”hierarkki-
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seksi”, vaikka heidän näkökulmastaan parempi termi voisi olla ”kollektivistinen”. 
Selviytymisstrategioiden avulla voidaan lisätä voimavaroja, jotta kiinteät tarpeet 
tyydytetään. Kyseessä voi olla esimerkiksi yksinhuoltajaäiti, joka ei voi tinkiä 
lastensa vuoksi kulutuksesta mutta joka onnistuu saamaan lisää ruoka-apua tai 
tuloja ylitöistä. Strategia perustuu toimeentuloa säätelevien instituutioiden – 
työmarkkinoiden, yrittämisen edellytysten, keskinäisen avun – kollektiiviseen 
muokkaamiseen. Neljännessä tilanteessa pyrkimyksenä on löytää voimavarojen 
ja tarpeiden tasapaino eli toisin sanoen kasvattaa tarpeiden ja voimavarojen 
päällekkäisyyttä. Siinä korostuu riippumattomuus toimeentuloa turvaavista ins-
tituutioista. Näitä ihmisiä voi kutsua ”autonomisiksi”. Kyseessä voi olla esimer-
kiksi nuori työtön, joka muuttaa edullisempaan asuntoon ja hankkii keikkatöillä 
lisätuloja.

Byrokratialoukku

Thompsonin ja Wildavskyn (1986) kritiikin ytimenä voidaan pitää sitä, ettei 
huono-osaisuuden torjunnassa ja köyhyyskeskustelussa useinkaan tunnisteta 
edellä kuvattuja strategioita. Kaikkia köyhiä saatetaan tyypillisesti pitää ”pys-
tymättöminä” tai ”avuttomina” – tai yksipuolisesti ”autonomisina”. Suomen 
perustuslain 19. pykälän ensimmäisen momentin mukaan ”jokaisella, joka ei 
kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. Tämän turvan takaa viime 
kädessä toimeentulotuki. Pulmana on se, että omin ponnisteluin asemaansa 
parantavat pienituloiset helposti joutuvat niin sanottuun byrokratialoukkuun, 
joka aiheutuu päällekkäisestä ja moninkertaisesta tarveharkinnasta. (Tätä sosi-
aaliturvauudistuksessa yritetään ratkaista). 

Byrokratialoukkua havainnollistaa seuraava esimerkki: yksinhuoltaja pääsee 
kiireapulaiseksi postiin joulukuun ajaksi (Hiilamo 2011). Ensimmäinen palkka 
on juhlapäivä pitkään pelkällä asumistuella, työmarkkinatuella ja toimeentulo-
tuella kolmen hengen perhettä elättäneelle naiselle. Ylimääräiselle rahalle riittää 
käyttöä. Mutta seuraavassa kuussa toimeentulotuki alenee, koska siinä otetaan 
huomioon työkeikan palkka. Uusi yllätys odottaa seuraavassa kuussa. Säännöl-
lisen asumistuen sijaan yksinhuoltaja saakin Kelalta maksuvaatimuksen, jossa 
häneltä peritään takaisin liian suurta asumistukea. Tässä vaiheessa palkasta ei 
ole enää jäljellä kuin karvas muisto. Kuukauden työkeikan jälkeen edessä on 
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tuttu kierre: perheen puhelimet suljetaan, sähkö katkaistaan, vuokranantaja 
uhkaa taas häädöllä. 

Byrokratialoukku liittyy tilanteisiin, joissa työttömät saavat työttömyys-
turvan lisäksi muita sosiaalietuuksia, kuten asumistukea ja toimeentulotukea 
(Hiilamo 2003). Ongelmana ei välttämättä ole sosiaaliturvan taso, vaan pääl-
lekkäisten etuuksien yhteensovittamista koskevat säännöt ja käytännöt. Työhön 
siirryttäessä tukia maksetaan vanhalla tasolla päällekkäin palkan kanssa. Tämä 
johtuu järjestelmän kankeudesta, ja johtaa ensin liian suuriin tukiin ja myöhem-
min palautusvaatimuksiin. Päällekkäiset etuudet aiheuttavat tulojen voimakasta 
vaihtelua, vaikka muutosten laskennallinen lopputulos olisikin työtekoon kan-
nustava. Kotitalouksien on erittäin vaikea arvioida esimerkiksi, mikä osa tuloista 
olisi säästettävä sitä varten, että liian suuria tukia aletaan periä takaisin. 

Köyhillä on luonnollisesti paljon rahareikiä. Jos palkkaa kerrankin saa, sen 
kuluttamista ei tarvitse miettiä pitkään. Kuitenkin juuri näiden ihmisten pitäisi 
käyttäytyä kaikkein säästäväisimmin. Kaikkein pulmallisin tilanne on niillä, joi-
den tulot vaihtelevat suuresti kuukaudesta toiseen. Yksinkertaistaen sanottuna 
tukiviidakko saa toimeentulon rajoilla olevien ihmisten talouden keikkumaan 
veitsenterällä. Toisella tavalla ilmaistuna voi todeta, että urbaanilegendoilla 
on pohjaa: työnteon hyöty leikataan pois jälkikäteen, kun maksettuja etuuksia 
peritään osin takaisin. Kysymys on paitsi toimeentulosta myös periaatteesta: 
annetaanko yhteiskunnan marginaaliin ajautuneille ihmisille mahdollisuus itse 
ponnistella tilanteensa parantamiseksi?

Thompsonin ja Wildavskyn termeillä edellä hahmotetussa tilanteessa kaikki 
pienituloiset pakotetaan ”pystymättömiksi”. Tilapäinen köyhyys voi johtua 
huonosta onnesta, mutta pysyvää köyhyyttä aiheuttaa heidän mukaansa vain 
instituutioiden toiminta tai yksilöiden todellinen pystymättömyys. Kaksikko 
kirjoittaa: ”Yleisenä ilmiönä köyhyys voi syntyä vain kannustimien puutteesta 
eli yksilöiden aloitteellisuuden esteistä.”

Politiikka vaikuttaa siihen, millaisia strategioita köyhät käyttävät. Järjestel-
mä kysyy: kuinka sinä olet köyhä? Kansalainen vastaa: kuinka toivoisit minun 
olevan köyhä? Byrokratialoukun lisäksi myös erilaiset työmarkkinoiden raken-
teelliset esteet vaikeuttavat pienituloisten pääsyä työmarkkinoille tai estävät 
sen kokonaan. Samat esteet näkyvät myös lainamarkkinoilla: köyhimmille on 
tarjolla usein vain pikaluottojen kaltaisia kiskuriehdoin myönnettäviä pieniä 
luottoja. Näiden ongelmien ratkaisemiseen viittaa sosiaaliturvakomitean tavoite 
siitä, että uudistuksen seurauksena työn tekeminen on nykyistä kannattavampaa 
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ja käteen jäävä summa nykyistä ennakoitavampi (Pääministeri Sanna Marinin 
hallitusohjelma 2019). Byrokratialoukkuja on pyritty viime vuosina purkamaan. 
Tulorekisteri mahdollistaa entistäkin paremmat keinot tähän. 

Työssäkäyntiä koskevat asenteet

Köyhyyttä ja työttömyyttä koskeviin asenteisiin liittyy myös teoriat siitä, miksi 
ihmiset käyvät töissä (Hiilamo 2010). Uusklassisen taloustieteen standardimallin 
mukaan ihminen (homo economicus) käyttäytyy rationaalisesti pyrkien mak-
simoimaan omaa hyvinvointiaan. Rationaalisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, 
että ihmisten käyttäytyminen perustuu vaihtoehtojen arviointiin ja sellaisten 
vaihtoehtojen valintaan, joka johtaa suurimpaan mahdolliseen tarpeiden tyy-
dytykseen. Niinpä esimerkiksi työtön laskee palkan ja etuuksien välisen ero-
tuksen ja tekee tämän perusteella valinnan työhön menosta tai etuuksin varaan 
heittäytymisestä. 

Homo sociologicuksen toimintaa taas ohjaavat paitsi taloudellista etua 
laajemmat motivaatiot myös sopeutuminen vallitseviin sosiaalisiin normeihin, 
joista yksi on työn ensisijaisuus suhteessa sosiaaliturvaan – tai päinvastoin. 
Sosiologisen selityksen mukaan ihminen käy työssä osallistuakseen yhteis-
kuntaan – tai ainakin välttääkseen osattomuuden (Zawadzki & Lazarfeld 1935; 
Jahoda ym. 1971; Kortteinen & Tuomikoski 1998). Selityksen mukaan kaikki ovat 
periaatteessa työhaluisia, mutta ongelmana on työpaikkojen puute.

Edellä kuvattujen selitysten erot eivät ole vain teoreettisia; niillä on ratkaisevia 
käytännön seurauksia. Jos raha on ainoa syy työssäkäyntiin, työttömät eivät hae 
töitä, jos on kannattavampaa jäädä sosiaaliturvan varaan (”vapaamatkustajat” 
ja ”siipeilijät”). Sosiaaliturvassa on käytettävä piinaa myös siksi, että todelliset 
avuntarvitsijat voidaan erottaa ”työtä vieroksuvista vapaamatkustajista”. Mikäli 
kaikki ihmiset tulkitaan periaatteessa työhaluisiksi ja työkykyisiksi, sosiaaliturva 
voi olla antelias eikä piinaa tarvita. 

Taloustieteellinen ja sosiologinen teoria ovat jatkuvasti vastakkain sosiaa-
liturvaa koskevassa keskustelussa. Taloustieteeseen vetoavat ne, jotka haluavat 
karsia sosiaaliturvaa patistaakseen ihmisiä etsimään töitä. Heidän mielestään 
työttömyys helpottaisi, jos vain työttömät etsisivät innokkaammin töitä ja oli-
sivat valmiita tarttumaan mihin tahansa tilaisuuteen. Sosiologiaan vetoavat ne, 
joiden mielestä työttömyyden syynä on kunnollisten työpaikkojen puute. He 
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puolustavat työvoimapalveluiden, mukaan lukien tuettujen työpaikkojen, lisää-
mistä. Ensin mainittu leiri haluaa ohjailla työttömien käyttäytymistä sanktioilla 
ja pakoilla, jälkimmäinen leiri luottaa siihen, että työttömät kyllä tietävät itse 
mikä on heille parhaaksi.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedämme, että sosiaaliturvaa 
koskevat mielipiteet ovat sidoksissa vastaajien omaan elämäntilanteeseen sekä 
poliittisiin näkemyksiin (esim. Kallio 2010) ja työmarkkina-asemaan. Kysymys 
on yksinkertaisesti siitä, että ihmiset arvioivat maailmaa omasta näkökulmas-
taan, eivätkö osaa tai halua asettua toisten asemaan. Tämä voi olla se mekanismi, 
joka synnyttää kuiluja sosiaaliturvaan. Itseä pidetään kunniallisena mutta muita 
mahdollisina pinnareina (Oorschot 2000). 

Suhtautuminen aktiivimalliin

Taloudellinen teoria työssäkäynnille alkoi hallita sosiaalipoliittista keskustelua 
1990-luvun laman aikana, jolloin kannustamisesta tuli sosiaaliturvakeskustelui-
den kestoteema. Sosiaaliturvan vastikkeellisuus nousi näkyvästi keskusteluun 
sosiaali- ja terveysministerinä silloin toimineen Paula Risikon vaadittua vuonna 
2013 Ilkka-lehden haastattelussa vastikkeettomasta sosiaaliturvasta luopumista 
(Ilkka 2013). Tästä käynnistyi edelleen osallistavan sosiaaliturvan valmistelu.

Taloustieteellinen ja sosiologinen teoria pääsivät Suomessa testiin Sipilän 
hallituskaudella. Ensin hallitus päätti perustulokokeilusta, joka toteutettiin 
vuosina 2017–2018. Vuonna 2018 voimaan tuli työttömyysturvan aktiivimalli. 
Perustulokokeiluun valitut työttömät perusturvan saajat saivat pitää tukensa, 
jos he työllistyivät eikä heillä ollut velvollisuutta osallistua työllisyyttä edistäviin 
palveluihin. Aktiivimallissa taas kaikki työttömät menettivät osan työttömyys-
turvastaan, jos he eivät hankkineet pieniä lisätuloja tai osallistuneet työllisyyttä 
edistäviin palveluihin. 

Tarkastelen seuraavaksi suhtautumista aktiivimalliin ja sosiaaliturvan 
vastikkeellisuuteen BIBU-kyselyn avulla. Kyseessä on Helsingin yliopiston ja 
kuuden muun yliopiston Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankkeessa kerätty 
aineisto. Aikuisväestöä edustavan kyselyn tavoitteena oli selvittää: Mitkä kan-
salaisryhmät ovat osallistumisen kuiluissa, joista heidän äänensä ei kuulu? Entä 
toimivatko kansalaiset kuplissa, joissa heidän näkemyksensä eivät välity laa-
jemmin yhteiskuntaan? BIBU-kysely toteutettiin sähköisen ja henkilökohtaisen 
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haastattelun yhdistelmänä. Sähköiset vastaukset kerättiin heinä-marraskuussa 
2018 nettilomakkeilla ja puhelinhaastatteluina. Henkilökohtaiset haastattelut 
tehtiin loka-joulukuussa 2018. Kyselyyn vastasi sähköisesti 3 098 henkilöä ja 
henkilökohtaisissa haastatteluissa 997 henkilöä.

BIBU-kyselyssä kaikkia vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa aktiivimalliin 
ja sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen. Aikaisempien tutkimusten perusteella 
voimme olettaa vastaajan oman aseman vaikuttavan aktiivimallin ja vastikkeel-
lisuuden kannatukseen. Hypoteesin mukaan aktiivimallin ja vastikkeellisuuden 
kannatus on sitä suurempaa, mitä paremmassa asemassa vastaaja on. Seuraavassa 
vastaajan asemaa analysoidaan koulutuksen, tuloluokan, työmarkkina-aseman 
ja työttömyyskokemusten perusteella. Koska tarkoituksena on selvittää kuiluja 
eri vastaajaryhmien välillä, analyysiin valitaan ääripään vaihtoehtoja.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan jompikumpi kahdesta vastaus-
vaihtoehdosta: ”tämän vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivi-
malli edistää tehokkaasti työllistymistä” tai ”tämän vuoden alusta voimaan tullut 
työttömyysturvan aktiivimalli toimii heikosti työllistymisen edistämiseksi” 
(taulukko 1). Kaikista vastaajista 25 prosenttia valitsi ensimmäisen vaihtoehdon 
ja 70 prosenttia toisen vaihtoehdon. Kantaansa ei ilmaissut viisi prosenttia vas-
taajista. Toisin sanoen vain viidennes vastaajista uskoi aktiivimallin edistävän 
tehokkaasti työllisyyttä. 

Vastauksissa oli kuitenkin eroja eri ryhmien välillä. Yliopistokoulutetuista 29 
prosenttia uskoi aktiivimalliin, kun perustason koulutuksen saaneista vastaava 
osuus oli 21 prosenttia. Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Koulu-
tusmittarin ääripäitä edustavissa ryhmissä oli kuitenkin yhtä paljon niitä, joiden 
mukaan aktiivimalli toimii heikosti. Tulosta selittää se, että vähiten koulutetussa 
ryhmässä vastaajat valitsivat ”en osaa sanoa” (EOS) vaihtoehdon useammin kuin 
eniten koulutetussa ryhmässä. 

Tuloluokassa 5 000–7 499 euroa2 ansaitsevista 35 prosenttia uskoi aktiivimal-
liin, kun sama osuus oli alimmassa tuloluokassa vain 27 prosenttia. Ero ryhmien 
välillä on tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan aktiivimallin vastustuksessa ei ole 
tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Työmarkkina-asema oli myös vahvasti yhteydessä aktiivimallin kannatuk-
seen. Kokopäivätyössä olevista aktiivimallia kannatti 25 prosenttia, kun työt-

2 Kyselyssä oli mukana myös korkeampia tuloluokkia, 
mutta niihin löytyi hyvin vähän vastaajia.
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Taulukko 1. 
Aktiivimallin kannatus

Koulutus Aktiivimalli 
edistää tehokkaasti 
työllistymistä, % (95 
% luottamusväli)

Aktiivimalli toimii 
heikosti työllistymi
sen edistämiseksi, %
(95 % luottamusväli)

EOS N

 Perus/
keski/kansa/
kansalaiskoulu

21,0 
(17,8–24,7)

68,6 
(64,7–72,4)  

10,3 
(8,0–13,3)  

615

 Yliopisto/ 
korkeakoulu

28,5 
(25,6–31,7)  

68,4 
(65,2–71,5)    

3,0 
(2,0–4,6)    

864

Tuloluokka (brutto
tulot kuukaudessa)

 Alle 500 euroa 27,0 
(21,1–33,9)  

69,6 
(62,6–75,9)             

3,3 
(1,5–7,0)     

192

 5000–7499 euroa 
/kk 

35,4  
(29,2–42,0)  

63,8 
(57,1–69,9)     

0,9 
(0,2–3,4)        

231

Työmarkkina -
asema

kokopäivätyössä 24,9 
(22,8–27,2)  

71,7 
(69,4–73,9)           

3,4 
(2,6–4,4)

1 641

työtön 8,8 
(5,8–13,1)  

87,4 
(82,6–91,0)    

3,8 
(1,9–7,1)  

273

Työttömyys-
kokemus

ei työttömyyttä 
viimeisen 5 vuoden 
aikana 

27,8 
(26,2–29,5)  

66,2 
(64,4–67,9)    

6,0 
(5,1–7,0)     

2 951

ollut työttömänä 
viimeisen 5 vuoden 
aikana

16,0 
(13,9–18,3)  

80,9 
(78,4–83,2)      

3,2 
(2,2–4,5)  

1 125
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Taulukko 2. 
Sosiaaliturvan vastikkeellisuuden kannatus

Koulutus Sosiaaliturvaa tulee 
uudistaa siten, että 
vastikkeeksi tuesta täytyy 
tehdä nykyistä enemmän 
jotakin yhteiskunnallisesti 
hyödyllistä, kuten opintoja 
tai vapaaehtoistyötä, % 
(95 % luottamusväli)

Ihmiset pystyvät itse 
kehittämään miele
kästä tekemistä, % 
(95 % luottamusväli)

EOS N

 Perus/
keski/kansa/
kansalaiskoulu

55,8 
(51,7–59,8)  

38,1 
(34,3–42,1)             

6,1 
(4,3–8,4)       

615

 Yliopisto/ 
korkeakoulu

65,2 
(61,9–68,4)  

33,9 
(30,8–37,2)      

0,9 
(0,4–2,1)    

864

Tuloluokka 
(bruttotulot 
kuukaudessa)
 Alle 500 
euroa

47,4 
(40,2–54,8)  

49,4 
(42,2–56,8)      

3,1 
(1,4–6,9)      

192

 50007499 
euroa /kk 

74,9 
(68,7–80,3)  

25,1 
(19,7–31,3)                 

0,0        231

Työmarkkina -
asema

kokopäivä
työssä

65,3 
(62,8–67,6)  

32,7 
(30,4–35,1)        

2,1 
(1,4–3,0)      

1 641

työtön 33,0 
(27,5–38,9)  

62,6 
(56,5–68,3)    

4,4 
(2,4–7,9)

273

Työttömyys-
kokemus

ei 
työttömyyttä 
viimeisen 5 
vuoden aikana 

67,9 
(66,1–69,6)  

28,7 
(27,0–30,4)      

3,4 
(2,8–4,2)     

2 951

ollut 
työttömänä 
viimeisen 5 
vuoden aikana

47,4 
(44,4–50,5)  

50,1 
(47,1–53,1)       

2,5 
(1,7–3,6)  

1 125
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tömillä vastaava osuus oli vain yhdeksän prosenttia. Nyt aktiivimallin vastuk-
sessakin erot olivat tilastollisesti merkitsevät. Viimeisen viiden vuoden aikana 
työttömyyttä kokeneista aktiivimalliin uskoi vain 16 prosenttia. Työttömyydeltä 
säästyneiden joukossa vastaava osuus oli 28 prosenttia. 

Suhtautuminen sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen

Vastaajilta tiedusteltiin myös sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta (taulukko 
2). Ensimmäinen vaihtoehto oli: ”Sosiaaliturvaa tulee uudistaa siten, että 
vastikkeeksi tuesta täytyy tehdä nykyistä enemmän jotakin yhteiskunnallisesti 
hyödyllistä, kuten opintoja tai vapaaehtoistyötä.” Toinen vaihtoehto oli: ”Ihmiset 
pystyvät itse kehittämään mielekästä tekemistä. Järjestelmän on tarpeetonta 
määrittää ehtoja sosiaaliturvan saamiseksi.” Ensimmäisen vaihtoehdon valitsi 62 
prosenttia vastaajista, kun toista vaihtoehtoa kannatti 35 prosenttia. Kantaansa ei 
ilmaissut kolme prosenttia vastaajista.

Yliopistokoulutetuista 65 prosenttia kannatti vastikkeellisuutta, kun perus-
tason koulutuksen saaneista vastaava osuus oli 56 prosenttia. Mielekkään 
tekemisen kannatuksen osalta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Myös vastik-
keellisuuden kannatus lisääntyi tulojen mukaan. Tuloluokassa 5  000–7  499 
euroa ansaitsevista 75 prosenttia kannatti vastikkeellisuutta, kun sama osuus oli 
alimmassa tuloluokassa 47 prosenttia. Pienituloisimmista mielekästä tekemistä 
kannatti 49 prosenttia, kun huipputuloisista osuus oli vain neljännes. Nyt ero oli 
tilastollisesti merkitsevä.

Kokopäivätyössä olevista vastikkeellisuutta kannatti 65 prosenttia, kun 
työttömillä vastaava osuus oli 33 prosenttia. Mielekkään tekemisen kannatus 
jakautui lähes päinvastaisesti. Molemmat erot olivat tilastollisesti merkitseviä. 
Viimeisen viiden vuoden aikana työttömyyttä kokeneista vastikkeellisuutta 
kannatti 47 prosenttia. Työttömyydeltä säästyneiden joukossa vastaava osuus oli 
62 prosenttia. 

Pohdintaa

Edellä kuvatut tulokset vahvistivat aikaisempiin tutkimuksiin (Naumann ym. 
2017; Kallio 2010) perustuvan hypoteesin: vastaajan oma asema vaikutti sekä 
aktiivimallin että sosiaaliturvan vastikkeellisuuden kannatukseen. Mitä epä-
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todennäköisempää oli, että vastaaja joutuisi itse aktiivimallin sanktioiden tai 
sosiaaliturvan vastikkeellisuuden kohteeksi, sitä useammin hän kannatti aktii-
vimallia ja vastikkeellisuutta – ja päinvastoin. Huomattavimmat erot koskivat 
työmarkkina-asemaa ja työttömyyskokemuksia. Työttömät tai työttömyyttä 
kokeneet uskoivat selvästi harvemmin aktiivimalliin ja kannattivat selvästi 
harvemmin vastikkeellisuutta. Toisin sanoen asenteisiin vaikutti olennaisesti 
se, olivatko henkilöt kyselyaikana tai viisi vuotta ennen sitä kohdanneet hen-
kilökohtaisesti työttömyysturvan vastikkeellisuuden ehdot. Tulokset kertovat 
kuilusta, jonka alhainen koulutus, matalat tulot ja heikko työmarkkina-asema 
tekevät suomalaisten välille. Kuilua voi selittää se, että vähän koulutetuilla, pie-
nituloisilla ja työttömyydestä kärsineillä on erilaisia kokemuksia yhtäältä työn 
mielekkyydestä ja työelämään osallistumisen tärkeydestä sekä toisaalta työllisty-
mistä edistävistä toimista kuin muilla ryhmillä. 

Toisaalta voidaan myös todeta, etteivät näkemykset ole kovin kaukana 
toisistaan. Erilaisista kokemuksista ja taustoista huolimatta kansalaisten työt-
tömyysturvaa koskevissa asenteissa ei ollut kovin suuria eroja. Tämä on hyvä 
uutinen demokratian ja osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta. Sosiaalitur-
vaa koskevat kuilut eivät ole niin suuria, etteikö niitä olisi mahdollista ylittää 
sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä. 

BIBU-kyselyssä huipputuloisistakin selvä enemmistö suhtautui kriittisesti 
aktiivimalliin ja toisaalta työttömistäkin kolmasosa kannatti sosiaaliturvan 
vastikkeellisuutta. Lisäksi on syytä muistaa, että edellä analysoitiin ääripäitä: 
vähiten koulutetut vs. koulutetuimmat, huonotuloisimmat vs. huipputuloiset, 
kokopäivätyössä olevat vs. työttömät. 

BIBU-kyselyssä vain neljännes vastaajista uskoi aktiivimallin lisäävän 
tehokkaasti työllisyyttä ja toisaalta selvä enemmistö kannatti vastikkeellisuutta 
sosiaaliturvassa. Arviot ovat linjassa myös aktiivimallia ja perustulokokeilua 
koskevien empiiristen havaintojen kanssa. Aktiivimallin arviointitutkimuksen 
mukaan sen työllisyysvaikutukset jäivät epäselviksi (Kyyrä ym. 2019). Samaan 
aikaan sosiaaliturvan vastikkeellisuus ei ollut ongelma perustuloa saaneille 
(Kangas ym. 2020).

Perustulokokeilu perustui vastikkeettomuuden ajatukselle: perustulon saajat 
saivat pitää kaikki lisätulot itsellään eikä heillä ollut velvollisuutta osallistua 
työllisyyttä edistäviin toimiin. Vastikkeettomuus ei lisännyt työllisyyttä. Tärkeä 
argumentti perustulolle on ollut se, että se vapauttaa työttömät turhasta byrokra-
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tiasta ja valvonnasta. Blogistit ovat moittineet työvoimapalveluita nöyryyttäväksi 
ajantuhlaukseksi, joissa opetellaan yhä uudestaan kirjoittamaan ansioluetteloita 
ja tehdään pakkotyötä (esim. Timonen 2020). Monet ekonomistit ovat myön-
täneet työvoimapalveluiden nöyryyttävyyden, mutta pitävät sitä tarpeellisena 
korostaen työttömyysturvan pelotevaikutusta. Perustulokokeilun ensimmäi-
senä vuonna perustulon saajat eivät paremmista kannustimista huolimatta 
työskennelleet sen enempää kuin vertailuryhmän jäsenet (Kangas ym. 2020). 
Yllättävää oli myös se, että perustulon saajat halusivat pysyä työvoimapalve-
luiden asiakkaina. Toisin sanoen työvoimapalveluiden asiakkaina perustulon 
saajia kohdeltiin kuten muitakin työttömiä. Heille määrättiin karenssi, jos he 
esimerkiksi kieltäytyivät osallistumasta koulutukseen. Karenssi ei vaikuttanut 
kokeiluaikana perustuloon, mutta se saattoi viedä työttömyysturvan lapsikoro-
tuksen sekä estää työttömyyspäivärahan maksamisen kokeilun jälkeen. Toisin 
sanoen vastikkeellisuus eli tässä tapauksessa aktiivisuuden osoittaminen ei ollut 
ongelma perustulon saajille. 

Edellä sanotun perusteella kansalaisten kannattama sosiaaliturvan uudista-
misen suunta löytyisi vastikkeellisuudesta, johon ei kuitenkaan sisälly ainakaan 
nykyistä enempää keppejä. Syksyllä 2020 hallitus olikin uudistamassa työt-
tömyysturvaa tähän suuntaan. Eräällä tavalla kyseessä on kultainen keskitie 
sosiaaliturvaa koskevien ääriasenteiden välillä: köyhät ja työttömät eivät olet 
”luusereita”, mutta eivät myöskään sorrettuja. He voivat monissa tapauksissa 
Thompsonin ja Wildavskin (1986) hahmottamalla tavalla vaikuttaa omaan 
tilanteeseensa. Sosiaaliturvan uudistamisessa voitaneen luottaa siihen, että 
ihmiset ovat aktiivisia ja työhaluisia kunhan palveluita räätälöidään heidän 
tarpeidensa mukaan. Edellä hahmotettujen teoreettisten mallien yksinkertais-
tetut reseptit eivät riitä yksin lääkkeiksi työllisyyden edistämiseen. Tärkeää 
sosiaaliturvan uudistamisessa on kiinnittää huomiota myös byrokratialoukku-
jen purkamiseen. • 
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IV luku 

Eettisesti ja sosiaalisesti kestävä 
hyvinvointipolitiikka

T ässä luvussa palataan sosiaalityön keskeisiin kysymyksiin, 
joista käsin katse kohdistetaan tulevaisuuteen. Luvun artikke-
leissa käsitellään sosiaalityön arvoperustaa sekä sosiaalisen ja 
sosiaalityön asemaa uudessa yhteiskunnallisessa järjestyksessä. 

Maailman muuttuminen vaatii myös sosiaalityötä muut-
tumaan. Esimerkiksi tietotekniikan kehittyminen tarjoaa 

mahdollisuuksia, joihin on pystyttävä tarttumaan. Toimintaympäristön muu-
tokset edellyttävät sosiaalityöltä uudenlaista osaamista, mutta samalla kaikessa 
muutoksessa on vahvistettava sosiaalialan perusankkureita, kuten arvopohjaa. 

Pauli Niemelä käsittelee sosiaalityön arvoja ja vastuullisuutta asiakastyössä. 
Sisällöllinen vastuullisuus merkitsee asiakkaan hyvinvoinnin edistämisen 
tavoittelua ja menettelytapojen vastuullisuus asiakkaan ihmisarvoista kohtelua. 
Se edellyttää kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä ja huomion kiinnittämistä vuoro-
vaikutukseen. Kestävässä sosiaalityössä keskeistä on toiminnan perusteleminen 
arvoperiaatteiden toteutumisella.

Pekka Karjalainen analysoi artikkelissaan, miten koronapandemian aiheut-
tama poikkeustilanne toi esille sosiaalityön potentiaalin palvelujen ja etuuksien 
yhteensovittamisessa ja oikea-aikaisessa kohdentamisessa palvelunkäyttäjä- ja 
elämäntilannelähtöisesti. Kun poikkeusoloissa mikään valmiiksi suunniteltu 
malli ei riittänyt, löytyi tilaa työntekijöiden asiantuntijuudelle ja sen luovalle 
käytölle eettisten periaatteiden mukaisesti.

Luvun päättää Anneli Pohjolan artikkeli sosiaalisen käsitteestä ja sen toi-
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minta-alueen kaventumisesta, mutta myös uudesta noususta. Sosiaaliset tekijät 
terveyden ja toimintakyvyn vahvistajina tunnistetaan yhä paremmin. Osallisuus, 
jonka toteutuminen on sosiaalinen prosessi, on esillä tavoitteena ja vaatimuksena 
kaikkialla. Sosiaalisen vahvistuminen edellyttää, että sosiaalinen hyvinvointi 
tunnistetaan yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen edellytyksenä.

Myös seminaarisarjan useissa keskusteluissa nostettiin esille sosiaalityön 
rooli kestävässä kehityksessä. Tulevaisuuden sosiaalityöltä edellytetään 
aiempaa enemmän sosiaalipoliittista ja rakenteellista otetta. Sosiaalityö ase-
moituu järjestelmäkeskeisyyden sijaan selvemmin heikommassa asemassa 
olevien puolelle. •
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Pauli Niemelä

Sosiaalityön arvoperusta ja 
vastuullisuus asiakassuhteessa

S osiaalityön sisällöllisenä tehtävänä ymmärretään yleisesti asiak-
kaan hyvinvoinnin turvaaminen. Vähemmälle huomiolle on jää-
nyt menettelytapojen vastuullisuus sosiaalityön asiakassuhteessa. 
Tarkastelen tässä artikkelissa sosiaalityön asiakassuhteen vastuul-
lisuutta erityisesti asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaamisen 
kautta. Hyödynnän analyysissani Erwin Goffmanin (2012; 1955; 

1974) tapaa analysoida sosiaalisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Sitä ennen 
käyn läpi sosiaalityön arvoperustaa, johon sosiaalityön asiakassuhteen vastuul-
lisuus pohjautuu.

Ihmisarvo on sosiaalityön ylin arvo, jonka rajamailla sosiaalityöntekijä 
työskentelee koko ajan ollessaan asiakassuhteessa. Toinen, yhteiskunnallisesti 
merkittävä arvo sosiaalityössä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Jo sosiaali-
työn uranuurtaja Mary Richmond (1917) ymmärsi, että sosiaalityössä ihmisarvo 
toteutuu ihmisen sosiaalisten suhteiden kautta. 

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen on ainutlaatuinen sosiaalinen 
vuorovaikutustilanne, jossa vallitsee sosiaalisen vastavuoroisuuden ja suhteen 
dynamiikka. Sosiaalityön asiakkaalle on tärkeää säilyttää kasvonsa asioidessaan 
työntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijän onkin tiedostettava tämän inhimillisen 
kokemusmaailman mukanaolo asiakastyössä. Vuorovaikutuksen sisäänrakenne-
tut tavat ja moraalisäännöt merkitsevät melkoista haastetta sosiaalityölle ja sen 
yksittäisille työntekijöille. 
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Sosiaalityön arvoperusta

Ihmisarvo 

Sosiaalityön ylin arvoperusta on ihmisarvo, johon niin tärkeät YK:n tunnusta-
mat ihmisoikeudet perustuvat. Nämä puolestaan ovat sosiaalityön globaalina 
ja oikeudellisena perustana eettisesti kestävälle työlle. Ihmisarvo merkitsee 
syvimmiltään, että ihmisellä on luovuttamaton itseisarvo. Ideaalisesti ihminen 
ei ole kenenkään eikä minkään välikappale, mutta valitettavasti reaalisesti näin 
tapahtuu, vieläpä aivan liian usein. Tämän kaltaisia ilmiöitä ovat muun muassa 
ihmiskauppa, lasten hyväksikäyttö ja pahoinpitely. Ikävimpiä muotoja ovat 
lasten seksuaaliset hyväksikäytöt, joissa lapsi on hyväksikäyttäjän kieroutuneen 
vallankäytön ja tyydytyksen väline. Tämä ilmiö kuvastaa ihmisen pahuutta. Siksi 
on tärkeää, että lainsäädännöllä turvataan lasten samoin kuin kaikkien muiden-
kin ihmisten koskemattomuus osana ihmisarvon loukkaamattomuutta. 

Jo antiikin kreikkalaisen käsityksen mukaan ihmisillä on yhtäläinen ”luonto”, 
josta voidaan johtaa yhtäläinen ihmisarvo. Tällöin esimerkiksi universaalit 
perustarpeet voidaan johtaa yhtäläisestä ”ihmisluonnosta”. Sittemmin filosofeista 
erityisesti Immanuel Kant (1996) on korostanut järjellisen olennon luontaista ja 
ehdotonta arvoa. Se on juuri ihmisarvo. Periaatteena on, että jokaista on koh-
deltava päämääränä sinänsä. Myös kristinuskon käsityksen mukaan kaikki ovat 
ihmisarvoltaan samanarvoisia. Tällöin perusteena pidetään sitä, että kaikki ovat 
yhtäläisesti ”Jumalan luomia”. 

Kaikista edellä mainituista länsimaisen kulttuurin korostuksista voidaan joh-
taa se, että sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa on olennaista turvata kaikkien, ja 
aivan erityisesti heikommin menestyneiden ihmisten perustarpeiden tyydytys. 
Muuten ihmisarvo ei voi toteutua. 

Ihmisarvoon kuuluvat keskeisinä piirteinä myös autonomia ja itsemäärää-
minen. Jokaiselle kuuluu luovuttamaton itsemääräämisoikeus, jota on kunnioi-
tettava. Niinpä sosiaalityössä keskeistä on ihmisarvoisen kohtelun arvoperiaate, 
mikä merkitsee samalla kaikenlaisen syrjinnän vastustamista ja erilaisuuden 
hyväksyntää. Ihmisarvoon kuuluu edelleen oikeus yksityisyyteen, mikä velvoit-
taa sosiaalityötä muun muassa huolelliseen tietosuojaan, etteivät asiakkaan asiat 
tule muiden tietoon. 

Ihmisarvoiseen kohteluun kuuluu myös asiakkaan osallistumisoikeus omissa 
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asioissaan. Tähän liittyy niin ikään se, että asiakkaalla on oikeus tulla kohdel-
luksi kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa asiakkaan itsensä ja hänen elämän-
tilanteensa kokonaisuuden huomioon ottamista. Tämänkaltaisen periaatteen 
toteuttaminen edellyttää ihmistuntemusta ja tapaustutkimuksellista osaamista, 
jotta sosiaalityöntekijä kykenee hahmottamaan avun tarpeessa olevan ihmisen 
kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Ihmisarvon rinnalla toinen keskeinen arvoperiaate sosiaalityössä on sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus. Se on ihmisen elämän makrotason arvoperiaate, jossa on 
kyse yhteiskunnallisesta periaatteesta. Molemmat keskeiset arvoperiaatteet on 
kiteytetty muun muassa Suomen perustuslaissa, heti sen 1 §:ssä: ”Valtiosääntö 
turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä 
edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa” (Suomen perustuslaki 731/1999). 

Ihmisarvon loukkaamattomuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tur-
vaaminen on julkisen vallan tehtävä. Niinpä perustuslain 22 §:n mukaan viran-
omaisten ”on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen”. Tämä pykälä 
velvoittaa julkisen vallan viranomaiset huolehtimaan asukkaiden ja asiakkaiden 
oikeuksien toteutumisesta. 

Sosiaalityöntekijöiden vastuulla on tukea erityisesti sosiaalisen oikeusturvan 
toteutumista sekä omalta osaltaan myös kansalais- ja poliittisten oikeuksien 
sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. 
Sosiaalityöntekijä onkin varsinainen sosiaalioikeuden toteutumisesta vastaava 
ammattilainen. Sosiaalityön ammattikunta ohjaa toimintaansa laatimiensa eet-
tisten sääntöjen avulla. Sosiaalityöntekijällä on vastuu huolehtia myös itsestään 
ja omasta työkyvystään. Sosiaalityössä uupuminen eli niin sanottu loppuun 
palaminen ei ole harvinaista. 

Niin ikään sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja monet muut erityislait painot-
tavat merkittäviä ihmisarvoon liittyviä arvoperiaatteita. Niihin tähtäävät muun 
muassa seuraavat sosiaalihuoltolain keskeiset tavoitteet: väestön hyvinvoinnin 
ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen ja ylläpito, eriarvoisuuden torjunta ja 
vähentäminen ja osallisuuden edistäminen sekä asiakaskeskeisyyden ja asiakas-
lähtöisyyden vahvistaminen sosiaalihuollossa.
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Ihmisarvon toteutuminen sosiaalityössä

Sosiaalityön uranuurtaja, Mary Richmond (1917; 1922) korosti kolmea tärkeää 
näkökohtaa sosiaalityön perustana. Ensinnäkin, ihmiset ovat riippuvaisia toi-
sistaan, joten sosiaalityön tehtävänä on ”tunnistaa ja varmistaa yksilölle parhaat 
mahdolliset sosiaaliset suhteet”. Tämän perusteluna on se, että näin yksilön per-
soonallisuus voi kehittyä optimaalisesti. Toiseksi, ihmisten erilaisuus edellyttää 
sosiaalityössä tapauskohtaista menetelmää ja otetta, kuuluisaa social case work 
-työskentelyotetta. Kolmanneksi, ihmiset ovat kykeneviä ja oikeutettuja toimi-
maan omissa ja yhteiskunnan asioissa. Tällä tavalla Richmond korosti ihmisen 
toimijuuden eli toiminnallisuuden oikeutusta ja kykyjen merkitystä. 

Richmondin ihmiskäsitystä ja sosiaalityön työnäkyä voi kuvata seuraavasti: 
Koska ihminen kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sosiaalityön ydinteh-
tävänä on sosiaalisten vuorovaikutusten turvaaminen ja kuntoon saattaminen, 
jotta asiakkaan persoonallisuus voisi kehittyä hyvin. Persoonallisuuden kehit-
tyminen merkitsee kasvavan lapsen ja nuoren itseksi tulemista eli tulemista 
sellaiseksi, jollaiseksi kullakin henkilöllä on mahdollisuus tulla. Tämä tarkoittaa 
muun muassa kodin, koulun, muiden yhteisöjen ja koko yhteiskunnan hyvää 
dynamiikkaa. 
Kun tehtävänä on tunnistaa ja varmistaa itse kullekin, erityisesti kehittyville 
lapsille, ”parhaat mahdolliset sosiaaliset suhteet”, ajatuksena on, että tällöin 
ihmisen persoonallisuus voi kehittyä sellaiseksi, mikä takaa ihmisen omaeh-
toisen toiminnan ja selviytymisen. Tätä voi pitää todellisena sosiaalityön pää-
määränä. Vastaavasti sosiaalityön tehtävänä on ihmisten välisten sekä ihmisten 
ja muun ympäristön välisten suhteiden turvaaminen ja kuntoon saattaminen, 
jolloin sosiaalityöntekijä on eräänlainen ”suhdetyöntekijä”. Pyrkimyksenä ei 
ole muuttaa ihmistä eikä yhteiskuntaa, vaan niiden välisiä kytkentöjä parhaiksi 
mahdollisiksi eli hyvin toimiviksi. Painotus on lasten ja nuorten kasvuolojen 
turvaamisessa sekä vanhempien auttamisessa kasvatustehtävässä. Se edellyttää 
sosiaalityöntekijän mukanaoloa kasvavien lasten elämässä. Kuviossa 1 osoitetaan 
sosiaalityöntekijän tehtävää sosiaalisten suhteiden parissa toimijana, erityisesti 
vajavaisiin suhteisiin puuttujana niihin intervention tekemällä.

Kuvio 1 osoittaa myös sen, miten monessa eri organisaatiossa, kuten kodissa, 
neuvolassa, päiväkodissa, koulussa ja terveydenhuollossa, sosiaalityöntekijä voi 
toimia, jotta kasvavan lapsen ja nuoren kehittymisen esteitä voitaisiin käsitellä 
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kussakin konkreettisessa elämäntilanteessa. Ihmissuhteiden lisäksi sosiaali-
työntekijällä on toki monia muitakin tehtäviä; hän tukee muun muassa perheen 
elinoloja, joihin kuuluvat inhimillinen asuminen ja riittävä toimeentulo sekä 
lasten ja nuorten koulunkäynnin onnistuminen, etteivät he syrjäytyisi. Myös 
näillä seikoilla on vaikutusta kasvavan lapsen ja nuoren persoonallisuuden, eri-
tyisesti itsetunnon kehittymiseen. Keskityn tässä tarkastelussa kuitenkin eritoten 
ihmissuhteisiin ja niissä vallitsevaan dynamiikkaan. 

Asumisen suoja 
(ensi ja turvakodit yms.)

(mukana 
asuinyhteisöissä)

Persoonallisuus, 
sen kehittyminen 

autonomiseksi 
(itse)

Toimeentuloturva
(mukana varmistamassa 

parhaat mahdolliset 
elinolot, vrt. KELA)

Koulutus 
(tiedot, taidot) 

(mukana 
kouluyhteisöissä)

Ihmissuhteet (perhe 
jne.), erityisesti 

heikoimpien suojelu 
lastensuojelu, yksin 

elävien ja vanhusten 
suojelu jne. (mukana 
erityisesti neuvoloissa, 
terveydenhuollossa ja 
varhaiskasvatuksessa)

Kuvio 1. 
Kehittyvien lasten ja heidän vanhempiensa/huoltajiensa vuorovaikutusten ja 
sosiaalisten suhteiden turvaaminen ja kuntoon saattaminen sosiaalityön tehtävänä, 
jotta kasvavan lapsen persoonallisuus voi kehittyä autonomiseksi

Mitä nämä sosiaaliset suhteet merkitsevät? Ensinnäkin, ihmissuhteilla ylipäänsä 
on ratkaiseva merkitys ihmisen onnellisuudelle ja tyytyväisyydelle elämään. 
Lapsuuden myönteiset kiintymyssuhteet ovat kaiken perustana, erityisesti 
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juuri itseksi tulemisessa ja kehittymisessä. Lapsuudessa erityisen tärkeitä ovat 
myönteiset, kasvavan lapsen kehittymistä tukevat ja turvaavat kiintymyssuhteet. 
Vastaavasti yksinäisyys ja erilleen joutuminen ovat valtaisa hyvinvoinnin vaje ja 
haaste arvoiltaan kovenevassa yhteiskunnassa, jossa omillaan pärjääminen alkaa 
olla yksi pääideologioista (mm. vanhukset kotiin). 

Richmondia on moitittu sosiaalisen psykologisoinnista, koska hän asettaa 
persoonallisuuden kehittymisen sosiaalityön päämääräksi. Voi vain todeta, että 
tämä on väärinymmärrys, sillä persoonallisuuden kehittyminen, sanalla sanoen, 
itsenäistyminen eli itseksi tuleminen ”vain” mahdollistuu, kun sosiaaliset suhteet 
saatetaan kuntoon. Ja viimeksi mainittu on sosiaalityön varsinainen työkohde. 
Sosiaalityön tehtävänä ja tavoitteena on siis edesauttaa asiakkaan sosiaalisten suh-
teiden ylläpitoa ja kuntoon saamista, jotta ihmisen päämäärä, persoonallisuuden 
kehittyminen ja itsenäistyminen, itseksi tuleminen mahdollistuisi. 

Kun ihmisen persoonallisuus ja sosiaaliset suhteet ovat sosiaalityössä kes-
keisiä, silloin kyse on ihmisarvon toteutumisesta sosiaalityössä. Ihmisarvon 
toteutuminen riippuu keskeisesti ihmiskäsityksestä, muun muassa siitä, miten 
holistisesti eli kokonaisvaltaisesti ihmisen hahmottaa. Kuvio 2 osoittaa tavan-
omaisen ihmiskäsityksen.

Kuvio 2. 
Tavanomainen ihmisen 
osajärjestelmien 
hahmotustapa

Fyysinen Sosiaalinen

Psyykkinen

Kuvio 3 puolestaan osoittaa ihmisen osajärjestelmien emergenttisyyden. 
Emergenssi tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan alemmasta osajärjestelmästä 
voi syntyä kokonaan uusi, ylempi osajärjestelmä, joka ei ole palautettavissa eli 
redusoitavissa alemmalle tasolle. Toisiinsa kytkeytyvistä todellisuuden tasoista 
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käytetään käsitettä ”integrative levels” (Austin 1969), jolla tarkoitetaan olevaisuu-
den organisoitumisen toisiinsa kytkeytyviä tasoja. Jo Nicolai Hartmann (1940; 
1952) esitti todellisuuden tasoja koskevan neljä eri ”lainalaisuutta” eli periaatetta. 
Ne ovat (1) kertautumisen periaate: alemmat kategoriat kertautuvat korkeam-
malla tasolla ylempien kategorioiden alanäkökohtina, (2) muunnoksen periaate: 
kategoriaelementit muuntuvat kertautumisen aikana korkeammalla tasolla, 
(3) uutuuden periaate: korkeampi taso sisältää jotakin kokonaan uutta, jota ei 
ilmene alemmalla tasolla ja (4) tasojen välisen etäisyyden periaate: eri tasot eivät 
kehity jatkumollisesti, vaan harppauksittain. Tasot voivat siis selvästi eriytyä, dif-
ferentioitua. Nykykäsitteillä ilmaisten Hartmann tunnisti edellä esitetyllä tavalla 
olevaisuuden rakentumisen emergenssin luonteen. (Niemelä 2014, 19.) Kyse on 
samalla evolutiivisuuden periaatteen toteutumisesta.

Kuvio 3. 
Ihmisen rakenteen emergenttisesti kehittyvät osajärjestelmät. Ylempi osajärjes-
telmä edellyttää aina alemman osajärjestelmän olemassaoloa. 

Kuvio 3 kuvaa sitä, miten ihmisjärjestelmässä perustana on ihmisen fyysinen 
osajärjestelmä. Ihmisen psyykkinen osajärjestelmä rakentuu sen varaan. Ja vas-
taavasti ihmistasoinen sosiaalinen osajärjestelmä edellyttää psyykkistä osajärjes-
telmää ja rakentuu sen varaan. Näin toimii evoluution emergenssi. Ihmistasoinen 
sosiaalinen osajärjestelmä tarkoittaa kielen avulla tapahtuvaa yhteydenpitoa ja 
kommunikaatiota, jotta yhteisyys ja yhteisöllisyys eli sosiaalinen ja sosiaalisuus 
toteutuisivat. Kyseessä on ihmisen ylin osajärjestelmä eli sosiaalisen mikrotaso, 
joka ilmenee ihmisen kielellisenä vuorovaikutuksena. Tämä inhimillinen vuoro-
vaikutussuhde on lapsen kehittymisen avain ja toki myöhemmin myös ylipäänsä 
ihmisten välinen keskeinen ilmiö. Tähän perustuen sosiaalityöntekijä toimii 
kommunikatiivisessa suhteessa asiakkaaseen nähden, ja suhteen dynamiikan 

Psyykkinen

Fyysinen

Sosiaalinen
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onnistuminen on sosiaalityölle olennaista. Tarkastelen sitä tuonnempana Erving 
Goffmanin teorian avulla.

Ihmisen rakennetta voidaan edelleen jäsentää tarkastelemalla kunkin osajär-
jestelmän tasoja. Näin päästään ihmiskäsityksessä jo tarkempaan rakennekuva-
ukseen ja hahmottamiseen. Tarkka hahmottaminen edellyttää vielä osajärjestel-
mien kunkin tason eri ulottuvuuksien hahmottamista. Lisäksi ihminen toimii 
oman rakenteensa puitteissa ja avulla. Ihmisellä on siis rakenteidensa puitteissa 
oleva ja kehittynyt toimintajärjestelmä (ks. Niemelä 2014; 2017). 

Vastuullisuus asiakassuhteessa

Sosiaalityössä vastuullisuus asiakassuhteessa ilmenee ainakin kahdella eri tavalla. 
Toinen koskee niin sanottua sisällöllistä vastuullisuutta ja toinen menettelytapo-
jen vastuullisuutta. Sisällöllinen vastuullisuus käsittää sosiaalityön funktionaa-
lisuuden eli sen, mitkä ovat sosiaalityön tehtävät sekä miten ne määräytyvät ja 
toteutuvat. Tällainen vastuullisuus tarkoittaa siis sitä, miten hyvin sosiaalityössä 
toteutuvat sen asialliset tavoitteet, erityisesti asiakkaan hyvinvointi. Vastaavasti 
menettelytapojen vastuullisuus tarkoittaa sitä, miten menettelemällä ja asiakasta 
kohtelemalla sosiaalityössä säilytetään mahdollisimman hyvät toimintatavat ja 
ylläpidetään hyvää asiakassuhdetta. 

Analysoin seuraavassa vain lyhyesti hyvin tunnettua sosiaalityön sisällöllistä 
tehtävää, asiakkaan hyvinvoinnin turvaamista, kuten sosiaalityön maailman-
järjestö (International Federation of Social Workers 2000) on asian ilmaissut. 
Sen sijaan kiinnitän enemmän huomiota sosiaalityössä sen menettelytapojen 
vastuullisuuteen eli vastuullisuuteen asiakassuhdedynamiikasta. 

Sisällöllinen vastuullisuus sosiaalityön asiakassuhteessa

Hyvinvointiteoriassaan Joseph Ratz (1995, 4–9; Laitinen 2008, 34–70) painottaa 
ennen muuta onnistunutta toimintaa, siis tavoitteen saavuttamista. Toiminnan 
onnistuminen versus epäonnistuminen hyvinvoinnin tavoitteen savuttamisessa 
kuvastaa sosiaalityön sisällöllisen vastuullisuuden onnistumista. Hyvinvointi 
koostuu Ratzin mukaan perustarpeiden tyydytyksen ohella ennen muuta ”täysi-
sydämisen onnistuneesti toteutetuista arvokkaista aktiviteeteista”. 

Sosiaalityön ammattilaiset voivat vaikuttaa asiakkaan hyvinvoinnin toteu-
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tumiseen hänen tavoitteidensa edistämisen kautta! Tällöin käsite tavoite on 
ymmärrettävä hyvin laajasti. Se tarkoittaa kaikkea sitä, mitä ihminen tavoitte-
lee elämässään ja kaikkea sitä, millä on merkitystä ihmiselle itselleen. Näihin 
kuuluvat muun muassa hyvät ihmissuhteet niin kodissa kuin työssä ja harras-
tuksissa sekä menestyminen henkilön omissa hankkeissa. 

Taulukossa 1 kuvaan inhimillisen toiminnan jäsentämisen avulla niitä sosiaa-
lityön sisällöllisiä tavoitteita, jotka koskevat asiakkaan kaikinpuolista hyvinvoin-
nin turvaamista. Taulukko jäsentää perinteisen hyvinvoinnin tarveteoreettisen 
(well-being) ja resurssiteoreettisen (well-having, welfare) luokituksen ohella myös 
niin tavattoman tärkeän, mutta vähemmän korostetun toimintateoreettisen 
(well-doing) hyvinvoinnin luokituksen (Niemelä 2010, 16–32). 

Taulukko 1. 
Ihmisen toimintajärjestelmä: ulottuvuudet ja tasot  
sekä hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ja tasot 
(Sosiaalityön tehtävänä asiakkaiden hyvinvoinnin turvaaminen)

Fyysis-aineellinen Kielellis-sosiaalinen Psyykkis-henkinen

3. Omistaminen
”haluolemus”
(well-having)

Aineellinen pääoma
(omistaminen, raha)

Sosiaalinen pääoma
(hallitseminen, valta)

Henkinen pääoma
(osaaminen, tieto)

2. Tekeminen
”kykyolemus”
(well-doing)

Fyysinen toimintakyky
(käsi)työ, liikunta/
(konkreettinen)

Sosiaalinen toimintakyky
(kasvo)työ, palvelu/
(relationaalinen)

 Psyykkinen toimintakyky
(aivo)työ, luova, tietotyö/
(abstraktinen)

1. Oleminen
”tarveolemus”
(well-being)

Olemassa oleminen
toimeentulo
(=fyysiset tarpeet)

Yhdessä oleminen
liityntä, rakkaus
(=sosiaaliset tarpeet)

Itsenä oleminen
kasvu
(=psyykkiset tarpeet)

Taulukko 1 osoittaa myös sen, miten sosiaalisesti tärkeällä kasvotyöllä on kaksi 
eri merkitystä: reaalinen/substantiaalinen ja symbolinen. Sosiaalityöntekijät, 
kuten kaikki palvelutyöntekijät ovat tavallaan kasvotyöntekijöitä silloin, kun he 
toimivat reaalisessa, henkilökohtaisessa kasvosuhteessa asiakkaaseen nähden, 
palvellessaan tätä hänen asioidensa hoitamisessa. Keskityn kuitenkin jatkossa 
kasvotyön symboliseen merkitykseen eli siihen, miten asiakas voi kommu-
nikatiivisessa vuorovaikutussuhteessa säilyttää kasvonsa, muiden ja itsensä 
arvostuksen.
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Menettelytapojen vastuullisuus sosiaalityön asiakassuhteessa

Sosiaalityöntekijällä on hyvä olla ihmiskeskeinen, heikoimmista vastuuta ja 
huolta kantava, ekososiaalisesti kestävä asenne ja työtapa. Aiheen kannalta kriit-
tinen kysymys koskee ihmisarvoista kohtelua. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 
kohtaaminen on ainutlaatuinen sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jossa vallitsee 
sosiaalisen vastavuoroisuuden ja suhteen dynamiikka. Siihen vaikuttavat hyvin 
monet eri tekijät. Niinpä sosiaalityöntekijän on hyvä olla tietoinen tähän vuo-
rovaikutukseen sisältyvästä dynamiikasta ja aivan erityisesti sen uhkatekijöistä. 

Arja Jokinen (2016, 146) on määritellyt sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suh-
teen ulottuvuuksia seuraavasti:
1. Yhteiskunnallinen viranomainen–kansalainen-suhde
2. Institutionaalinen instituution edustaja–asiakas-suhde
3. Ammatillinen professio–asiakas-suhde
4. Vuorovaikutuksessa rakentuva vuorovaikutussuhde, jota voi kuvata tavallaan 
myös ihmissuhteeksi.

Sosiaalityö on tärkeän vaatimuksen edessä. Sen tulee toteuttaa ideaalinen 
ihmisarvo kussakin suhteessa. Asiakkaan rooli ja asema sosiaalityössä ilmenee 
erityisesti ”face to face” eli kasvokkain olemiseen liittyvänä vuorovaikutuksen 
ydinkysymyksenä (kohta 4). Vaikka asiakkaalla on ideaalisesti koko edellä 
esitetty lainsäädäntö ja työntekijöiden ammattietiikka turvanaan ihmisarvoista 
kohtelua varten, on asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen aina ainutlaa-
tuinen sosiaalinen vuorovaikutustilanne, johon vaikuttavat hyvin monet erilaiset 
psykofyysiset ja sosiaaliset tekijät. 

Vastuullisuutta sosiaalityön asiakassuhteessa voidaan analysoida erityisesti 
niiden uhkatekijöiden kautta, jotka saattavat vaarantaa ihmisarvoisen kohtelun 
sosiaalityössä. Käytän analyysissäni hyväksi Erwing Goffmanin (2012; 1955; 
1974) oivallista tapaa analysoida sosiaalisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa. 
Goffman puhuu kasvoista ja kasvotyöstä sosiaalisena, jatkuvana ja dynaamisena 
tapahtumana elämässä. Hänen mukaansa jokaisella on kasvot ja jokainen pyrkii 
säilyttämään kasvonsa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eli jokaisessa sosiaali-
sessa kohtaamisessa. Se on ikään kuin meidän tärkein sosiaalinen tehtävämme. 
Kasvojen säilyttämispyrkimys on Goffmanin mukaan universaali ilmiö. Se pätee 
kaikkialla maailmassa ja kaikissa ihmissuhteissa. Tämä ilmiö on ydintä sosiaali-
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työn asiakassuhteessa. Ihmisarvo sosiaalityössä toteutuu eli reaalistuu näet juuri 
siinä, miten asiakas tulee kohdatuksi ja ennen muuta, miten hän tuon kohtaami-
sen kokee eli miten hän kokee voivansa säilyttää ihmisarvoiset kasvonsa tuossa 
kohtaamistilanteessa. 

Analysoin sellaista asiakassuhdetta, jossa asiakas on välittömässä kasvo-
kontaktissa sosiaalityöntekijään. Jokaisella ihmisellä, niin asiakkaalla kuin 
sosiaalityöntekijälläkin, on taipumus toimia tilanteessa omanlaisensa etiikan 
mukaan – tai sanoisimmeko pikemminkin, että jokaisella on taipumus toimia 
jonkinlaisen etiketin eli tietynkaltaisen valitsemansa tavan mukaan. Tämä tapa 
toimia tai niin kuin käyttäytymistieteilijät sanoisivat, tapa käyttäytyä, ilmaisee 
ihmisen näkemyksen tilanteesta ja arvioinnin itsestään sekä tilanteen muista 
jäsenistä. Jokainen meistä näet varautuu sosiaalisessa vuorovaikutus- eli kohtaa-
mistilanteessa arvioimaan oman ja vastapuolen tavan toimia. Ihminen jäsentää 
tilannetta koko ajan suhteessa itseensä ja muihin. Näin muodostuu se sosiaa-
linen arvo, jonka vuorovaikutustilanteessa oleva arvioi itsellään olevan. Tästä 
vuorovaikutuksessa olevan kokemasta sosiaalisesta arvosta Goffman käyttää 
nimitystä kasvot. (Goffman 2012, 23.) 

Kasvot siis syntyvät ja määräytyvät välittömässä sosiaalisessa kanssakäy-
misessä. Kasvot ovat Goffmanin (2012, 23) mukaan hyväksyttyjen sosiaalisten 
määreiden kautta syntyvä kuva minästä, itsestä. Pidän tätä ihmisen vuorovaiku-
tustilanteessa kokemaa sosiaalista arvoa juuri ihmisarvon ilmentymänä ja todel-
listumana. Ihminen kokee näin ihmisarvonsa suhteessa muihin, toisin sanoen 
sosiaalisena ilmiönä. Tämä vuorovaikutustilanteiden dynamiikan hallitseminen 
ja kyky toimia tilanteessa on sosiaalityön koulutukselle aikamoinen haaste. 

Asiakkaan ihmisarvoisen kohtelun kannalta merkittävä lähtökohta on se, että 
ihmisellä on yleensä taipumus reagoida tunnepitoisesti suhteessa niihin kasvoi-
hin, jotka kontakti muihin hänelle sallii. Hän tuntee kiinnittyvänsä kasvoihinsa. 
Näitä kasvoja hän tahtoo ylläpitää. Kun hänellä on hyväksi kokemansa kasvot 
sosiaalisissa suhteissa, hän kokee olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi. Hän kokee 
tällöin ihmisarvonsa toteutuvan. Jos tilanne antaa hänelle kasvot, jotka ovat 
paremmat kuin hän osasi odottaa, hänestä tuntuu vielä paremmalta. Hän kokee 
ihmisarvonsa kokemuksen todella hyvänä. Hän kokee ihmisarvonsa ainutlaa-
tuista kunnioittamista. Ja vastaavasti, jos taas tilanne antaa hänelle kasvot, jotka 
ovat huonommat kuin normaalisti, hänestä tuntuu pahalta. Hän pettyy ja kokee 
ihmisarvonsa vajaaksi. (Goffman 2012, 25–26.) 
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Näin ihmiset toimivat suhteessa toisiinsa jatkuvasti kasvojaan ylläpitäen ja 
hyviä kasvoja säilyttämään pyrkien. Kun ihminen tuntee kasvonsa vääriksi, hän 
kokee alemmuuden tunnetta ja häpeää. Mikäli suhteesta puuttuu kohtaamisessa 
arvostuspohja, se saattaa saada ihmisen sekaisin ja toimimaan tavalla, joka ei 
ole hänelle hyväksi. Hän saattaa nolostua, kokea itsensä nöyryytetyksi, punastua 
häpeästä tai muuta vastaavaa. Hän on silloin menettänyt kasvonsa kyseisessä 
tilanteessa suhteessa toiseen osapuoleen. Sosiaalityön asiakkaalla on perintei-
sesti ollut usein tällainen tilanne. Esimerkiksi sellaisessa perinteisessä talon-
poikaiskulttuurissa, jossa sosiaalitoimistoon menemistä on pidetty ylipäänsä 
häpeällisenä, sinne ei yksinkertaisesti vaan menty, vaikka olisi ollut minkälainen 
puute tai vaikea tilanne. Kasvot eli itsekunnioitus ja sosiaalinen ihmisarvo olisi 
tällöin menetetty, eritoten itsellisyyttä arvostavassa talonpoikaiskulttuurissa. 
Toki tilanne on nyttemmin muuttunut, etenkin nuoremman väestön keskuu-
dessa. Mutta edelleenkin, etenkin vanhemmilla ihmisillä saattaa olla ihmisarvon 
menettämisen pelko, jos he joutuvat turvautumaan sosiaalihuollon palveluksiin 
– olkoonkin, että nykyään kaiken pitäisi jo olla varsin normaalia ja universaalia. 
Kyse on pitkälti myös kulttuurisista seikoista. Joissakin kulttuureissa kasvojen 
menetyksen jälkeen saatetaan ”joutua” jopa tekemään itsemurha. Sitä pidetään 
ikään kuin kunniakkaampana kuin elämistä häpeän kanssa, jonka kasvojen 
menetys tuottaa. 

Ydinkysymykseksi sosiaalityön asiakassuhteessa siis muodostuu: miten 
sosiaalityöntekijä voi kohdata asiakkaansa niin, ettei tämä menetä kasvo-
jaan? Goffman (2012, 27) kuvaa, miten itämaisessa kulttuurissa, esimerkiksi 
kiinalaisessa kulttuurissa, on tapana antaa kasvot; kasvot siis annetaan. Tämä 
tarkoittaa parempien kasvojen eli paremman aseman saamista kuin henkilö 
pystyisi tilanteessa ottamaan. Kasvot voidaan siis myös saada, etenkin hyvin 
myönteisesti ja avoimesti suhtautuvalta ja asennoituvalta ihmiseltä. 

Ihmisarvoon kuuluu kunnioituksen ja arvostuksen saaminen toisilta. On 
kunnioitettavaa osoittaa sellaista ihmisarvon arvostamista, että henkilö kuin 
henkilö ja asiakas kuin asiakas säilyttää kasvonsa, ja jopa saa niitä parannettua. 
Toki tällaiset sosiaaliset kasvot voidaan ottaa pois, jos niiden haltija ei toimi 
asianmukaisesti. Äärimuodossa rangaistukset ja niihin kuuluva sosiaalisen ase-
man romahtaminen sekä häpeän kokeminen edustavat tällaista muotoa. Ennen 
oli olemassa jopa niin sanottu häpeäpaalu normien rikkojille. 

Sosiaalisesti toimiva ihminen haluaa tukea kanssaan vuorovaikutuksessa ole-
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van toisen osapuolen kasvojen säilymistä. Sosiaaliselle ja solidaariselle ihmiselle 
on vastenmielistä joutua todistamaan toisen kasvojen menetystä. Haluamme 
välttää tällaisen kokemista, ellemme ole pikkusadisteja. Itsekunnioitus eli 
kasvojen säilyminen on ihmiselle ihmisarvon toteutumista. Sosiaalisesti ja soli-
daarisesti toimiva ihminen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, tekee kaikkensa, ettei 
asiakas menetä kasvojaan vuorovaikutuksessa. Hän ottaa toisen huomioon, oli 
tämä sitten asiakas tai työtoveri. Tällainen toisen todellinen huomioon ottami-
nen on ihmisarvon antamista tilanteessa. Näin muodostuu molemminpuolista 
hyväksyntää, joka on kaiken ihmisarvoisen vuorovaikutustyön perusta. Onhan 
sosiaalityö aivan keskeisellä tavalla vuorovaikutustyötä. Sosiaalityöntekijä voi 
siis tukea ja ylläpitää tai vähätellä ja riistää asiakkaan ihmisarvoa. Kasvojen 
säilyminen on itse asiassa jopa hyvän ja ihmisarvoisen vuorovaikutuksen ehto. 
Hyvää vuorovaikutusta ei synny ilman, että osapuolet kokevat voivansa säilyttää 
kasvonsa. 

Goffman (2012, 30) kuvaa kasvojen säilymisen ja pelastamisen tutkimista 
ikään kuin vuorovaikutuksen liikennesäännöiksi. Sosiaalityössä puhumme koh-
taamisesta tai liityntävaiheesta tätä tarkoittaen. Ellemme onnistu siinä vaiheessa 
saamaan vuorovaikutustilannetta ihmisarvoiseksi, kasvojen säilyttämistilan-
teeksi, on työn onnistumiselta menetetty paljon pohjaa. 

Kasvotyön dynamiikka asiakastyössä

Asiakastyötä tekevän sosiaalityöntekijän on hyvä tuntea ja tiedostaa kasvotyön 
dynamiikka, kun hän on vuorovaikutussuhteessa asiakkaaseen. Kasvotyöllä 
Goffman (2012, 31) tarkoittaa sellaisia tekoja, joilla henkilö pyrkii saamaan 
toimintansa ja ihmissuhteensa yhteensopiviksi omien kasvojensa kanssa. Sosi-
aalityössä asiakas pyrkii kohtaamisessa työntekijän kanssa kasvotyöhön, joka 
säilyttäisi hänen kasvonsa eli sosiaalisen arvonsa, ihmisarvonsa. Hän pyrkii kai-
kin keinoin estämään mahdolliset vahingot, jotka uhkaavat kasvojen säilymistä. 
Tässä sosiaalityöntekijän reaktiot ja toimintatapa joko tukevat tai estävät tuota 
pyrkimystä. Goffman korostaa luontevuutta keskeisenä piirteenä tässä toimin-
nassa. Sen avulla henkilö, niin asiakas kuin työntekijä, voi hallita nolostumista, 
sekä omaansa että muiden. Kyseessä on tavallaan henkilön luonteen näkyminen. 
(Goffman 2012, 31–32.) 

Kasvotyön käytön kriteereitä Goffman kutsuu tahdikkuudeksi ja taitavuu-
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deksi eli sosiaalisiksi taidoiksi. ”Jotta henkilö ylipäänsä voisi käyttää itselleen 
ominaisia tapoja säilyttää kasvonsa, hänen täytyy ensiksi tulla tietoiseksi niistä 
tulkinnoista, joita muut ovat antaneet hänen teoilleen, ja myös niistä tulkin-
noista, joita hänen ehkä pitäisi tehdä toisten teoista, ts. hänen pitäisi osata käyttää 
havaintokykyään.” (Goffman 2012, 31-32.) 

Henkilöllä on siis kaksi pyrkimystä: suojella omia ja toisen kasvoja. Muistaako 
sosiaalityöntekijä tämän, ihmisarvoa keskeisesti koskevan pelisäännön. Kun a) 
henkilö yrittää pelastaa toisen kasvoja, on tärkeätä valita menettely, joka ei johda 
omien kasvojen menettämiseen. Ja vastaavasti b) henkilön yrittäessä pelastaa 
omia kasvojaan on valittava tapa, joka ei johda muiden kasvojen menettämiseen. 

Sosiaalinen vuorovaikutustapahtuma on äärimmäisen arka ihmisarvon säily-
miselle ja säilyttämiselle. Usein on tärkeää, jos ongelmia ilmenee, että ne voidaan 
saada näyttämään vahingolta. Jos taas loukkauksen tehnyt on toiminut tahallaan 
pahantahtoisesti, on edessä kasvojen menetysongelmia. Kolmas kysymykseen 
tuleva mahdollisuus ovat satunnaiset loukkaukset. (Goffman 2012, 32.)

Kasvotyön perusmuodoista voidaan erottaa a) välttäminen, b) korjaaminen 
ja c) pisteiden keruu, joita seuraavassa tarkastelen. 

a) Välttäminen

Ehkä varmin tapa estää kasvoihin kohdistuva uhka on välttää niitä suhteita, 
joissa uhka todennäköisesti reaalistuu. Perinteisesti tällöin on käytetty välittäjiä, 
sovittelijoita tai muita viestin tuojia. Viisas sovittelija voi saada aikaan tilanteen, 
jossa kumpikaan osapuoli ei menetä kasvojaan. Konkreettisen esimerkin voi 
mainita esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen usein vaikeistakin neuvotteluista, 
joissa toimii virallinen sovittelija, valtakunnansovittelija. 

Kun kohtaamisessa on kasvojen menettämisen uhkaa, eikä sovittelu tai muu 
vastaava ole mahdollista, voi henkilö käyttää erilaisia suojautumiskeinoja. Hän 
voi suhtautua hyvin hienovaraisesti, kohteliaasti ja kunnioittavasti, ettei tilanne 
johda kasvojen menetykseen. Yksi tapa on vitsailla, mutta toki viisaasti, tilanne 
huomioon ottaen. Se on varsin usein jännityksen laukaisemisessa tehokas tapa. 
Samoin tilanteessa, jossa ollaan yhdessä, on tärkeää esimerkiksi hyvissä ajoin 
ilmoittaa, jos henkilö joutuu poistumaan etuajassa tietystä syystä. Näin toinen, 
paikalle jäävä osapuoli voi säilyttää kasvonsa, eikä tule loukatuksi. 
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b) Korjaaminen

Välttämisen ohella kasvotyön toinen perusmuoto koskee korjaamista. Kun 
tapahtuu sosiaalisten vuorovaikutusarvojen kanssa ristiriidassa olevaa toimin-
taa, tilanteelle pyritään antamaan vahingon leima. Tällöin sitä voidaan ryhtyä 
korjaamaan ja minimoimaan vahingon haitallisia seuraamuksia. Goffman (2012, 
37) korostaa, miten kasvot ovat ”pyhä asia”, jolloin niiden korjaamisessa tarvitaan 
erilaisia rituaaleja. Tällaisia ovat niin sanotut vaihdoksi kutsuttavat teot, kuten 
pyytäminen ”anteeksi” ja vastaaminen ”ei se mitään”. Myös lahjojen antaminen 
(vaihto) ja vastavierailut ovat tällaisia rituaalisia toimintoja. 

Rituaalissa ensin otetaan haaste eli vastuu epäsopivasta käyttäytymisestä. 
Toinen siirto koskee tarjousta, jolloin vahingon tehneelle annetaan mahdolli-
suus korjata virheensä ja näin palauttaa sosiaalinen tilanne kohdalleen. Niin 
sanotut lieventävät asianhaarat ovat niitä, joita etsitään. Tällöin tavallaan louk-
kaava teko ja tekijä määritellään uudelleen. Vaihtoehtoina ovat itserangaistukset, 
katumuksen osoittaminen ja sovitus tai jonkinlainen hyvitys. Näin syntyy ikään 
kuin uusi ihminen. Miten paljon puhutaankaan muuttuneesta tai jopa ”uudesti 
syntyneestä” ihmisestä. Tällöin kyse on kuvaannollisesta ilmauksesta. Kolmas 
siirto haasteen ja tarjouksen ohella koskee hyväksyntää, jonka tarjouksen koh-
teena ollut tekee. Viimeisenä eli neljäntenä vaiheena on Goffmanin mukaan 
kiitos. (Vrt. kaava: tunnustus – katumus – parannus.)

c) Pisteiden keruu

Kolmas kasvotyön perusmuoto koskee ns. pisteiden keruuta, jolloin kyse alkaa 
olla jo pikemminkin kilpailusta kuin sosiaalisesta, tasa-arvoisesta vuorovaiku-
tustapahtumasta esimerkiksi vaihdon merkityksessä. Tällöin esitellään itselle 
suotuisia ja toiselle epäsuotuisia tekijöitä. Näihin toinen voi heittää kommentin, 
”ihanko totta”, ”älä viitsi” tai ”niinkö luulet”. Jollain tavalla jokaisen on koettava 
voivansa poistua tilanteesta kasvoja menettämättä. Todella vaikean tuntuiseksi 
muuttuvassa tilanteessa on viisasta poistua koko vuorovaikutussuhteesta, jotta 
voi säilyttää ihmisarvonsa ja itsetuntonsa. 

Jos ihmisellä on vaikeuksia saada norminmukaista arvostusta, vaarana on 
siirtyminen alakulttuuriin, josta voi joutua jopa vastakulttuuriin, koska ihminen 
hakee ihmisarvoista hyväksyntää. Ellei hän muuten sitä saa, hän saattaa vaihtaa 
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kulttuurista viiteryhmää ja tasoa. Tätä dynamiikkaa tulisi tutkia huolellisesti, 
jotta esimerkiksi nuori kykenisi omaksumaan kulttuurisesti hyväksytyt toimin-
not ja kykenisi vastustamaan ala- ja etenkin vastakulttuurisia ryhmiä. Tässä on 
sosiaalityölle sekä koko kasvatus- ja koulutuskentälle opittavaa.

Ihmiset vaikuttavat olevan kaikkialla samanlaisia suhteessa kasvoihin. Niinpä 
kasvatuksessa ja kaikissa sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa on tärkeää saada 
ihmiset toimimaan itsesäätelevästi. Tässä auttavat rituaalit. Ihminen opetetaan 
ja totutetaan olemaan tarkkaavainen, kohdistamaan tunteensa itseensä ja ilmai-
semaan itseänsä kasvoilla. Hän oppii olemaan ylpeä, pitämään kunniantuntoa 
arvossa, olemaan huomaavainen, hienotunteinen ja riittävän arvokas. 

Pohdinta

Sosiaalityön periaatteet määritellään nykyään arvoperiaatteina, mikä on erin-
omainen asia. Se saa työntekijät ajattelemaan omilla aivoillaan. Aiemmin peri-
aatteet muotoiltiin normeiksi, mikä saattoi olla syy siihen, että työntekijöiden 
oli helppo perustella toimineensa normien ja auktoriteettien mukaan. Tällainen 
kävi ilmi muun muassa Nürnbergin oikeudenkäynnissä, kun alempi upseeristo 
perusteli kammottavia tekojaan sillä, että heidän oli toteltava esimiehiään. On 
siis oikein, että työntekijöiden on ajateltava kussakin tilanteessa omilla aivoillaan 
sekä otettava vastuuta toiminnastaan ja teoistaan. On tärkeää, että he peruste-
levat omaa toimintaansa arvoperiaatteiden toteutumisella, kuten niin luovutta-
mattomalla ihmisarvolla.

Sosiaalityön kehittämisen ja toiminnan arvioinnin kannalta tärkeitä virs-
tanpylväitä ovat olleet sosiaalihuoltolain uudistaminen (Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014), sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain säätäminen (Laki 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) sekä sosiaalityön riittävän amma-
tillisen osaamisen varmistaminen, erityisesti huomion kiinnittäminen asiakas-
turvallisuuteen (Sosnet 2019). Nämä osoittavat, että sosiaalityössä on jo puututtu 
sosiaalityöntekijän ammatin vaativuuden määrittelyyn. Vuorovaikutuksen 
sisäänrakennetut tavat ja moraalisäännöt merkitsevät kuitenkin melkoista haas-
tetta sosiaalityölle ja sen yksittäisille työntekijöille. Vastassa ei näet ole pelkkä 
asiakas, vaan ihminen kaikkine kasvoineen ja kasvotöineen, muun muassa men-
neisyytensä kokemusten kanssa. Ollessaan asiakassuhteessa sosiaalityöntekijä 
työskentelee koko ajan ihmisarvon rajamailla. 
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Sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa tulisikin entistä enemmän perehtyä 
sosiaalisen vuorovaikutuksen dynamiikkaan, kuten inhimillisen kasvotyösken-
telyn vaativuuteen, Goffmanin mukaan ilmaisten. Myös sosiaalityön tutkimuk-
sessa olisi panostettava aiempaa enemmän tämän ilmiön tarkasteluun. Ihmisen 
moniulotteisuuteen sekä monitasoisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huo-
miota. Jotta sosiaalityössä toteutuvat vaativat sosiaaliset taidot, kuten tahdikkuus 
ja luontevuus, sosiaalityön tutkimukseen on saatava lisää tämän ilmiön tutkijoita 
ja tältä osin koulutukseen lisää panostusta. •
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Pekka Karjalainen

Muutoksiin taipuva sosiaalityö 
poikkeusoloissa

S osiaalityötä on uudistettu koko sen olemassaolon ajan. Siitä kerto-
vat työn painopisteiden muutokset eri aikakausina. Sosiaalityö ja 
sen muutostarpeet on nostettu aika ajoin myös selvitystehtäväksi. 
Esimerkiksi Aulikki Kananojan (1997) selvitys Murros on mah-
dollisuus ja Sosiaalityön neuvottelukunnan alainen selvitys Sosi-
aalityö hyvinvointipolitiikan välineenä (Karjalainen & Sarvimäki 

2005) määrittivät sosiaalityön roolia ja paikkaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti. 
Lisäksi on tehty erillisselvityksiä sosiaalityön eri teemoista osana valtakunnallisia 
kehittämisohjelmia tai kärkihankkeita. Myös hallitusohjelmissa sosiaalityö on 
noteerattu, joskin usein enemmän taloudellisena ajurina kuin sosiaalipoliittisena 
instrumenttina. Juha Sipilän hallituskaudella aikuissosiaalityön roolina nähtiin 
viimesijaisia etuuksia saavien määrän vähentäminen ja vaikeasti työllistettävien 
työllisyyspolkujen tukeminen. Tätä varten toteutettiin osallistavan sosiaalitur-
van kuntakokeilu (2018–2019) (Kivipelto ym. 2020a, 10). 

Valtakunnallisen PRO SOS -hankeen (1.8.2016–31.7.2019) tavoitteena oli 
sosiaalityön uudistaminen sekä sen aseman selkiinnyttäminen ja vankistaminen 
sote-uudistuksessa. Siinä luotiin aikuissosiaalityön teesit sekä tuotettiin sisältöä 
seuraaviin osahankkeisiin ja kärkiteemoihin: maakunnallistuva aikuissosiaalityö, 
Kela–kunta-yhteistyö, palvelutarpeen arviointi, taloussosiaalityö, uudenlainen 
sosiaalityö, pelillisyys ja leikillisyys, yhteiskehittäminen ja sosiaalinen raportointi 
ja tietoperusta (PRO SOS 2019). Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ISO 
SOS -hankkeessa (2018–2019) kehitettiin sosiaalityön asiakastyötä mittarikokei-
luilla, jalkautumiskokeiluilla, ryhmätoiminnoilla ja rakenteellisen sosiaalityön 
kehittelyllä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Etelä-Savon 
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sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän alueilla (ISO SOS 2020).

Vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti neljä sosiaalihuollon ja 
sosiaalityön selvityshenkilötyötä siten, että raportit valmistuivat vuonna 2019. 
Niiden aiheet käsittelivät sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteita 
uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä (Muuri 2019), 
sosiaalityötä julkisena hallintotehtävänä (Nykänen & Liukko 2019), sosiaalihuol-
lon ammattihenkilölain muutostarpeita (Pohjola 2019a) ja sosiaalityön tulevai-
suutta (Karjalainen ym. 2019). 

Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusohjelmien pohjalta käynnistettiin 
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kusohjelmaa sekä sosiaalityön tutkimusta ja sen osaamisen vahvistamista tukeva 
valtion rahoitus (Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 449/2020). Lisäksi sosi-
aalityöllä on roolinsa nykyisessä työkykyohjelmassa ja asunnottomuusohjelman 
tavoitteiden toteuttamisessa.

Edellä kuvatuilla hankkeilla, ohjelmilla, selvityksillä ja lainsäädännöllä on 
pyritty kehittämään sosiaalityön kykyä vastata palvelutarpeisiin muuttuvassa 
yhteiskunnassa. Suuria muutoksia voi tapahtua nopealla aikataululla järjes-
telmätason uudistusten seurauksena. Sosiaalityön rooli ja asema muuttuivat 
perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi vuonna 2017 täydentävän 
ja ehkäisevän toimeentulotuen jäädessä edelleen kuntien hoidettavaksi. Perus-
toimeentulotuen irtautuminen perinteisestä yksilölähtöisestä sosiaalityöstä oli 
konkreettinen merkki toimintaympäristön muutoksesta. Siinä realisoitui osittain 
vuosikymmeniä odotettu mahdollisuus sosiaalityön sisällölliseen uudistamiseen 
kaavamaiseksi ja työllistäväksi koetun toimeentulotukityön vähennyttyä.

Yllättävä globaali ilmiö tai yhteiskunnallinen kriisi voi puolestaan aiheuttaa 
äkillisen muutostarpeen sosiaalityön tekemisen tavassa, olosuhteissa, asiakkai-
den kohtaamisessa ja kumppanuuksissa, kuten koronapandemia on osoittanut. 
Koronapandemian sosiaalisia vaikutuksia selvittäneen Sosiaalibarometrin 
(Eronen ym. 2020, 122) johtopäätöksissä todetaan, että tilanteiden yhtäkkinen 
muuttuminen ja niiden vaikutukset yksilöiden elämään asettavat sosiaaliturva-
järjestelmän koetukselle. Tuet ja palvelut tuli kohdentaa nopeasti vastaamaan 
uuden tilanteen vaatimaa tarvetta. Sama on havaittavissa myös laajemmassa 
mittakaavassa järjestelmätasolla ja yhteiskunnan perinteisempään muutos-
prosessiin suhteutettuna (ks. esim. Pohjola ym. 2019). Sosiaaliturvakomitean 
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muistion mukaan sosiaaliturvaetuudet ja palvelut ovat heikosti kohdennettuja, 
eivätkä ne välttämättä tue toisiaan etuuksien ollessa ylikorostettuja. Etuuksia 
ei ole välttämättä sidottu ihmisten eniten tarvitsemiin palveluihin tai nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin. (Eronen ym. 2020, 120; ks. STM 2020, 4.)

Sosiaalityö on myös yhteiskunnallista toimintaa, jonka merkitystä sosi-
aalipolitiikan toimeenpanossa ei ole juuri huomioitu siitä huolimatta, että 
sosiaalihuoltolaissa velvoitetaan puuttumaan rakenteellisen sosiaalityön keinoin 
palveluissa ja asiakkaiden olosuhteissa havaittuihin epäkohtiin. Sosiaaliturvan 
kokonaisuutta hahmotettaessa unohtuu usein se, että sosiaaliturva koostuu 
etuuksien ja taloudellisten tulosiirtojen lisäksi palveluista (Kivipelto ym. 2020a, 
10). Viimesijaisessa turvassa on painotettu materiaalista hyvinvointia, joka voi 
sulkea pois muita tarvittavia tuen muotoja (Kivipelto & Saikkonen 2018, 69). 

Myöhäismodernin yhteiskunnan glokaali dynamiikka voi vaatia sosiaa-
lityöltä tulevaisuudessa yhä enemmän taipuisuutta (ks. Harrikari & Rauhala 
2019). Anneli Pohjola (2019b, 323–324) on kuvannut ”taipuisan sosiaalityön” 
käsitteellä tilannetta tai jopa sosiaalityön käännettä, jossa sosiaalityön on kurko-
tettava useaan suuntaan vastatakseen yhteiskunnallisen murroksen tuottamiin 
haasteisiin säilyttäen samalla ydintehtävänsä, kokonaisvaltaisuutensa ja eettiset 
lähtökohtansa. Yhteiskunnallisina olosuhdetekijöinä toimivat muuttuva toi-
mintaympäristö, tehtäväkenttä, organisoituminen sekä asiakkaiden muuttuvat 
palvelutarpeet. Hallintakerrointa lisää Pohjolan mukaan sosiaalityön lähtökoh-
taisesti kohtaama yksilöllisen ja yhteiskunnallisen suhde, joka on sosiaalityön 
kehityshistoriassa painottunut eri tavoin. Viimeisimmässä vaiheessa 1990-luvun 
laman jälkeen vallinnutta yksilölähtöistä työtä on pidetty riittämättömänä, ja 
sosiaalityötä on haastettu palaamaan juurilleen kirkastaen yhteiskunnallista 
(ydin)tehtäväänsä (ks. myös Kivipelto 2016, 154–156; Mäntysaari 2016, 95–96; 
Pohjola 2018, 290–291).

Tämän artikkelin tehtävänä on käsitellä yhteiskunnassa vallitsevien poik-
keusolojen aiheuttamaa aikuissosiaalityön roolin ja aseman muutosta. Tutki-
muskysymyksenä on, miten sosiaalityö kykeni reagoimaan koronapandemian 
aiheuttamiin akuutteihin palvelutarpeisiin ja toisaalta, miten äkillinen globaali 
uhka voi muuttaa sosiaalityön toimintatapoja ja menetelmiä. Peilaan tätä nopeaa 
muutosta perustoimeentulotuen Kela-siirron aiheuttamiin muutoshaasteisiin 
erityisesti ajallisen muutossyklin näkökulmasta. Käytän aineistona tutkimus-
kirjallisuutta sekä koronaepidemiasta tehtyjä tuoreita tutkimuksia ja selvityksiä. 
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Keskeisenä lähteenä on kesällä 2020 julkaistu Sosiaalibarometri, joka käsittelee 
koronapandemian sosiaalisia vaikutuksia eri väestöryhmiin hyvinvointia ja 
taloudellista turvaa tuottavissa palveluissa. Perustoimeentulotuen Kela-siirrosta 
on luonnollisesti pitkäjänteisempää tutkimusta, ja myös sitä on tässä hyödyn-
netty. Olen lukenut aineistoja kriittisesti edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin 
vastatakseni. Koska koronapandemia on hyvin tuore, mutta vahvasti yksilöihin, 
yhteisöihin ja yhteiskuntaan vaikuttava ilmiö, voivat sen aiheuttamat vaikutukset 
asettua erilaisiin mittasuhteisiin myöhemmässä tutkimuksessa kuin tätä kirjoi-
tettaessa oli nähtävissä.

Muutokseen vastaavan sosiaalityön elementit

Sosiaalityön tulevaisuusselvityksessä (Karjalainen ym. 2019, 13) oli tavoitteena 
muun muassa määrittää, mihin sosiaalityöllä yhteiskunnassa, yhteisöissä ja 
yksilöiden kohdalla pyritään sekä tunnistaa ne keskeiset ilmiöt ja toiminta-aree-
nat, joissa sosiaalityön osaamista eniten tarvitaan. Selvityksessä paikannettiin 
tulevaisuuden sosiaalityön vision ja peruspilareiden1 määrittelyn lisäksi neljä 
sosiaalityön tulevaisuuden kannalta keskeistä teema-aluetta (mt., 25–29). Niissä 
määriteltiin niitä tekijöitä, jotka varmistavat aikuisten parissa tehtävän sosiaa-
lityön metodisuutta, kumppanuuksien rakentumista, osallisuuden tukemista 
ja ilmiölähtöisyyttä. Kuvaan seuraavassa, miten koronaviruksen aiheuttamiin 
akuutteihin haasteisiin vastattiin mainituilla neljällä ulottuvuudella. (Kuvio 1.)

Osaavan ja vaikuttavan sosiaalityön näkökulmasta sosiaalityössä kyettiin 
epidemiatilanteessa käyttämään työvälineitä ja menetelmiä niin, että tukea koh-
dennettiin ensi sijassa sitä eniten tarvitseville. Erityistä tukea tarvitsevat kyettiin 
tunnistamaan ja tavoittamaan sekä kohtamaan uusin välinein tai viemällä mate-
riaalista ja psykososiaalista tukea kotiin tai asiakkaille luonteviin ympäristöihin. 
Palveluun pääsi usein suoraan, kun avun tarve tunnistettiin, eli selvittelyjä ja 
byrokratiaa kevennettiin. Pelkkä ”puhelinvastaaottotyön uusi tuleminen” ja 
aktiivinen asiakkaiden tavoitteleminen merkitsi askelta tehostetun sosiaalityön 
menetelmän käyttöönottoon (Eronen ym. 2020, 111). 

1 Sosiaalityön tavoitetilan perustaksi muotoiltiin viisi ns. peruspilaria, jotka 
noudattavat perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta valmistelleen 
Toimi-hankkeen vastaavia ulottuvuuksia. Pilarit ovat: huolenpito, osallisuus 
ja merkityksellisyys, oikeudet ja velvollisuudet, palvelut ja etuudet sekä 
sosiaalityön selkeä rooli palvelujärjestelmässä (Karjalainen ym. 2019, 24–25). 
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Tuen käyttäjä- ja elämäntilannelähtöisyyttä pyrittiin toteuttamaan uuden 
tilanteen vaatimia kumppanuuksia rakentamalla. Perustamalla kumppaneiden 
kanssa yhteistoimintaryhmiä ja tehostamalla tietojen vaihtoa varmistettiin 
”kopin ottoa” asiakkaista sekä pyrittiin ehkäisemään palvelujen ulkopuolelle 
jäämistä, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Tässä toimivia olivat viranomaisten 
väliset etäkokoukset, jotka tehostivat ja nopeuttivat työskentelyä. Järjestöjen tai 
seurakuntien kanssa tehty tilanteen mukainen yhteistyö paikansi tuen tarvetta ja 
helpotti sen kohdentamista. Matalan kynnyksen lähipalvelun lisääminen, jalkau-
tuminen ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen merkitsivät siirtymää 
kohti osallistavaa ja valtaistavaa sosiaalityötä. Koronaepidemiasta saatujen koke-
musten pohjalta olisi hyödyksi kehittää kokemusasiantuntijuutta ja vertaistuen 
menetelmiä erityisesti kriisityön olosuhteissa. 

Tulevaisuusselvityksen toimeksiannossa korostettiin ilmiölähtöisyyttä, ja 
siitä tulikin yksi uudistuvan sosiaalityön neljästä pääteemasta. Koronaepidemian 

• Osaaminen ja osaamisen johtami
nen prioriteetiksi

• Vaikuttavuus palvelutoimintaa 
läpäiseväksi periaatteeksi

• Tutkimus, kehittämis ja innovaa
tiotoiminta osaksi käytännön työtä

• Vakiintuneiden ja tulossa olevien 
ilmiöiden tunnistaminen ja 
jalostaminen ratkaisuiksi

• Rakenteellinen sosiaalityö vakiin
nutettava työmuodoksi
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huomioitava sosiaalityössä

• Käyttäjä ja elämäntilannelähtöiset 
palvelut lähtökohdaksi sosiaali ja 
terveydenhuollossa
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Kuvio 1. 
Sosiaalityön tulevaisuusselvityksen teema-alueet
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tapauksessa ilmiölähtöisyydellä oli sosiaalityön uudelleen orientoitumisessa 
erityinen merkitys. Samalla epidemia voidaan nähdä itsessään ilmiönä, jolla on 
suuret vaikutukset yhteiskuntaan ja sen palvelujärjestelmän kantokykyyn (Rissa-
nen ym. 2020; THL 2020; Ahonen ym. 2020). Myös epidemian vuoksi asetetuilla 
rajoitteilla on ollut suuria vaikutuksia (Valtioneuvoston tiedepaneeli 2020, 16–22; 
Eronen ym. 2020, 117–118). Ilmiölähtöisyys sosiaalityössä tarkoittaa sektorirajoja 
ylittävää toimintaa, joka välttää ongelmalähtöistä asioiden käsittelyä. Oleellista 
on, että ilmiöt ovat ajassa muuttuvia, joskus yllättäviä tai luonteeltaan globaaleja 
ja ylirajaisia. Näiden ilmiöiden huomioiminen sosiaalityön ja palvelujärjestel-
män eri toimijoiden osaamisalueena tulee jatkossa korostumaan. Epidemioilla, 
sotiin ja konflikteihin liittyvällä pakolaisuudella, ilmastonmuutoksella ja niihin 
liittyvällä elinolosuhteiden kapeutumisella voi olla tulevaisuudessa suuri merki-
tys hyvinvoinnille ja ympäristön kestävyydelle ja sitä kautta yksilöille. 

Ilmiöihin vastaamista ei voi pilkkoa suoraan organisaatiorakenteisiin, asia-
kasprosessin eri vaiheisiin tai eri palveluntuottajille. Kuten koronan kohdalla on 
huomattu, sosiaalityöllä on ollut kyky vastata ilmiöön kokonaisvaltaisesti reagoi-
den. Laajemmin työn vaikuttavuuden ja varhaisen tukemisen kannalta sosiaali-
työn tulee löytää ongelmien juurisyitä myös rakenteellisesti. Rakenteellinen ja 
ilmiölähtöinen sosiaalityö kykenee kehittyessään tunnistamaan ajalle tyypillisiä 
tai paikallisia ilmiöitä tehostaen palvelujen kohdentumista ja tavoitteenmukai-
suutta. Keskeistä on huomata, että yksilölähtöiset, kuntouttavat, yhteisölliset 
ja rakenteelliset orientaatiot ja strategiat tuottaa palveluja ja hyvinvointia ovat 
kaikki välttämättömiä sosiaalityön elementtejä. Ne voivat toimia yhtä aikaa ja 
sisäkkäin työskenneltiinpä tapauskohtaisesti yksilöiden, yhteisöjen tai rakentei-
den parissa.

Sosiaalityössä on osaajia ja laajaa menetelmällistä osaamista sekä verkostoja 
ja kumppanuuksia, joiden panosta voitiin suunnata uuden tilanteen vaatimalla 
tavalla. Etätyöhön myös asiakaspalvelussa sekä joustavaan kokoustamiseen pys-
tyttiin siirtymään yhdessä yössä, eli tarvittava teknologia oli jo valmiita. Hyvin 
kiinnostava kysymys on, miksi näitä asiakaspalvelua parantavia ja tehostavia 
välineitä ei hyödynnetty aiemmin? Miten voimavarat saatiin irrotettua hetkessä 
ja kohdennettua tilanteen vaatimalla tavalla? Miksi vastaavaa työtapojen uudis-
tamista ei tapahtunut perustoimeentulotuen siirron yhteydessä, vaan sosiaalityö 
”jäätyi” odottamaan, mitä tuleman pitää? Hyviä vastauksia löytynee aikanaan 
myös hallinnon tutkimuksen ja organisaatiopsykologian alueilta. 



· 255 · S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

Tulkitsen käytettävissä olevan tiedon pohjalta, että kyse on voimaantumi-
sesta ja rohkaistumisesta (empowerment). Voimavaroja saatiin vapautettua 
kriisitietoisuuden herättämänä. Kolmanneksi sosiaalityössä ohjauduttiin työn 
eettisten periaatteiden mukaisesti. Neljänneksi sosiaalityössä noudatettiin lakia. 
Sosiaalihuollon tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää hyvinvointia 
sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta 
sekä edistää yhteistyötä eri toimialojen välillä (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). 
Keskeistä tässä on lain periaate asiakkaan edusta ja erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden hyvinvoinnin seuraamisesta ja edistämisestä. Sosiaalityön tulee 
myös vahvistaa ihmisten toimintakykyä, yhteisöjen toimivuutta ja edistää niitä 
tukevia olosuhteita.

Asian toinen puoli on, että sosiaalityössä irtauduttiin kiinnipitävistä raken-
teista, konventionaalisista työtavoista ja jopa johtamisesta. Toimintojen uudis-
tamiseen saatiin mandaatti tai koettiin, että on lupa toimia tilanteen vaatimalla 
tavalla. Voi kysyä, olisiko mahdollisuus työmenetelmien uudistamiseen ollut 
voimassa aiemminkin. Sosiaalityön menetelmiä on kehitetty pitkään ja tietoa 
vaikuttavista menetelmistä ja välineistä on ollut hyvin saatavilla. Silti esimer-
kiksi jalkautuvia menetelmiä ja etsiviä tai toiminnallisia työtapoja ei ole saatu 
laajemmin käyttöön, vaan on vedottu niukkoihin resursseihin ja organisaation 
käytäntöihin (Eronen ym. 2020, 119).

Sosiaalityön tulevaisuusselvityksessä (Karjalainen ym. 2019, 43–44) työssä 
jaksamiseen vaikuttivat työntekijöiden vaihtuvuus, työn jatkuva keskeytyminen, 
toimitilojen monitoimitilaratkaisut, vanhanaikaiset tietojärjestelmät ja lisäänty-
nyt kirjaaminen. Sosiaalityön sisällöllisen uudistamisen kannalta on huolestut-
tavaa, että korkeasti koulutetut työntekijät kokevat olevansa ”puun ja kuoren” 
välissä, eikä tilaa tahdo löytyä asiantuntijuuden luovalle käytölle. Työn ohjaus-
mekanismit perustuvat vahvaan hallinnon logiikkaan, vaikka toimintaympäristö 
ja asiakkaiden tarpeet edellyttävät innovatiivisuutta, joustavuutta sekä etuuksien 
ja palvelujen räätälöintiä. Sosiaalityö vaatii sujuvaa ja joustavaa toimintatapaa 
yllättävissäkin tilanteissa sekä ennakointia ja yhdessä oppimista. 

Asiakokonaisuuksien koordinointivastuita voidaan laajentaa selkeyttämällä 
jokaisen työntekijän päätösvastuita ja oikeuksia. Jokaisen työntekijän osaamis-
potentiaalia voidaan hyödyntää täysimääräisesti lisäämällä kokeilukulttuuria ja 
työntekijöiden autonomista vastuuta. Oppivan organisaation idean ja kokeilu-
kulttuurin omaksumiseksi asiantuntija tarvitsee johtajalta vahvaa substanssi-
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osaamista, luovuuden tukemista, rakenteiden luomista työyhteisön yhteiselle 
reflektiolle sekä kehittämisaikaa asiakastyön yhteyteen. (Karjalainen ym. 2019, 
40; Ahonen ym. 2020, 18.)

Koronaepidemia ja toimeentulotukiuudistus: kaksi erilaista 
muutossykliä

Tarkastelen seuraavassa yksityiskohtaisemmin sosiaalityön vastaamista muutok-
siin kahden erityistapauksen kautta. Ensimmäinen liittyy perustoimeentulotuen 
Kela-siirron vaikutuksiin sosiaalityöhön järjestelmätason muutoksena, ja toinen 
liittyy koronapandemian aiheuttamaan akuuttiin tilanteeseen, jossa vaadittiin 
nopeaa reagointia. Tarkasteluni ei pyri olemaan edustavaa tai yleistettävissä 
koskemaan kaikkea Suomessa tehtävää sosiaalityötä. Kyse ei ole myöskään 
vertailuasetelmasta. Tapauksia erottaa ajallisen muutossyklin lisäksi se, että 
perustoimeentulotuen Kela-siirron taustalla oli pitkä valmistelu ja kyseessä 
oli järjestelmätason uudistus. Koronapandemiatilanteessa reagoitiin yllättäen 
ilmenneeseen globaaliin uhkaan ja turvattiin haavoittuvimpien ryhmien eli-
noloja. Koronan tapauksessa on huomattava, että itse rajoitustoimet ja taudin 
uhka vaikuttivat palvelutarpeisiin ja saattoivat jopa lisätä niitä (Eronen ym. 2020, 
117). Tässä metodologisena olettamuksena on, että yleinen voi näkyä yksityisessä 
ja akuutti kriisi voi kertoa jotain oleellista sosiaalityön muutosherkkyydestä (vrt. 
Karjalainen 1997, 4).

Sosiaalityön toimitapojen ja menetelmien muuttamisen kannalta on kiin-
nostavaa, mitkä tekijät mahdollistivat työmenetelmien yhtäkkisen muutoksen 
epidemiatilanteessa, vaikka vastaavaa työtapojen muutosta on toivottu jopa 
vuosikymmenten ajan. Muutoksia on voitu toteuttaa lähinnä projekteissa ja 
kehittämisohjelmissa vaihtelevalla menestyksellä. 

Ensimmäinen kuvaus havainnollistaa sosiaalityön tilannetta perustoimeen-
tulotuen Kela-siirron jälkeen ISO SOS -hankkeen alkaessa (ISO SOS 2020). 

”Aikuissosiaalityössä on ollut merkittäviä muutoksia. Perustoimeen-
tulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi vuoden 2017 alussa. Tämän jälkeen 
monet aikuissosiaalityön entiset asiakkaat eivät enää asioineet säännöl-
lisesti henkilökohtaisen palvelun piirissä kunnan sosiaalitoimessa. Kun 
ihmisille alkoi kertyä maksamattomia laskuja, he kuitenkin hakivat 
täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. 
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Näinpä vuonna 2018 aikuissosiaalityö painottui edelleen taloudellisten 
asioiden hoitamiseen kuntouttavan sosiaalityön sijaan. Selkeitä mene-
telmiä sosiaalityölle tai -ohjaukselle ei ollut käytössä. Uudistustarpeisin 
kaivattiin jalkautuvaa työotetta, prosessimaisen työotteen ja muutoksen 
seurannan osaamista, ryhmiä ja ammatillisia tukihenkilöitä. Lisäksi 
tarvittiin yksilöiden tukitarpeiden taustalla olevien rakenteellisten teki-
jöiden selvittämistä. Millaisilla palveluilla osaisimme auttaa asiakkaita 
parhaiten? Mikä palvelu soveltuisi kenellekin ja miksi? Hiljaista tietoa 
toki oli olemassa, mutta kehittämisen ääneen sanoittamiseksi tarvit-
simme tutkimustyötä.”

Kuvauksessa näkyy sosiaalityön jääminen syrjään tuen tuottamisessa, asia-
kaskunnan ongelmien kasaantuminen ja osin myös sosiaalityön menetelmällinen 
keinottomuus auttaa tukea tarvitsevia. Lisäksi nähtiin tarve selvittää yksilöiden 
tuen tarpeiden taustalla olevia rakenteellisia tekijöitä ja palvelujen kohdentu-
mista. Tilanne ei ole ollut kaikissa kunnissa näin karu, mutta samansisältöisiä 
havaintoja on tehty useissa valtakunnallisissa tutkimuksissa ja selvityksissä 
(esim. Blomgren ym. 2016a, 2016b; Blomgren & Saikkonen 2018; Kivipelto ym. 
2019; Kivipelto ym. 2020c; Korpela ym. 2020). Tiivistetysti ongelmana oli heikko 
varautuminen tulevaan muutokseen, pitäytyminen aiemmissa yksilölähtöisissä 
ja konttoriin sidotuissa työtavoissa, hallintolähtöinen ajattelu (vrt. Nykänen 
& Liukko 2019) sekä johtaminen ja työntekijöiden kokema autonomian puute 
vaikuttaa työnsä sisältöihin. Kiinnostavaa tässä on, ja mikä näkyy kuvauksessa, 
että erilaisia menetelmiä vastata asiakkaiden muuttuneeseen tilanteeseen oli ole-
massa, mutta niitä ei saatu käyttöön: esimerkiksi jalkautuvat työotteet, proses-
simainen tehostettu työskentely, vaikuttavuuden arviointi ja ryhmätoiminnot. 
Kuvauksen ulkopuolelta voi vielä lisätä yhteisösosiaalityön, sosiaalisen kuntou-
tuksen ja rakenteellisen sosiaalityön, joista kahden viimeisimmän toteuttamista 
edellytetään sosiaalihuoltolaissa. 

Toinen kuvaus liittyy Sosiaalibarometrissa 2020 tutkittuun sosiaalityön 
kykyyn vastata asiakkaiden palvelutarpeisin koronaepidemian aikana.

”Viestintätapojen lisäksi varsinaiset sosiaalityön työtavat ja menetel-
mät kyettiin muovaamaan olosuhteita vastaaviksi huomattavan nopeasti 
ja jouhevasti. Tämä näkyy paikoissa, joissa asiakkaita kohdattiin; ruo-
ka-avun organisoinnissa ja siihen liittyvissä kumppanuuksissa, kuntout-
tavan työtoiminnan järjestämisessä, etätyökäytännöissä sekä tilanteeseen 
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sovelletussa neuvonnassa ja psykososiaalisessa tuessa.” (Eronen ym. 2020, 
109.) 

”Koronaepidemia muutti hyvin lyhyessä ajassa sosiaalityön työkäytän-
töjä. Merkille pantavaa on, että vaikka epidemia on aiheuttanut asiakas-
kunnalle paljon haasteita ja suoranaisia ongelmia, kokivat sosiaalityönte-
kijät tilanteen työkäytäntöjen kehittämisen kannalta hyvin positiivisena. 
Ulkoapäin tullut globaali ilmiö avasi näkymän, jossa työtapoja voi, ja piti 
muuttaa olosuhteita vastaavaksi. Tilanteen voi nähdä voimaannuttaneen 
työntekijöitä ja antaneen mandaatin tehdä työtä aidosti asiakkaiden tar-
peista lähtien.” (Eronen ym. 2020, 114.) 

Sosiaalibarometrikyselyssä (Eronen ym. 2020, 106–107) sosiaalityöntekijöitä 
pyydettiin nimeämään kolme keskeisintä asiakkaiden kohtaamaa haastetta 
(n=440). Yleisin haaste oli yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien vähäisyys, 
jonka mainitsi jopa lähes puolet (45 %) vastaajista. Tulos oli sama huhtikuussa 
2020 sosiaalipäivystyksille lähetetyssä kyselyssä, jossa 45 prosenttia vastaajista 
ilmoitti yksinäisyyteen liittyvien yhteydenottojen lisääntyneen koronaepidemian 
aikana (Kivipelto ym. 2020b). Toiseksi yleisimmäksi (40 %) haasteeksi nostettiin 
asiakkaiden taloudelliset huolet ja velat. Kolmanneksi (33%) yleisimmäksi haas-
teeksi sosiaalityöntekijät näkivät asiakkaillaan elämänhallinnan ja arkirytmin 
säilyttämisen. Muita haasteita olivat esimerkiksi vanhempana jaksaminen, mie-
lenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat sekä koronaan sairastumisen pelko 
ja ahdistus. Tuloksissa heijastuvat esimerkiksi koronaepidemian vuoksi asetetut 
rajoitukset, matalan kynnyksen palvelujen, kohtaamispaikkojen tai kuntoutta-
van työtoiminnan paikkojen sulkeminen. 

Sosiaalityössä lähdettiin toimimaan uudessa ja yllättävässä tilanteessa inno-
vatiivisesti ja tehokkuuteen pyrkien. Kasvokkaisia palveluita muutettiin etäyhtey-
dellä toimiviksi. Puhelimitse tapahtunut yhteydenpito mahdollisti psykososiaa-
lisen tuen ja kannattelun muun muassa päihde- tai mielenterveyskuntoutujille. 
Puhelimitse tehtiin myös palvelutarpeen arviointeja, asiakassuunnitelmia ja 
avustettiin hakemusten laatimisessa. Asiakastapaamisia toteutettiin ulkona 
vaikkapa kävelyillä toimistotapaamisten sijaan, ja kotikäyntejä sekä etsivää työtä 
tehtiin tavallista enemmän. Työmenetelmät olivat tilanteen takia aiempaa moni-
puolisempia. Matalan kynnyksen jalkautuvia palveluja ja ulkotoimintaryhmiä 
suunnattiin esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille ja nuorille. Koronaepidemia 
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tuotti sosiaalityöhön uudenlaisia juonteita liittyen ruoka- ja asiointiapuun sekä 
kotiin vietävään tukeen. Olemassa olevia kotiin vietäviä palveluja lisättiin. 
Näissä sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat olivat itse toimijoina, mutta myös 
yhteistyötahoina järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Vaikka kuntouttavan työtoi-
minnan uutisoitiin lakanneen epidemian aikana, palvelua järjestettiin yllättävän 
paljon etäyhteyksin, ulkotoimintaryhmissä tai varsinaisena etävalmennuksena. 
(Eronen ym. 2020, 110–117; ks. myös Ahonen ym. 2020, 14.) 

Koronaepidemian aikana neuvonta, ohjaaminen ja elämänhallinnan tukemi-
nen olivat työn keskeistä sisältöä, kuten aiemminkin. Neuvontapuhelintoimin-
taa sekä henkilökohtaista etäneuvontaa ja ohjausta tiivistettiin ja nopeutettiin. 
Koronaan ja siltä suojautumiseen liittyvää tiedotusta toteutettiin verkkosivuilla, 
matalan kynnyksen puhelinpalveluiden avulla tai pyydä apua -nappulasovel-
luksin. Psykososiaalisen tuen lisääntyneeseen tarpeeseen vastattiin aktiivisella 
asiakkaiden tavoittelemisella sekä keskustelemalla ja kuuntelemalla jaksamisen 
tukemisen näkökulmasta. Olemassa olevia palveluja käytettiin herkemmällä 
harkinnalla. Turvallisuuden tunnetta lisättiin taloudellisella tuella, pienryh-
mätoiminnalla ja tarvittavia palveluja järjestämällä. Kunnissa tuettiin perheitä, 
jotka kokivat jaksamisen vähentyneen epidemian aikana. 

Sosiaalityön, Kelan, TE-palveluiden, seurakuntien ja kolmannen sektorin 
välisen yhteistyön kuvattiin lisääntyneen epidemian aikana. Tätä selittää uudessa 
tilanteessa käyttöön otetut yhteistyöryhmät, jotka toimivat etäyhteyksin. Yhteis-
työryhmiä perustettiin koordinoimaan uuden tilanteen vaatimaa yhteistyötä, ja 
niissä oli mukana esimerkiksi sosiaalityön, Kelan, työhallinnon, terveydenhuol-
lon tai kolmannen sektorin toimijoita. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulo-
tuen käytännöissä huomioitiin tuen mahdollisesti lisääntyvä tarve sekä keinot 
helpottaa asiakkaiden palvelua toimeentulotukiasioissa. Tukea myönnettiin 
aiempaa matalammalla kynnyksellä, kevennetyin prosessein ja käyttötarkoitusta 
laajennettiin harkinnan mukaan. Etätyötä lisättiin koronaepidemiaan liittyvien 
rajoitusten myötä nopealla aikataululla, ja se koettiin erityisen hyvänä ja toimi-
vana työmuotona (ks. myös Valtioneuvoston tiedepaneeli 2020, 82–83; Ahonen 
ym. 2020, 9).

Suurin osa Sosiaalibarometrikyselyyn vastanneista koki muutokset posi-
tiivisina. Osan asiakkaista nähtiin hyötyneen muutoksista, kuten tiiviimmästä 
kontaktoinnista puhelimen avulla sekä kotiin ja asiakkaiden luontaisiin 
ympäristöihin vietävistä palveluista. Etäyhteydenpito toimi tapauksissa, joissa 
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asiakkaat eivät suostuneet tapaamaan kasvokkain tai eivät saapuneet varatuille 
ajoille. Lisääntynyt yhteydenpito puhelimitse lisäsi työntekijän tavoitettavuutta 
normaalitilanteeseen verrattuna. Ongelmalliseksi koettiin, että puhelimitse osa 
vuorovaikutuksesta jää väistämättä puuttumaan. Myös se nostettiin esiin, että 
etätapaamiset sopivat tutuille asiakkaille ja että osa asiakkaista jää väistämättä 
digitaalisten palvelujen ulkopuolelle, eli kasvokkainen vuorovaikutus on edel-
leen lähtökohta sosiaalityön kohtaamisissa.

Muutoksessa mukana oleva sosiaalityö

Kaksi hyvin erityyppistä käännettä muutossykleineen – perustoimeentulotuesta 
luopuminen järjestelmätason muutoksena ja koronapandemiaan vastaaminen 
– asettivat kumpikin omanlaisensa peilin sosiaalityön menetelmällisyyden sekä 
yhteiskuntasuhteen tarkastelua varten. Koronapandemia edellytti välittömiä 
muutoksia sosiaalityön työkäytäntöihin ja -menetelmiin, mutta teki samalla 
näkyväksi sellaista laaja-alaista palveluntarvetta, johon ei pystytä vastamaan 
perinteisellä sektoriosaamisella. Osa muutostarpeesta realisoitui suoraan 
akuutissa kriisissä, ja osa vaikutuksista tulee näkyviin myöhemmin. Epidemia-
tilanteen normalisoituessa palataan osin vanhaan, mutta todennäköisesti jäljelle 
jää monialaisia ilmiölähtöisiä toimintamalleja. Laajemmat vaikutukset yhteis-
kuntaan näkyvät taloudellisina ja työllisyysvaikutuksina. Ihmisten arkielämään 
ja hyvinvointiin liittyvät vaikutukset aiheutuivat koulujen ja yliopistojen sulke-
misesta, matkustamisen rajoituksista, kiireettömän terveydenhoidon lykkäämi-
sestä sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen lähes täydellisestä sulkemisesta (Val-
tioneuvoston tiedepaneeli 2020, 6). Pandemia vaikutti palvelujen tuottamiseen 
laajasti. Esimerkiksi asiakkaat ja palveluntuottajat vähensivät tuntuvasti käyntejä 
perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanotoilla tai äitiys- ja las-
tenneuvolapalveluissa. Tilanne näkyy myöhemmin etenkin haavoittuvassa ase-
massa olevien eli sosiaalityön asiakkaiden vaativan hoidon ja palvelujen tarpeen 
kasvuna (Rissanen ym. 2020, 11–12; Valtioneuvoston tiedepaneeli 2020, 65–69).

Viime vuosina resilienssin käsitteellä on usein viitattu yhteiskunnan kykyyn 
säilyttää toimintakykynsä ja kehittyä huolimatta häiriötekijöille tai kriiseille 
altistumisesta. Oleellista siinä on myös henkinen kriisinkestävyys, kyky mukau-
tua ja muuttua sekä yksilöinä että yhteisöinä uusiin olosuhteisiin. Kokonaisresi-
lienssiä ja turvallisuutta käsittelevässä tutkimuksessa resilienssillä tarkoitetaan 
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yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan tasoilla ilmenevää ”kykyä, kapasiteettia ja 
ominaisuuksia, jotka 1) estävät, tai vähintään lieventävät kriisien akuutteja 
haittavaikutuksia siten, että turvattavan kohteen toimintakyky ei lamaannu; 2) 
edesauttavat säilyttämään toimintakyvyn joustavasti kriisin jatkuessa tai pitkit-
tyessä; 3) mahdollistavat mukautumisen kriisin jälkeiseen tilaan tavalla, jossa 
on mahdollista hyödyntää koetun kriisin kokemuksia toimintakykyisyyden 
edelleen kehittämiseksi.” (Hyvönen ym. 2019, 1, 19–20.)

Sosiaalityön muutoksen kannalta resilienssi on ymmärrettävä monitahoisena 
prosessina, johon vaikuttavat esimerkiksi perhe, lähipiiri, laajempi yhteisö, kou-
lut ja yhteiskunta kokonaisuutena2. Yhteisötason resilienssissä ennakoitavissa 
oleviin uhkiin varautumisen lisäksi tarvitaan kykyä toimia menestyksekkäästi 
tilanteissa, joissa ongelmia ei voi ennakoida. (Hyvönen ym. 2019, 38.) Tehok-
kaalla ja myös kriisiolosuhteissa toimivalla sosiaalityöllä voidaan tavoittaa 
haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät, mikä auttaa heidän lisäkseen 
laajemmin yhteisötason resilienssiin liittyviä palautumisen ja sopeutumisen 
vaiheita. Tämä voimistaa yhteisöjen koheesiota ja tukee kriisin jälkeistä jälleen-
rakennusta. Samalla on huomattava, että hyvin resursoidut sosiaali-, terveys- ja 
koulutussektorin palvelut sekä osallisuutta ja toimintakykyä edistävät toimet 
estävät yhteiskunnan kokonaisresilienssin heikkenemistä. (Mt., 55.)

Sosiaalityöllä on keskeinen rooli työikäisten ja työelämän ulkopuolella ole-
vien ihmisten osallisuuden ja arkipäivän sujuvuuden edistäjänä, mutta myös 
yhteiskunnan sosiaalisen eheyden turvaajana. Yhteiskunnan on pystyttävä 
vastaamaan paitsi tunnistettuihin, myös uusiin ja yllättäviin ilmiöihin, jotka 
ovat usein tunnistettavissa varhaisessa vaiheessa sosiaalityössä. Sosiaalityö tukee 
osaltaan sisäisen turvallisuuden tavoitteita ehkäisemällä syrjäytymistä ja eriar-
voistumista sekä vaikuttamalla niiden juurisyihin (ks. Sisäministeriö 2017, 30). 
Sosiaalityö tunnistaa laajasti elinympäristön, asumisen, kulttuurin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden merkityksen hyvinvoinnin lähteinä, mikä on tullut korona-
pandemiatilanteessa aiempaa näkyvämmäksi. 

Koronaepidemian aikana oltiin erityisen huolissaan sellaisista monenlaista 
apua ja tukea tarvitsevista potilaista ja asiakkaista, joilla on vaikeuksia käyttää 

2 Psykologiassa ja sosiaalityön soveltavassa resilienssitutkimuksessa 
ollaan luopumassa näkemyksestä, että resilienssi on yksilöiden sisäinen 
ominaisuus, joka heillä joko on tai ei ole. Resilienssi on pitkäkestoinen 
prosessi, eikä se ole persoonan ominaisuus, vaan joukko ympäristötekijöitä, 
jotka voivat ennustaa positiivista kehitystä. (Hyvönen ym. 2019, 27.)
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etäpalveluja ja joilla on mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia. Sama huoli 
nousi esille osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa; toimeentulotuen Kela-siirron 
jälkeen autettavana oli entistä vaikeammassa asemassa olevia ihmisiä. Osallis-
tavan sosiaaliturvan kuntakokeilun loppupäätelmissä nähtiin jo sosiaalityön 
roolin uudelleen määrittämisen tarve. (Valtioneuvoston tiedepaneeli 2020; Kivi-
pelto ym. 2020d, 136). Oleellista on, että näiden ihmisten auttaminen edellyttää 
monialaista työskentelyä, esimerkiksi sosiaalityön ja päihde- ja riippuvuus-
asioihin erikoistuneiden työntekijöiden tiimityöskentelyä tai terveysongelmien 
ratkaisemista.

Sosiaalisilla tekijöillä, kuten yksinäisyydellä, heikolla tai puuttuvalla koulu-
tuksella, asumisen puutteilla, työttömyydellä, huonoilla elinoloilla ja alhaisella 
tulotasolla, on havaittu olevan kiistaton yhteys ihmisten terveyteen. Tällöin 
puhutaan terveyden sosiaalisista determinanteista, jotka vaikeuttavat myös 
terveyden ja sairauden hoitoa. Esimerkiksi yksinäisyys, alkoholin lisääntynyt 
kulutus ja mielenterveyden ongelmat ovat yhteydessä runsaaseen ensiavun ja 
terveydenhuollon päivystyksen käyttöön (Kivipelto 2018). 

Tiivistäen voi todeta, että yhteiskunnallisten muutosprosessien monimut-
kaistuessa on yhä suurempi tarve hallita monialaisia menetelmiä, tunnistaa 
ihmisten työ- ja toimintakykyä, kehittää yhteisö- ja rakenteellista sosiaalityötä 
sekä toteuttaa paljon monialaisia palveluja tarvitsevien palvelupolkumalleja (ks. 
Koivisto & Tiirinki 2020; Karjalainen & Liukko 2020; Niemelä & Kivipelto 2019). 

Lopuksi 

Sosiaalityön taipuisuuden haaste liittyy laajempaan kysymykseen palvelu- ja 
etuusjärjestelmän toimivuudesta. Sosiaaliturvan toimivuus edellyttää palvelujen 
ja etuuksien käyttäjälähtöistä ja elämäntilannelähtöistä yhteensovittamista sekä 
niiden oikea-aikaista kohdentamista yllättävissäkin tilanteissa. Tästä sosiaalityön 
tunnistamattomasta potentiaalista saatiin koronaepidemian aikana vahvoja viit-
teitä. Paitsi että yksilöitä ja yhteisöjä tuettiin uusin tavoin, osaamista ja resursseja 
jalkautettiin uudella tavalla. Toiminta konkretisoitui osin huomaamatta raken-
teelliseksi sosiaalityöksi, kun ilmiöön reagoitiin parhaan olemassa olevan tiedon 
valossa. Prosessissa kertyi kenttätoimijoille kokemusta ja tietoa. Lisäksi uutta 
tietoa on tuotettu ja yhä tuotetaan ennen näkemättömän paljon ja nopeasti, mikä 
näkyy tämänkin artikkelin lähteinä olevissa selvityksissä ja tutkimuksissa. 
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Koronaepidemian aikana moni muutos tuli välttämättömäksi, kun kasvok-
kaisesta vuorovaikutuksesta luovuttiin epidemian eristämistoimien vuoksi (Ero-
nen ym. 2020, 118). Tämä pakotti ottamaan esimerkiksi digiloikan, joka muuttaa 
pysyvästi työn tekemisen ja palvelujen tuottamisen tapoja (Valtioneuvoston 
tiedepaneeli 2020, 83; Ahonen ym. 2020, 16–17). Voi olla, että pakkotilanne on 
tehokas uudistamisen ajuri, jolloin sosiaalityö voi ohjautua eettisten periaat-
teidensa mukaisesti. Haastava tilanne rohkaisi toimijuuteen, jossa voimavaroja 
saatiin irrotettua ja suunnattua kriisitietoisuuden herättämänä. Muuttuneet 
olosuhteet saattoivat selkeyttää sosiaalityön asemaa ja roolia. Minna Kivipellon 
(2018, 34–35) mukaan sosiaalityö on paineisessa asemassa ollessaan julkisen 
sektorin toimijana osa yhteiskunnallista vallankäyttöä, mutta toisaalta sen tulisi 
asettua heikompiosaisten puolelle. Tämän vuoksi sosiaalityön tehtävä jää epäsel-
väksi paitsi muille viranomaisille, myös asiakkaille. Sosiaalityö voi halutessaan 
profiloitua aiempaa poliittisempana ja erottautua näkemyksestä, jossa ihmisen 
arvo mitataan taloudellisin tai työmarkkina-asemaan liittyvin mittarein. Kivi-
pellon mukaan kun sosiaalityöllä on entistä avoimempi ja selkeämpi linja, se saa 
lisää valtaa ja auktoriteettia vaikuttaa syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ilmiöihin.

Anneli Pohjola (2018, 290) tiivistää Sosiaalityön vuosikirjan yhteenvedossa 
työn ydintehtävää samoin sanankääntein. Muutoksen oloissa tarvitaan tulevai-
suuteen suuntautuvaa asiantuntijuutta, jossa korostuu sosiaalipoliittinen rooli. 
Sellaista sosiaalityötä kuvaavat ilmaisut ”yhteiskunnallisia uudistuksia vaativa, 
poliittinen, tiedostava ja tulevaisuuteen suuntautuva osallisuuden asiantunti-
juus”. Tämän saavuttaminen edellyttää työn teoreettisen ja ideologisen perustan 
jäntevöittämistä.

Yhdeksi osaksi tätä perustaa tulee huomioida aiemmin kuvattu yksilöiden, 
yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssi. Mikään valmiiksi suunniteltu palvelujen 
organisointimalli, osaaminen tai asiantuntijuus ei riitä poikkeusoloissa. Voi myös 
olla, että erilaiset terveyteen, ympäristöön, sotiin tai muuttoliikkeeseen liittyvät 
poikkeamat muodostuvat uudeksi normaaliksi. Kaukaiselta tuntuvat globaalit 
ilmiöt näkyvätkin yllättäen paikallisina jo tunnistettujen kansallisten ilmiöiden 
lisäksi. Sosiaalibarometrin (Eronen ym. 2020, 122) mukaan koronaepidemia 
toi esiin suomalaisen sosiaaliturvan haavoittuvuuden poikkeusoloissa ja osin 
kyseenalaisti julkisten palvelujen kyvyn kantaa vastuuta viimesijaisesta turvasta. 
Siellä, missä julkisen sektorin tuottama tuki ontui, kolmas sektori paikkasi. Kun 
tämäkään ei riittänyt, tarvittiin neljättä sektoria eli vapaaehtoistoimintaa, naapu-
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riapua ja läheisten omaehtoista tukea.
Sosiaalisten riskien vastuunkanto glokaalin yhteiskunnan oloissa on tekijä, 

joka on tullut näkyväksi haastaen paitsi sosiaalityön toimijoita, myös palvelu- ja 
etuusjärjestelmää sekä kansalaisyhteiskuntaa. •
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Anneli Pohjola

Muuttuva sosiaalisen käsite ja 
uusi yhteis kunnallinen järjestys

A ikakautemme keskusteluissa toistetaan kyllästymiseen 
saakka yhteiskunnallista muutosta, jossa syntyy jatkuvasti 
uutta, hyväksi oletettua ja jossa entisen tulee väistyä tai 
ainakin korjaantua. Elämme vaikeasti ennakoitavassa glo-
baalissa maailmassa, Graham Roomin (2008, 350) vahvan 
ilmaisun mukaisesti ”turbulenttien maisemien muuttuvassa 

topografiassa”, mikä polkuriippuvuuden mekanismein vaikuttaa kaikkeen 
ja kaikkialla. Muutosprosessit muovaavat väistämättä valtioiden, yhteisöjen, 
organisaatioiden sekä yksilöiden sosiaaliseen liitetyn toimintakentän yhteis-
kunnallista jäsentymistä. Siksi on syytä pysähtyä pohtimaan myös sosiaalisen ja 
sitä hallinnollis-institutionaalisesti ilmentävien sosiaalihuollon sekä laajemmin 
sosiaalipolitiikan muutosta.

Yhteiskunnallisissa ennakoinneissa on usein tyypillistä esittää toisilleen 
vastakkaisia, suotuisina ja epäsuotuisina pidettäviä kehityskulkuja. Sosi-
aaliala näyttää olevan mitä sopivin tällaisten erilaisten mahdollisuuksien 
tai usein pikemminkin uhkakuvina esitettyjen ääripäiden tarkasteluihin. 
Yhtäältä sosiaalinen ja sosiaalipolitiikka näyttävät yhteiskunnassa liudentu-
van ja ohenevan. Sosiaalihuolto toimintasektorina on joutunut taloudellisten 
ongelmien puristukseen, minkä pohjalta piirtyy näkyviin vain vähän lupauk-
sia antava alan tulevaisuus. Silti toisaalta sosiaalipalveluiden ja samalla alan 
työvoiman tarpeen nähdään olevan vääjäämättä kasvu-uralla demografisten 
muutosten, kuten ikääntymisen ja valikoivan muuttoliikkeen, sekä kasvavien 
palveluvaateiden seurauksena. Osaltaan tähän vaikuttavat sosiaalisten ongel-
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mien moninaistuminen ja jatkuva muodonmuutos sekä ilkeiksi kutsuttujen 
ongelmien kehittyminen (ks. esim. Pösö 2005, 4–6). Sosiaalisten tekijöiden 
vaikutus on tunnistettu myös merkittäväksi sairastavuuden riskiksi, jolloin 
terveyden edistämisessä on keskeistä  parantaa sosiaalisia oloja. Lisäksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen asettaa sosi-
aalialalle paljon odotuksia entistä kehittyneempien ja vaikuttavampien 
palveluiden työstämiseksi. Näiden tekijöiden pohjalta sosiaalisen merkitys 
näyttäisi nousevan uudella tavalla.

Sosiaalipolitiikan ja -huollon kehityksen kannalta suuri kysymys on, miten 
sosiaalinen asemoituu tulevassa yhteiskuntakehityksessä. Elämme ideologisessa 
murroksessa, jossa postmodernin todellisuuden jäsentämisen hengessä kaikki 
nähdään muuttuvana ja virtaavana ja jossa perinteisiä rakenteita ei katsota 
tarvittavan, vaan rakenteiden ajatellaan pikemminkin olevan jäykkiä ja estävän 
tavoiteltavia muutoksia. Vaihtoehtoisesti niistä odotetaan muodostuvan notkeita 
ja joustavia verkostoja, jolloin ne eläisivät ja muovautuisivat hetkien mukaan 
uudelleen. Jatkumoilla ja historialla ei nähdä merkitystä tulevaisuuden ymmär-
tämisessä, vaan maailman ajatellaan todellistuvan tässä ja nyt, joka hetki on aina 
uusi. Silloin aikaisemmat yhteiskuntakäsitykset, yhdessä rakennetut poliittiset 
konsensukset, toimintaperiaatteet ja sosiaaliset sopimukset tai ideologiset arvo-
sitoumukset eivät sitoisi meitä.

Olemme tavallaan neuvottomia, kun teollistumisen suuri kertomus ja 
vakauden aikakausi ovat päättyneet eikä uutta yhteiskunnallista järjestystä tai 
kertomusta osata vielä hahmottaa. Vannomme muutoksen nimeen, mutta emme 
kykene jäsentämään sitä. Epävarmuuden aikaa kuvastavat aiemmista ajatteluta-
voista luopuminen ja ilmiöiden määrittely uudelleen. Jokainen aika tuottaa omat 
ymmärryksensä yhteiskunnasta ja sitä kuvaavat käsitteet. Voidaan puhua käsit-
teiden ajasta. Myös ymmärrys ihmisen sosiaalisesta olemisesta ja hyvinvoinnin 
kokonaiskuvan rakentumisesta muuttuu. Yksi muutoksen ilmentymä on sosiaa-
lisen käsitteen murros ja liudentuminen. 

Tässä tekstissä tavoitteeni on peilata sosiaalisen käsitettä ja sen muutospai-
neita muistuttaen kuitenkin siihen liittyvistä jatkuvuuksista. Kuvaan lyhyesti 
sosiaalisen ja sosiaalipolitiikan kaventumista aikaisempaa ahtaampiin raameihin 
yhteiskunnallisen järjestyksen uudelleenmäärittelyissä. Pohdin näissä kehitys-
kuluissa vaikuttavia ideologisia ja hallinnan muutoksia käyttäen esimerkkinä 
sosiaali- ja terveysuudistuksen piirissä eri vaiheissa käytyjä ideologisia uudelleen 
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määrittelyitä. Lopuksi nostan näkyviin sosiaalisen nousemassa olevan merkityk-
sen yhteiskunnallisissa prosesseissa. (Ks. aik. Viinamäki & Pohjola 2016, 19–26.)

Sosiaalisen käsitteestä

Käsitteet ovat aikansa tuotteita, ja kuten Mikko Mäntysaari ja Tuija Kotiranta 
(2011, 23) toteavat, ne voivat myös kulua ja muuttua vanhanaikaisiksi. Ne ovat 
yhteiskunnallisissa keskusteluissa muotoutuvia, uudelleen argumentoitavia ja eri 
yhteyksiin uudella tavalla liitettyjä. Silti, jotta ymmärtäisi nykyistä, on tunnettava 
myös historiaa. Suomessa ehkä tunnetuin sosiaalisen etymologinen tarkastelu 
on Eino Kuusen Sosialipolitiikka I -kirjassaan (1931, 13) esittämä. Kuusen mukaan 
sana ”sosiali” juontuu latinalaisista sanoista socius (osaveli, toveri) ja societas 
(kumppanuus, yhdyskunta). Näiden pohjalta ”sosiali” tarkoittaa ”sellaista, joka 
koskee ihmisten elämistä toisiinsa liittyneenä yhdyskuntana”. Siihen kytkeytyvät 
myös ihmisten riippuvuus toisista sekä ajatus keskinäisestä tuesta ja auttami-
sesta. Käsitteen merkitys on kuitenkin kahtalainen, sillä toisinaan sitä käytetään 
Kuusen mukaan vain yhteiskuntaa koskevana, jolloin se asettuu vastakohdaksi 
”individualiselle”, yksilöä koskevalle ja yksilön etua tarkastelevalle. Silloin ”sosia-
linen” merkitsee yhteiskunnallista ja yhteiskunnan etua silmällä pitävää. Kuusi 
korostaa kuitenkin, että tavallisesti käsitteeseen sisältyy erityisesti ”se keskinäi-
sen yhteistunnon, keskinäisen avunannon merkitys, joka juuri sanalla ’socius’ 
on”. (Ks. myös Mäntysaari & Kotiranta 2011, 28.)

Pari vuosikymmentä myöhemmin Armas Nieminen toteaa teoksessaan Mitä 
on sosiaalipolitiikka? (1955/1985, 39–42) sanalla sosiaalinen olevan useampia 
vivahteita. Ensinnäkin kaikkein laajimmassa merkityksessä se tarkoittaa samaa 
kuin yhteiskunnallinen, vastakohtana yksilölliselle, eli ”kaikkea, mikä koskee 
ihmisten elämistä yhteisönä, ihmistä yhteiskuntaolentona tai yhteiskunnan 
vaikutuksen alaisena”. Silloin puhutaan esimerkiksi sosiaalisista ilmiöistä, sosi-
aalitieteistä, sosiaalisesta asemasta tai yhteiskunnan sosiaalisesta rakenteesta. 
Kantasanana on tällöin Niemisen mukaan societas (kumppanuus, yhteys, yhdys-
kunta), joka puolestaan perustuu sanaan socius (heimolainen, osaveli, toveri) 
(vrt. Kuusi 1931). Toiseksi sosiaalisella voidaan tarkoittaa yhteiskunnan etua 
edistävää toimintaa, esimerkiksi sosiaalietiikkaa, kasvatusta sosiaalisuuteen, 
sosiaalista luonnetta tai keskinäistä sosiaalista solidaarisuutta. Tämän merki-
tyksen mukaan sosiaalipolitiikka voitaisiin ymmärtää laajasti yhteiskunnan etua 
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kokonaisuudessaan tarkoittavana toimintana, yhteiskuntapolitiikkana. 
Kolmanneksi Nieminen erottaa sosiaalisen suppeamman ymmärtämistavan 

eli avun tarpeessa olevien, kärsivien ihmisten tukemisen ja auttamisen välttämät-
tömien elämäntarpeiden tyydyttämiseksi. Silloin puhutaan hänen kuvaamanaan 
esimerkiksi sosiaalisista näkökohdista taloudellisen vastakohtana, sosiaalisista 
liikkeistä, kunnan sosiaalisista laitoksista, sosiaalisista harrastuksista, teolli-
suuslaitosten ja kirkon sosiaalisesta toiminnasta sekä sosiaalityöstä. Nieminen 
tiivistää sosiaalisen tarkoittavan tässä ”suunnilleen samaa kuin sosiaalinen näkö-
kohta” eli huomion kiinnittämistä ihmisryhmiin tai yksilöihin, jotka jossakin 
suhteessa ovat avun ja tuen tarpeessa. Kantasanana ymmärrystavassa on socius, 
joka on Niemisen mukaan samaa juurta kuin sana socialis (liittolainen). Sosiaa-
lipolitiikka määrittyy tällöin ”toimintana, jonka tarkoituksena on kohtuullisen 
elintason ja viihtyvyyden turvaaminen niille yhteiskuntaryhmille, perheille 
ja yksilöille, jotka muuten joutuisivat kestämättömään asemaan”. Neljäntenä 
sosiaalisen ymmärrystapana on tähän liittyen käsitteen käyttö ”ammattiterminä 
tarkoittamaan julkisen vallan harjoittamaa sosiaalista, sosiaalihallinnon piiriin 
kuuluvaa toimintaa”, esimerkiksi sosiaalisten epäkohtien poistamista. (Ks. myös 
Kotiranta & Mäntysaari 2008, 317–318.)

Sanakirjamäärityksen mukaan sosiaalinen tarkoittaa laajasti ymmärrettynä 
yhteisöä tai yhteiskuntaelämää koskevaa tai sen piirissä esiintyvää, yhteiskun-
nallista. Ihmisten elämisen tasolla se merkitsee yhteisöön sopeutuvaa ja yhteis-
kuntaelämään sopivaa. Toimintana sen ymmärretään olevan yhteishyvää tar-
koittavaa ja ihmisiä auttavaa. (Aikio 1985, 574.) Lyhyesti sanottuna sosiaalisessa 
on kyse ihmisten luomista yhteiskunnallisista ja vastavuoroisista keskinäisistä 
suhteista (vrt. Törrönen 2016), jotka todellistuvat yhteiskuntajärjestyksessä sen 
toiminnan eri tasoilla. Ihminen elää yhteiskunnassa ja on riippuvainen sen toi-
mintamekanismeista, jolloin sosiaalinen on osaltaan erottamattomasti kietoutu-
neena kaikkeen. Tämä on samalla lähtökohta, josta yhteiskunnallisia suhteita on 
mahdollista jäsentää. (Pohjola & Särkelä 2011, 299–300.)

Yhteiskunnallisuus ja yhteisöihin kuuluminen sekä siten myös sosiaali-
nen toiminta ovat ihmisille lajityypillisiä. Sosiaalinen sisältyy niin kiinteästi 
ihmisten elämään, että sen käsitteellinen ohentuminen nykykeskusteluissa 
vaikuttaa oudolta sen lisäksi, että se on vastoin elämän todellisuutta. Ihminen 
on perusolemukseltaan sosiaalinen eläin. Sosiaalinen on suhdekäsite kuvaten 
suhteisuuttamme toisiin ihmisiin, yhteisöihin sekä yhteiskuntaan ja samalla 
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myös vastavuoroisia vaikutussuhteita näihin liittyen. Elämänkulkumme jäsentyy 
niissä yhteiskunnallisissa suhteissa, joiden tuottamien sukupolvi- ja avainkoke-
musten kautta kehitymme. Kannamme mukanamme niitä historiallisia tapah-
tumia ja vaikutussuhteita, joiden piirissä olemme kasvaneet ja joihin olemme 
sosiaalistuneet. Ihmisen yhteiskuntasuhde on kaksisuuntainen: ihminen on 
yhteiskunnassa ja yhteiskunta ihmisessä (Leppiman 2010). Yhtäältä ihminen 
elää ja toimii yhteiskunnassa, osana sen mekanismeja, ja samalla yhteiskunta 
vaikuttaa ihmisessä, hänen historiassaan ja suhteissaan sekä kokemuksissaan ja 
merkitysten rakentamisessa. Elämänkulku on sosiaalinen ilmiö. Siksi sosiaalisen 
ymmärtäminen kaikessa auttamistyössä ja laajemmin ihmisiin liittyvissä poli-
tiikoissa on välttämätöntä. Lopultahan kaikki politiikka, eli yhteisten asioiden 
hoitaminen, koskee ihmistä ja hänen toimintaympäristöään.

Sosiaalisen käsitteen liudentuminen

Hyvinvointivaltion suurelle kertomukselle on pyritty eri vaiheissa kirjoittamaan 
päätepiste. Sen sijaan puhutaan hyvinvointiyhteiskunnasta, hyvinvointita-
loudesta, hyvinvoinnin pluralismista ja welfare mixistä, turvallisuudesta tai 
hyvinvoinnista ja terveydestä toisiinsa sanaparina kiinnitettyinä. On hahmotettu 
hyvin laajasti yhteiskunnan eri toiminta-alat käsittävää hyvinvointipolitiikan 
käsitettä (Niemelä 2010), joka kattaa perinteisten sosiaalipolitiikan alojen 
lisäksi esimerkiksi kansalaistoiminnan, kulttuuripolitiikan, kasvatuspolitiikan, 
ympäristöpolitiikan sekä aluepolitiikan. Sosiaalinen esiintyy yhä harvemmin 
käytetyssä käsitteistössä. Onkin kysyttävä, missä on sosiaalinen hyvinvointi?

Vaikka suurten kertomusten on nähty tulleen tiensä päähän, niin paradok-
saalisesti yhteiskuntaamme hallitsee suuruuden ekonomia. Se on näkynyt niin 
kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevissa keskusteluissa kuin koulutuspo-
litiikan tulevaisuuden linjauksissa: uudistukset perustellaan suuruudella, koska 
uskotaan, että vain riittävä koko ja leveät hartiat voivat kantaa palvelujärjestel-
mää koskevat vastuut. Suuruuden mittasuhteina käytetään väestöpohjaa, lasten- 
ja nuorten ikäluokkien kokoa, oppilasmääriä tai tiettyjä palveluita tarvitsevan 
potentiaalisen asiakaskunnan määriä. Todellisina kriteereinä ovat kuitenkin 
raha ja hyvinvointipalveluiden ennakoidut kuluerät, jotka keskusteluissa pue-
taan toisenlaisten käsitteiden muotoon. (Möttönen 2013; Meklin 2015.) Käytetyt 
käsitteet ovat silti itse asiassa sosiaalisia suureita, yhteiskunnallisia ryhmityksiä 
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kuvaavia, vaikka niiden sosiaalinen luonne verhoutuukin.
Kieltämme hallitsevat kilpailukyky, taloudellinen kantokyky, tehokkuus, 

tuottavuus, vaikuttavuus ja muut taloudellisesti painottuneet tavoitteet, joilla 
on merkittävä paikkansa yhteiskunnallisessa toimintakokonaisuudessa. Puhdas 
talouspainotteisuus perustuu kuitenkin yksiarvoteoriaan, jolloin se ei kykene 
huomioimaan riittävästi yhteiskuntatodellisuuden eri puolia. Taloudellinen pää-
oma on lopulta vain yksi osatekijä keskeisiksi määritellyistä pääoman muodoista. 
Sosiaalinen ja inhimillinen pääoma nousivat aikoinaan vahvasti yhteiskunnal-
lista toimintaa jäsentävään kieleen, mutta tulivat sivuutetuiksi valtakäsitteiden 
keskiöstä varsin nopeasti. 

Politiikan ekonomisoituminen on vahvistunut siitä huolimatta, että tutki-
mukset ovat osoittaneet sosiaalisella pääomalla olevan selvä yhteys ihmisten 
hyvinvointiin ja myös toimeentuloon. Talous näyttää irronneen yhteiskuntaa 
ohjaavaksi toiminta-alueeksi, vaikka sen tehtävä olisi toimia yhteiskunnallisen 
kehityksen välineenä. Hyvinvointivaltiomme sosiaalipolitiikan suuntaa lin-
jannut Pekka Kuusi (1961, 41) hahmotti teoksessaan 60-luvun sosiaalipolitiikka 
yhteiskunnalliset suhteet kiinteästi toisiinsa kietoutuneiksi: ”Mutta itse asiassa 
talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ovat kumpikin yhtä ja samaa, yhtenäistä 
ja kokonaisvaltaista yhteiskuntapolitiikkaa, josta ei ole osaakaan irrotettavissa 
niin, ettei tämä kantaisi kokonaisuutta itsessään. Nykyaikainen talouspolitiikka 
on oleva sosiaalista politiikkaa ja nykyinen sosiaalipolitiikkaa on oleva talou-
dellista politiikkaa.” Kuusen analyysin johtopäätös perustuu kasaantuvan kasvun 
teoriaan ja näkemykseen inhimillisten tekijöiden merkityksestä taloudellisina 
menestystekijöinä, jolloin investoiminen sosiaalipolitiikkaan tukee taloudellista 
kasvua (mt., 47–65). 

Tätä tukevat eri vaiheissa tehdyt lukuisat tutkimukset, joiden tuloksia voidaan 
kiteyttää hyvän kehän teoriaan (esim. Hagfors ym. 2011). ”Hyvän kehän teorian 
mukaan sosiaalipolitiikka vähentää eriarvoisuutta, vähentynyt eriarvoisuus vah-
vistaa sosiaalista pääomaa, ja vahvistunut sosiaalinen pääoma lisää kansalaisten 
hyvinvointia” (mt., 112). Parhaimmillaan talous auttaa investoimaan tämän 
hyvän kierteen toteutumiseen. Kuten Heikki Waris (1973, 351) toteaa, ”kokemus 
on osoittanut tehostuneen suojelun ja lisääntyneen turvallisuuden positiivisen 
merkityksen myös kansantaloudelle”.

Kuitenkin siirryttäessä yhteiskuntapolitiikan sosiaaliselle, julkisten palvelui-
den toiminta-areenalle on havaittavissa sosiaalisen ohenemista. Selvimmin tämä 
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erottuu sosiaalipolitiikan käsitteen eroosiossa. Vielä Heikki Wariksen (1973) luo-
kittelun mukaan sosiaalipolitiikkaan sisältyivät eri lohkoina sosiaaliturvapolitii-
kan ohella työpolitiikka ja asuntopolitiikka sekä lisäksi erikoislohkoiksi nimet-
tyinä esimerkiksi terveydenhuolto-, alkoholi- ja koulutuspolitiikka. Kyseisen 
perusteoksen Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka viidennen painoksen 
esipuheessa tekijä toteaa (mt.), miten eri painoksiin on ollut tehtävä ”huomatta-
via tarkistuksia ja täsmennyksiä, kun sosiaalipolitiikan eri lohkot noina vuosina 
kehittyivät nopeasti. Sosiaalipolitiikan laajeneminen ja tehostuminen on tämän 
jälkeen yhä vain lisääntynyt.” 

Myös Armas Nieminen (1955/1985, 41) totesi aikanaan, miten ”sitä mukaa 
kuin sosiaalipolitiikan ala ja kohde ovat laajentuneet, on myös ’sosiaalinen’ 
merkitykseltään pyrkinyt avartumaan”. Sosiaalinen jäsentyi yhteiskunnallisena 
kattokäsitteenä ja yhteiskunnan perustoiminnan alat ymmärrettiin kiinteässä 
suhteessa toisiinsa. Vielä Olavi Riihisen toimittamassa tulevaisuutta peilaavassa 
jättiteoksessa Sosiaalipolitiikka 2017 (1992) sosiaalipolitiikan näkökulmien moni-
naisuuteen sisältyvät esimerkiksi puheenvuorot muuttuvasta koulutuksesta, 
terveyspolitiikasta sekä asumisesta. 

Sitä, missä kehityskulku on parin viime vuosikymmenen aikana kääntynyt 
toisinpäin, ei ole ajoitettu ja kirjoitettu avoimesti näkyviin. Yhteiskunnan eriy-
tymisprosessin myötä ymmärrys sosiaalipolitiikasta on kuitenkin vähitellen 
supistunut ja kaventunut, vaikka erityisesti sen ytimessä olevat sosiaaliturvan 
ja sosiaalipalveluiden alueet ovat kasvaneet lama-aikojen leikkauksia lukuun 
ottamatta. Useat sosiaalipolitiikan erikoislohkot ovat erkaantuneet omiksi poli-
tiikkasektoreikseen. Tässä eriytymisessä suuruuden ekonomia ei ole toiminut. 
Itsenäistyvät sektorit ovat surutta syöneet osia emostaan ja kaventaneet sosiaa-
lisen julkista toiminta-alaa. Niinpä sosiaalipolitiikan toimijat ovat joutuneet 
vakavasti pohtimaan toimialaansa. Yhdessä tämän vuosituhannen julkaisun 
otsikossa onkin kysytty kriittisesti Sosiaalipolitiikka – Hukassa vai uuden jäljillä? 
(Palola & Karjalainen 2011).

Eriytyminen on tuottanut sektoroitumista ja siiloutumista, mikä on samalla 
synnyttänyt toiminnallisia ja organisatorisia rajoja. Niitä on ollut tarve madaltaa 
vaatimalla yhteistyön tehostamista ja myös toiminta-alojen integroitumista 
uudelleen. Tämä on asetettu myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
tavoitteeksi. Entä jos toteutuneesta eriytymisestä edettäisiin integroitumiseen 
koostamalla ymmärryksen jäsentäjäksi yhteinen kokonaisvaltainen sosiaalipo-
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litiikka? Silloin ei puhuttaisi vain sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovitta-
misesta, vaan tarkastelussa olisivat myös koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, asunto- 
sekä työvoima- ja elinkeino- sekä ympäristöpolitiikat.

Selkeimmin sosiaalipolitiikan supistumisen muutos näkyy terveydenhuollon 
irrallisuutena sosiaalisesta, vaikka vielä vuonna 2010 Juho Saari totesi toimitta-
massaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa, miten ”suomalaisessa 
perinteessä sosiaalipolitiikka on myös terveyspolitiikan kattava käsite” (Saari 
2010, 30). Nykyisin sen sijaan, että terveydenhuoltopolitiikan ajateltaisiin sisäl-
tyvän edelleen sosiaalipolitiikkaan, näyttää siltä, että siitä itsestään on kasvatettu 
talouden ohella yhteiskunnallisesti johtava toiminta-alue. Terveys ja sen edistä-
minen ovat nousseet keskeisiksi päämääriksi, joiden merkityksen kaikki toimijat 
hyväksyvät, onhan terveys myös jokaisen henkilökohtainen kohtalonkysymys. 
Sen tärkeydestä kertoo se, että terveyden edistämiseen luotiin aikanaan myös 
oma politiikkaohjelma. Terveysalan palveluihin ja työhön panostaminen erottuu 
monin tavoin: se on selkeästi organisoitunut palvelujärjestelmässä, sen ammatil-
linen koulutus sekä perus- ja erityistason osaamisrakenteet ovat vakiintuneet ja 
niitä on jo pitkään valvottu tarkkojen ammatinharjoittamista koskevien säädös-
ten nojalla.

Samalla terveyden voimistuva asiantuntijavalta on vahvistanut hallintaa 
muiden yhteiskunnallisten toiminta-alueiden yli. Tämä medikalisaatioksi 
nimetty kehityskulku sisältää sen, että yhä useampia inhimillisen elämän osa-
alueita tarkastellaan terveyteen perustuvien tulkintojen läpi, ja samalla niiden 
käsittelyyn tarvitaan lääke- ja terveystieteellisen asiantuntemuksen antama 
legitimiteetti. Sosiaalisen jäsentymisen osalta tämä näkyy palvelujärjestelmän 
monien käytäntöjen muutoksen ohella esimerkiksi kuntauudistukseen liitty-
vissä linjauksissa, joissa puhutaan perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi 
liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä (Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
169/2007), sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskevien keskustelujen 
terveyspainotteisuudessa. Sosiaalinen hämärtyy jonnekin terveydellisen sisään 
tai taakse. 

Sosiaalinen on alkanut kadota ilmaisujen ”hyvinvointi ja terveys” lisäänty-
essä. Hyvinvoinnin käsite sisältää jo sinänsä terveyden, ja yhä useammin käsit-
teellä tarkoitetaan terveydellisiä asioita. Samalla jää varjoon se, että sosiaaliset 
olosuhteet vaikuttavat keskeisesti terveyteen (Lehtonen ym. 2018). Esimerkiksi 
heikko sosioekonominen asema, epäsuotuisat asuinolot, syrjäytyminen, työttö-
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myys, toimeentulon vaikeudet ja yksinäisyys ovat merkittäviä terveyttä kuormit-
tavia tekijöitä. Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja sosiaalisen eriarvoisuuden 
vähentäminen toimivat mitä parhaimpina terveyden edistäjinä, mutta tätä tuo-
daan nykyisin varsin heikosti näkyviin. Hyvän kehän teorian mukaisesti toimiva 
sosiaalipolitiikka ja sosiaalisen pääoman suotuisa kehitys kannattelevat myös 
terveyttä. 

Samalla näiden toiminta-alojen mittasuhteissa unohtuu, että palvelujärjes-
telmässä sosiaalihuolto on työvoiman määrällä tarkasteltuna terveydenhuoltoa 
suurempi toimiala. Se kattaa 9,5 prosenttia  (243 000 työntekijää) työllisestä työ-
voimasta, kun terveydenhuollon osuus on 7,3 prosenttia (188 000 työntekijää). 
Yhteensä sosiaali- ja terveydenhuollossa työllistä työvoimaa on 16,8 prosenttia  
kaikista elinkeinoaloista (431 000 työntekijää, vuoden 2019 lopun tilanne, SVT 
2020). Sosiaalihuolto on teollisuuden jälkeen työvoimaltaan maamme toiseksi 
suurin elinkeinoala. Sen työntekijämäärän on ennakoitu myös kasvavan jatkossa 
terveydenhuoltoa voimakkaammin. Silti Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman tieteel-
lisen johtajan Pentti Meklinin (2015) mukaan sote-keskustelua hallitsee tervey-
denhuolto, vaikka myös sosiaalipalveluiden kustannusosuus on merkittävä, 42 
prosenttia sote-kustannuksista. Sosiaalihuollon nettokustannukset kuntien ja 
kuntayhtymien menoista ovat lähes yhtä suuret kuin paljon puhutun erikoissai-
raanhoidon kustannukset ja kaksi kertaa suuremmat kuin perusterveydenhuol-
lon kustannukset (sosiaalihuolto 6,7 miljardia, erikoissairaanhoito 6,9 miljardia 
ja perusterveydenhuolto 3,3 miljardia, vuoden 2018 tilanne, Hallituksen esitys 
eduskunnalle sote-maakuntien perustamisesta ja … 2020, 55).

Samaan aikaan sosiaalista kaventaa osaltaan ihmisten elämään liittyvien 
ilmiöiden pedagogisoituminen. Yksilöllistyvän yhteiskunnan kiinnikkeitä hae-
taan sosiaalisten siteiden ja yhteistoiminnan vahvistamisen sijasta yhä enemmän 
kansalaisten yksilöllisestä kasvusta ja käyttäytymisen ohjaamisesta oikeana 
pidettyyn suuntaan. Kansalaisten käytös tulee kasvatuksella ehdollistetuksi, 
kuten Nikolas Rose (1998) on todennut. Se merkitsee, että kasvatus laajenee 
ratkaisuksi aiempaa useampiin elämän ilmiöihin. Tavanomaisen koulutuksen 
lisäksi on entistä enemmän esimerkiksi vanhempain kouluja, ihmissuhdekou-
lutusta, harrastekouluja ja itsensä tuntemiseen liittyviä kursseja tai tunteiden 
kohtaamisen koulutusta.

Myös lapsuus siirtyy yhä varhemmin koulutuksen kentäksi. Sosiaalisen näkö-
kulmasta suuri muutos on ollut päivähoidon toiminnallisen idean muuttaminen 
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varhaiskasvatukseksi ja esikouluksi. Aikaisemmin päivähoito oli merkittävä 
lähes kaikkia kuntalaisia koskeva sosiaalipalvelu, ja se on usein kattanut kunnan 
sosiaalitoimen kustannuksista lähes puolet. Sen siirtäminen varhaiskasvatuk-
sena osaksi opetustoimea todentaa omalta osaltaan yhteiskunnallisen ajattelun 
pedagogisoitumista. Muutosta on sävyttänyt myös kamppailu lasten kanssa 
työskentelevän henkilöstön pedagogisen ja sosiaalisen osaamisen suhteista, 
mikä erottuu kiistana varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien asemasta 
alan tehtävissä. Kuitenkin lapsen kasvussa on keskeisesti kysymys sosiaalisesta 
kehityksestä, sosiaalistumisesta toimintaympäristöihin ja -yhteisöihin, kasvusta 
yhteiskunnan sosiaalisesti kypsäksi ja vastuulliseksi jäseneksi. 

Sosiaalista supistaa myös yhteiskunnallisten toimintojen juridisoituminen. 
Samalla kun arvot ja moraalikäsitykset moninaistuvat, vaikeisiin kysymyksiin 
haetaan ratkaisuja lainkäytön kautta arvotulkintojen sijasta, vaikka myös lain-
käyttö perustuu pitkälle säädösten ja tilanteiden tulkintaan. Yhä useammat 
arkipäivän sosiaaliseen elämään liittyvät kiistat päättyvät oikeussaleihin, ja sosi-
aalihuollon asiakkaat voivat asioida palveluissa asianajajan tuella. Myös erilainen 
juridinen sovittelutoiminta on lisääntynyt, ja se yhdistää juristeja ja sosiaalialan 
ammattilaisia sekä vapaaehtoistoimijoita. Samoin sosiaalityöntekijöiden osaami-
sessa korostuu sosiaalisen asiantuntijuuden lisäksi juridinen sosiaalioikeudelli-
nen osaaminen. Olennaista on kuitenkin ihmisten sosiaalisten oikeuksien sekä 
sosiaalisen tulkintayhteyden ja eettisyyden säilyminen juridiikan hallitsemisen 
rinnalla.

Sosiaalinen ei vaikuta olevan muotia yhteiskunnan makroilmiöiden tarkaste-
luissa, mutta samoin näyttää käyvän myös meso- ja mikrotasoilla. Yhteiskunta-
tutkijat todistivat pitkään, miten yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat kuolleet – vaikka 
ne itse asiassa ovat voineet varsin hyvin. Taustalla on ollut yksilöllistyvän yhteis-
kuntakehityksen ideologinen nousu, jossa keskeisenä toimintavoimana nähdään 
valintoja tekevät, itse määräävät, oman etunsa tunnistavat yksilöt. Vapaina 
kansalaisina heidät on ideologisesti vapautettu myös toisistaan, sosiaalisista 
sidoksista ja vastuista.

Toisaalta näissä yhteiskunnallisissa painotuksissa esiintyy äärimmäistä 
ristiriitaisuutta. Yhtäältä korostetaan yksilöistä lähtevää ja yksilöihin palau-
tuvaa käsitystä todellisuudesta, mutta samaan aikaan esimerkiksi perheelle 
sosiaalisena instituutiona ja yhteisönä asetetaan vahva rooli. Lisäksi painotetaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestäytynyttä keskinäistä järjestöyhteistyötä sekä 
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vapaaehtoistoimintaa toisten hyväksi. Silti näidenkin sosiaalisten toimintamuo-
tojen taustalta kuultavat usein privatisoituneita päämääriä tulkitsevat yksilöihin 
palautuvat selitysmallit. Sosiaalisen on nykyisissä ajattelutavoissa aikaisempaa 
vaikeampi löytää kotiaan alun perin sen omista perusinstituutioista, perheestä 
tai yhteisöistä (Pohjola 2014, 98‒106).

Ideologinen murros ja uudet hallinnan suhteet

Kysymys ei ole vain käsitteiden muutoksesta, vaan yhteiskunnallisesta ideolo-
gisen todellisuuskuvan ja arvojen muutosprosessista, jota Ullrich Beck (1995, 
14) kuvaa osuvasti hiipiväksi, usein huomaamattomaksi kuin kissan tassuin 
eteneväksi kehityskuluksi. Todellisuutta tuotetaan käsitteellisesti uudelleen 
luodun diskurssin kautta, retorisesti kuorrutetun ohjannan välityksellä. Valitsen 
esimerkin pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimikauden (2015–2019) viime 
metreillä kaatuneesta sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelusta. Voidaan 
katsoa, että siihen sisältyi merkittävä uusi yhteiskunnallinen ”piilohallintasuun-
nitelma” analogisesti Donald Broadyn (1986) piilo-opetussuunnitelman käsitettä 
taivuttaen. Uudistuksen tuotteena pyrittiin kiireisellä aikataululla muuttamaan 
perustavalla tavalla maan koko poliittis-hallinnollista järjestelmää luomalla uusi 
hallintorakenne, maakuntahallinto. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen 
tavoite toimi tässä yhtenä välineenä. Strategisena toimintatapana oli vahva 
poliittinen ja ideologinen ohjaus perinteisen neuvotteluun perustuvan yhteis-
kunnallisen järjestyksen sijasta. 

Näkyvin ja samalla laajakantoinen ideologinen muutos oli markkinoille 
rakentuvan yhteiskunnan vahvistaminen ja toiminnan kuvaaminen markki-
nakielellä. Markkinoistamisen ideologia rakentui julkisen vastuun kritiikille, 
jota oli tuotettu jo usean vuosikymmenen ajan aina 1980-luvulta lähtien 
(esim. Hirsch 1985). Julkista toimintaa kuvattiin yksiulotteisesti byrokraat-
tisuuden, tehottomuuden ja heikon laadun näkökulmilla vailla näitä tukevia 
tutkimustuloksia. Tilalle lanseerattiin kilpailukyky(kiky)yhteiskuntaa, talou-
den ohjaamaa rakennetta, jossa palvelumarkkinoiden laadun takeena olisi 
monituottajamalli yhdistettynä vapaaseen kilpailuun. Markkinoiden esitet-
tiin kirittävän myös julkista palvelutuotantoa nykyistä laadukkaammaksi 
ja kustannustehokkaammaksi. Julkista yhteiskuntavastuuta tarvittaisiin 
kuitenkin palvelumarkkinoiden rahoittamisessa. Kysymys ei siten ollut varsi-
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naisesti talouden pelisäännöin toimivista markkinoista, vaan pitkälti valtion 
eli julkisen rahoittajan mahdollistamasta liiketoiminnasta. 

Myös markkinoiden ihmiskäsitys rakentui uudella tavalla. Palvelumarkki-
noiden toimijana nähtiin uusliberaalin ajattelun mukainen vapaa ja valitseva 
kansalainen, joka valinnanvapauttaan käyttäen pujottelisi palvelujärjestelmän 
monien tuottajien tarjottimella tietoisena ja osaavana kuluttajana. Muutoksen 
ajurina esitettiin olevan yleisesti hyväksytty asiakaslähtöisyyden idea, jonka 
mukaan markkinamekanismi ohjautuisi yksilölähtöisesti: kuluttaja-asiakkaat 
säätelisivät valinnoillaan sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoiden toimintaa 
ja laatua. Näkemys rationaalisesta kuluttaja-asiakkaasta pohjautui yksilöllistyvän 
ja myös yksilöllistävän (personalisation) hallinnan ideologialle. 

Samalla sosiaali- ja terveyspalvelut rakentuisivat osaksi yksilövastuun 
yhteiskuntaa, jossa vapaasti valitseva kansalainen myös vastaa valintojensa 
seurauksista. Tämän kanavoimiseen ajateltiin tarvittavan runsaasti palveluiden 
ohjantaa ja neuvontaa. Silti esimerkiksi suunniteltujen perustason sosiaali- ja 
terveyskeskusten henkilöstöön ei olisi edellytetty palkattavaksi lainkaan sosiaa-
lialan työntekijöitä (Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos 6.11.2018, 
39§). Vaikeat sosiaalisen elämän kysymykset soveltuvat hankalasti vapaille talou-
dellisesti määräytyville markkinoille, joten kaavailluista sote-keskuksista näytti 
rakentuvan lähes puhtaasti terveysasemia tai vielä kapeammin lääkäriasemia.  

Kysymyksiä köyhyydestä, eriarvoisuudesta, huono-osaisuudesta, syrjäyty-
misestä, työttömyydestä, pitkäaikaissairauksista tai monien palveluiden saman-
aikaisista tarpeista on vaikea sovittaa palvelumarkkinoiden intresseihin. Nämä 
keskeisesti sosiaaliset tekijät ja usein yhdistyessään ilkeiksi todetut ongelmakim-
put vaikuttavat kuitenkin vahvasti sekä ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin että 
terveyteen. Näitä varten ajateltiin tarvittavan edelleen julkista palvelutuotantoa, 
joka kantaisi vastuun sosiaalisen ja terveydellisen yhteensovittamisesta ja niin 
kutsuttujen saumattomien palveluketjujen toimivuudesta. Haasteiksi nousivat 
myös suomalaisen hyvinvointivaltion peruspilarien, kuten universalismin, kan-
salaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä eri väestöryhmien hyvinvointia 
takaavan yhteiskuntasopimuksen säilyminen suunnitellussa järjestelmässä. Oli 
jäsennettävä, miten perustuslain mukaiset kansalaisten perus- ja sosiaaliset 
oikeudet toteutuisivat palvelumarkkinoilla. Näiden suojana ovat julkisen vallan 
käyttöä koskevat periaatteet, joita oli myös huolellisesti analysoitava (Perustusla-
kivaliokunnan lausunto 22.2.2019; Liukko & Nykänen 2019). 
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Lisäksi tarvittiin uudenlaisia hallinnan tekniikoita (Dean 1997) perinteisten 
normi-, talous-, tulos-, informaatio-, tieto-, kehittämis-, ohjelma-, sopimus- ja 
vaikuttavuus- sekä muiden ohjauskeinojen rinnalle. Suunnitellussa monituotta-
jaisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa kysymys oli megaluokan 
institutionaalisesta muutoksesta, josta oli rakentumassa sopimusoikeudellinen 
jättiläinen. Sen legitimiteetistä niin kansalaisten kuin päätöksentekijöiden sil-
missä oli huolehdittava erilaisin hallinnan tekniikoin. Näitä tukemaan rakentui 
erilaisia ohjannan ja vallan suhteita. 

Yhtäältä hyödynnettiin yhdenmukaisuuteen vetoavaa hallintaa, jossa 
vedottiin yleiseksi esitetyn mielipiteen hyväksyntään, kuten ”ei kai kenelläkään 
ole valinnanvapautta vastaan…” tai ”kaikki suomalaiset haluavat valita…”. 
Toisaalta vakuutettiin myös vaihtoehdottomuuden diskurssilla, jonka mukaan 
”sote-palvelut on pakko uudistaa…”, ”rahat eivät riitä palveluihin…”. Käytettiin 
suostuttelevaa hallintaa vetoamalla, että ”on tehty iso työ, eihän tässä vaiheessa 
voi enää aloittaa uudistusta alusta…” tai ”mikään uudistus ei ole heti valmis, 
vaan sitä pitää muuttaa kokemusten pohjalta…”. Lisäksi sovellettiin valikoivaa 
hallintaa tukevaa retoriikkaa, kuten ”tutkimusten mukaan…”, joita ei kuitenkaan 
käytännössä ollut, tai yleistävästi ”ruotsalaisten kokemusten mukaan…”. Myös 
demokratiaa määriteltiin uudella tavalla kertomalla, että ”päätöksenteko on 
aiempaa lähempänä…”, kun se oli siirtymässä kunnista maakunnille, ja anta-
malla lupauksia uudesta ja paremmasta osallisuudesta palveluissa. 

Ideologista muutosta tuotetaan myös käsitteiden kautta kääntämällä todelli-
suutta uudenlaiseen asentoon retoriikan avulla. Olennaista on, mitä kielipelissä 
korostetaan ja mitä vastaavasti jätetään sivuun. Esimerkiksi puhutaan paljon 
ihmisten valinnanvapaudesta, mutta markkinoiden ihmisiin vaikuttavat meka-
nismit jätetään katveeseen. Asiakaskuvan kohdalla retoriikka näytti ontuvan. 
Sosiaalihuollon asiakas ilmaistiin usein palvelujärjestelmän kustannusten 
näkökulmasta puhumalla paljon palveluita käyttävistä asiakkaista sen sijaan, 
että tavoitteena olevan asiakaslähtöisyyden idean mukaan olisi puhuttu elä-
mäntilanteissaan useanlaista tukea tarvitsevista ihmisistä. Neutraalia olisi ollut 
puhua vain asiakkaista, sillä terveydenhuollon potilastakaan ei nimetty sen 
yksityiskohtaisemmin avuntarpeiden mukaan. 

Retoriikassa hyödynnetään tavoitekieltä uskomustodellisuutena ja myön-
teisesti kuorrutettuina tabuina, joita ei eritellä tarkemmin. Esimerkkinä on 
uskomus tavoitteeksi asetetun sote-integraation saavuttamisesta samaan aikaan, 
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kun suunnitellut sote-keskukset olivat jäämässä käytännössä lääkäriasemiksi. 
Suunnitelman mukaan vain perusterveydenhuolto olisi toiminut niissä, mutta 
sosiaalihuolto sekä pääosin erikoissairaanhoito olisivat olleet erillään maakun-
tien liikelaitoksissa. Lisäksi sovelletaan lupausten kieltä, jonka mukaan ”nyt 
rakennetaan tulevaisuuden arkea…”, ”maakunta- ja sote-uudistus ovat tekoja suo-
malaisen arjen puolesta, eriarvoistumista vastaan ja tasa-arvon puolesta…” tai 
”maakuntien asukkaat saavat paremmin äänensä kuuluviin itseään, läheisiään, 
omaa arkeaan ja ympäristöään koskevissa asioissa…”. 

Hallinnan kannalta sellaisia hankalia asioita kuin sosiaalinen ulottuvuus ei 
sote-uudistuksen kielenkäytössä juuri ilmene. Sosiaalinen viittaa käytetyssä kie-
lessä ainoastaan järjestelmäkäsitteen etuliitteeseen: sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Niissä keskitytään terveydellisiin kysymyksiin, kuten sairaaloiden toimintaan 
sekä lääkäriin ja hoitoon pääsyyn. Kun puhutaan palvelujärjestelmän sijaan 
toiminnan sisällöistä, käsitepariksi muuttuu hyvinvointi ja terveys. Sosiaali- ja 
terveysuudistuksen keskeinen toiminnallinen tavoite ilmaistaan lakiesityksessä 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä (HE 15/2017 vp, lakiehdotus 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 1§). Sosiaalinen jää puuttumaan 
uudistuksen tavoitteesta. Täsmällisyyden vuoksi olisi hyvä puhua sosiaalisesta 
hyvinvoinnista ja terveydestä nostamalla molemmat toimialat yhdenvertaisina 
ja rinnakkaisina näkyviin. Ne myös tukevat toisiaan, sillä sosiaalisen eriarvoi-
suuden vähentäminen ja sosiaalisten mahdollisuuksien tukeminen ylläpitävät 
ja edistävät tehokkaasti terveyttä. Ihminen on ensisijaisesti sosiaalinen olento, 
joten on kysyttävä, miksi sosiaalinen hyvinvointi on kartettava käsite. 

Nobel-kirjailija Olga Tokarczuk (2004, 228) kuvaa rikkaasti sanojen ja asioi-
den erottamatonta kietoutumista toisiinsa. Sitä on syytä pohtia, kun sosiaalinen 
on katoamassa sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Tokarczuk analysoi, miten ”sanat 
ja asiathan muodostavat symbioottisen tilan samalla lailla kuin sienet ja koivut. 
Sanat kasvavat kiinni asioihin, ja ne ovat merkitykseltään kypsiä, valmiita lau-
suttavaksi vasta kun ne ovat juurtuneet johonkin maisemaan. Vasta sitten niiden 
kanssa voi leikkiä niin kuin kypsällä omenalla – nuuhkia ja maistaa, nuolaista 
pintaa ja sitten halkaista kahtia niin että rusahtaa ja tutkiskella häpeällisen 
mehukasta sisustaa. Sellaiset sanat eivät koskaan kuole, sillä niillä on kyky akti-
voida itsessään aina uusia merkityksiä, kurottaa kohti maailmaan – ellei sitten 
koko kieli kuole.”   

Sote-uudistuksessa sosiaalisen puuttuminen vinouttaa prosessin terveysuu-
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distukseksi. Sosiaalinen ei voi siihen sijoittua, koska sille ei ole edes käsitettä. 
Ilmiötä, jolle ei ole nimikettä, ei ole tunnustetusti olemassa. Sosiaalinen ja terve-
ydellinen eivät voi myöskään uudessa järjestelmässä integroitua, kun sosiaalista 
yhteiskunnallisena kysymyksenä ja toiminta-alana ei tunnisteta. Kysymys ei ole 
vain palveluista, vaan samanaikaisesti niiden taustalla olevista yhteiskunnalli-
sista hallinnan suhteista, ajattelutavoista ja tiedosta. 

On esitetty, että Stakesin (entisen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksen, aikaisemmin Sosiaalihallitus) lakkauttaminen vuonna 2009 ja 
yhdistäminen Kansanterveyslaitoksen kanssa uudeksi organisaatioksi nimellä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lanseerasi laajemmin kielen muutoksen, 
jossa sosiaalinen poistetaan ja korvataan hyvinvoinnilla (Mäntysaari & Koti-
ranta 2011, 45). Samalla terveydestä tuli laitoksen nimen aloitussana. Kysymys on 
ennen kaikkea ajattelutapojen muutoksesta ja arvojen jäsentämisestä uudelleen, 
mitä nimikemuutos osaltaan heijastaa. Uuden organisaation nimeämistä syvem-
mällä vaikuttaa ideologinen muutos. 

Sosiaalisella on oma normatiivinen perusta, jossa punnitaan arvoja, oikeuk-
sia, velvollisuuksia ja hyveitä (Kotiranta & Mäntysaari 2008, 319). Jo varhain 
Armas Nieminen (1955/1985, 40) toteaa, miten sanan sosiaalinen merkitys 
voidaan nähdä laajana ”arvolähtökohtain, eetillisten näkökohtain, värittämänä”, 
jolloin sillä ”tarkoitetaan yhteiskunnan etua edistävää toimintaa”. Uusliberaalissa 
markkinayhteiskunnassa tämän ajattelun on vaikea saada tilaa. 

Sosiaalinen mahdollisuutena

Sosiaalisen kaventuminen on selkeästi näkyvissä edellä kuvatun yhteiskunnal-
lisen yksilöllistymisen, ekonomisoitumisen, markkinoistumisen, medikalisoi-
tumisen, pedagogisoitumisen sekä juridisoitumisen seurauksena (Viinamäki & 
Pohjola 2016, 13). Sosiaaliseen voidaan kuitenkin vaikuttaa monilla eri tavoilla ja 
tasoilla. Keskeistä on ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaali-
turva, sosiaalipalvelut, sosiaalihuolto ja sosiaalityö ovat konkreettisia yhteiskun-
nallisia toiminta-alueita, joilla sosiaalista hyvinvointia vahvistetaan. Sosiaalisen 
uudesta vahvistumisesta kertoo se, että näiden tunnettuus ja merkitys ovat 
yhteiskunnassa selkeästi kasvaneet. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ei kuitenkaan ole vain sosiaalipoliitti-
nen kysymys, sillä kaikkien yhteiskunnallisten sektoreiden toiminta muokkaa 
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ihmisen elämisen edellytyksiä. Sosiaalista hyvinvointia tukevat niin erillisiksi 
toiminta-alueikseen eriytyneet koulutus-, asunto-, terveys- ja työpolitiikka 
kuin myös muut alat, kuten ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikka tai kaupan sekä 
teollisen ja muiden elinkeinoalojen menestyminen. Sosiaalisen hyvinvoinnin 
näkökulmaa tarvitaan kaikissa politiikoissa.

Sosiaalisen vahvistaminen kaikilla politiikkalohkoilla edellyttää, että sosiaa-
linen hyvinvointi tunnistetaan yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen edelly-
tyksenä. Silloin se hahmottuu investointien kohteeksi, eikä perinteiseen tapaan 
supistettavana meno- tai kulueränä (Urponen 2014). Yhteiskunnan tärkein voi-
mavara ovat hyvinvoivat kansalaiset. On paradoksaalista, että heihin satsaamista 
ei yhteiskunnallisessa keskustelussa mielletä investointina, vaan rahan kulutta-
misena. (Pohjola & Särkelä 2011.) Ollaan huolestuneita sosiaalimenojen kasvusta, 
mutta ei sosiaalisten investointien riittämättömyydestä. Kuitenkin yhteiskunnan 
kaikki mekanismit on tarkoitettu ihmistä varten. Politiikan kielenkäytöstä alkaa 
kuitenkin saada kuvan, että ihmisen sijasta yhteiskunnan päätoimija onkin 
markkinavoimat tai kilpailukyky, koska niiden menestymisestä ollaan eniten 
huolissaan. Kysymys pitäisikin asettaa toisinpäin; jos yhteiskunnallisena tavoit-
teena ei ole ihmisten sosiaalinen hyvinvointi, niin mikä päämäärämme on?

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Tulevaisuuden voitta-
jat – Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa (Saari 2010) painotetaan, 
että ”pyrkimyksenä on systemaattisesti korostaa hyvinvoinnin ensisijaisuutta 
yhteiskuntapolitiikan yleistavoitteena”. Yhdeksi kolmesta tulevaisuustavoitteesta 
nostetaan sosiaalisten mahdollisuuksien lisääminen. Suosituksen mukaan 
”hyvinvointivaltiota tulee tarkastella ja uudistaa sosiaalisten investointien ja 
sosiaalisten mahdollisuuksien näkökulmasta”. Näkemyksenä on, että palvelut 
ovat investointeja inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan, jolloin ne parantavat 
ihmisten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä. (Mt., 13, 299, 302.) Sosiaalinen 
rakentuu monikerroksisesti esimerkiksi sosiaalisista oikeuksista, erilaisesta 
sosiaalisesta tuesta, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön toiminnasta, sosiaalisen 
pääoman rakentumisesta, sosiaalisesta turvallisuudesta, sosiaalisten verkostojen 
kannattelusta, vuorovaikutuksesta sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisesta osalli-
suudesta sekä sosiaalisesta inkluusiosta yhteiskunnassa. Kysymys on suhteista.

Sosiaalinen käsitteenä on näiden muutamien esimerkkien pohjalta runsaassa 
ja lisääntyvässä käytössä. Ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalle on 
vahvasti noussut näiden edellytyksenä oleva sosiaalisesti kestävä kehitys. Myös 
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Euroopan unionin sinänsä heikkoa sosiaalipoliittista ajattelua on vahvistettu 
uudella sosiaalisella pilarilla ja eri maiden yhteiskuntakehitystä on voitu edistää 
Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Myös ihmiset yhteiskunnallisina toimijoina satsaavat elämässään sosiaa-
liseen. He rakentavat arkipäiväänsä, sosiaalisia suhteitaan ja sidoksiaan toisiin 
ihmisiin. He antavat ja saavat keskinäistä sosiaalista tukea ja toimivat arjen 
yhteisöissä. Yhteisöllisyys on vahva sosiaalisen ilmentymä yksilöitymisen 
ideologian vastakkaisista väitteistä huolimatta. Ihmiset kiinnittyvät perheisiin, 
sukulaissiteisiin, ystävyyssuhteisiin, naapuristoihin ja asuinyhteisöihin sekä 
sosiaalisen median alustoille, harrasteryhmiin ja työyhteisöihin tai keskinäisen 
tuen ryhmiin, sosiaalisiin liikkeisiin ja järjestöihin. Vaikka yksinäisyyden on 
todettu nousevan yhä merkittävämmäksi ongelmaksi (Saari 2016), niin tuskin 
kukaan elää vailla mitään yhteisöllisiä kiinnikkeitä. 

Ihmiset hakeutuvat omaehtoisesti sosiaalisiin suhteisiin toistensa kanssa, 
mikä osaltaan rakentaa sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalisen kanssakäymisen 
korvaamattomuuteen elämän arjessa herätään tyypillisesti kriisitilanteiden 
yhteydessä. Niin tapahtui myös juuri eletyn pandemian poikkeusaikana, kun 
kontakteja toisiin ihmisiin suositeltiin vältettävän tartuntariskin vuoksi ja lähes 
kaikki ihmisten tavanomaisista toimintapaikoista suljettiin. Voimakas terveydel-
linen uhka nosti uudella tapaa näkyviin ihmisen erityisesti sosiaalisena toimijana, 
jonka hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää monimuotoista vuorovaikutusta ja 
yhteisöllisyyttä toisten ihmisten kanssa. Hoitoyksiköissä olevien ikääntyneiden 
kohdalla korostettiin oikeutta omaisten tapaamiseen ihmisen perusoikeuksiin 
sisältyvänä elämisen kivijalkana. Poikkeusajan arvioitiin tuottavan myös pit-
käkestoisia sosiaalisia seurauksia, kuten eriarvoisuuden kasvua, toimeentulon 
ongelmia, nuorten putoamista pois koulusta, perhesuhteiden kriisiytymistä tai 
mielenterveys- ja päihdeongelmia, vaikka terveysuhka itsessään aikanaan ohite-
taan. Pandemia teki monin tavoin sosiaalisen elämänpiirin ja yhteiskunnalliset 
suhteet näkyviksi. 

Sosiaalinen on yhteiskunnallisen lisäksi vahvasti myös yksityiseen elämän-
piiriin kuuluvaa, ei vain julkista politiikkaa, mikä on tarpeen muistaa sosiaalisen 
moninaisuutta paikannettaessa. Elämän arjessa sosiaalinen saa aikaisempien 
ulottuvuuksien rinnalle uusia muotoja. Esimerkiksi uudet yhteisöt ovat kasvok-
kaisen kanssakäymisen ohella yhä useammin virtuaalisia sosiaalisen median 
vuorovaikutusryhmiä. Ne kykenevät ylittämään etäisyyksiä ja aikaa sekä yhdis-
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tämään samanaikaisesti myös ison määrän ihmisiä. Samalla ne muistuttavat 
sosiaalisten ulottuvuuksien moninaisuudesta. 

Uudet kanssakäymisen muodot kuvaavat osaltaan yhteisöllisyyden elinvoi-
maa ja muuntuvuutta. Erilainen uusyhteisöllisyys näyttää olevan ihmisten vuo-
rovaikutuksen kasvava toiminta-alue. (Väyrynen ym. 2015.) Myös osallisuuden 
ja yhteisöissä vaikuttamisen merkitystä korostetaan aiempaa voimakkaammin 
ihmisten yhteiskuntasuhteissa. Yhteisöllisyyden mahdollisuuksia tuetaan lisäksi 
osana ammatillista auttamistyötä erilaisin yhteisösosiaalityön muodoin (esim. 
Roivainen ym. 2008). Yhteisöllisyyden vahvistumiseen viittaa se, että yhteisöissä 
toimimisen ja sen myötä uudenlaisen yhteisöllisen vastuun kantamisen usko-
taan lisääntyneen.  

Järjestäytynyttä yhteisöllisyyttä edustaa monimuotoinen ja laaja kansalais-
toiminta. Se tukee aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta, lisää sosiaalista pää-
omaa ja kanavoi merkittävästi ihmisten keskinäistä yhteisöllisyyttä. Suomea on 
luonnehdittu järjestöjen maaksi: yhdistysrekisterissä on yli 100 000 yhdistystä ja 
väestöstä noin 75 prosenttia on mukana jossakin yhdistyksessä, moni on saman-
aikaisesti useamman yhdistyksen jäsen ja 40 prosenttia suomalaisista osallistuu 
niiden vapaaehtoistoimintaan (SOSTE 2020a). Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on 
noin 10  000, ja niiden vapaaehtoisina toimii arvion mukaan puoli miljoonaa 
kansalaista (SOSTE 2020b). Kansalaisjärjestöjen toiminta on keskeinen ihmisten 
sosiaalisen yhteenliittymisen areena, joka tarjoaa sosiaalisia suhteita, osallistu-
mista, vertaisuutta ja vapaaehtoistoimintaa sekä yhteisten etujen ajamista. Niillä 
on tärkeä rooli myös sosiaaliseen hyvinvointipolitiikkaan vaikuttamisessa.

Näitä sosiaalisten ilmiöiden valtavirtoja vasten on paradoksaalista, että 
sosiaalisen käsitteellä on yhteiskunnallisissa keskusteluissa ollut heikko 
kaiku. Lukuisat tekijät puhuvat sen puolesta, että sosiaalinen on jo noussut ja 
vahvistuu edelleen. Olga Tokarczukin (2004, 288) aiemmin esitettyä sitaattia 
hyödyntäen voi todeta sosiaalisen olevan sellainen sana, joka ei koskaan 
kuole, sillä on kyky aktivoida itsessään aina uusia merkityksiä. Sitä nostavat 
esimerkiksi paikallisten yhteistyön muotojen lisääntyminen, työn uudelleen 
järjestyminen yhteistoiminnallisina ja verkostollisina suhteina, uusyhteisöl-
lisyyden uudenlainen rakentuminen, sosiaalisen median laajeneminen ja 
vapaaehtoistoiminnan uusi viriäminen. Sosiaalisen pääoman arvo terveyden 
ja toimintakyvyn vahvistajana tunnistetaan yhä selvemmin. Lisäksi osalli-
suuden vaade on esillä kaikkialla yhteiskunnassa, ja sen toteutuminen on 
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sosiaalinen prosessi. On nähtävissä, että uusi suuri kertomus on rakenteilla 
ja se rakentuu sosiaalisesti.

Kaikkiaan yhteiskuntamme erilaisine toimintoineen on monimuotoinen ja 
monimutkainen järjestelmien kokonaisuus. Sitä voidaan kutsua muuttuvaksi 
keskinäisten suhteiden ja riippuvuuksien yhteiskunnaksi, jossa eri toimintau-
lottuvuudet ovat vahvasti kietoutuneet toisiinsa. Sosiaalisuus on sen keskeinen 
perusmekanismi, joka ilmenee niin yksittäisen ihmisen sidoksissa toimintaym-
päristöönsä ja ihmisten muodostamien ryhmien ja yhteisöjen toiminnassa kuin 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteiskun-
nallisen politiikan päätöksenteossa. •
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Aulikki Kananoja

Epilogi

P rologissa esitin olettamuksen, että sosiaalialan ja sosiaalityön 
uudistumisen katalysaattorina ei ole vain suomalaisen sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakenteellinen reformi, vaan myös 
globaalit prosessit: ilmastonmuutos, pandemiat, talouden 
ylikansallistuminen, väestön vanheneminen, maanosien väliset 
ja sisäiset väestövirrat, kaupungistuminen, digitalisaatio ja 

monet muut kulttuuriset muutossuunnat. Tässä aineistossa ei ollut mahdollista 
tarkastella uudistumisen taustaa näin laajasti. Globaaleista kehitystrendeistä 
esillä ovat digitalisaatio ja vuoden 2019 lopulta ympäri maailmaa leviämään 
lähtenyt koronaviruspandemia. Muilta osin hallitsevat kotimaiset katalysaattorit 
ja kehityssuunnat.

Näistä lähtökohdista epilogia ohjaa emerita professori Mirja Satkan artik-
kelissaan esittämä tietokäytäntöjen ydintehtävä: ”Tietokäytännöt osoittavat, 
mitkä tiedonintressit ja millainen tiedonhalu toimijoita ohjaavat.” Minkälaiset 
tiedonintressit näyttävät tämän teoksen perusteella ohjaavan sosiaalialan ja 
erityisesti sosiaalityön uudistajia? Mihin alan tiedonhalu kohdistuu? Erilaisista 
lähtökohdista teemaa tarkastelevat esitykset antaisivat mahdollisuuden monen-
laisiin johtopäätöksiin. Seuraava koonti on syytä ymmärtää vain yhden henkilön 
näkökulmana.

***
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus eli sote-uudistus on lähivuosina 
sosiaalityön käytäntöihin, tietopohjaan ja alan koulutukseen konkreettisesti ja 
merkittävästi vaikuttava uudistus.

Väestötasolla tiedämme, että sosiaalisesti kuormittavat tekijät kietoutuvat 
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monin tavoin sairastamiseen ja kuntoutumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
yhteen sovittavassa rakenteessa on mahdollista havainnoida ja tutkia monitie-
teellisesti, miten väestötason yhteydet konkretisoituvat ihmisten elämässä ja 
perustason toiminnassa. Tarvitaan asiakaskohtaisesti räätälöityä yhteistyötä.

Kokemuksesta tiedämme, että sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen nivovia 
auttamisprosesseja ei saavuteta vain lainsäädännön eikä järjestelmätason ratkai-
suin. Asiakkaiden elämäntilanteet ja avun tarpeet eivät jäsenny organisaatiokaa-
vioiden polkuja pitkin. Tarvitaan erilaisten osaamisten yhdistämistä yhteisten 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tätä varten ammattilaisten, myös sosiaalityönte-
kijöiden ja heidän koulutuksensa on luotava uusia lähestymistapoja. Moniamma-
tillisissa tiimeissä oman osaamisen kirkastaminen sekä itselle että muille vaatii 
oman oppimisensa. Yhteistyötä koskeva tiedonintressi kohdistuu näin ollen eri 
tieteenaloja ja erilaisia osaamisia yhdistävien prosessien rakentamiseen, niiden 
esteiden ja edellytysten tunnistamiseen sekä yhteistyön vaikutusten arviointiin.

Uusi rakenne luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Ammatillinen kumppa-
nuus pitkälle professionaalistuneen ”vanhan” ammattikunnan kanssa voi toimia 
sosiaalityön sparraajana ja vahvistaa tutkimukseen ja toiminnan vaikutuksiin 
perustuvaa työorientaatiota. Lääketieteellisen tutkimuksen ja potilastyön tiivis 
liitto osoittaa suuntaa myös sosiaalityön tutkimuksessa vahvistuvalle käytäntö-
tutkimukselle – toki toiminnan sisällön erot huomioon ottaen. Pragmatismi tut-
kimuksen viitekehyksenä tuo tutkimuskenttään myös asiakkaiden osallisuutta ja 
heidän kokemustietoaan. Sosiaalityön ja sen tutkimuksen panos sote-prosessiin 
voi olla juuri asiakkaiden vahvistuva rooli niin käytännön työssä kuin sen kehit-
tämisessäkin. Sote-yhteistyön onnistuessa tämä lähestymistapa voi tuoda uusia 
aineksia myös terveydenhuollon potilassuhteisiin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattien erilainen tiedepohja ja erilainen kehitys-
historia ovat yhteistyön lähtökohta. Tästä huolimatta sosiaalityön medikalisoi-
tumisen riski tieteellisesti vahvan ja yhteiskunnallisesti arvostetun ammatin 
rinnalla on tunnistettava. Jos sosiaalityön osaamisen teoreettinen ja tutkimus-
pohja on riittävän vahva ja selkeä ja ammatin kehityshistoria hyvin hallussa, 
on helpompi rakentaa omaleimainen ammatillinen identiteetti ja suuntautua 
yhteistyöhön oman osaamisen vahvuudet ja rajoitukset tunnistaen.

Sote-uudistuksen tiedonintressi kohdistuu myös rakenteiden, kulttuurien 
ja ihmisten toiminnan muutosprosessien ymmärtämiseen ja ohjaamiseen. Tätä 
sosiaalityö tai sen koulutus eivät voi tehdä yksin. Siihen tarvitaan myös proses-
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sia ohjaavat päättäjät, viranomaiset ja muut keskeiset ammattilaiset ja heidän 
koulutuksensa. Olennaista on saada muutoksen läpiviemiseen ja seurantaan 
monialaisesti tutkittua tietoa. Sen tuottamiseen sosiaalityön tutkijoiden tulee 
antaa oma panoksensa.

Kokemukset sosiaalityön kyvystä vastata toimintaympäristön muutoksiin 
viittaavat eri suuntiin. Arvioinnit sosiaalityön käytäntöjen muutoksista koro-
naepidemiaan reagoitaessa antavat luottamusta alan ja ammatin muutosjousta-
vuuteen. Sen sijaan toimeentulotuen Kela-siirron arvioinnissa todettiin sinänsä 
perustellun, mutta järjestelmälähtöisen uudistuksen riittämätön voima saada 
aikaan muutoksia käytännön toiminnassa. Tämä on tärkeä viesti sote-uudistuk-
sen toteuttajille. Reformin johtajat, yhteistyön toteuttajat ja kouluttajat joutuvat 
uudessa tilanteessa arvioimaan, miten esimerkiksi vahvojen laki- ja hallintora-
kenteiden ohjaamasta sosiaalihuollosta kyetään siirtymään – asiakaslähtöisyyttä 
korostavien tavoitteiden mukaisesti – ihmisten tarpeisiin sekä moninaisiin ja 
muuttuviin elämäntilanteisiin sovitettuihin käytäntöihin ja räätälöityyn yhteis-
työhön terveydenhuollon kanssa. Tässä työssä tarvitaan tietoa ja taitoa ylittää 
monia kulttuurisia raja-aitoja.

***
Digitalisaation lupaavimmat tulevaisuuden visiot nousevat tekoälystä. Sosiaali-
työ on jo tehtävänsä perusteella tekemisissä moniulotteisten ja kompleksisten 
kokonaisuuksien kanssa. Työn keskeiset elementit – ihmiset ja elämäntilanteet 
– ovat ilmiöitä, joiden tiedollinen haltuunotto perinteisin tilastollisin taikka sek-
torikohtaisin tiedontuottamisen välinein on äärimmäisen vaikeaa. Myös näihin 
tekijöihin liittyvät kokemukselliset elementit asettavat perinteiset tietojärjes-
telmät koetukselle. Tekoäly sellaisena kuin sen tulevaisuuden mahdollisuudet 
tänään nähdään, tuo ratkaisuja juuri moniulotteisten ja monimutkaisten ilmi-
öiden tiedolliseen valjastamiseen. Esimerkiksi huono-osaisuuden kasautuminen 
taikka ylisukupolviset sosiaalisen perimän ketjut voivat tekoälyn antamin rat-
kaisuin jäsentyä alan toimijoille käsiteltävissä oleviksi kysymyksiksi. Olennaista 
on se, mihin kysymyksiin sosiaalialan ja sosiaalityön tiedonintressi tekoälyn 
antamien mahdollisuuksien maailmassa kohdistuu.

Tekoälyn välittömiä vaikutuksia ihmisten elämään, väestöryhmien suhteisiin 
ja yhteiskuntien toimintaan ei tässä yhteydessä ole mahdollista ennustaa. Sen 
sijaan sosiaalityön tietopohjan monialaisuuteen ja sosiaalihuollon organisaatioi-
den suunnitteluun ja seurantaan tekoäly avaa huikeita näkymiä. 
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Modernien tietojärjestelmien sisäänajo sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
on ajankohtainen kysymys ja herättää paljon keskustelua, myös kritiikkiä. 
Sosiaalihuollon toimintatilastot ovat näihin saakka perustuneet paljolti 
toteutuneisiin toimenpiteisiin ja suoritteisiin sekä kustannuksiin. Sen sijaan 
eri väestöryhmien tarpeita jäsentäviä tilastoja on niukasti, ja ne vaihtelevat 
sisällöltään ja tarkkuusasteeltaan. Vaikuttavuuden tarve- ja asiakasryh-
mäkohtaista tilastointia ei sosiaalihuollossa ole juuri lainkaan. Ero tervey-
denhuoltoon on merkittävä. Uudet tietojärjestelmät tuovat sosiaalihuollon 
tilastointiin yhdenmukaisuutta ja jäsennystä. Kehitystarve ja tiedonintressi 
sosiaalihuollossa kohdistuu tässä vaiheessa tarvittavien tietosisältöjen raken-
tamiseen niin, että ne antavat luotettavan pohjan toiminnan suunnittelulle, 
arvioinnille ja kehittämiselle ja siten edistävät toiminnan perimmäisen tar-
koituksen toteutumista.

Digitaaliset asiointimahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet myös 
sosiaalihuollossa. Digi-asioinnissa ovat myös digitaalisuuden suurimmat riskit 
ja ongelmat. Kaikilla ihmisillä ei ole yhtäläisiä edellytyksiä hyötyä digitaalisista 
tiedon hankinnan ja asioinnin mahdollisuuksista. Suuri riskiryhmä ovat vanhat 
ihmiset, jotka eivät ole kasvaneet digitaalisten yhteyksien maailmassa. Mutta 
myöskään monet heikosti koulutetut tai yhteiskunnan syrjityt ryhmät eivät 
kenties koskaan opi tai totu käyttämään digitaalisia välineitä ja pysty hyötymään 
niiden antamista mahdollisuuksista. Sosiaalityön erityinen vastuu on pitää 
näkyvissä digitalisaation ja muidenkin teknologian tuomien muutosten syrjiviä 
vaikutuksia. Tämä on ammatin eettisesti tärkeä tehtävä. Digitalisoitumisen riskit 
liittyvät myös tietoturvaan, jota tässä teoksessa vain sivutaan. 

***
Osallisuus ja erityisesti sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden osallisuus niin 
työn käytännöissä kuin kehittämisessäkin on viime vuosina saanut kasvavaa 
huomiota ja synnyttänyt uusia toimintatapoja. Osallisuuden vahvistaminen sisäl-
tyy myös sote-uudistuksen tavoitteisiin. Aineisto tarjoaa lupaavia esimerkkejä 
asiakkaiden ja asiakasryhmien mukaan ottamisesta toiminnan kehittämiseen. 

Osallisuutta vahvistavat interventiot niin yksilö- kuin yhteisötasolla sopivat 
sosiaalityön arvopohjaan. Ne tekevät sosiaalityön profession luonteessa eroa 
elitistiseen, asiakkaita ”ylhäältä” lähestyvään asiantuntemukseen. Asiakkaiden 
osallisuus elämäntilanteidensa vaatimassa muutostyössä demonstroi sosiaali-



· 295 · S o s i a a l i a l a  u u d i s t u u

työlle ominaista yhteisen työskentelyn tapaa. Viranomaiskulttuurin leimaamassa 
toiminnassa tämä edellyttää osallistujien positioiden uutta määrittelyä. Koska 
kysymys on toimintakulttuurien muutoksesta, tarvitaan aikaa ja oppimista niin 
ammattilaisilta kuin palvelujen käyttäjiltäkin. Tässä on tarve muutostyötä kos-
kevalle tiedolle.

Kansalaisten esteetön osallisuus sekä yhteiskunnan toimintaan että omaa 
elämääsä koskeviin ratkaisuihin on pohjimmiltaan demokraattisen yhteiskun-
nan keskeinen tavoite ja edellytys. Se koskee sosiaalihuollon asiakkaiden ohella 
kaikkia kansalaisia. Parhaimmillaan laaja osallisuus voi toimia yhteiskunnan 
polarisoitumisen vastavoimana. Yhteisö- ja yhdyskuntatyö on kuulunut sosiaa-
lityön menetelmiin sen varhaisista vaiheista, aina Jane Addamsin Hull Housesta 
alkaen. Sen yleisyys, esimerkiksi setlementtityö, on Suomessakin vaihdellut 
riippuen yhdyskuntien ja asuinalueiden kehitysvaiheesta ja väestön tarpeista.

Osallisuutta toteuttavan orientaation tulisi sisältyä sosiaalityön koulutukseen 
vahvana sisältönä ja olla osa ammatillisen identiteetin rakentamista. Prosessi 
tarvitsee tuekseen tutkimusta ja arviointia, jotta voidaan tunnistaa osallisuuden 
onnistumisen esteitä ja edellytyksiä. Ryhmämuotoiset osallistumiset edellyttävät 
sosiaalityön menetelmäarsenaaliin perinteisesti kuuluneen ryhmätyön nykyistä 
määrätietoisempaa opetusta.

Myös osallisuuden edistämisessä on riskejä. Hyvin koulutetut, pärjäävät ja 
sosiaalisesti taitavat ihmiset voivat vallata osallisuuden areenoita ja aiheuttaa 
siten osallisuuden polarisoitumista, mikä lisää väestöryhmien tai kansalaisten 
eriarvoistumista. Sosiaalityön tehtävänä on varmistaa, että myös heikoilla, 
syrjään jäävillä ja ongelmien kuormittamilla ihmisillä on heille soveltuvia osalli-
suuden ja yhteenkuuluvaisuuden areenoita. Tässä Jane Addams on erinomainen 
esikuva.

***
Sanat ja käsitteet ovat sosiaalityön keskeisiä työvälineitä. Asiakastyössä puhutut 
sanat ovat tärkeitä, ja järjestelmien tasolla ja tutkimustyössä tarvitaan selkeitä 
käsitteitä. Käsite ”sosiaalinen” on monitulkintainen ja liittyy sekä ihmisten elä-
mään – esimerkiksi sosiaaliset suhteet, sosiaaliset ongelmat – että palvelujärjes-
telmään – esimerkiksi sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, sosiaalityö, sosiaaliohjaus. 
Sosiaalipolitiikka järjestelmäkäsitteenä on joutunut uuteen tilanteeseen, kun 
hyvinvointipolitiikka on vallannut piiriinsä aiemmin sosiaalipolitiikan osaksi 
luettuja palvelusektoreita.  Nyt tarvitaan perusteellinen käsiteanalyysi sosiaa-
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lipolitiikan ja hyvinvointipolitiikan käsitteistä ja ”yhteiskuntasopimus” siitä, 
miten käsite sosiaalinen asettuu hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan 
sisään ja suhteessa siihen.

***
Eettisesti ja sosiaalisesti kestävä sosiaalipolitiikka perustuu arvojen antamalle 
kivijalalle. On mielenkiintoista, että esityksissä viitataan sosiaalityön kahteen 
keskeiseen klassikkoon – Jane Addamsiin  ja Mary Richmondiin. Tulkitsen 
tämän signaalina palaamisesta ammatin juurille, sen kantaviin arvoihin ja nii-
den pohjalle rakentuviin, yhteiskuntien muutosta kestäviin lähestymistapoihin. 
Vaikka Addams ja Richmond edustavat pinnalta katsoen erilaista lähestymistä 
tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseen, kummankin toiminta osoittaa vahvaa 
sitoutumista jokaisen ihmisen ihmisarvoon, käsitykseen ihmisestä sosiaalisena 
ja autonomisena olentona. Työ ei kohdistunut vain yksilöihin, vaan myös 
olosuhteisiin. Molemmat klassikot näkivät tiedon ja tieteellisen tutkimuksen 
merkityksen ammatillisen työn pohjana ja sen kehittymisen varmistajana. 

Tiedonintressin näkökulmasta klassikkojen palaaminen ajankohtaiseen 
keskusteluun osoittaa, että sosiaalityön varhaisilla kehittäjillä on vielä paljon 
annettavaa myös tämän päivän suomalaiseen sosiaalityöhön sen rakentaessa 
tietään muuttuvan maailman ja uudistuvien rakenteiden ympäristöön. •
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