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Lukijalle

T
ämä Tutkiva sosiaalityö -julkaisu nostaa esiin viime-
aikaisesta sosiaalityön tutkimuksesta kuusi teemaa 
– sosiaalialan, sosiaalityöntekijyyden, tieteidenvälisyyden, 
kansainvälisyyden, innovaatiot ja informaatioteknologian. 

Teemoja yhdistää kysymys sosiaalityön tulevaisuudesta.
Ensimmäisessä artikkelissa Tarja Kemppainen, Mikko Mänty-

saari ja Anneli Pohjola analysoivat ja ennakoivat sosiaalialan ja 
sosiaalityön osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeita vuoteen 
2015. Jatkoa pohdinnoille tarjoavat havainnot lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden työssä pysymisestä ja työstä lähtemi-
sestä. Kari Matelan mukaan palkkaus nousee merkittäväksi 
työstä lähtemiseen vaikuttavaksi tekijäksi.

Toisen keskustelun sosiaalityön viimeaikaiseen tutkimuk-
seen tuovat tieteiden välisyys ja kansainvälisyys. Juha Perttula purkaa artikke-
lissaan objektiivisuuden ja subjektiivisuuden kysymyksiä suhteessa kokemuksen 
tutkimiseen ja tuo esiin sosiaalityön mahdollisuuksia kokemusta tutkivana tieteen-
alana. Teksti havainnollistaa, miten samankaltaisia taitoja kokemuksen tutkiminen 
ja arjen sosiaalityö tarvitsevat. Maija Jäppinen esittelee vuoden 2007 pro gradu -pal-
kinnon saanutta tutkimustaan, joka käsittelee parisuhdeväkivallan vastaista työtä 
udmurtialaisessa naisten kriisikeskuksessa. Tekstistä välittyy tarve sosiaalityön 
tutkimuksen kansainvälistymiseen, mutta myös kulttuurien välisen vuorovaikutuksen 
tunnistamiseen paikallisissa konteksteissa.

Kolmas näkökulma avaa sosiaalityön tulevaisuuden innovaatioita. Aulikki 
Kananoja jäsentää artikkelissaan sosiaalityön toimintaympäristön 
lähivuosikymmenten muutoksia ja esittää olettamuksia sosiaa-
lityön tehtäväkenttään. Teksti havainnollistaa innovaatioiden 
mahdollisuuksien moniulotteisuutta. Esimerkin tulevaisuuden 
innovaatioista tarjoaa puolestaan Marja Salo-Laakan ja Jukka 
Sankalan artikkeli informaatioteknologian mahdollisuuksista.

Rovaniemellä kesäkuussa 2007
toimittajat
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1. Sosiaalialan osaajat 2015 -raporttia ovat meidän lisäksemme olleet kirjoittamassa Matti Vuorensyrjä 
Jyväskylän yliopistosta ja Merja Borgman Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Vuorensyrjän tutkimus-
kohteena oli toisen asteen ammatillinen koulutus eli lähihoitajakoulutus ja Borgmanilla sosiaalialan 
ammattikorkeakoulutus eli sosionomi (AMK) -koulutus.

Sosiaalityö vuonna 20�5

Artikkeli pohjautuu Sosiaalialan osaamis-, työ-
voima- ja koulutustarpeiden ennakointihank-
keen (SOTENNA) loppuraporttiin (Vuorensyrjä 
ym. 2006)1. Keskitymme tekstissämme erityi-
sesti sosiaalityön ja sen koulutuksen enna-
kointikysymyksiin osana sosiaalialan kehitystä. 
Aluksi kuvaamme yhteiskunnallista muutosta 
ja sen vaikutuksia sosiaalialan työvoiman en-
nakointiin. Sen jälkeen esittelemme lyhyesti 
sosiaalityöntekijöitä koskevia tutkimustuloksia 
sekä sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen 
keskeisiä määrällisiä ja laadullisia tuloksia.

Sosiaalityön alueella on viimeisen kym-
menen vuoden aikana tapahtunut useita 
merkittäviä uudistuksia sekä koulutuksen 
että ammatillisen sosiaalityön kehittämisessä 
alkaen Aulikki Kananojan selvityshenkilöra-
portista (1997) Murros on mahdollisuus. Vuotta 
myöhemmin ilmestyi Anneli Pohjolan (1998) 
opetusministeriön selvityshenkilönä tekemä 
esitys sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen 
kehittämisestä. Sosiaalihuollon tehtävä- ja am-
mattirakennetta tarkastellut STEAM-projekti 
päättyi vuonna 2004. Se sisälsi ensimmäisen 
empiirisiin aineistoihin pohjautuvan analyysin 
sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK) 
työnjaosta ja osaamisalueista käytännön työs-
sä (Horsma 2004). Samana vuonna valmistui 
Korkeakoulujen arviointineuvoston asettaman 
arviointiryhmän yhdessä työelämän kanssa 
laatima arviointi yliopistojen sosiaalityön ja 

ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulu-
tuksista (Murto ym. 2004).

Seuraavana vuonna Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asettama Sosiaalityön neuvottelukun-
ta julkaisi toimenpideohjelman, jossa linjataan 
sosiaalityötä hyvinvointipolitiikan välineenä 
vuoteen 2015 saakka (Karjalainen & Sarvimäki 
2005). Kuluvana vuonna on julkaistu Sosiaali- ja 
terveysministeriön sosiaalihuollon ammatilli-
sen henkilöstön tehtävärakennetta selvittäneen 
asiantuntijaryhmän suositus (Sarvimäki & 
Siltaniemi 2007). Opetusministeriö on kutsunut 
Aulikki Kananojan puheenjohtajaksi ryhmään, 
jonka tavoitteena on tarkastella sosiaalialan 
koulutusta ja tutkimusta yliopistoissa ja am-
mattikorkeakouluissa sekä tuottaa ehdotuksia 
siitä, miten koulutus ja tutkimus tulee järjestää 
ja mitoittaa. 

Voidaan sanoa, että sosiaalityön koulutus 
on ollut hyvässä myötätuulessa jo lähes kym-
menen vuotta. Sosiaalityö-oppiaine vakiintui 
omaksi pääaineekseen vuonna 1994, valtakun-
nallinen tutkijakoulu aloitti toimintansa vuotta 
myöhemmin ja vuonna 2000 alkoi lisensiaatin 
tutkinnon tuottava sosiaalityön ammatillinen 
erikoistumiskoulutus SOSNETin toteuttamana. 
Sosiaalityön perus- ja erikoistumiskoulutuk-
sesta säädettiin asetustasoisesti vuosituhan-
nen taitteessa ja säädökset siirtyivät uuteen 
yliopistoasetukseen vuonna 2005. Koulutus 
määriteltiin kuuden nimetyn yliopiston vastuul-
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le (Opetusministeriön asetus…568/2005, 5 §). 
Työelämän alueella muutokset eivät ole olleet 
yhtä ripeitä, mutta elokuussa 2005 saatu uusi 
laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuuksista (L272/2005) oli merkittävä 
työvoitto usean vuoden ponnisteluille.

Yhteiskunnallinen muutos ja 
sosiaalialan työvoiman ennakointia
SOTENNA-hankkeessa käytettiin kahdentyyp-
pisiä menetelmiä ja aineistoja: (1) Empiirisiä 
menetelmiä ja aineistoja, joita olivat kyselytut-
kimukset sosiaalityöntekijöille, sosionomeille 
(AMK) ja lähihoitajille. Lisäksi työssäkäyntiti-
lastosta tehtiin 20 prosentin otos työikäisestä 
eli 15–74-vuotiaasta väestöstä. (2) Ennakointi-
menetelmiä ja aineistoja, joita olivat asiantun-
tijahaastattelut, delfitutkimus ja ennakkosarjat 
(muun muassa eläkepoistuma ja kuolleisuus-
poistuma). Ennakointimenetelmänä käytettiin 
pääasiassa työvoiman ennakointimenetelmää. 
SOTENNA:n tulosten kannalta keskeisten 
peruslaskelmien laatimisesta vastasi Matti 
Vuorensyrjä.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pe-
rusta on universaaleissa, kaikille kansalaisille 
yhdenvertaisesti ja samanlaatuisina tarjot-
tavissa palveluissa. Sosiaalialalle koulutettu 
työvoima on keskeinen tekijä pohdittaessa 
koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta. 
Nämä palvelut ovat työvoimaintensiivisiä. Niitä 
ei ole, ellei ole sitä perushoidon ja perushoivan 
työvoimaa, joka ne tuottaa.

Sosiaaliala on tärkeä työllistäjä, sillä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut työllis-
tävät yhdessä yli 14,4 prosenttia työllisestä 
työvoimasta, eli noin 324 000 työntekijää. 
Sosiaalipalvelujen toimialalla työskentelee yli 
7 prosenttia työllisestä työvoimasta (vuoden 
2003 tilanne). Nuorisoikäluokkien supistuessa 
kilpailu hyvästä työvoimasta kiihtyy. Miten käy 
sosiaalialan tässä kilpailussa?

Sosiaalialan koulutus- ja työvoimatarpeiden 
muutoksen taustalla ovat koko maata ja sen 
väestöä koskevat muutokset. Väestörakenne 
muuttuu niin, että vuonna 2030 yli 74-vuotiaita 

on 13,8 prosenttia suomalaisista (noin joka 
seitsemäs). Samaan aikaan nuorisoikäluokan 
(15–19-vuotiaat) koko supistuu tämänhetkises-
tä 65 010 henkilöstä 59 670 henkeen (vuonna 
2015). Kun siis sosiaalipalveluja tarvitsevien 
määrä kasvaa voimakkaasti, tapahtuu samaan 
aikaan nuorisoikäluokkien supistumista, joka 
vähentää sosiaalialan koulutukseen hakeutu-
vien määrää, vaikka sosiaalialan suhteellinen 
suosio nuorison keskuudessa säilyisikin. So-
siaalialan imagon säilyttäminen vetovoimai-
sena on erittäin tärkeää.

SOTENNA:n yksi keskeinen johtopäätös on, 
että sosiaalialan tulevien työvoimatarpeiden 
tyydyttämiseksi tehtävien päätösten suhteen 
ei ole varaa viivytellä, ja toisaalta nykyhetkel-
lä tehtävillä päätöksillä on kauaskantoiset 
seuraukset. Erityisesti yliopistokoulutuksen 
kohdalla ennakoinnin koko sykli on pitkä. 
Vuonna 2007 opintonsa aloittavista ensimmäi-
set valmistuvat vuonna 2011, suurin osa vasta 
seuraavina vuosina. Ensimmäiset heistä jäävät 
vanhuuseläkkeelle ehkä 2030-luvulla, suurin 
osa kuitenkin 2040-luvulla.

Koulutus- ja työvoimatarpeiden enna-
kointi perustuu aina joukkoon olettamuksia. 
SOTENNA:n perustana on olettamus siitä, että 
taloudellinen kasvu jatkuu verrattain vakaana, 
mutta hidastuu jonkin verran ennakointijakson 
loppua kohti. Työvoima alkaa supistua, työllinen 
työvoima kuitenkin hitaammin kuin työtön työ-
voima. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työllisen 
työvoiman osuus koko työllisestä työvoimasta 
kasvaa. Muita SOTENNA:n perusolettamuksia 
tulevaisuudessa tapahtuvasta kehityksestä 
ovat, että koulutustaso sosiaalipalvelujen toi-
mialalla kasvaa. Ennakkosarjojen perustalta 
voidaan päätellä, että eläkepoistuma kiihtyy 
ennakointijakson kuluessa voimakkaasti. Myös 
ikääntyneimmän väestönosan osuus koko  
väestöstä kasvaa. Kasvu alkaa kuitenkin kiihtyä 
vasta ennakointijakson jälkeen. 

Työvoiman ennakointimenetelmän mukai-
nen peruslaskelma tuotti seuraavankaltaisen 
tuloksen: Jos ennakointijakson 2004–2015 
kysyntä jaetaan keskimääräiseksi vuosikysyn-
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näksi eri tutkintoryhmissä, tarvitaan työlliseen 
työvoimaan vuosittain 3 859 lähihoitajatutkin-
non suorittanutta henkilöä, 1 118 sosionomi 
(AMK) -tutkinnon suorittanutta henkilöä ja 345 
sosiaalitieteissä ylemmän korkeakoulututkin-
non (YTM, VTM) suorittanutta henkilöä. Koska 
työssäkäyntitilasto ei tunne sosiaalityöntekijöi-
tä ammattiryhmänä tai tutkintonimikkeenä, piti 
peruslaskelma sosiaalityöntekijöiden kohdalla 
rakentaa yhdistelemällä kunnallisen henkilöre-
kisterin ja työssäkäyntitilaston otoksen tietoja. 
Saamamme tuloksen mukaan Kunnallisen 
henkilörekisteriin kuuluvien sosiaalityönte-
kijöiden ammattiryhmälle vastaavalla tavalla 
laskettu keskimääräinen vuosikysyntä on 206 
henkilöä. Muun kuin sosiaalialan koulutuksen 
saaneiden osuus sosiaalialan henkilöstöstä 
laskee tulevina vuosina ollen vuonna 2015 
”vain” noin 57 prosenttia.

Sosiaalityöntekijöitä koskevia 
tutkimustuloksia 
Sosiaalityöntekijöiden määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa, vaan eri lähteiden luvut vaihtelevat 
suuresti. Valtakunnalliset tilastot eivät tuota 
tietoa sosiaalityön koulutuksen suorittanei-
den määrästä eikä myöskään ammatissa 
toimivista sosiaalityöntekijöistä. Sosiaalityön 
oppiaineessa suoritettu maisteritutkinto (YTM, 
VTM) tilastoidaan sosiaalitieteiden ylempi-
en korkeakoulututkintojen kanssa samaan 
luokkaan, johon kuuluvat myös sosiologiasta, 
sosiaalipsykologiasta ja sosiaalipolitiikasta 
valmistuneet. Sosiaalihuoltajat tilastoidaan 
omana ryhmänä, vaikka heitä ei ole koulutettu 
enää 1980-luvun jälkeen.

Sosiaalityön neuvottelukunnan toimenpi-
deohjelman (Karjalainen & Sarvimäki 2005, 
17) mukaan kuntien ja kuntayhtymien palve-
luksessa oli 4 970 sosiaalityöntekijää vuonna 
2003 (aineistona Kunnallinen henkilörekisteri). 
Kuntien eläkevakuutuksen tilastojen mukaan 
sosiaalityöntekijöiden määrä julkisella sekto-
rilla oli vuonna 2000 noin 8 500. Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 
ry:n jäsenenä on noin 5 000 sosiaalityöntekijää 

ja ammattijärjestön arvio järjestäytymisas-
teesta on 86 prosenttia. SOTENNA-hankkeen 
laskelmien pohjalta arvio kuntien ja valtion 
palveluksesta olevista sosiaalityöntekijöistä 
on 6 238.

Sosiaalityöntekijöiden työmarkkina-asema 
on erittäin hyvä, sillä pätevistä sosiaalityönteki-
jöistä on ollut pula jo vuosikymmeniä (Vuorikos-
ki 1999). SOTENNA-tutkimuksen vuonna 2004 
toteuttaman sosionomi (AMK) ja sosiaalityön-
tekijäkyselyn perusteella sosiaalityöntekijöistä 
95 prosenttia on työllisessä työvoimassa, 1 
prosentti työttömänä ja 4 prosenttia työvoiman 
ulkopuolella muusta syystä. Työvoimapulaa on 
erityisesti Etelä- ja Itä-Suomessa sekä Pohjan-
maalla. Sosiaalityöntekijöiden omien arvioiden 
mukaan vuonna 2009 heistä on nykyistä vastaa-
vassa työssä 66 prosenttia, eläkkeellä 13 pro-
senttia, haastavammassa työssä 13 prosenttia 
ja jossakin muualla 8 prosenttia.

Työvoimapulan seuraukset näkyvät kentällä 
toimivien sosiaalityöntekijöiden työssä. Avoimi-
na olevia virkoja jätetään pätevien hakijoiden 
puuttuessa täyttämättä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että muiden työntekijöiden työmäärä kasvaa, 
sillä lakisääteiset sosiaalihuollon tehtävät on 
jonkun hoidettava. Pätevien ja kokeneiden työn-
tekijöiden ylityöllistäminen pakottaa työntekijät 
etsimään vähemmän stressaavia työtehtäviä, 
”pelastautumaan” liian kuormittavasta so-
siaalityöstä. Työmäärää lisäävät osaltaan myös 
epäpätevät sijaiset, jotka tarvitsevat enemmän 
ohjeistusta kuin pätevät. Ongelmallista on 
myös sijaisten suuri vaihtuvuus. Näiden seu-
rausten lopullinen häviäjä on kuitenkin asiakas. 
Riittämätön, vaihtuva ja epäpätevä sosiaalityön 
henkilöstö ei voi turvata sosiaalityön osaamista 
ja palveluiden laatua.

Hieman yli puolet (55 prosenttia) kyselyyn 
vastanneista sosiaalityöntekijöistä hakeutuisi 
uudelleen alalle, jos saisi tehdä koulutus- ja 
ammattivalintansa nykyisillä tiedoilla. Heistä 
sosiaalityö on mielenkiintoista, vaihtelevaa 
ja antoisaa työtä. Lähes 40 prosenttia so-
siaalityöntekijöistä ei valitsisi sosiaalialaa ja 6 
prosenttia vastaajista ei osaa sanoa kantaansa. 
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Avovastausten analyysi tuotti katkeroitunutta 
puhetta sosiaalityöntekijöiden huonosta palk-
kauksesta, suuresta työmäärästä ja heikosta 
työn arvostuksesta. Kuvaukset päätyivät usein 
siitäkin huolimatta toteamukseen, että ”so-
siaaliala on kuitenkin oikeastaan ainoa oikea 
ala minulle”.

Sosiaalityöntekijöiden perustelut alan 
vaihdolle pohjautuvat käytettävissä olevien 
resurssien puutteeseen (raha, henkilökunta), 
työn sisällöllisiin kysymyksiin (työtehtävien 
epätarkoituksenmukaisuus, suuri työmää-
rä), työnjohdollisiin kysymyksiin (esimiesten 
heikko sosiaalityön tuntemus ja tuen puute, 
päätösvallan puuttuminen, jatkuvat organisaa-
tiouudistukset) sekä henkilökohtaisiin peruste-
luihin (huono palkka, heikot uralla etenemisen 
mahdollisuudet). Työn reunaehtoihin liittyvien 
ongelmien lisäksi sosiaalityöntekijät kokivat 
ongelmana sosiaalityön eettisten ja moraa-
listen tavoitteiden ristiriitaisuuden suhteessa 
työnantajan tavoitteisiin. Asiakkaiden auttami-
nen ja oikeiden palveluiden tarjoaminen ei aina 
ole mahdollista taloudellisten reunaehtojen ja 
liian vähäisten työntekijämäärien puitteissa.

Sosiaalityöntekijät ennakoivat, että vuonna 
2015 tarvitaan uusia innovatiivisia avauksia 
asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tu-
levaisuudessa asiakkaiden moniongelmaisuus 
lisääntyy ja vaikeutuu, koska useiden kohdalla 
ongelmat ovat kasautuneet ja jatkuneet pit-
kään, jopa sukupolvelta toiselle. Ongelmien 
ratkaiseminen vaatii paneutuvaa ja kokonais-
valtaista sosiaalityötä, johon vain harvoissa 
erityispisteissä on tällä hetkellä mahdollisuus. 
Syrjäytymiskehityksen pysähdyttämiseksi 
tarvitaan uusia työmuotoja ja menetelmiä. 
Sosiaalityöntekijän ja sosionomin (AMK) pari-
työskentelyä tulee edelleen kehittää ja miettiä 
uusia ratkaisuja työn jakamiseen ammattien 
tuottamien osaamisten lähtökohdista.

Sosiaalityöntekijöitä koskevien tulosten 
perusteella näyttää siltä, että osa sosiaalityön-
tekijöitä on selvästi työuupuneita, väsyneitä ja 
työhönsä ”leipääntyneitä”. Heidän kohdallaan 
ei voi olla miettimättä, miten työntekijä jaksaa 

auttaa muita, kun hän ei itsekään voi hyvin. 
Suurin osa sosiaalityöntekijöistä on kuitenkin 
motivoitunut tekemään sosiaalityötä ja jaksaa 
innostua asiakkaista sekä sosiaalityön kehit-
tämisestä. Sosiaalityön ongelma ei näyttäisi 
olevan alan kiinnostavuudessa tai koulutuksen 
tuottamassa osaamisessa, vaan työelämässä 
kohdattavissa reunaehdoissa.

Sosiaalityöntekijöitä koskevien tutkimustu-
losten valossa keskeiset sosiaalityön tulevai-
suuteen liittyvät haasteet kiinnittyvät pätevien 
sosiaalityötekijöiden määrään ja heidän tuot-
tamiensa palveluiden saatavuuteen ja laatuun. 
Nämä edellyttävät koulutusvolyymin sekä työn 
reunaehtojen selkeää korjaamista. Jää nähtä-
väksi, pysyvätkö vastavalmistuneet sosiaalityön-
tekijät asiakastyössä ja ylipäätään sosiaalialalla. 
Viitteitä korkeamman palkan ja parempien 
työehtojen vuoksi alan vaihtoa suunnittelevista 
on. Sosiaalialalla on vakava tarve pysähtyä 
pohtimaan alan vetovoimaisuuden rakentamista 
muuttuvien haasteiden pohjalta.

Sosiaalityön koulutus
Sosiaalialan työvoimaosuus on noin 7 prosent-
tia koko maan työvoimasta. Se on jo ohittanut 
terveydenhuollon työntekijöiden määrän, 
ja sen ennakoidaan myös kasvavan tulevai-
suudessa terveyssektoria voimakkaammin 
ikääntyneiden huolenpitovastuiden lisäänty-
misen sekä sosiaalisten ongelmien epäsuo-
tuisan kehityksen vuoksi. Nykyisellään sosiaa-
lialan koulutukseen otetaan yhteensä runsas  
10 000 uutta opiskelijaa vuodessa. Aivan viime 
vuosina alan kokonaisvolyymi on noussut noin 
11 500 aloituspaikan suuruiseksi, mikä jakau-
tuu yliopistojen sosiaalityön koulutukseen, 
ammattikorkeakoulujen sosionomi (AMK) 
-koulutukseen sekä sosiaali- ja terveysalojen 
yhteiseen lähihoitajan perustutkintoon. Uusia 
ammattilaisia sosiaalialalle valmistuu yhteensä 
noin 7 300 vuodessa. Polttava tulevaisuuden 
kysymys onkin, miten turvata jatkossa alan 
kasvava koulutettu työvoima, kun koulutuksen 
aloittavat nuorisoikäluokat samanaikaisesti 
supistuvat.
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Viime vuosikymmenellä sosiaalialalla 
tapahtunut kolmen koulutuskokonaisuuden 
vakiintuminen on tuottanut alalle toimivan 
ammatillisen koulutuksen perusrakenteen. 
Ongelmana nykyisellään on kuitenkin se, että 
vain alle 40 prosenttia sosiaalialalla toimi-
vista työntekijöistä on saanut omalle alalle 
suuntautuneen koulutuksen. Tulevaisuudessa 
tämä osuus tulee väistämättä kasvamaan. Alan 
työntekijöistä lähihoitajia on kolmannes (31 
prosenttia), sosionomi (AMK) -tutkinnon suo-
rittaneita 5,7 prosenttia ja sosiaalityöntekijöitä 
1,3 prosenttia. Sosiaalialan johtajista jopa 82 
prosentilla on muun alan koulutus.

Ylivoimaisesti eniten koulutetaan lähihoi-
tajia, joiden uusia koulutuspaikkoja on ollut  
8 000–9 500 vuodessa, ja valmistuvia ammat-
tilaisia on vuosittain noin 6 000. Nykyisin kaksi 
kolmesta lähihoitajasta sijoittuu sosiaalialan 
tehtäviin ja yksi kolmesta terveydenhuoltoon. 
Sosionomi (AMK) -tutkintoa suorittamaan 
otetaan yli 2 000 opiskelijaa vuodessa ja heitä 
valmistuu yli 1 500. Sosiaalityön koulutuksen 
aloituspaikkoja yliopistoissa on noin 190 ja 
vuosittain valmistuu noin 150 maisteritutkin-
non suorittanutta. Sosiaalityön koulutusosuus 
on siten alle 2 prosenttia koko sosiaalialan 
koulutusmäärästä. Kuitenkin yliopistot ovat 
pyrkineet resurssiensa ylärajoilla vastaamaan 
työvoimapulaan lisäämällä koulutusvolyymia.

Ennakointilaskelmat osoittavat, että lähi-
hoitajien tarve kasvaa edelleen hoivavastuiden 
lisääntyessä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon 
suorittaneiden tarve näyttää ennakointisarjan 
mukaan laskevan jonkin verran. Suurin pula 
on sosiaalityöntekijöistä. Heidän kohdallaan 
työvoimapula on jatkunut jo vuosikymmeniä, 
ja lisäksi tuleva eläkepoistuma vie työvoimasta 
noin 115 työntekijää vuodessa. Tarve kasvaa 
lisäksi sosiaalisten ongelmien muutoksen sekä 
uusien sosiaalityön toiminta-alueiden syntymi-
sen myötä. Sosiaalityöntekijöitä sijoittuu yhä 
enemmän myös muualle kuin kuntien sosi-
aalihuoltoon. Ennakointilaskelmien mukaan 
sosiaalityöntekijöiden koulutuksen aloituspaik-
kojen tarve on minimissään noin 300 opiskelijaa 

vuodessa, eli lisäystä nykyiseen tarvitaan noin 
100 paikkaa. Kyse on määrällisesti pienestä, 
noin yhden prosentin lisäyksestä sosiaalialan 
runsaan 10 000 aloituspaikan sisällä. Enna-
koinnin pohjalta koulutuspaikkojen lisäys on 
mahdollista allokoida tarpeen vähenemistä 
osoittavasta sosionomi (AMK) -työvoiman 
osuudesta.

Sosiaalityön maisterikoulutus (YTM, VTM) 
on alan kehittämisen kannalta merkittävä, sillä 
se on sosiaalialan ainoa ylempi yliopistollinen 
tutkinto, kun esimerkiksi terveydenhuollossa 
ylempiä tutkintoja on useita. Sosiaalityöllä 
on siten keskeinen vastuu sosiaalialan ke-
hittämisen kokonaisuudesta, asiakastyön 
prosessien hallinnasta, johtamisesta sekä 
tutkimustiedon tuottamisesta ja välittämisestä 
(Sarvimäki & Siltaniemi 2007). Sosiaalityön 
koulutus on viisivuotinen yhteiskuntatieteel-
linen, tutkimusvalmiudet antava kokonaisuus 
sosiaalityö pääaineena. Sen osaamisalueita 
ovat yhteiskuntatieteellisen osaamisen ja tut-
kimusosaamisen lisäksi palvelujärjestelmään 
liittyvä resurssi- ja innovaatio-osaaminen sekä 
ammatillisen ytimen kannalta keskeiset vuo-
rovaikutukseen, sosiaalityön metodisuuteen, 
muutoksen hallintaan sekä arvoihin kytkeytyvät 
osaamisalueet (Rantalaiho 2005; Kemppainen 
2006, 258).

Sosiaalityön yliopistollista koulutusta ja 
ammattikorkeakoulujen sosionomi (AMK)  
-koulutusta tarkastellaan usein niiden erilaisis-
ta sisällöistä ja tehtävärakenteista huolimatta 
rinnakkain. Käytännössä ne tukevat sisällölli-
sesti hyvin toisiaan duaalimallin periaatteiden 
mukaisesti. SOTENNA -tutkimuksessa molem-
mista koulutuksista valmistuneille työntekijöil-
le tehdyn yhteisen kyselyn mukaan tutkintojen 
tuottamat ydinosaamisen alueet eivät ole 
päällekkäisiä, vaan ne tuottavat täydentävää 
osaamista alan käytäntöihin. Sosiaalityössä 
korostuu kokonaisvaltainen, yhteiskuntatie-
teellinen, teoreettisesti perusteltu osaaminen, 
joka mahdollistaa asiakkaan tilanteen analyyt-
tisen jäsentämisen sekä lisäksi lainsäädännön 
hallitsemisen ja tutkimusvalmiudet. Sosiono-
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min (AMK) työ rakentuu asiakkaan rinnalla 
kulkemisesta, mikä edellyttää osaamiselta 
käytännön läheisyyttä, asiakkaan arjen tunte-
musta sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja neuvon-
tataitoja. Tehtävässä painottuu ohjauksellinen 
rooli. (Kemppainen 2006, 259–262: ks. myös 
Horsma 2004, 160–165.)

Sosiaalityöltä edellytettävät osaamisen 
alueet ovat kuitenkin muodostumassa entistä 
laajemmiksi. Sille asettuu jatkuvasti lisää 
osaamisen haasteita, mikä edellyttää myös 
koulutukselta uusiutumista. Peruskoulutuk-
sessa tulisi syventää johtamisen, hallinnon 
ja lainsäädännön sekä sosiaalitalouden 
osaamista. Asiakastyön kehityksen kannalta 
tarvitaan nuorisososiaalityön sekä geronto-
logisen sosiaalityön vahvistamista. Samoin 
työmenetelmien ja vuorovaikutusprosessien 
hallintaan tulee kiinnittää lisää huomiota. Myös 
uuden teknologian mahdollisuudet haastavat 
sosiaalityötä rakentamaan uusia toiminta- ja 
palvelusovelluksia. Koulutukselta vaadittavat 
laajenevat osaamisalueet nostavat kysymyksen 
sosiaalityön tutkinnon kokonaislaajuudesta. 

Jo nykyisin koulutus kattaa teemat yhteis-
kuntatieteellisestä sekä tutkimusosaamisesta 
lainsäädäntöön, kaikkien erilaisten sosiaalisten 
ongelmien hallinnasta yksilöiden kehityksen 
lainalaisuuksiin sekä arkielämän kysymyksiin 
ja edelleen työn metodeista sekä kehittämi-
sestä vuorovaikutuksen menetelmiin. Laki-
sääteisesti (Valtioneuvoston asetus yliopistojen 
tutkinnoista 2004, 15 §) koulutukseen sisältyy 
lisäksi käytännön opetusta. Kaikkia tarvitta-
via osaamisalueita on ollut jo pitkään vaikea 
mahduttaa viisivuotiseen 300 opintopisteen 
tutkintoon. Tutkinnon laajuus on perusteltua 
nostaa psykologian tutkinnon tavoin 330 opin-
topisteeseen (Sosiaalityön neuvottelukunnan 
esitys, ks. Karjalainen & Sarvimäki 2005).

Erityisen keskeinen kysymys sosiaali-
työn koulutuksessa on yleissosiaalityön ja 
erikoisosaamisen suhteen rakentuminen. 
Erityisosaamisen turvaamisesta on nouse-
massa ajankohtainen haaste. Valtakunnal-
linen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET 

toteuttaa ammatilliseen lisensiaatin tutkintoon 
johtavaa erikoissosiaalityöntekijäkoulutusta 
viidellä erikoistumisalalla: lapsi- ja nuoriso-
sosiaalityössä, kuntouttavassa sosiaalityössä, 
marginalisaatiokysymysten sosiaalityössä, 
yhteisösosiaalityössä sekä tulossa olevassa 
hyvinvointipalvelujen sosiaalityössä (Opetus-
ministeriön asetus… 568/2005, 16 §).

Kuitenkin jo peruskoulutuksessa kaivataan 
jonkin asteisia syventymisen mahdollisuuk-
sia sosiaalityön ydinteemoihin. Profilointia 
voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sosiaalityön 
koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoja kehit-
tämällä. Erityisen tarpeellista on sosiaalityön 
keskeisten erikoisalojen professuurien saami-
nen koulutuksen tueksi. Nykyisellään oppiai-
neprofessorin tulee hallita yhteiskunnallisten 
järjestelmien ja lainalaisuuksien sekä ihmisten 
elämänvaiheiden ja sosiaalisten ongelmien 
koko kirjo opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauk-
sessa. Eriytyvää osaamista tarvitaan esimer-
kiksi lapsi- ja nuoriso- sekä gerontologiseen 
sosiaalityöhön, kuntouttavaan sosiaalityöhön, 
sosiaalityön johtamisen ja talouden kysymyk-
siin, yhteisösosiaalityöhön sekä uuden tekno-
logian sovellusten rakentamiseen.

Perus- ja erikoistumiskoulutuksen ohella 
on olennaista kehittää myös sosiaalialan tut-
kija-koulutusta. Valtakunnallinen sosiaalityön 
yliopistoverkosto SOSNET on ottanut vastuun 
vuodesta 1995 alkaen toimineesta sosiaalityön 
ja sosiaalipalvelujen tutkijakoulusta, joka on 
tuottanut 28 sosiaalityön tohtoria. Tutkijakou-
lussa on kuusi opetusministeriön myöntämää 
jatkokoulutuspaikkaa, mutta koulutuksen tarve 
on moninkertainen. Kyseessä on koko sosiaa-
lisektorin ainoa tutkijakoulu. Alan tohtoritarve 
on suuri, sillä opettajien tarve sekä yliopis-
toissa että ammattikorkeakouluissa kasvaa, 
sosiaalialan osaamiskeskukset ja sosiaalialan 
kehittämisyksiköt tarvitsevat korkeimmin kou-
lutettuja asiantuntijoita, palvelujärjestelmään 
rekrytoidaan tohtorikoulutuksen saaneita ja 
alan tutkimustehtävät tulevat laajenemaan 
kehittämishaasteiden myötä. Sosiaalisia 
innovaatioita perätään teknologisten ja talou-
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dellisten kehitystekijöiden rinnalle (Osaaminen, 
innovaatiot…2003). 

Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalityön 
neuvottelukunta on esittänyt sosiaalityön tutki-
jakoulun paikkamäärää nostettavaksi 26:een. 
Sosiaalialan ja terveydenhuollon kesken 
tutkijakoulutuksessa on suuri epäsuhta, sillä 
pelkästään lääketieteessä on tutkijakouluja 
enemmän kuin sosiaalityön tutkijakoulussa 
on koulutuspaikkoja, puhumattakaan muista 
terveydenhuollon alueen tutkijakouluista. Val-
tioneuvoston peräämien sosiaalisten innovaa-
tioiden toteutumiseksi tarvitaan investoimista 
sosiaalialan kehitykseen. 

Johtopäätökset
Sosiaalialan tulevaisuuden kohtalon kysymys 
on alan vetovoimaisuuden kehittyminen, kun 
koulutuspaikkoja valitsevat nuorisoikäluokat 
tulevat pienenemään radikaalisti. Sosiaalisek-
torin koulutusten aloituspaikat kattavat jo nyt 
noin kuudenneksen vuotuisen nuorisoikäluo-
kan kokonaismäärästä – tosin on muistettava, 
että lähihoitajakoulutus on terveysalan kanssa 
yhteinen. Jatkossa on lisäksi nähtävissä sekä 
lähihoitajakoulutuksen että sosiaalityötekijä-
koulutuksen selkeä lisäämistarve. On tärkeä 
varmistaa sosiaalialan työn vetovoima siten, 
että alan tehtäviin rekrytoidaan työn edellyt-
tämä tarpeellinen määrä työntekijöitä ja työn 
tekemisen reunaehdot saadaan kannustaviksi 
sekä palkkaus kilpailukykyiseksi. Vetovoimasta 
huolehtimisella on kiire, sillä tulevaisuuden 
koulutuspäätökset tehdään tänään. Nyt kou-
lutuksensa aloittavat valmistuvat ensi vuosi-
kymmenellä.

Sosiaalialan kehityksen kulmakivi on sen 
korkeimman koulutuksen kehittäminen. Ala 
tarvitsee vahvan yliopistollisen peruskoulutuk-
sen, jatkotutkintotasoisen erikoistumiskoulu-
tuksen sekä valtakunnallisen riittävän laajan 
tohtorikoulutuksen. Sosiaalityön koulutuksen 
sisältöjä on tärkeä kehittää yhteiskunnalli-
sen muutoksen myötä. Ennakoinnin mukaan 
koulutuksen aloituspaikkoja tulee tuntuvasti 
lisätä. Alan ainoana yliopistokoulutuksena 

sosiaalityön vastuulla on koko alan keskeiset 
kehittämisen ja tutkimuksen peruslinjat.

Kehittäminen edellyttää yhteistyötä myös 
muiden alan koulutusasteiden kanssa. SOTEN-
NA -kyselyn mukaan sosiaalialan työntekijät 
eivät tunne riittävästi rinnalla toimivia ammat-
tiryhmiä. Kuitenkin alan tehtävärakenteessa 
on tarpeen rakentaa aikaisempaa enemmän 
työparityöskentelyä ja tiimityötä. Toiminnallis-
ta yhteistyötä tarvitaan jo koulutusvaiheessa, 
jotta tulevat ammattilaiset oppivat tuntemaan 
toistensa koulutukset ja osaamisen.

Koulutuksen allokoiminen ja kehittäminen 
ovat sidoksissa sitä koskeviin asianmukaisiin 
tilastotietoihin. Sosiaalityön osalta tilastoinnin 
puutteet muodostavat vaikean esteen alan 
ennakoinnille. Sosiaalityöntekijöiden mää-
ristä eri toimintasektoreilla ei ole olemassa 
luotettavaa kuvaa, koska sosiaalityöntekijöitä 
ei tilastoida ammattikuntana. Samoin koulu-
tustilastoissa sosiaalityö tilastoituu sosiaali-
tieteiden yhteenlaskettuun joukkoon, mistä 
sitä ei voida poimia erilleen. Tämän vuoksi 
opetusministeriön julkaisemassa koulutuksen 
ja tutkimuksen tulevaisuutta koskevan suunni-
telman mukaan sosiaalialalla ei ole lainkaan 
yliopistokoulutusta. Vastaavasti yliopistojen 
koulutusvalikoimassa ei siten ole myöskään 
näkyvissä sosiaalityötä. (Koulutus ja tutkimus 
2007–2012.) Kuitenkin sosiaalialalla on mer-
kittävä osa maan työvoimasta.

Sosiaalitieteiden sisään piilottuminen mer-
kitsee sosiaalityön koulutukselle toiseksi myös 
yhteiskuntatieteellisen alan koulutuskertoimen 
mukaista rahoituksen määräytymistä. Kuiten-
kin sosiaalityön koulutus käytäntöläheisenä 
yhteiskuntatieteenä on lähimpänä psykologiaa 
ja käytännön opetuksen suhteen osaksi myös 
lähellä kasvatustieteitä, joiden koulutuksen 
rahoitus määrittyy opetuksen erityisluonteen 
tunnustavalla korkeammalla kertoimella.

Tilastoinnin kuntoon saattamisen lisäksi 
ala tarvitsee kehittyäkseen tutkimustietoa. 
Sekä sosiaalialalla laajemmin että sosiaalityön 
alueella on suuri pula ajankohtaisesta tutki-
mustiedosta. Tietoa tarvitaan niin käytäntöjen 
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kehittämisen välineeksi kuin koulutuksessa 
annettavan opetuksen jäsentämiseksi. Tutki-
muksen määrää tulee lisätä ja tarkastella sen 
kohdentumista kokonaisvaltaisesti. Ennakoin-
nin pohjalta nousi esille joitakin esimerkkejä 
keskeisistä tutkimuksen alueista. Ennakointia 
tukemaan tarvitaan kattava tutkimus koulutus-
tarpeista työelämän näkökulmasta. Sosiaalityö 
sijoittuu perinteisesti kuntien tehtäväkenttään, 
jolloin keskeistä on lisäksi saada käyntiin 
sosiaalitoimistojen sosiaalityötä avaavaa tut-
kimusta. Työn kehittyminen edellyttää työn 
metodien ja työkäytäntöjen toimivuuden tut-
kimusta. Suuri haaste liittyy myös sosiaalityön 
vaikuttavuuden arviointiin.

Lähteet
Horsma, Teija (2004) Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 

sosiaalihuollossa. Teoksessa Sosiaalihuollon 
tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämispro-
jektin loppuraportti. Selvityksiä 10. Helsinki: 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 87–167.

Kananoja, Aulikki (1997) Murros on mahdollisuus. 
Sosiaalityön selvityshenkilön raportti. Raportteja 
211. Jyväskylä: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskus Stakes.

Karjalainen, Pekka & Sarvimäki, Pirjo (toim.) (2005) 
Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 
-toimenpideohjelma. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 13. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö.

Kemppainen, Tarja (2006) Sosiaalityöntekijät 2015. 
Teoksessa Vuorensyrjä, Matti & Borgman, Merja 
& Kemppainen, Tarja & Mäntysaari, Mikko & 
Pohjola, Anneli: Sosiaalialan osaajat 2015. Sosi-
aalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpei-
den ennakointihanke (SOTENNA): loppuraportti. 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön julkaisusarja 4. 
Jyväskylä: Tampereen yliopistopaino, 230–284.

Koulutus ja tutkimus 2007–2012 (2007) Alustava 
laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle 
2012. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 26. Helsinki: Yliopistopaino.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-
poisuusvaatimuksista 272/2005.

Murto, Lasse & Rautniemi, Lasse & Fredriksson, 
Karin & Ikonen, Seena & Mäntysaari, Mikko & 
Niemi, Leena & Paldanius, Kalevi & Parkkinen, 
Terttu & Tulva, Taimi & Ylönen, Fiia & Saari, 
Seppo 2004: Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää. 
Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulu-
jen sosiaalialan arviointi yhteistyössä työelämän 
kanssa. Korkeakoulujen arviointineuvoston jul-
kaisuja 5. Helsinki: Tammer-Paino Oy.

Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvas-

tuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusoh-
jelmista ja erikoistumiskoulutuksista 568/2005, 
5 § ja 16 §.

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen (2003) 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto. Helsinki.

Pohjola, Anneli (1998) Sosiaalityön yliopistollisen 
koulutuksen kehittäminen. Opetusministeriön 
koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 
52. Helsinki: Opetusministeriö.

Rantalaiho, Ulla-Maija (2005) Sosiaalityössä tarvit-
tava osaaminen. Valmistelupaperi Sosiaalialan 
käytännön harjoittelun kehittämistä suunnitte-
levan työryhmän käyttöön. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö. Painamaton.

Sarvimäki, Pirjo & Siltaniemi, Aki (toim.) (2007) 
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
tehtävärakennesuositus. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja 14. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 
794/2004.

Vuorensyrjä, Matti & Borgman, Merja & Kemppainen, 
Tarja & Mäntysaari, Mikko & Pohjola Anneli 
(2006) Sosiaalialan osaajat 2015. Sosiaalialan 
osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden 
ennakointihanke (SOTENNA): loppuraportti. 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön julkaisusarja 
4. Jyväskylä: Tampereen yliopistopaino.

Vuorikoski, Marjo (1999) Sosiaalityön professionaa-
listuminen ja koulutus. Vammala: Vammalan 
Kirjapaino Oy.



TuTkiva SoSiaaliTyö 2007

�2

Kari maTela

YTM, projektipäällikkö

Oulun ensi- ja turvakoti

kari.matela@oulunensijaturvakoti.fi

Viihtyvät ja vaihtuvat:
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymiseen ja  
työstä lähtemiseen vaikuttavat yksilölliset, työperäiset ja 
organisatoriset tekijät 

Kuvaan artikkelissa valmisteilla olevaa lapsi- 
ja nuorisososiaalityön erikoisalaan kuuluvaa 
lisensiaattitutkimustani. Tutkimukseni pyrkii 
selvittämään, millaiset yksilölliset, työperäiset 
ja organisatoriset tekijät vaikuttavat toisaalta 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden haluun 
pysyä työssään, toisaalta haluun vaihtaa työ-
tä. 

Tutkimus sijoittuu organisaatiotutkimuksen 
ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen välimaas-
toon, ja sen läheisin viitekehys on organisaa-
tiososiologia. Esittelen ensin lyhyesti tutki-
mukseni taustat, tutkimuskysymykset sekä 
aineiston ja sen keruun. Tämän jälkeen siirryn 
kuvaamaan tutkimukseni alustavia tuloksia 
liittyen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
työssä pysymiseen ja työstä lähtemiseen.

Kiinnostus tutkimuksen tekemiseen
Kiinnostukseni kyselytutkimuksen tekemiseen 
virisi kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että 
sosiaalityön henkilöstökysymyksiä ei ollut Suo-
messa aiemmin käsitelty vaihtuvuusnäkökul-
masta. Toisena vaikuttimena oli jatko-opiskelu-
jeni aikana tekemäni havainto, että sosiaalityön 
tutkimuksellinen mielenkiinto on useimmiten 
yksittäisen työntekijän ja asiakkaan välisessä 
suhteessa. Ammattitaidollisten ja ammattieet-
tisten, sinänsä tärkeiden, kysymysten sijasta 
halusin tutkia työn vaatimuksia, työympäristöä 
ja -olosuhteita sekä työntekijöiden ilmaisemia 
vaikuttimia sekä pysyä työssään että vaihtaa 
työtä.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on to-

dettu ongelmaksi muun muassa suurimpien 
kaupunkien sosiaaliasiamiesten vuosikerto-
muksissa ja lääninhallitusten vuosittaisissa 
seurantaraporteissa. Alueelliset vaihtuvuus-
erot ovat ilmeiset, mutta laajasta ongelmasta 
voitaneen puhua myös siksi, että sosiaalialan 
neuvottelukunta kirjasi vuonna 2003 sosiaali-
työntekijäpulan alan kiireellisten toimenpitei-
den luetteloon (STM 2003, 13–14). Pulan kes-
keiseksi syyksi nimettiin työntekijöiden heikko 
pysyvyys kunnallisen sosiaalityön tehtävissä.

Kuntasektorin keskeinen asema sosiaa-
lialan työnantajana merkitsee sitä, että henki-
löstön vaihtuvuus koettelee eniten sen piirissä 
tehtävää sosiaalityötä. Vuoteen 2010 mennessä 
kuntien palveluksesta jää eläkkeelle runsaat 
1 500 sosiaalityöntekijää, mikä sellaisenaan 
tuottaa merkittävän rekrytointihaasteen kun-
nille. Henkilöstön vaihtuvuuden hallitsemiseen 
tarvitaan myös tutkimustietoa tekijöistä, joihin 
vaikuttamalla rekrytointitavoitteet voidaan 
saavuttaa. Rekrytointitehtävän onnistuminen 
ja sosiaalityöntekijöiden työssä pysyminen ovat 
keskeisiä edellytyksiä sosiaalihuollon sisällön 
ylläpitämiselle ja kehittämiselle (STM 2003, 13; 
Vuorensyrjä ym. 2006).

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
työvoimatarvetta pohtinut komitea totesi 
mietinnössään 2001, että vaikka sosiaali- ja 
terveydenhuollossa havaittava henkilöstön 
vaihtuvuus ei yleisesti ollut tarkastelujaksolla 
(1995–1999) työelämän keskitasoa suurempaa, 
sosiaalityössä vaihtuvuusprosentti kohosi 
23:een. Lastensuojelussa toimivia sosiaalityön-
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tekijöitä ei ollut tarkastelussa eritelty omaksi 
ryhmäkseen.

Perusteluja aiemmasta 
tutkimuksesta
Pääosin USA:ssa ja Britanniassa tehtyjen tut-
kimusten (Bernotavicz 2000; Ellett ym. 2003; 
Weaver & Chang 2003) perusteella voi todeta, 
että vaihtuvuus on ammatilliselle sosiaalityölle 
tunnusomaista. Alalle on vaikeaa rekrytoida 
kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä, ja teh-
täviin valittu henkilöstö pysyy tehtävässä vain 
lyhyehkön aikaa. Vaikka vaihtuvuusprosentti, 
eli työstä poistuvien työntekijöiden vuosittainen 
osuus, koetaan korkeaksi monessa maassa, 
systemaattisia tutkimuksia on tehty vähän. 
2000-luvulla aihe on kiinnostanut enemmän 
etenkin USA:ssa, jossa lastensuojelun hen-
kilöstöongelmat ovat nousseet valtakunnal-
liseksi poliittiseksi kysymykseksi (GAO 2003). 
Britanniassa julkiseen keskusteluun nousseet 
lastensuojelun epäonnistumiset ja puutteet, 
joita on pidetty merkkeinä lastensuojelun 
kriisiytymisestä, on yhdistetty henkilöstön 
vakiintumattomuuteen.

Huomiota herättää se, että vaihtuvuus 
näyttäisi olevan korkeimmillaan nimenomaan 
lastensuojelun alalla. Yhdysvalloissa vuosit-
taiset vaihtuvuusprosentit ovat paikoin 30–40 
prosenttia (Anderson 2000; Cicero-Reese & 
Black 1998). Ruotsissa aihetta tutkineen Pia 
Thamin (2004) tutkimuksessa liki puolet (48 
prosenttia) lastensuojelun sosiaalityönteki-
jöistä suunnitteli vaihtavansa työtä seuraavan 
vuoden kuluessa.

Suomessa ei toistaiseksi ole tehty syste-
maattista tutkimusta sosiaalityöntekijöiden 
vaihtuvuudesta tai tekijöistä, jotka vaikuttavat 
sosiaalityöntekijöiden työssä pysymiseen ja 
työstä lähtemiseen. Työhyvinvointia, työssä 
jaksamista, työuupumusta ja organisointi-
kysymyksiä käsitteleviä kotimaisia tutkimuksia 
on sen sijaan runsaasti. Niissä on paikoin käsi-
telty myös vaihtuvuutta (muun muassa. Vataja 
& Julkunen 2004). Rautiaisen (2003) selvitys 
keskittyy sosiaalityön rekrytointiongelmiin 

pääkaupunkiseudulla. Laajempaa, henkilös-
tön omiin näkemyksiin perustuvaa tutkimusta 
vaihtuvuudesta ei suomalaisten sosiaalityön-
tekijöiden parissa ole tehty.

Tutkimuskysymykset
Koska lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
työssä pysyminen on tunnustettu ongelma 
ja monien tahojen jakama huolenaihe, pyrin 
hakemaan keinoja, joilla vaihtuvuusilmiöön 
voitaisiin vaikuttaa. Alalla toimineena ja edel-
leenkin lastensuojelun kysymysten parissa 
askaroivana ammattilaisena kiinnostukseni on 
sekä käytännöllinen (palvelujen toimivuus) että 
ammatillinen (organisatoriset toimenpiteet, 
koulutus, tehtävärakenne). Tutkimusongelmaa 
määritellessäni päädyin seuraavaan pääkysy-
mykseen:

Mitkä tekijät edistävät työntekijän halua 
jatkaa tehtävässään, mitkä puolestaan ovat 
omiaan vahvistamaan halua vaihtaa työtä tai 
työpaikkaa?

Pääkysymykselle alisteisia kysymyksiä 
ovat:

Ovatko työssä pysymistä ja työstä lähtemis-
tä ennakoivat tekijät painottuneet yksilöllisiin, 
työperäisiin tai organisatorisiin tekijöihin?

Jos työtä halutaan vaihtaa, halutaanko pois 
vain lastensuojelutyöstä vai ylipäätään sosiaa-
lityön tehtävistä?

Halu vaihtaa työtä tai työpaikkaa ei useim-
pien vaihtuvuustutkimusten mukaan ole sama 
asia kuin toteutunut vaihtuvuus. Kyselyn lisäksi 
on mielekästä selvittää henkilöstöhallinnon tie-
doista, millainen vaihtuvuus on todellisuudessa 
ollut kyselyä edeltäneenä vuotena. Reaaliai-
kaisen vaihtuvuusasteen ja kyselyn tulosten 
rinnastaminen ei tiedonkeruun eriaikaisuuden 
vuoksi ole mahdollista.

Aineistonkeruu
Valitsin tiedonkeruutavakseni kyselylomak-
keen, jonka runkona taustamuuttujien jäsen-
nyksen osalta on ollut Weaverin ja Changin 
(2003) vaihtuvuutta käsitellyt kysely. Työn 
psykologisia ja sosiaalisia viihtyvyys- ja kuor-
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mitustekijöitä käsittelevänä osiona käytin poh-
joismaisena yhteistyönä kehitettyä QPS Nordic 
-lomakekyselyä (General Nordic Questionnaire 
for Psychological and Social Factors at Work). 
Weaverin ja Changin (2003) lomakkeen valinnan 
perusteena on sen kohdentuminen nimen-
omaan lastensuojelutyöhön. Sitä ei kuitenkaan 
ole voitu sellaisenaan ottaa kyselyn osaksi, 
koska amerikkalaisessa toimintaympäristössä 
muun muassa vastaajien etninen tausta ja kou-
lutustaso vaihtelevat huomattavasti, ja niillä on 
todettu olevan merkitystä tutkimustuloksille.

QPS Nordicin käyttöä puoltaa sen poh-
joismainen tausta ja yleinen käyttökelpoisuus 
sosiaalityön kaltaisissa asiantuntijatehtävissä. 
Kyselymallia on onnistuneesti käytetty lasten-
suojelun sosiaalityöntekijöitä koskeneessa Pia 
Thamin (2004) tutkimuksessa, jossa kohde-
ryhmänä olivat tukholmalaiset lastensuojelun 
sosiaalityöntekijät. 

Kyselyni kattamat osa-alueet olivat: koulu-
tus, työkokemus, työsuhteen laatu, palkkaus, 
työn vaatimukset, työn asettamat odotukset, 
työn hallittavuus ja ennustettavuus, osaa-
minen/työtaidot, työn vuorovaikutussuhteet, 
lähijohtaminen, organisaatiokulttuuri, työ ja 
yksityiselämä, työnteon motiivit, työtyytyväisyys 
ja työsidonnaisuus sekä halu vaihtaa työtä.

Kysely lähetettiin neljän kaupungin (Helsin-
ki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) lastensuojelussa 
toimiville sosiaalityöntekijöille, vastaaville/
johtaville sosiaalityöntekijöille tai muilla nimik-
keillä asiakastyötä tekeville, joiden tehtävään 
vaaditaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Ky-
sely laadittiin Webropol-ohjelmalla, ja siihen 
vastattiin internetissä. Kyselyn verkko-osoite 
lähetettiin valittujen kaupunkien lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijöille sähköpostin jake-
lulistoilla. 

Kyselyn sivustolla vieraili touko–kesä-
kuussa 2006 kaikkiaan 232 kävijää, joista 159 
vastasi kyselyyn. Paikkakunnittain vastaukset 
jakautuivat seuraavasti:

Paikkakunta vastauksia %

Helsinki 111 69,8

Jyväskylä 10 6,3

Kuopio 20 12,7

Oulu 17 10,8

Paikkakunnittaista vastausprosenttia on 
vaikea tarkasti arvioida. Yhtenä epävarmuus-
tekijänä on tutkimuksen teema – henkilöstön 
vaihtuvuus saa aikaan sen, että sähköpostin 
jakelulistat vanhenevat nopeasti. Siltä osin 
kuin käytettävissäni oli tietoja tutkimuspaik-
kakuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijän 
virkojen lukumääristä, vastausprosentti vaih-
teli suuresti. Alimmillaan vastaajia oli alle 50 
prosenttia kyselyn saaneista, enimmillään yli 
80 prosenttia.

Pia Thamin vastaava, Tukholman sosiaali-
työn yksiköissä toteutettu, kysely tuotti tasaisen 
yli 70 prosentin vastaamisasteen. Tutkijan 
oman käsityksen mukaan hyvään vastauspro-
senttiin vaikutti se, että hän kävi henkilökohtai-
sesti jokaisessa 42 työyhteisössä esittelemässä 
tutkimustaan. Oman kyselyni maantieteellinen 
laajuus ei mahdollistanut yhtä intensiivistä 
valmistelutyötä, mikä lienee vaikuttanut vas-
tausprosentin suureen vaihteluun. 

Palkka, koulutus ja  
kokemus pitävät työssä
Enemmistö vastaajista (132) oli sosiaalityön-
tekijöitä. Käytännössä vastaajat koostuivat 
naisista, sillä miehiä oli koko vastaajakunnassa 
vain seitsemän. Johtavia sosiaalityöntekijöitä 
oli odotettua vähemmän (11), ja muita ni-
mikkeitä esiintyi odotetun vähän (16). Muita 
nimikkeitä edustaneiden enemmistöllä (10) oli 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Koko vastaajakunnasta 70 prosentilla oli 
kelpoisuuslain mukainen sosiaalityöntekijän 
koulutuksellinen kelpoisuus. 30 prosentilta 
kelpoisuus puuttui. Kelpoisuutta vailla olleista 
40 prosentista puolet oli suorittanut ylemmän 
korkeakoulututkinnon, 60 prosentilla oli sosio-
nomin (AMK) tai alan opistotutkinto.

Kelpoisuutta vailla olevien vastaajien 
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suuri osuus antaa aiheen kysyä, mitkä tekijät 
aiheuttavat ilmeisen pysyvän ja huomattavan 
suuren kelpoisten työntekijöiden vajeen. Alalle 
hakeutuvien määrä ei mitä ilmeisimmin vastaa 
tarvetta, joten lastensuojeluun hakeutuneiden 
työsidonnaisuuden ylläpitäminen on äärimmäi-
sen ratkaiseva tekijä lastensuojelujärjestelmän 
toimivuuden kannalta.

Pienin ilmoitettu kuukausipalkka oli 1 760 
euroa, suurin puolestaan 2 950 euroa.

Mediaanipalkka oli 2 317 euroa/kuukausi. 
Vastaajat sijoittuivat palkkajakaumalle seu-
raavasti:

 
Minimi-
palkka €

Maksimi-
palkka

Mediaani-
palkka

75 % 95 %

1 760 2 950 2 317 2 450 2700

Noin viidennes (21 prosenttia) vastaajista 
oli toiminut lastensuojelussa alle 2 vuotta. 
Vajaa kolmannes oli työskennellyt lastensuo-
jelussa 3–5 vuotta. Joka toiselle vastaajalle 
(50 prosenttia) oli kertynyt lastensuojelutyön 
kokemusta korkeintaan viisi vuotta.

Työsidonnaisuus ja  
halu vaihtaa työtä
Työsidonnaisuuden aste oli kokonaisuudessaan 
hyvin korkea, mikä vastaa naisvaltaisilla hyvin-
vointialoilla Pohjoismaissa tehtyjä tutkimuksia 
(Forma 2005; Svallfors ym. 2001). Ylivoimai-
nen enemmistö, 86 prosenttia vastaajista, 
koki olevansa sopivalla ammattialalla. Kaksi 
kolmasosaa ilmoitti valitsevansa saman alan 
uudelleen, mikäli valinta olisi ajankohtainen. 

Yli puolet (60 prosenttia) vastaajista oli sitä 
mieltä, että halu auttaa lapsia on ensisijainen 
syy pysyä alalla. Siitä huolimatta 64 prosenttia 
ilmoitti olevansa valmis vaihtamaan paremmin 
palkattuun työhön, mikäli sellainen löytyisi 
sosiaalialalta. Viidesosa vaihtaisi paremmin 
palkattuun työhön jollakin toisella toimialalla. 
Alhaista palkkausta pidettiin varsin yksimieli-
sesti suurena epäkohtana.

Hieman alle 30 prosenttia vastaajista oli 
viimeksi kuluneen vuoden aikana hakenut 

uutta työtä sosiaalialalta. Muilta aloilta työtä 
hakeneita oli 11 prosenttia.

Työsidonnaisuutta ennakoivista organisa-
torisista tekijöistä oli merkille pantavaa vahva 
tyytyväisyys lähiesimiestyöskentelyyn ja työyh-
teisön sisäisiin suhteisiin. Sen sijaan luottamus 
organisaation johdon asiantuntemukseen ja 
toimintatapaan oli varsin alhaisella tasolla. 
Valtaosalla vastaajista oli toistuvia kokemuksia 
kiireestä ja työn hallitsemattomuudesta.

Pysyvien ja lähtevien perusprofiilit 
Aineistosta tehdyn jakaumaerottelun perus-
teella ei vielä voida tehdä tilastollisia päätelmiä. 
Erottelu nostaa kuitenkin esille työntekijäpro-
fiileja, jotka eroavat toisistaan sen perusteella, 
miten vahvaksi työssä pysymisen halu koetaan. 
On syytä todeta, että tuonnempana esiteltävät 
profiilit ovat yleistyksiä. Profiilien kuvaamat 
ominaisuudet eivät aineistossa ole jakautuneet 
yhtä selkeästi erillisiksi työntekijäryhmiksi. 

Varttuneet ja pysyvät
palkka ka. 2 877 euroa
ikä ka. 52 vuotta
työkokemus lastensuojelussa 15–20 vuotta
ylempi korkeakoulututkinto, 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Ryhmä ”Varttuneet ja pysyvät” oli lukumää-
räisesti pieni (10) ja se koostui yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta johtavista sosiaalityönteki-
jöistä. Ryhmän keskipalkka oli lähellä koko 
vastaajajoukon palkkamaksimia, keski-ikä oli 
yli 50 vuotta ja lastensuojelusta saatu kokemus 
pitkä.

Ryhmän työssä pysymisen halua selittävät 
verraten hyvä palkkaus ja pitkä työkokemus. 
Työkokemuksen kesto esiintyy lähes kaikissa 
henkilöstötutkimuksissa työssä pysymisen en-
nusmerkkinä, ja saman voi päätellä toteutuvan 
tässä aineistossa. Voi myös olettaa, että kysei-
sen ryhmän kannalta työmarkkinoilla ei ole 
kovin runsaasti vaihtoehtoisia työtilaisuuksia, 
jotka merkitsisivät tuntuvaa palkankorotusta 
tai ammatillista nousua. 
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Työlleen omistautuneet
palkka ka. 2 502 euroa
ikä ka. 48 vuotta
työkokemus lastensuojelussa 11–15 vuotta
ylempi korkeakoulututkinto, 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus

”Työlleen omistautuneiden” ryhmä oli suuri, 
42 vastaajaa. Ryhmän palkkataso oli jonkin 
verran korkeampi kuin kaikkien vastaajien 
keskiansio, mutta selvästi alhaisempi kuin 
ryhmässä ”Varttuneet ja pysyvät”. Sen sijaan 
ryhmän jäsenten keski-ikä ja työkokemus lä-
hentyivät edellä mainitun ryhmän arvoja.

Työssä pysymisen halua selittäväksi teki-
jäksi voi nostaa pitkän työkokemuksen ja työlle 
omistautumisen. Kysymys on ryhmästä, jonka 
työssä pysymistä ylläpitävät ennen kaikkea 
hyvä koulutus, työn koettu haasteellisuus ja 
ajan mittaan kehittynyt korkea ammattitaito. 
Palkkaa ei tässäkään ryhmässä pidetty riittä-
vänä, mutta palkkausepäkohta ei merkittävästi 
aiheuttanut halua vaihtaa työtä.

Alipalkatut lähtijät
palkka ka. 2 204 euroa
ikä ka. 37 vuotta
työkokemus lastensuojelussa 3–5 vuotta
ylempi korkeakoulututkinto, 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Ryhmä ”Alipalkatut lähtijät” oli tässä jao-
telluista suurin ryhmä (72 vastaajaa). Sille oli 
tunnusomaista koko vastaajakuntaa alhaisem-
pi keski-ikä, korkeintaan 5 vuoden työkokemus, 
alle kaikkien vastaajien keskiarvon jäänyt 
palkka sekä hyvä koulutus.

Tässäkin ryhmässä työsidonnaisuuden 
aste oli huomattavan korkea, ja alaa sinänsä 
pidettiin sisällöllisesti onnistuneena valintana. 
Huonoksi koettu palkka näyttäytyi kuitenkin 
vahvana työn vaihtamisen perusteena. Muita 
ryhmiä alhaisemman keski-iän ja vähäisem-
män työkokemuksen voi myös olettaa vaikut-
tavan työstä lähtemisen haluun. 

Henkilöstöpoliittisessa mielessä ryhmän 

koko ja siinä koettu halu vaihtaa työtä näyttäy-
tyvät huolen aiheina. Kysymys on alalle suun-
tautuneesta, hyvin koulutetusta ja työn sisällön 
mielekkääksi kokevasta joukosta, jonka pysy-
minen työssä on epävarmaa. Kuitenkin ryhmä 
edustaa keski-ikänsä puolesta sitä joukkoa, 
josta lastensuojelun henkilöstörekrytoinnin 
onnistuminen lähivuosina eniten riippuu. 

Etenemään lähtijät
palkka ka. 2 686 euroa
ikä ka. 46 vuotta
työkokemus lastensuojelussa 3–10 vuotta
ylempi korkeakoulututkinto, 
sosiaalityöntekijän kelpoisuus

”Etenemään lähtijät” edustavat lukumää-
räisesti edellistä pienempää (28) ja ikäänty-
neempää joukkoa. Niin ikään ryhmän palkkaus 
on vastaajakunnan keskitasoa tuntuvasti 
korkeampi, ja myös korkeampi kuin työssä 
pysyvässä ryhmässä ”Työlleen omistautuneet”. 
Sen sijaan työkokemusta on ryhmässä vähem-
män kuin kummassakaan työssä pysyvässä 
ryhmässä.

Korkeampi keski-ikä ja vähäisempi las-
tensuojelukokemus merkitsevät sitä, että 
ryhmässä ”Etenemään lähtijät” on koulutuksen 
jälkeen hankittu työkokemusta ensin muilta 
sosiaalityön aloilta ja vasta sitten siirrytty 
lastensuojeluun. Työn vaihtamisen halun kes-
keisenä syynä voi pitää työn vaatimustason ja 
palkkauksen epäsuhtaa – alalla jo vuosia toi-
mineiden, kokemusta hankkineiden mielestä 
lastensuojelu näyttäytyy ammatillista, muttei 
palkallista, etenemistä mahdollistavana työ-
alueena. Koska kokemusta ja perehtyneisyyttä 
on tässä ryhmässä kosolti, lastensuojelu ei pi-
demmän päälle tarjoa riittävän kilpailukykyistä 
työuraa edes sosiaalityön sisällä.

Johtopäätökset
Tutkimuksen valossa lastensuojelun henkilös-
törekrytoinnilla on käsissään sekä vakavasti 
otettavia uhkia että rohkaisevia mahdollisuuk-
sia. Vastausten perusteella voidaan ensinnäkin 
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huoletta torjua julkisessa keskustelussa ajoit-
tain esitetty ajatus, jonka mukaan yliopistolli-
sen sosiaalityöntekijän koulutuksen saaneet 
eivät mielellään hakeutuisi lastensuojelun 
tehtäviin tai pitäisivät niitä koulutustaan vas-
taamattomina. Lastensuojelu koetaan erittäin 
merkitykselliseksi ja haasteelliseksi työalueek-
si, jossa työntekijä voi käyttää monipuolisesti 
ammatillisia valmiuksiaan.

Organisatorisista tekijöistä lähiesimies-
työskentely näyttäytyy alan vahvuutena. Niin 
ikään lähityöyhteisöltä saatava ammatillinen 
tuki koetaan vahvaksi. Sen sijaan organi-
saation ylempien tasojen toiminta koetaan 
piittaamattomaksi tai asiantuntemattomaksi, 
eikä työntekijöille rakennu tunnetta siitä, että 
organisaation johtotaso olisi kiinnostunut las-
tensuojelusta. Työn määrää pidetään yleisesti 
liiallisena. 

Palkkaus nousee tässä aineistossa merkit-
tävimmäksi työstä lähtemiseen vaikuttavaksi 
tekijäksi. Vaihtamishalu suuntautuu kuitenkin 
lähes pelkästään sosiaalialalle – lastensuojelu 
ei siis joudu kamppailemaan muiden toimialo-
jen kanssa henkilöstöstä, vaan sen vaikeutena 
on pitää sosiaalialalla pysyvät ammattilaiset 
lastensuojelussa.

Palkkauksen osuutta vähättelemättä ei 
liene perusteltua olettaa rekrytointivaikeuksien 
väistyvän pelkin palkkaustoimenpitein. Organi-
satorisen tuen vahvistaminen ja työn mitoitus 
ovat epäilemättä asioita, joihin kunnallisen 
lastensuojelun on mitä todennäköisimmin ja 
pikimmin kiinnitettävä huomiota. 

Toimenpiteiden pikaista aikataulua painot-
taa eniten se, että lastensuojelussa pysyvät 
työntekijäryhmät edustavat pääasiassa jouk-
koa, joka jää eläkkeelle 10–15 vuoden kuluessa. 
Työn vaihtamiseen suuntautunut ryhmä puo-
lestaan edustaa nuorempaa ja lukumääräisesti 
suurempaa ikäryhmää, josta lastensuojelun 
jatkuvuus riippuu eniten.
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Joudutko hukkaan, jos ryhdyt tutkimaan? Ajat-
teletko, että tutkimuksen tekemisen maailma 
on kovastikin erilainen kuin se maailmasi, 
jossa et tutkimustyötä tee? Olen monesti 
kummastellut, miten tutkimustyöhön ryhty-
minen tuntuu taannuttavan arkielämässään 
monipuolisesti fiksuja ihmisiä. Siitä on syytä 
olla tieteen puolesta huolissaan. Tutkimustyön 
pitäisi päinvastoin houkutella ihmisestä esille 
parhaan osaamisen.

Kuvaan tässä artikkelissa ajatuksiani 
inhimillisen kokemuksen luonteesta ja siitä, 
millaista kokemuksen tutkiminen on. Minusta 
kokemuksen tieteellinen tutkimus on hyvä 
esimerkki siitä, miten samanlaisia taitoja niin 
sanotussa arkitoiminnassa ja tutkimustyössä 
tarvitaan.

Mitä kokemus on?
Olen opiskelujeni alkuvaiheesta saakka pereh-
tynyt Lauri Rauhalan (esim. 1974, 2005a) tapaan 
ajatella ihmisestä. Tämän myötä ajattelussani 
elävät sekä perinteinen fenomenologinen teoria 
tajunnasta toimintana (esim. Brentano, 1995) 
että eksistenssiteorian näkemys täälläolosta 
ihmisen ensisijaisena olemisen tapana (esim. 
Heidegger, 2000). Teoreettista näkökulmaani 
sekä yleisesti ihmiseen että rajatummin inhi-
milliseen kokemukseen voi kuvata eksistenti-
aalis-fenomenologiseksi.

Käsitteet intentionaalisuus ja mielellisyys 
ovat fenomenologian käsitteitä, jotka tarkoit-
tavat tajuntaa toimintana eli suuntautumisena 
kohteeseen (ks. Rauhala, 2005a). Kohde voi 

olla mikä tahansa, paitsi tajunnan toiminta 
itse. Näistä kohteista muodostuu ihmisen 
todellisuus. Sitä voi jäsentää monin tavoin, 
esimerkiksi ideaalisena, aineellisena, elämän-
muodollisena ja kehollisena. (Perttula, 2005). 
Mistä tahansa ulottuvuuksista todellisuuden 
katsotaan muodostuvan, on todellisuus yksit-
täisen ihmisen ja myös kokemuksen kannalta 
abstraktio. Tarkoitan, että todellisuus ja sen 
eri ulottuvuudet ovat kokemuksen tutkijalle 
puhtaasti teoreettisia käsitteitä. Todellisuuden 
teoreettisuus on sitä, että kukaan ei reaalisesti 
elä todellisuudessa, mutta kuka tahansa voi 
elää todellisuudessa, koska hän on ihminen. 

Kokemuksen tutkijalle ero reaaliseen ja 
abstraktiin on tärkeä. Eksistentiaalis-feno-
menologinen teoria tuo sen mielestäni hyvin 
esille. Eksistentiaalis-fenomenologinen teoria 
pitää kokemusta suhteena, jonka perustana on 
näkemys tajunnan intentionaalisuudesta, siis 
kohteeseen suuntautuvasta toiminnasta. Tote-
sin edellä, että todellisuus eri ulottuvuuksineen 
kuvaa abstraktisti niitä mahdollisia kohteita, 
joita tajunnallisella toiminnalla ihmisen ta-
pauksessa on. Entä, kun ei tarkoiteta ihmistä 
yleisesti eli ketä tahansa, vaan yksittäistä 
reaalista elävää ihmistä? Käytän hänestä ni-
mitystä persoona. Persoonalle ovat olemassa 
täsmälleen ja vain ne asiat, joihin hänen ta-
junnallinen toimintansa suuntautuu. Tällaisen 
kohteenvalinnan myötä abstrakti todellisuus 
muuttuu juuri niiksi asioiksi todellisuudesta, 
joihin persoona on suhteessa. 

Eksistentiaalis-fenomenologinen teoria ni-

juha perTTula
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mittää persoonan tajunnan kohteiden koostetta 
situaatioksi eli elämäntilanteeksi (Rauhala, 
2005b). Elämäntilanteessa ei ole enää mitään 
potentiaalista tai abstraktia, toisin kuin todel-
lisuudessa, vaan se on läpeensä jo totta ja jo 
todellista. Elämäntilanne on persoonalle reaa-
linen. Samalla kaikki, mikä elämäntilanteeseen 
sisältyy, tarkoittaa persoonalle jotakin. Tämä 
tapahtuu hänen tajunnallisen toimintansa 
vuoksi. Elämäntilanteessa ei ole mitään ihmi-
selle tarkoittamatonta, tai merkityksetöntä jos 
niin halutaan sanoa. 

Kun siis puhutaan kokemuksesta persoo-
nan kohdalla, oikea käsite todellisuuden sijasta 
on elämäntilanne. Se on osa kokemuksen 
rakennetta. Eksistentiaalis-fenomenologisen 
teorian kannalta kokemus ei ole sen enempää 
päänsisäinen asia kuin sosiaalinen konstruktio-
kaan. Se on suhdekäsite. Kokemus on merki-
tyssuhde persoonan tajunnallisen toiminnan ja 
elämäntilanteen välillä. Elämäntilanteen puo-
lelta ajateltuna kokemus on elämäntilanteen 
merkityksellistymistä, tajunnallisen toiminnan 
kannalta elämäntilanteen ymmärtämistä 
(Perttula, 2005).

Tutkiiko sosiaalityö kokemusta?
On helppo huomata, että eksistentiaalis- 
fenomenologinen näkemys kokemuksesta tun-
nistaa huonosti tieteen historian rakentamat 
oppialat saati akateemisen koulutuspolitiikan 
synnyttämät oppiaineet. Kokemusta selvittävää 
tutkimusta olisi viisainta kutsua yhdellä nimellä 
fenomenologiseksi erityistieteeksi (Perttula, 
2005). Toinen realistinen, mutta sitä epäsel-
vempi, vaihtoehto on jäsentää kokemuksen 
tutkimuksen aloja sen mukaan, millaisen elä-
mäntilanteen merkityksellistymistä tutkitaan.

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on hyväk-
syttävä kaksi asiaa. Otan esimerkiksi sosiaali-
työn tutkimusalana. Olisi ensinnäkin ajateltava, 
että sosiaalityön tutkimuksen kohteena voivat 
olla persoonien subjektiiviset tavat ymmärtää 
elämäntilanteitaan. Kun perustelua etsitään 
tämänvuotisilta sosiaalityön tutkimuksen 
päiviltä Lapin yliopistossa, vastaa sosiaalityö 

tutkimusalana tähän myöntävästi. Esimer-
kiksi kokemuksen tutkimisen työryhmässä 
esiteltiin kuusi sosiaalityön alaan kuuluvaa 
tutkimusta, joissa tutkittava ilmiö oli eksis-
tentiaalis-fenomenologisen teorian mielessä 
kokemuksellinen. Jos vastaus olisi kielteinen 
eli että sosiaalityö ei tutki persoonien subjek-
tiivisia tapoja ymmärtää elämäntilanteitaan, ei 
sosiaalityö olisi ainakaan eksistentiaalis-feno-
menologisen teorian näkökulmasta kokemusta 
tutkiva tieteenala. 

Ollakseen kokemusta tutkiva tieteenala, on 
oltava myös tutkijoiden hyväksymä käsitys siitä, 
millainen elämäntilanne sijoittuu juuri sosiaali-
työn eikä vaikkapa sosiologian, sosiaalipsykolo-
gian, psykologian tai hoitotieteen tutkimuksen 
kohteeksi. Ellei tällaista elämäntilannetta 
kyetä hahmottamaan, on vaikea argumentoida, 
että sosiaalityö olisi kokemuksen osalta oma 
tutkimusala. 

Sosiaalityön tutkimuksen päivien koke-
muksen tutkimisen työryhmässä esiteltyjen 
tutkimusten elämäntilanteena olivat muun 
muassa maahanmuuttajataustaisten työn-
tekijöiden työelämä, lapsiperheiden eron 
jälkeinen arki, työkyvyttömyyseläkkeen hylkä-
ykset, vähävaraisten yksinhuoltajaäitien arki, 
läheisneuvonpito sekä lasten hyvinvointi. Tutki-
malla sosiaalityön tutkimusta laajemmin tästä 
näkökulmasta, saisi esiin kuvan sosiaalityön 
piiriin kuuluvasta elämäntilanteesta ja samalla 
sosiaalityön nykyluonteesta kokemusta tutki-
vana tieteenalana.

Jos olisin sosiaalityön tutkija ja kiinnostunut 
kokemuksen tutkimuksesta, koettaisin ajatella, 
mitä ovat elämäntilanteet, joiden merkityksel-
listymisen muut ihmistieteet pääosin ohittavat. 
Lähtökohtana ei olisi sosiaalityön alaan otetta-
vien elämäntilanteiden käsitteellistäminen si-
nällään, vaan eksistentiaalis-fenomenologisen 
teorian hengessä tehtävä persoonien elämän-
tilanteiden hahmotus. Pyrkisin tunnistamaan, 
mitä elämäntilanteiden aiheita muut ihmis-
tieteet eivät ole noteeranneet kiinnostaviksi 
ja mitkä niistä olisivat omimpia sosiaalityöksi 
nimetylle tutkimusalalle.
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Miten kokemusta pitäisi tutkia?
Eksistentiaalis-fenomenologisesta teoriasta 
ajateltuna kokemus on persoonalle todellinen 
ja tosi. Se ei ole sanonta, vaan fakta kokemuk-
sen tutkimuksen lähtökohdaksi. Siitä käsin 
tutkimuksen tarkoitus on selkeä. Pitää saada 
tutkimuksen keinoin esiin kokemukset, joista 
tutkija tutkimusalansa ja tutkimuskysymysten-
sä rajaamana on kiinnostunut. 

Kokemuksen tutkimisen tekee vaikeaksi se 
monikerroksisuus, jona kokemukset ovat tutki-
muksen eri vaiheissa läsnä. Se, että kokemus 
on ihmiselle todellinen ja tosi, koskee sekä 
tutkijaa että tutkimukseen osallistuvia. Ko-
kemuksen tutkimisen tieteellisen pätevyyden 
näkökulmasta on omalaatuista, että tutkimuk-
seen osallistuvien, siis muiden kuin tutkijan, 
kokemuksen totuus ja todellisuus eivät ole 
ongelma vaan edellytys, mutta tutkijan, jonka 
voisi odottaa olevan asiantuntija ja ”paremmin 
tietäjä”, onkin vaikeuksissa kokemuksensa 
totuuden ja totuudellisuuden kanssa. Siltikin 
kokemuksen tutkijalle oma kokemuksellisuus 
on ainoa tapa ymmärtää tutkimaansa ilmiötä. 
Näiden vaikeuksien kanssa pärjäämiseksi ko-
kemuksen tutkija tarvitsee metodia. Ajattelen, 
että kokemuksen tutkimuksen metodit ovat 
keinoja säädellä ja hallita tutkimuksen eri 
vaiheissa tutkijan oman kokemuksen totuudel-
lisuutta (ks. esim. Bullington & Karlsson, 1984; 
Giorgi, 1988; Giorgi & Giorgi, 2003; Perttula, 
1998; Smith & Osborn, 2003; Spinelli, 1989).

Asia tuli selvästi esille myös tämänvuotisten 
sosiaalityön tutkimuksen päivien kokemuksen 
tutkimisen työryhmässä. Tutkijat eivät paljoa-
kaan epäröineet, etteivätkö heidän empiiriset 
tutkimusaineistonsa ilmennä tutkimukseen 
osallistuneiden kokemuksia. Epävarmuutta 
oli koskien erityisesti sitä, miten aineistojen 
hankintatavat olivat muovanneet kokemuksia. 
Kipuilu tutkijan oman kokemuksen totuudel-
lisuuden kanssa oli kuitenkin eri suuruus-
luokassa.

Mitä tutkijan siis pitäisi tehdä oman koke-
muksensa kanssa, kun on tutkimassa koke-
muksellista ilmiötä? Yritän vastata yleisesti, 

ilman teoreettisesti sitoutunutta näkökulmaa 
asiaan. Myös tutkija kokee siinä missä tutkit-
tavatkin. Samoin tutkija on myös tutkimus-
tilanteessa kokeva siinä missä hän on sitä 
muissakin elämänsä tilanteissa eli ylipäätään 
persoonana. Nämä ovat ehkä itsestäänselvyyk-
siä, mutta silti ääneen lausumisen arvoisia. 

Riippuen tutkijan elämäntilanteen ja tut-
kimuskysymysten rajaaman elämäntilanteen 
yhtenevyydestä, tutkijalla on tai ei ole elävää 
kokemusta tutkimastaan ilmiöstä. Tällaisena 
persoonana tutkija astuu tutkimuksen teki-
jäksi, ymmärtäen kokemuksellisesti jotakin tai 
paljonkin tai ei mitään tutkimastaan ilmiöstä 
oman elämisensä perusteella. Edelleen ainoa 
varma asia on, että tutkimukseen osallistuvilla 
on persoonakohtaista tietoa tutkittavasta ilmi-
östä. Ellei näin ole, on tutkija epäonnistunut jo 
empiirisen tutkimusosuutensa alkumetreillä 
valitsemalla tutkittaviksi persoonia, joiden 
elämäntilanteisiin ei kuulu niitä asioita, jotka 
ovat tutkittavan kokemuksellisen ilmiön situ-
ationaalisia kohteita. Jos esimerkiksi sosiaa-
lityön päivillä esitettyyn tutkimukseen naisten 
työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämisestä olisi 
valittu miehiä tai sitten naisia, joiden elämänti-
lanteeseen ei ole kuulunut työkyvyttömyyseläk-
keen hylkäämistä, ei tutkittavien kokemuksilla 
olisi ollut lähtökohtaista totuusarvoa.

Kun kokemuksen tutkimukseen sisältyy 
empiirinen osuus, on tutkijan dokumentoitava 
tutkimukseen osallistuvien kokemus tavalla 
taikka toisella. Toisin sanoen tutkittavien on 
ilmaistava kokemuksensa. Tätä tarkoittaa 
tutkimusaineiston hankinta. Kokemuksen 
tutkimus on hankalaa erityisesti siksi, että se 
mikä on jo olemassa totena ja todenmukaise-
na, ei kelpaa tutkittavaksi sellaisenaan, vaan 
vasta ilmaistuna. Kaikkien tutkimuskohteiden 
kohdalla tämä ei ole samanlainen ongelma. 
Esimerkiksi laadultaan konstruoitujen tutki-
muskohteiden kohdalla ei ole huolta siitä, että 
dokumentaatiot ilmaisun muotoina muuntavat 
tutkimuskohteiden perusrakennetta, koska 
konstruoituminen joka tapauksessa kuvaa 
tällaisia tutkimuskohteita. 
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Elävä kokemus ei ole laadultaan konstru-
oitu tutkimuskohde, vaan persoonien reaalisia 
elämäntilanteita ymmärtävä merkityssuhde. 
Kokemuksen luonteesta seuraa se, että ni-
menomaan kokemuksen tutkimus tekee ko-
kemuksen ymmärtämisestä vaikean. Ajatus voi 
kuulostaa absurdilta, mutta sellaisena asioiden 
välinen yhteys eksistentiaalis-fenomenologisen 
teorian näkökulmasta näyttäytyy. Tutkimus itse 
hankaloittaa kokemuksellisten ilmiöiden ym-
märtämistä. Saman voi sanoa myös niin, että 
mitä pidemmälle yksittäinen tutkimus etenee, 
sitä vaikeammaksi kokemuksellisen ilmiön 
kohteenmukainen ymmärtäminen tulee. 

Tämä ei-tutkijan silmissä ehkä hullunkuri-
nen tilanne aiheutuu tieteellisen tutkimuksen 
tietyistä, sinällään järkevistä, perusehdoista. 
Niitä ovat tieteellisen tiedonmuodostuksen 
seurattavuus ja läpinäkyvyys sekä ylipäätään 
tieteellisen tiedon kirjallinen tai vähintäänkin 
symbolinen luonne. Vaikka tutkija kykenisi 
uudelleen eläen ymmärtämään tutkimansa 
kokemuksellisen ilmiön miten kohteenmukai-
sesti tahansa, se ei vielä täytä tieteellisyyden 
kriteerejä edes niiden radikaalissa merkityk-
sessä. Tutkimus on saatettava symboliseen, 
tavallisimmin kirjalliseen muotoon. Ei auta, 
vaikka väitöskirjan tekijä väittäisi syvästi ym-
märtäneensä tutkimansa ilmiön, jos väitöskirja 
puuttuu. Tutkijan uudelleen elettyä kokemusta 
seuraa tieteellisessä tutkimuksessa aina 
tutkijan kuvaus. Se on yhdenlainen eläytyvä 
replikaatio tutkittavien kokemuksen ilmauksis-
ta. Tämä replikaatio ei kuitenkaan ole toistoa 
samanlaisuuden mielessä, vaan vertailevan 
mielikuvituksen tuloksena muodostuvaa ki-
teytynyttä ilmaisua. 

Kun tunnistaa kokemuksen tutkimuksen 
vaaran etääntyä elävästä kokemuksesta ja 
sen totuudesta, käsittää, miksi kirjallisuus, 
esimerkiksi runous, tuntuu usein tavoittavan 
kokemuksellisia ilmiöitä tieteellistä tutkimusta 
paremmin. Mielestäni tämä johtuu kahdesta 
asiasta. Ensinnä siitä, että tieteellinen tutki-
mus on toteutukseltaan monivaiheisempi kuin 
kaunokirjallinen toiminta. Toisekseen tieteel-

lisessä tutkimuksessa empiria-vaatimuksen 
myötä kokemuksellisia ilmiötä ymmärretään 
toisia ihmisiä tutkimalla, kun kaunokirjallisen 
työskentelyn on lupa nojata tekijän kokemuk-
selliseen itseanalyysiin.

Subjektiivisesta objektiiviseen  
ja takaisin
Kokemuksen tieteellinen tutkimus on hankalaa 
ja vaikeaa. Mahdotontakin se on, jos asettaa 
rimaksi minkä tahansa ehdottomuuden (ks. 
Perttula, 2000). Mielestäni realistinen läh-
tökohta kokemuksen tutkimukselle on pitää 
subjektiivisia kokemuksia osana persoonille 
olevaa objektiivista maailmaa ja ajatella, että 
sitä on mahdoton tutkia objektiivisesti, koska 
se ilmenee objektiivisena vain persoonalle it-
selleen. Subjektiivinen kokemus tutkimuksen 
kohteena on objektiivinen, mutta kokemuksen 
tutkimus toteutuu subjektiivisena, vaikka se 
objektiivisuuteen pyrkisikin, kuten mielestäni 
tärkeää on.

Näillä reunahuomautuksilla kokemuksen 
tutkija voi asennoitua kokemuksen tutkimiseen 
niin, että se sisältää monia taitoja, joita voi 
harjoittaa ja tulla vähä vähältä paremmaksi 
tutkijaksi. Tässä kokemuksen tutkiminen ei 
eroa muusta ihmisen toiminnasta. Paremmak-
si tutkijaksi tuleminen tarkoittaa lisääntyviä 
taitoja tunnistaa kokemuksellisista ilmiöistä 
olennainen. Se on samalla pyrkimystä koke-
muksen objektiiviseen eli kohteenmukaiseen 
tutkimiseen, ja myös enenevää onnistumista 
siinä. Työssään kokemuksen tutkija tarvitsee 
metodeja, jota arkipersoona tai vaikkapa ru-
noilija ei samassa mielessä tarvitse. Nämä 
metodit ovat luonteeltaan itseharjoituksellisia. 
Niiden avulla tutkija itsereflektiivisesti säätelee 
oman subjektiivisuutensa toimintaa, tavoittee-
na lähestyä tutkimansa kokemuksellisen ja 
siinä mielessä subjektiivisen ilmiön objektii-
vista ymmärtämistä. Tutkija on tutkimuksensa 
metodi ja vastuussa siitä, miten metodiaan 
käyttää ja huoltaa.
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Parisuhdeväkivallan vastainen työ udmurtialaisessa naisten 
kriisikeskuksessa:

Neuvottelua perhekeskeisyyden  
ja feminismin välillä

Sosiaalityö mielletään usein varsin paikallisek-
si toiminnaksi. Ympäristö, jossa sosiaalityötä 
tieteenalana ja ammattikäytäntöinä harjoite-
taan, kansainvälistyy kuitenkin voimakkaasti. 
Tiedemaailmassa kansainvälisen vuorovai-
kutuksen pitäisi olla jo arkipäivää. Ihmiset 
liikkuvat maasta toiseen ja Suomessa miltei 
jokainen asiakastyössä oleva sosiaalityöntekijä 
tekee työtä myös maahanmuuttajataustaisten 
ihmisten kanssa. 2000-luvulla onkin välttämä-
töntä tarkastella sosiaalityötä myös globaalissa 
viitekehyksessä.

Kansainvälistyminen on tärkeätä sosiaa-
lityön kannalta, mutta toisaalta myös sosiaa-
lityöllä tieteenalana on annettavaa erilaisten 
yhteiskuntien ja kulttuurien väliselle vertai-
levalle tutkimukselle. Sosiaalityön vahvuus 
kansainvälisessä yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa voisi olla esimerkiksi kiinnostus 
ihmisten arkeen ja taito tutkia sitä.

Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan 
laitoksella kansainvälinen sosiaalityön tutki-
mus alkoi vuonna 2006, kun siellä hyväksyttiin 
kaksi dosentin, yliopistonlehtorin Pirkko-Liisa 
Rauhalan ohjauksessa tehtyä sosiaalityön pro 
gradu -tutkielmaa, joiden aineistot oli kerätty 
vieraassa maassa. VTM Hanna Karan (2006) 
tutkimus käsitteli epävirallisia keinoja käyttäviä 
siirtolaisnaisia Meksikossa. Oma pro graduni 
oli etnografinen tutkimus udmurtialaisesta 
naisten kriisikeskuksesta.

Kentällä Udmurtiassa
Tämä kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaa-
ni, jossa tutkin parisuhdeväkivallan vastaista 
työtä udmurtialaisessa naisten kriisikeskuk-
sessa. Keräsin tutkimuksen aineiston vuonna 
2004 ollessani vaihto-opiskelijana Udmurtian 
valtionyliopistossa.

Udmurtia on Venäjän federaatioon kuu-
luva tasavalta, joka sijaitsee lounaisen Uralin 
metsävyöhykkeellä runsaan 1 000 kilometrin 
päässä Moskovasta itään. Udmurtia on pinta-
alaltaan noin Uudenmaan läänin kokoinen ja 
siellä asuu 1 570 000 ihmistä. Pääkaupungissa 
Iževskissä on 632 000 asukasta. Udmurtian 
väestöstä noin 59 prosenttia on venäläisiä, 31 
prosenttia suomensukuisia udmurtteja ja 7 
prosenttia tataareja. Pienempiä etnisiä ryhmiä 
tasavallassa edustavat muun muassa marit, 
tšuvassit ja ukrainalaiset.

Venäjän ensimmäiset naisten kriisikeskuk-
set perustettiin 1990-luvun alkupuolella Pie-
tariin ja Moskovaan länsimaisten rahoittajien 
tuella. Nykyisin kriisikeskuksia toimii Venäjän 
kaupungeissa yli sata. Osa keskuksista on 
kansalaisjärjestöjen, osa julkisen sektorin yl-
läpitämiä. Tutkimani iževskiläinen kriisikeskus 
on perustettu vuonna 1997, ja se on kaupungin 
rahoittama. Keskuksen toimintamuotoja ovat 
auttava puhelin, henkilökohtaiset asiakasta-
paamiset, turvakoti, vertaisryhmät ja tiedotus- 
ja koulutustoiminta. Siellä työskentelee psyko-
logeja, psykoterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä 
ja juristeja. Suurin osa keskuksen asiakkaista 
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on naisia, mutta myös lapset ja miehet toivo-
tetaan tervetulleiksi.

Tarkastelen tutkimuksessani udmurtia-
laista kriisikeskusta sen työntekijöiden ja 
organisaation näkökulmasta. Kysyn, kuinka 
keskuksessa selitetään parisuhdeväkivaltaa 
ilmiönä ja sitä, että naiset pysyvät väkivaltai-
sissa parisuhteissaan, sekä minkälaisesta nä-
kökulmasta parisuhdeväkivaltaa tarkastellaan. 
Pidin etnografiassa tutkimusmenetelmänä 
erityisesti siitä, että se antaa tutkijalle mahdol-
lisuuden oppia ymmärtämään kohdeongelmaa 
tutkimusprosessin aikana ja tutustua kenttään 
aiheeseen suhteellisen pitkän ajan kuluessa. 
Etnografian vahvuus on myös mahdollisuus 
käyttää useampia erilaisia aineistoja. Tutki-
mukseni aineisto koostuu pääasiassa kent-
täpäiväkirjasta, kriisikeskuksessa kirjatuista 
havainnointimuistiinpanoista ja keskuksen 
työntekijöiden haastatteluista. Lisäksi se si-
sältää kirjallisia materiaaleja, kuten keskuksen 
esitteitä, ohjeita ja tilastoja sekä valokuvia.

Parisuhdeväkivalta on  
Venäjällä yleistä
Käytän tutkimuksessani käsitettä parisuhde-
väkivalta samaa ilmiötä Suomessa tutkineen 
Marita Husson (2003) tapaan tarkoittaen sillä 
parisuhteessa tapahtuvaa, miehen naiseen 
kohdistamaa väkivaltaa. Käsitteet naisiin 
kohdistuva väkivalta, perheväkivalta ja lähi-
suhdeväkivalta miellän yläkäsitteiksi parisuh-
deväkivallalle.

Sukupuolisensitiivisellä näkökulmavalinnal-
la ja rajauksella naisten parisuhteessa koke-
maan väkivaltaan en halua argumentoida, että 
muunlaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei oli-
si. Naisiin parisuhteessa kohdistuva väkivalta on 
kuitenkin tilastojen mukaan lähisuhdeväkivallan 
muodoista yleisintä. Siihen liittyy erityispiirteitä, 
jotka eivät tulisi esiin, jos ilmiötä tarkasteltaisiin 
sukupuolineutraalisti. Pidän sukupuolisensi-
tiivistä otetta olennaisena ja tärkeänä niin so-
siaalityön tutkimuksessa kuin asiakastyössäkin. 
Sen tulisi saada lisää huomiota, sillä sukupuoli 
ja erilaiset sukupuolittuneet ilmiöt ovat läsnä 

sosiaalityössä monella tavoin.
Tarkastelen parisuhdeväkivaltaa yhteiskun-

tapoliittisena ja sukupuolten välisiin suhteisiin 
liittyvänä ongelmana, rikoksena ja ihmisoikeus-
loukkauksena. Eri puolilla Venäjää toteutetun 
kyselytutkimuksen perusteella jopa 36 pro-
senttia venäläisnaisista kohtaa parisuhteessaan 
fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa. 18 prosenttia 
samaan kyselyyn vastanneista naisista kärsi 
puolisonsa tekemästä vakavasta tai säännöl-
lisestä fyysisestä väkivallasta. (Gorshkova & 
Shurygina 2003, ks. Amnesty 2005.) Suomessa 
vastaavat luvut eivät ole aivan yhtä korkeita, vaik-
ka parisuhteessa naisiin kohdistuva väkivalta 
on yleistä meilläkin. Vuonna 2005 toteutetussa 
kyselytutkimuksessa 20 prosenttia vastaajista 
oli joskus kokenut väkivaltaa tai sillä uhkailua 
nykyisen puolisonsa taholta (Piispa ym. 2006).

Parisuhdeväkivalta oli Venäjällä pitkään 
aihe, josta vaiettiin. Siihen liittyy edelleen 
vääristyneitä asenteita kuten se, että väkival-
taa pidetään perheen sisäisenä asiana, johon 
ulkopuolisten ei tule puuttua, ja että naiset 
ovat itse osasyyllisiä väkivaltaan, koska he pro-
vosoivat sitä. Parisuhdeväkivallan arvioidaan 
jopa yleistyneen viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Tämä liitetään osaltaan maskuliini-
suuden kriisiin Venäjällä, miesten horjuvaan 
asemaan venäläisessä perheessä ja hyvin 
yleiseen alkoholismiin. Tilannetta vaikeuttaa 
myös se, että Venäjällä ei ole erityistä naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa tai parisuhdeväkivaltaa 
koskevaa lainsäädäntöä.

Väkivalta saa monenlaisia selityksiä
Selittäessään parisuhdeväkivaltaa työntekijät 
käyttivät sekä yksilö- ja perhekeskeisiä että 
yhteiskunnan rakenteisiinkin liittyviä selityk-
siä. Rakenne- ja yksilötason selitykset myös 
kietoutuivat yhteen, eikä aina ollut yksiselit-
teistä, kummalla tasolla liikutaan. Selityk-
sissä nousivat voimakkaasti esiin lapsuuden 
traumaattiset kokemukset ja mallioppiminen. 
Tässä yhteydessä työntekijät korostivat eh-
käisevän työn merkitystä. Parisuhdeväkivalta 
liitettiin myös venäläisen nyky-yhteiskunnan 
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ongelmiin, joiden nähtiin heijastuvan myös 
lähisuhteisiin. Yhteiskunnalliset ongelmat, 
kuten työttömyys, köyhyys ja elämän yleinen 
epävarmuus aiheuttavat väkivaltaisuutenakin 
heijastuvaa kroonista stressiä. Työntekijät 
puhuivat paljon myös alkoholiongelmista ja 
niiden osuudesta monissa väkivaltatapauksis-
sa, vaikkeivät alkoholia väkivaltaa selittävänä 
tekijänä pitäneetkään.

Kulttuurisista selityksistä työntekijät viit-
tasivat erityisesti venäläisessä yhteiskunnassa 
kaikilla tasoilla olevaan väkivaltaisuuteen sekä 
naisiin kohdistuvan väkivallan kulttuuriseen 
hyväksyttyyteen. He toivat esiin sukupuoliste-
reotypioita, sanontoja ja kulttuurisia malleja, 
jotka normalisoivat naisiin parisuhteessa 
kohdistuvaa väkivaltaa. Työntekijät uskoivat 
parisuhdeväkivallassa olevan pohjimmiltaan 
kyse vallasta ja kontrollista. Väkivalta nähtiin 
keinona saavuttaa ja ylläpitää valta-asemaa 
suhteessa. Keskeisiksi väkivallan selityksiksi 
muodostuivat ahtaat sukupuoliroolit ja miehen 
tarve uusintaa horjuvaa valta-asemaansa per-
heessä väkivallan avulla.

Erityisesti keskuksen virallisissa asia-
kirjoissa väkivaltaa selitettiin myös perheen 
vuorovaikutuksen häiriöksi. Tässä tarkastelu-
tavassa unohtuu helposti, että parisuhteessa 
tapahtuvassa väkivallassa on kyse rikoksesta, 
josta tekijän on kannettava vastuu. Konstruoi-
malla väkivalta perheen vuorovaikutuksen 
ongelmaksi häivytetään tehokkaasti se, että 
parisuhdeväkivallassa on kyse pahoinpitelemi-
sestä ja pahoinpidellyksi tulemisesta.

Taloudellinen suojattomuus 
kiinnittää venäläisnaisia 
väkivaltaisiin suhteisiin
Työntekijöiden kokemuksen mukaan naisia 
pidättelivät väkivaltaisissa parisuhteissa mo-
nenlaiset asiat. He ymmärsivät lähtemisen 
vaikeuden, vaikka turhautuvatkin joskus asiak-
kaiden ambivalenssiin ja pitkään jatkuvaan 
liikkeeseen lähtemisen ja jäämisen välillä. 
Verrattuna tutkimuksiin väkivaltaa kokeneiden 
suomalaisnaisten selviytymisprosessista ai-

neistossani korostuvat voimakkaasti taloudel-
liseen toimeentuloon ja asumisen järjestämi-
seen liittyvät esteet väkivaltaisen parisuhteen 
päättämiselle. Monet naiset ovat taloudel-
lisesti riippuvaisia puolisoistaan. Asunnon 
hankkiminen eron yhteydessä voi olla naisen 
tuloilla vaikeaa tai mahdotonta. Taloudelliset 
kysymykset vaikeuttavat lähtemistä erityisesti 
silloin, jos perheessä on lapsia. Yhteiskunta 
ei juuri tue yksinhuoltajien selviytymistä, ja 
elatusmaksujen saaminen entiseltä puolisolta 
on usein vaikeaa.

Paikoin taloudellista riippuvuutta merkittä-
vämmäksi työntekijät nostivat kuitenkin psyko-
logisen riippuvuuden. He liittivät naisten yksin 
ja turvatta jäämisen pelon paitsi väkivallan koh-
teena olon mukanaan tuoneeseen heikkouden 
kokemukseen, myös venäläisessä yhteiskun-
nassa vallitsevaan pelkoon ja epävarmuuteen. 
Nainen pelkää, että läheisestä ihmissuhteesta 
luopuessaan hän ei saa tukea mistään. Väki-
valtaisesta suhteesta lähtemistä vaikeuttavat 
usein myös ulkopuolisten asenteet. Väkivalta 
koetaan edelleen perheen sisäiseksi asiaksi, 
ja vaikenemisen muurin murtaminen ei ole 
helppoa. Naiset häpeävät ongelmaa ja pitävät 
sitä omana syynään. Voi käydä myös niin, että 
kun nainen rohkaistuu puhumaan ongelmas-
ta, hänen kokemustaan vähätellään, häntä ei 
uskota tai häntä syyllistetään. Tämänkaltaiset 
kokemukset ovat tyypillisiä myös Suomessa 
(esim. Husso 2003; Ojuri 2004).

Naista saatetaan myös neuvoa sietämään 
väkivaltaa, jotta perhe pysyisi koossa. Paine 
perheen koossa pitämiseen kiinnittikin naisia 
väkivaltaisiin suhteisiin. Vaikka avioerot ovat 
Venäjällä yleisiä, kertoivat työntekijät monen 
kokevan eronneen naisen statuksen alhai-
semmaksi. Lasten parhaalla perusteltiin niin 
suhteessa pysymistä kuin eroakin. Tässä tulee 
esiin perheen korostunut merkitys venäläi-
sessä yhteiskunnassa. Työntekijät viittasivat 
myös väkivallan jaksottaiseen luonteeseen: 
väkivaltatilanteita seuraavat hyvät ajat, an-
teeksipyynnöt, rakkaus ja kiintymys auttavat 
jaksamaan suhteessa.
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Ongelman ratkaisua vaikeuttavat myös 
viranomaisten asenteet. Miliisikin pitää pa-
risuhdeväkivaltaa perheen sisäisenä asiana, 
johon ei haluta puuttua. Miliisit käyttäytyvät 
usein väkivallan kohteena olleita naisia kohtaan 
epäasiallisesti, kieltäytyvät ottamasta rikosil-
moituksia vastaan ja asettuvat miesten puolelle. 
Tuomioita parisuhdeväkivaltajutuista annetaan 
vain vähän. Venäjällä ei ole lainsäädäntöä kotona 
tapahtuvasta väkivallasta. Osin riittämättömästä 
lainsäädännöllisestä suojasta johtuen naiset 
jäävät myös oikeusprosessin jälkeen suojatto-
miksi. Moni pelkää entisen puolisonsa kostoa. 
Työntekijöiden mukaan Venäjälle kaivattaisiin 
kipeästi lakia lähestymiskiellosta.

Tasapainoilua perhekeskeisyyden  
ja feminismin välillä
Tavat, joilla parisuhdeväkivaltaa ongelmana 
jäsennettiin tutkimassani keskuksessa, olivat 
kaikkea muuta kuin yksiselitteisiä. Tutki-
musprosessin aikana olin monesti tuskastua 
siihen, että keskuksen toiminnan lähtökohtia 
ja kohdeongelman vaihtelevia tarkastelutapoja 
oli vaikea hahmottaa ja työntekijöiden näke-
myksiä tuntui usein mahdottomalta sijoittaa 
johonkin tiettyyn kategoriaan. Juuri, kun kuva 
oli alkanut hahmottua, sanoi tai teki joku jo-
tain, mikä keikautti koko ajatusrakennelmani 
päälaelleen. Keskeinen tutkimustulokseni on, 
että näkökulmat, joista kohdeongelmaa kes-
kuksessa tarkasteltiin, vaihtelivat tilanne- ja 
työntekijäkohtaisesti. Erityisen kiinnostavia 
olivat erot työntekijöiden näkemysten ja kes-
kuksen virallisten asiakirjojen välillä.

Näkökulmien muutos ei ollut vain sa-
tunnaisen tilanne- ja työntekijäkohtaista, 
vaan siinä oli huomattavissa keskuksen noin 
seitsemänvuotisen olemassaolon aikana ta-
pahtunut systemaattisempi kehitys. Perusta, 
jolta vuonna 1997 oli lähdetty liikkeelle, oli 
ollut melko feministisesti orientoitunut, sillä 
keskusta perustamassa olleet työntekijät olivat 
tukeutuneet länsimaisten feministien myö-
tävaikutuksella Venäjälle tulleisiin ideoihin ja 
materiaaleihin. Vuosituhannen vaihteessa kes-

kus sai myös jonkin verran taloudellista tukea 
kansainvälisiltä rahoittajilta, vaikka toiminnan 
päärahoittaja onkin koko ajan ollut Iževskin 
kaupunki. Kuulemani mukaan myös työnteki-
jäkunta oli alkuaikoina ollut feministisemmin 
orientoitunutta kuin viime vuosina rekrytoidut 
uudet työntekijät. Tulkitsen käänteen perhe-
keskeisempään suuntaan liittyvän siihen, että 
Iževskin kaupungin perheen, naisten ja lasten 
asioiden komitealla rahoittajana on suuri valta 
siihen, minkälaista ja millä tavoin suuntautu-
nutta työtä keskuksessa tehdään.

Olen kutsunut näkökulmien vaihtelua ja 
niiden jatkuvasti käynnissä olevaa neuvottelua 
tasapainoiluksi feminismin ja perhekeskeisyy-
den välillä. Olen nimennyt aineistostani löytyvät 
kaksi pääasiallista näkökulmaa mukaillen Pirjo 
Pehkosen (2003) tutkimusta suomalaisen väki-
vallan vastaisen työn ongelmanmäärittelypro-
sessista. Kumpikaan näkökulma ei kuitenkaan 
tule aineistossa esiin puhtaana tai selvärajaise-
na. Ongelman määrittely on diffuusia ja välillä 
epäjohdonmukaistakin.

Yhteistä kaikille työntekijöille oli se, että 
he määrittelivät parisuhteessa tapahtuvan 
väkivallan ensisijaisesti yhteiskunnalliseksi 
ongelmaksi ja rikokseksi. Samanlainen käsitys 
kohdeongelmasta ei välittynyt keskuksen viral-
lisista asiakirjoista. Toisaalta se, että keskuk-
sessa työskentelee kaksi juristia, kertoo myös 
virallisen tason sitoutumisesta periaatteeseen, 
että väkivalta parisuhteessa on rikos, josta te-
kijän täytyy kantaa rikosoikeudellinen vastuu. 
Keskuksen työntekijöiden perhekäsitystä voi 
kutsua individualistiseksi siinä mielessä, että 
avioero nähtiin hyväksyttäväksi ja usein vält-
tämättömäksi ratkaisuksi tilanteessa, jossa 
väkivalta jatkuu. Yksilön oikeus turvallisuuteen 
ja väkivallattomaan elämään määriteltiin per-
heen koossa pysymistä tärkeämmäksi arvoksi. 
Keskuksen virallisissa asiakirjoissa korostettiin 
kuitenkin voimakkaasti perheen tukemisen ja 
vahvistamisen tärkeyttä, ja niissä perheenjä-
senet nähtiin ennemminkin perhesysteemin 
osina kuin yksilöinä.

Kaikkein keskeisin feministisen ja perhe-
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keskeisen näkökulman välisistä jännitteistä 
oli Pehkosen (2003) kuvaileman suomalaisen 
ongelmanmäärittelyprosessin tapaan myös 
tutkimukseni aineistossa jännite sukupuolisen-
sitiivisyyden ja sukupuolineutraaliuden välillä. 
Osa työntekijöistä piti sukupuolineutraaliutta 
tärkeänä ja pyrki eri yhteyksissä korostamaan 
sitä, että myös nainen voi olla väkivallantekijä 
ja mies väkivallan uhri. Toisaalta keskuksen 
arjessa tuli jatkuvasti esiin ongelman suku-
puolittunut luonne. Myös sukupuolineutraalisti 
orientoituneet työntekijät puhuivat käytännössä 
naisista asiakkaina ja väkivallan uhreina ja 
miehistä väkivallantekijöinä sekä tunnistivat 
väkivaltaa aiheuttavia sukupuolittuneita kult-
tuurisia malleja. Osa työntekijöistä, erityisesti 
keskuksessa pitkään työskennelleet, olivat 
myös tietoisesti voimakkaasti sitoutuneita su-
kupuolisensitiiviseen näkökulmaan ja tarkaste-
livat parisuhdeväkivaltaa ennen kaikkea suku-
puolten välisiin suhteisiin liittyvänä ongelmana 
ja naisten ihmisoikeuksien loukkauksena.

Lopuksi
Parisuhdeväkivalta on ongelmana globaali ja 
universaali, mutta kiinnittyy toisaalta kunkin 
kulttuurin erityispiirteisiin ja yhteiskunnalli-
seen tilanteeseen. Yhteiskunnallisten ongelmi-
en tarkasteleminen vertailevasta näkökulmasta 
on parhaimmillaan opettavaa ja ymmärrystä 
avartavaa. Kulttuurien välinen vertaileva tut-
kimus ei ole hyödyllistä vain siksi, että saa-
vuttaisimme uutta ymmärrystä tutkittavasta 
vieraasta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Uskon, 
että kulttuurien väliset vertailut tuovat myös 
omasta tutusta yhteiskunnasta esiin piirteitä, 
jotka muuten jäisivät huomiotta.

Kulttuurien välinen vuorovaikutus on 
sosiaalityön arkea 2000-luvun Suomessa. 
Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat asettavat 
omat haasteensa sosiaalityölle niin kielen kuin 
kulttuurin ja tapojenkin muodossa. Kulttuurien 
välille syntyvä dialogi on kuitenkin hyödyksi. 
Se auttaa tarkastelemaan myös suomalaista 
yhteiskuntaa uudesta näkökulmasta.

Venäjänkieliset ovat ylivoimaisesti suurin 

maahanmuuttajataustainen ryhmä Suomes-
sa. Toivon, että tutkimukseni omalta osaltaan 
lisää ymmärrystä venäläisestä kulttuurista ja 
yhteiskunnasta sosiaalialalla. Kulttuurinen 
sensitiivisyys on hyvin tärkeätä luottamuk-
sellisen ja toimivan suhteen rakentamisessa 
maahanmuuttajataustaisiin asiakkaisiin.

Venäjän rajanaapurina Suomella on mah-
dollisuus toimia Euroopan Unionissa venäläi-
sen yhteiskunnan asiantuntijana ja kehittää 
Venäjä-yhteistyötä. Erityisesti asiantuntemusta 
kaivataan sosiaalialalla sekä sosiaalityössä, 
joka on Venäjällä nuori tieteenala ja ammatti-
käytäntö. Sosiaalityön koulutus aloitettiin mo-
nissa venäläisissä yliopistoissa 1990-luvulla.

Ylirajaisista yhteistyöhankkeista hyötyvät 
molemmat osapuolet. Yhteistyön ja kehit-
tämishankkeiden tueksi on tuotettava myös 
tutkimustietoa. Toivottavasti sosiaalityön opis-
kelijoiden, tutkijoiden joukossa on kiinnostusta 
Venäjää kohtaan. Tutkimukselle on tarvetta.
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Innovaatioiden kehittymisprosessit ovat pitkiä. 
Puhutaan mieluummin kymmenistä vuosista 
kuin vuosista. Tässä artikkelissa tulevaisuutta 
ja innovaatioita tarkastellaan noin 10–30 vuoden 
perspektiivillä. Nyt koulutuksessa olevien so-
siaalityöntekijöiden työvaihe osuu pääosin tälle 
ajanjaksolle. Heidän innovaatiokapasiteettinsa 
on sosiaalialan tulevaisuuden avainkysymys. 
Sosiaalialan koulutusta ja tutkimusta koskevan 
opetusministeriön selvitystyön tavoite tähtää 
viimeistään vuoden 2012 jälkeisen koulutuksen 
ja tutkimuksen toimintamalleihin. Artikkelin 
tarkastelu osuu siten myös koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämisperiodille.

Käsittelen aluksi innovaatioiden kehitty-
misprosessia, käsitteen sisältöä ja sosiaalisten 
innovaatioiden käytäntöä muutamien esimerk-
kien avulla. Artikkelin keskeinen tarkoitus on 
ennakoida sosiaalityön toimintaympäristön 
lähivuosikymmenten muutoksia ja esittää 
olettamuksia muutosten vaikutuksista so-
siaalityön tehtäväkenttään. Muutostrendien 
perusteella pyritään tunnistamaan sosiaalityön 
uusia tarpeita ja todennäköisiä kehityssuuntia. 
Artikkelin päätteeksi ennakoin, minkälaisiin 
sosiaalisiin innovaatioihin toimintaympäristön 
muutokset ja tehtävien uudet painotukset an-
tavat yllykkeitä ja mahdollisuuksia.

Innovaation käsitteestä
Innovaatiosta on viime aikoina tullut paljon 
käytetty käsite, eräänlainen muotisana. Tekno-
logisten innovaatioiden rinnalle ovat nousseet 
myös hyvinvointi-innovaatiot ja sosiaaliset in-
novaatiot. On siis perusteltua, että innovaatioita 
käsitellään myös sosiaalityön tulevaisuuden 
yhteydessä.

Tarkoitus ei ole tässä yhteydessä käsitellä 

innovaation käsitettä. Silti on paikallaan mainita 
joitakin lähestymistapoja innovaation konsep-
tiin. Manuel Castells ja Pekka Himanen (2001) 
ovat todenneet suomalaista tietoyhteiskuntaa 
koskevassa teoksessaan koko hyvinvointiyh-
teiskunnan eräänlaiseksi innovaatioksi. Sille 
ovat luoneet otollisen maaperän muun mu-
assa kaikille maksuton koulutusjärjestelmä, 
sosiaalisten tukien yleinen kattavuus, julkisten 
organisaatioiden keskeinen rooli palvelujen 
järjestämisessä, ay-liikkeen keskeinen rooli 
hyvinvointiyhteiskunnassa ja ehyt kulttuurinen 
identiteetti (mt., 181–186). Yleisesti on ajateltu, 
että nimenomaan kilpailuun kannustava kult-
tuuri synnyttää innovaatioita. OECD-maiden 
kilpailukyvystä tehdyn tutkimuksen mukaan 
kilpailukyvyn taustalla näyttää eri maita ja aiko-
ja yhdistävänä lisätekijänä vaikuttavan ihmisten 
välinen luottamus (Helkama, 2005). Vakautta ja 
tuottavuuden inhimillistä perustaa luova hyvin-
vointivaltio, verkostomainen organisoituminen 
sekä vahva ihmisten välinen luottamus näyttä-
vät siis antavan hyvää maaperää yhteiskunnan 
elinvoimalle. Sen vahvistamisessa erityisesti 
sosiaalisilla innovaatioilla on nyt kysyntää 
(Holstila, 2007).

Innovaatiokeskustelussa on tullut esiin 
kaksi erilaista lähtökohtaa. Toinen korostaa 
tieteellisestä tutkimuksesta nousevaa innovaa-
tiotoimintaa, josta vähittäisen prosessin kautta 
syntyy tuotteita, menetelmiä, testattuja ja levi-
tettäviä käytäntöjä. Toinen lähtökohta korostaa 
käytännön työssä ja elävässä elämässä syntyviä 
uusia ratkaisuja. Tieteellisen tutkimuksen teh-
tävä on näistä lähtökohdista etsiä ja jäsentää 
uusien ratkaisujen ja keksintöjen tiedollisia 
perusteita, testata niiden luotettavuutta ja siten 
luoda käytännössä syntyneistä keksinnöistä 
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siirrettäviä menetelmiä. Helsingin yliopiston 
tutkija FT Janne Lehenkari (2007) totesi Sta-
kesin ja sen pääkaupunkiseudun aluefoorumin 
järjestämässä innovaatiosymposiumissa: ”Ai-
kaisemmin ajateltu lineaarinen kehitys tieteen 
tuottamista innovaatioista keksintöjen tuot-
teistamiseen ja kaupallistettavaan levitykseen 
ei suinkaan ole pääasiallinen innovaatioiden 
etenemisprosessi. Vain pieni osa innovaatiois-
ta on seurausta tieteellisistä läpimurroista. 
Suurin osa innovaatioista perustuu yritysten 
tuotekehitystoimintaan, jossa yleensä selvite-
tään ja yhdistetään jo olemassa olevaa tietoa. 
Ainoastaan tämän epäonnistuessa yritykset 
ovat valmiita rahoittamaan uuden tiedon tuotta-
miseen tähtäävää tutkimustoimintaa. Innovaa-
tiotutkimus on lisäksi tuonut esiin teknologian 
käyttäjien kasvavan merkityksen innovaatioiden 
lähteenä.” Akateemisen tutkimuksen tehtävä 
tässä kokonaisuudessa on tuottaa tietoa niis-
tä menetelmistä ja välineistä, joita voidaan 
käyttää tukemaan yritysten innovaatio- ja 
tuotekehitystoimintaa. Yritykset voidaan tässä 
yhteydessä rinnastaa sosiaalialan käytännön 
organisaatioihin ja teknologian käyttäjät sekä 
ammattilaisiin että asiakkaisiin. Innovaatio-
prosesseja edistävän tiedon hankkimisen 
keskeiset kanavat Lehenkarin (2007) mukaan 
ovat julkaisut, epämuodolliset yhteydenotot, 
tapaamiset ja konsultointi.

Sosiaalialan tärkein innovaatioiden lähde 
olisi edellä todetun perusteella käytännön työ-
elämä, jota tutkimusinstituutioiden tulisi tukea 
innovaatioiden tietoperustaa vahvistavalla ja 
menetelmiä kehittävällä tiedolla. Sosiaalityön 
innovaatiot eivät pääsääntöisesti ole tarkoitettu 
voittoa tuottaviksi tuotteiksi. Sen sijaan niitäkin 
koskee tarve kehittää innovaatioiden pohjalla 
uusia luotettavia käytäntöjä, perustyöhön 
siirrettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä 
sellaisiin tilanteisiin ja ongelmiin, joihin aikai-
semmin ei ole ollut käytettävissä soveltuvia ja 
vaikuttavia interventioita.

Sosiaalialan uudistumiseksi koulutuksen 
tulisi valmentaa työntekijöitä paitsi ammatilli-
siin ja tutkimusvalmiuksiin myös uusien lähes-

tymistapojen kehittämiseen, niiden tietopohjan 
vahvistamiseen sekä eri tieteenalojen tiedon 
yhdistelemiseen kulloinkin edessä olevien 
kysymysten käsittelyä varten. Tarvitsemme ra-
dikaalia ammatillisen kulttuurin muutosta suh-
tautumisessa vaikeiksi koettuihin sosiaalisiin 
ongelmiin. Ammattikunnan ei tulisi tyytyä vain 
valittamaan työssä vastaan tulevien ongelmien 
vaikeutumista, vaan luoda uudistumista, tiedon 
hankintaa ja yhdistelemistä, oman työkäytän-
nön kriittistä arviointia ja monipuolista ver-
kottumista edistäviä ammatillisia valmiuksia. 
Ammatillisesti kunnianhimoista ja eettisesti 
kestävää on lähestyä vaikeita ongelmia ana-
lyyttisesti, osaamisen ja kehittämisen kataly-
saattorina, tiedonmuodostuksen innostajana 
ja tieteellisen tutkimuksen haasteena.

Innovaatioiden kehityskulkujen tarkastelun 
lisäksi on syytä esittää myös eräitä innovaation 
määrittelyjä. Stakesin innovaatiohankkeen joh-
taja Hannu Hämäläinen (2005) on määritellyt 
sosiaalisen innovaation seuraavasti: ”Sosiaa-
linen innovaatio on yksilön, ryhmän tai yhteisön 
luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, 
joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen yksi-
lön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai 
palvelujärjestelmässä.” Hämäläisen mukaan 
innovaatiot voivat olla systeemisiä innovaatioita, 
palveluja koskevia innovaatioita, hyvinvointia 
ja terveyttä koskevia innovaatioita tai tuote- ja 
palvelumarkkinoita koskevia innovaatioita.

Professori Mirja Satka (2006) puolestaan on 
ymmärtänyt käsitteellä: ”melko laveasti kaikkia 
sellaisia uusia ideoita, toimintatapoja tai -stra-
tegioita, jotka tähtäävät parempien hyvinvoin-
tipoliittisten käytäntöjen kehittämiseen siten, 
että ne vastaavat ihmisten ongelmiin entistä 
paremmin ja ovat sensitiivisiä havaitsemaan 
myös uudet ongelmatilanteet ja löytämään 
niihin kokonaan uusia ratkaisuja.” Lisäkritee-
riksi sosiaaliselle innovaatiolle Satka asettaa 
sen, että ”innovaatiosta puhuminen edellyttäisi 
perinteisten käytäntöjen uudelleen ajattelua ja 
-organisointia – tai selvää muutosta palvelun 
laadussa”.

Virkistävän lähestymistavan sosiaalisiin 
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innovaatioihin tarjoaa dosentti Ilkka Taipaleen 
(2006) toimittama teos 100 sosiaalista inno-
vaatiota Suomesta. Taipaleen lähestymistapaa 
kuvaa kirjan takakannen teksti: ”Mitä yhteistä 
on yksikamarisella eduskunnalla ja astian-
kuivauskaapilla, tekstiviestillä ja sadutuksella? 
Tai äitiyspakkauksella, yhteisvastuukeräyk-
sellä, pyykkilaiturilla, maksuttomalla koulu-
aterialla ja Afrikantähdellä? Ne ovat kaikki 
sosiaalisia keksintöjä Suomesta.”

Esimerkkejä sosiaalialan 
innovaatioiden historiasta  
ja nykypäivästä
Sosiaalialan innovaatiohistoria on kunniakas. 
Alan merkittävät kehittäjät Jane Addams ja 
Mary Richmond olivat myös vahvoja innovaatto-
reita. He loivat uutta sen sijaan, että he olisivat 
jääneet valittamaan olojen surkeutta ja köyhien 
alistettua asemaa. Luen setlementtityön yhdek-
si sosiaalityön – yhteisötyön – muodoksi. Liik-
keen juuret ovat muun muassa opiskelijoiden 
pyrkimyksessä jakaa köyhien ihmisten elämän 
olosuhteet asettumalla asumaan suurkaupun-
kien kurjaliston elinympäristöön, slummeihin. 
Tuolloin luotiin nykysanoin ilmaistuna vahvasti 
empowerment-orientoitunutta työtä. Tämä oli 
todellinen sosiaalinen innovaatio senaikaiseen 
ankaraan ja autoritaariseen köyhäinhoitoon 
verrattuna. Saksalaisen Elberfelt-järjestelmän 
yksilöllinen kaitsija-käytäntö, joka siirtyi Suo-
meenkin, oli myös oman aikansa innovaatio. 

Viime vuosien suomalaisesta innovaa-
tiokyvystä sosiaalialalla voisi kertoa monia 
esimerkkejä. Myös vuoden 2007 sosiaalityön 
tutkimuksen päivillä esiteltiin monia hankkeita, 
joita perustellusti voidaan nimittää innovaati-
oiksi. Stakesin innovaatio-ohjelma on ottanut 
arvioinnin kohteeksi sosiaalialan innovaatioista 
muun muassa Tom Erik Arnkilin ja Esa Erikso-
nin kehittämän ennakointidialogin (Arnkil ym. 
2006) ja vanhustenhuollon RAI-järjestelmän 
(Itkonen ym. 2007). Jälkimmäinen ei tosin 
ole puhtaasti sosiaalityön innovaatio, mutta 
siihen läheisesti liittyvä vanhustyön innovaatio 
(Hämäläinen 2007). Huoltaja-säätiö palkitsi 

vuoden 2006 innovaatiopalkinnolla Helsingin 
sosiaaliviraston Kumppanuustalo Hannan 
Kumppanina kentällä -ohjelman. Siinä on 
yhdessä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa 
luotu köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen 
aikuissosiaalityöhön perinteiseen toimeen-
tulotukityöhön verrattuna radikaalisti uusia 
lähestymistapoja.

Vaikka lasten päivähoito ei ole varsinaisesti 
sosiaalityön tehtäväkenttä, haluan silti mainita 
päivähoidossa syntyneen erinomaisen inno-
vaation. Se voi inspiroida myös sosiaalityön 
kenttää. 1990-luvulla Stakesissa VTT Monika 
Riihelä kehitti ryhmänsä kanssa lasten sadu-
tusmenetelmän, jota kehitystyötä KTT Liisa 
Karlsson on sittemmin monipuolisesti jatkanut 
(Karlsson 2003). Menetelmä käänsi lasten ja 
ammattilaisten roolit päälaelleen. Lapset ker-
toivat satuja päiväkotien henkilökunnalle, jonka 
tehtävänä oli kuunnella ja kirjata sadut tarkasti 
muistiin. Hankkeen ensimmäinen nimi olikin 
Kuperkeikka. Se oli käänteentekevä keksintö, 
joka laajeni sittemmin myös pohjoismaiseksi 
päiväkotien satujen vaihto-ohjelmaksi. Työ 
jatkuu ja laajentuu nyt Lapset kertovat ja toimi-
vat -yhdistyksen toimenpitein. Tämänlaatuista 
perinteisten asetelmien kääntämistä vastak-
kaisiksi olisi käsitykseni mukaan mahdollista 
soveltaa sosiaalialalla nykyistä laajemmin. 
Koulutuksen alueelta innovaatioesimerkiksi 
sopii lehtori Laura Ylirukan (2006) Haagan so-
siaaliaseman kanssa kehittelemä Heikki Waris 
-instituutin Praxis-yksikkö.

Olen ollut mukana 1960-luvulla selkäydin-
vammaisten kuntoutuskurssien alkuvaiheessa, 
jolloin uusi lähestymistapa syntyi niin ikään 
kääntämällä alun perin suunniteltu lähesty-
mistapa vastakohdakseen. Asiakkaani halusi 
opinnäytetyönään tutkia selkäydinvamman 
saaneiden kuntoutujien toimintakykyä ja suun-
nitteli tekevänsä eri puolille maata kotikäyntejä 
vammautuneiden ihmisten luokse. Kotikäynnit 
olisivat olleet aikaa vieviä ja työläitä paljon mat-
kustamisen ja monien käytännön vaikeuksien 
vuoksi. Suunnitteluprosessin kuluessa syntyi 
idea koota tutkimuksen kohdehenkilöt yhteen 
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hankkeen tavoitetta toteuttavalle kurssille Hel-
singin lähistölle. Ensimmäisellä kurssilla syntyi 
miltei herätysliikkeen kaltainen yhteisyyden 
tunne samalla tavalla vaikeasti vammautunei-
den ihmisten välille. Toimintakyvyn eri ulottu-
vuuksien asiantuntijoiksi voitiin pääkaupunki-
seudulla saada eri alojen kansalliset huiput. 
Ryhmän sisäinen dynamiikka toimi vahvana 
uuden identiteetin rakentajana ja rohkaisijana, 
todellisena empowerment-instrumenttina. 
Ensimmäisen kurssin kokemukset ovat olleet 
lähtökohtana sittemmin laajentuneelle ja nyt 
jo vakiintuneelle kuntoutus- ja sopeutumisval-
mennuskurssien kehitykselle.

Riitta Seppänen-Järvelän ja Vappu Karjalai-
sen (2006) toimittama Kehittämistyön risteyksiä 
teos tarjoaa monia esimerkkejä innovatiivi-
sesta työstä ja innovaatioiden leviämisen ja 
levittämisen problematiikasta. Suomalaisen 
sosiaalialan innovaatiotoiminan pullonkaula 
on uusien käytäntöjen levittämisessä. Stakes 
ja osaamiskeskukset antavat rakenteen ja 
tukea innovaatioiden levittämiseen, mutta ko-
konaisuus on pirstoutuneessa kuntakentässä 
sittenkin hajanainen ja leviäminen enemmän 
riippuvaista uudistushaluisista työyksiköistä tai 
yksilöistä kuin systemaattisista prosesseista.

Minkälaiseen maailmaan  
sosiaalityö orientoituu?
Olennaista sosiaalityön tulevaisuuden ja sen 
innovaatiokehityksen näkökulmasta on käsi-
tyksemme siitä, minkälaisessa maailmassa 
ja yhteiskunnassa sosiaalityötä noin 10–30 
vuoden aikajänteellä tehdään. Seuraavassa 
esittämäni käsitykset tulevaisuuden suunnasta 
pohjautuvat valitsemaani lähdeaineistoon ja 
jonkin verran omaankin pohdintaan. Toiset 
lähteet ja toinen kirjoittaja olisivat kenties 
johtaneet toisenlaisiin skenaarioihin.

Ensimmäinen olettamukseni on, että ke-
hitys modernista post-moderniin on kaarensa 
alkuvaiheessa. Tämä merkitsee sitä, että 
nähtävissä olevassa tulevaisuudessa maailma 
ympärillämme sisältää monia ristiriitaisia ja 
paradoksaalisia tendenssejä, paljon epäsel-

vyyttä ja epävarmuutta, ambivalenssia. So-
siaalityön kannalta tämä merkitsee sitä, että 
yhteiskunnassa on entistä vähemmän pysyviä 
ja selkeitä kiinnekohtia ja ankkureita ihmisten 
elämälle ja sen suunnalle. He ovat entistä suu-
remmassa määrin omien valintojensa ja muun 
muassa mediasta tulevien impulssien varassa. 
Elämää ohjaavien yhtenäisten arvojen merkitys 
vähenee ja on todennäköistä, että sosiaalityö 
tulee työskentelemään kirjavassa arvokentäs-
sä. Tällaisessa maailmassa sosiaalityö ei voi 
suojautua järjestelmien turvaan ja nojautua 
vain niitä koskevaan tietoon. Sosiaalityön on 
mentävä lähemmäksi ihmisten elämää. 

Yhteiskuntaa ohjaavien yhteisten arvojen 
väljentyminen ja elämäntapojen moninaistu-
minen luovat edellytyksiä ja yllykkeitä myös 
yhteiskunnan kannalta dysfunktionaalisille, 
esimerkiksi rikollisille, alakulttuureille. Ne 
tulevat olemaan entistä suuremmassa mää-
rin osa sosiaalialan työkenttää. Sosiaalisten 
tekijöiden kietoutuminen rikollisuuteen on 
vanha totuus. Kriminaalihuollon sosiaalityö 
on vanhimpia sosiaalityön tehtäväalueita esi-
merkiksi Isossa Britanniassa. Poliisitoimi ja 
kriminaalihuolto näkevät myös meillä yhteis-
työn sosiaalityöntekijöiden kanssa välttämät-
tömäksi. Vankeinhoidon uuden lainsäädännön 
tavoitteiden toteuttaminen edellyttää vahvaa 
sosiaalialan ammattilaisten työpanosta. Ei ole 
ennakoitavissa, että yhteiskuntakehitys vähen-
täisi tätä tarvetta. Sosiaalialan asiantuntijoiden 
on tarpeen luoda uusia lähestymistapoja vas-
taamaan post-modernin kehityksen ja muut-
tuvan kulttuurin ihmisten elämää muovaaviin 
kysymyksiin.

Toinen olettamukseni on, että tulevaisuu-
den lapset kasvavat hyvin monimuotoisissa 
pari- ja perhesuhteissa. Jos jo tänä päivänä pe-
rinteinen yhteen parisuhteeseen ja tämän parin 
lapsiin perustuva perhe alkaa sosiaalihuollon 
asiakkaissa olla vähemmistönä, on todennä-
köistä että 10–30 vuoden kuluttua tilanne on 
nykyistä kirjavampi. Minkälaisia ovat perheet ja 
lasten läheiset ihmissuhteet silloin, kun tämän 
päivän lapset ovat vanhempia? Mitä perheins-
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tituution ja ihmissuhteiden muutokset merkit-
sevät ihmisten psykososiaaliselle kasvulle ja 
kehitykselle, mitä kasvua tukevien suhteiden 
jatkuvuudelle, yhteisösuhteille tai sosiaaliselle 
toimintakyvylle, sitä emme tiedä.

Oletettavaa on, että perhe- ja parisuhteiden 
moninaistuva kehityskulku tuottaa uusia ky-
symyksiä, kenties jännitteitäkin, nimenomaan 
ihmis- ja yhteisösuhteiden ulottuvuudella. 
Tulemme elämään useiden samanaikaisten 
perhekulttuuristen sukupolvien maailmassa. 
Tarvitsemme erilaisia vastauksia erilaisten 
sukupolvien kysymyksiin. On välttämätöntä 
ymmärtää ihmis- ja yhteisösuhteiden muu-
tosprosessien yhteydet ihmisten tapaan ja 
edellytyksiin käsitellä elämäänsä ja siinä 
vastaan tulevia muutoksia. Emme tiedä, miten 
muutokset vaikuttavat seuraavan sukupolven 
kasvattamiseen, ihmisen haluun ja tapaan 
toimia erilaisissa yhteisöissä ja heidän edel-
lytyksiinsä vastata ihmis- ja yhteisösuhteista 
nouseviin ristiriitoihin ja epävarmuuksiin. 

Tunnettu tanskalainen hyvinvointipolitiikan 
tutkija, professori Gösta Esping-Andersen ja 
hänen kirjoittajakollegansa (2002) ovat kuvan-
neet muuttuvia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 
riskejä erinomaisesti teoksessa Why we need 
a New Welfare State. He toteavat, että olemme 
keskellä demografista ja ”perhekäyttäytymi-
sen” (family behaviour) vallankumousta. Myös 
työelämä muuttuu globaalin markkinatalouden 
ja työmarkkinoiden palvelupainottuneisuuden 
vuoksi epävarmemmaksi ja muuttaa perus-
tavaa laatua olevalla tavalla yhteiskunnan 
riskirakennetta epävarmuutta voimistavaan 
suuntaan. Syntyy uudenlaisia voittajien ja 
häviäjien ryhmiä. Palvelumarkkinat polarisoi-
tuvat yhtäällä korkeaa tieto- ja ammattitaitoa 
vaativiin ja toisaalla rutiinimaisiin matalapalk-
katöihin, jotka kenties eivät kykene antamaan 
riittävää toimeentuloa. Tietoyhteiskunnassa 
alaluokka syntyy nimenomaan alhaisen tieto- 
ja koulutustason omaavasta ryhmästä, etenkin 
jos ihmisten sosiaaliset edellytykset vielä ovat 
heikot. Jos esimerkiksi väestökehityksestä 
johtuen yhteiskunnilla ei ole varaa ylläpitää 

korkeaa sosiaaliturvan tasoa markkinoilla 
heikosti menestyvälle ryhmälle, on toinen vaih-
toehto nostaa ”tiedollisen alaluokan” tieto- ja 
osaamistasoa, vahvistaa syrjäytymisriskissä 
elävien ihmisten edellytyksiä pärjätä tiedolli-
sesti ja sosiaalisesti entistä vaativammassa 
yhteiskunnassa. Tämähän on aktivointipolitii-
kan keskeinen sisältö. Esping-Andersen toteaa 
tämän myös brittiläisen niin sanotun kolman-
nen tien sosiaalipolitiikan konkreettisimmaksi 
käytännön johtopäätökseksi.

Esping-Andersenin ja hänen kirjoitta-
jakollegojensa (2002) hahmottelema uusi 
hyvinvointimalli perustuu elämänkaariajat-
telulle. Olennaista tässä arkkitehtuurissa 
on sosiaalipolitiikan jäsentäminen ihmisten 
elämästä lähtien, ei toimenpiteistä, amma-
tillisista reviireistä tai toimeenpanojärjes-
telmistä lähtien. Ihmisten tarpeet ja omat 
edellytykset ovat erilaisia elämän eri vaiheissa 
ja sosiaalipolitiikan tulee muotoutua näiden 
mukaan. Hyvinvointipolitiikan uudistamiseksi 
on tarkasteltava elämänkulun kokonaisuutta 
ja siihen sisältyvää dynamiikkaa. Esping-An-
dersenin ohjelman keskeisenä ajatuksena on 
vahva investointi lapsuuteen ja nuoruuteen. 
Näissä elämänvaiheissa rakentuu pohja myö-
hemmälle elämälle, koulutusedellytyksille, 
työllistymiselle, vanhemmuudelle, sosiaaliselle 
pärjäämiselle ja aikanaan myös turvallisuuden 
tunteelle vanhuudessa.

Väestökehitykseen liittyy toinenkin sosiaa-
lityön kannalta tärkeä piirre. Suomi on toistai-
seksi ollut kulttuurisesti homogeeninen maa. 
Vähitellen, suurista kaupungeista liikkeelle 
lähtien, on alkanut väestön etninen moninais-
tuminen. Kun monien maahanmuuttajaryh-
mien ja etnisten vähemmistöjen perhekoot 
ovat keskimääräistä suomalaista perhettä 
suurempia, on Suomeen odotettavissa kasvava 
kulttuurinen kirjo. Kehitys on paljon pidemmäl-
lä esimerkiksi Ruotsissa, jossa muun muassa 
Malmön kaupungissa ennakoidaan parin seu-
raavan vuosikymmenen kuluessa väestöstä jo 
yli puolen olevan taustaltaan muita kuin ruotsa-
laisia. Sosiaalityön tulee olla vahvasti mukana 
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luomassa edellytyksiä kulttuurien yhteistyölle 
ja kulttuurisen moninaisuuden hyödyntämi-
selle. Tähän me tarvitsemme sosiokulttuurisia 
innovaatioita.

Väestön terveyden kehityksessä on nähtä-
vissä elämäntapasairauksien kasvava osuus. 
Ylipaino, diabetes, sydän- ja verisuonitaudit 
ja niiden hoito ovat tiiviissä liitossa ihmisten 
elämäntilanteen ja elämäntapojen kanssa. 
Muun muassa Markku T. Hyypän (2002) so-
siaalista pääomaa koskevissa tutkimuksissa 
tulee näkyviin sosiaalisen pääoman, terveyden 
ja eliniän yhteys. Jos kuvaan otetaan mukaan 
mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat, 
on terveyden ja sosiaalisten tekijöiden yhteen 
kietoutuminen vieläkin tiiviimpää ja moni-
ulotteisempaa. Todennäköistä on, että emme 
kykene käsittelemään näitä kysymyksiä ny-
kyisenkaltaisella putkihallinnolla ja pitkälle 
sektoroituneella ammatillisella rakenteella. On 
luotava uudenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä 
(ja muitakin) tekijöitä yhdistäviä interventioita, 
joiden pohjaksi tarvitaan vahvaa monitieteel-
listä tutkimusta.

Väestökehityksen keskeinen suunta on 
vanhimpien ikäluokkien määrällinen kasvu. 
Kun ikääntyneet ihmiset tarvitsevat myös muita 
ikäryhmiä enemmän terveyden- ja sairaanhoi-
don palveluja, on jo nyt nähtävissä tendenssi 
käsitellä vanhuutta sairautena ja medikalisoida 
vanhusten palvelut. Millä tavoin sosiaalityö 
asemoituu ja reagoi tähän muutokseen, on 
olennainen kysymys. Jos sosiaalityöllä ei ole 
tarjottavana vahvaa vanhuuden ymmärrystä 
ja vanhustyön korkeatasoista osaamista, 
jäämme korkeintaan laitospaikkojen ohjaus-
instituutioksi. 

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, 
että tulevaisuudessa sosiaaliset tekijät ovat 
läsnä yhteiskunnassa yhä useammassa yh-
teydessä. Monet organisaatiot – viralliset ja 
vapaaehtoiset – tarvitsevat liittoutumista so-
siaalisia tekijöitä ymmärtävien ammattikuntien 
kanssa. Tämä vahvistaa sitä ennustetta, että 
sosiaalityö ei tulevaisuudessa voi ankkuroitua 
vain perinteiseen sosiaalipolitiikkaan ja sen jär-

jestelmiin, vaan sillä tulee olla osaamista, joka 
on sovellettavissa monenlaisissa yhteiskunnan 
tehtävissä, hallinnollisista struktuureista riip-
pumatta. Sosiaalityön tulee entistäkin vahvem-
min lähteä siitä, että ihmisten elämäntilanteilla 
on liittymäkohtia laajaan kirjoon eri sisältöisiä 
kysymyksiä. Mukana ovat – sosiaalisten teki-
jöiden ohella – fyysiset, lääketieteelliset, psy-
kologiset, kasvatustieteelliset, gerontologiset, 
juridiset, hengelliset, taiteelliset ja monet muut 
ulottuvuudet. Nousemassa oleva uusi paradig-
ma – olkoon se vaikka Esping-Andersenin hah-
mottelema elämänkaarimalli – edellyttää, että 
hyvinvointiyhteiskunta lähestyy ihmisiä heidän 
elämänvaiheestaan ja elämäntilanteestaan, 
ei vain jonkin ammatin omasta osaamisesta, 
hallinnon sektoroituneesta rakenteesta tai 
tieteenalasta lähtien. Tässä lähestymistavassa 
keskeiseksi kysymykseksi nousee se, miten 
erilaiset ammatilliset osaamiset liitetään yh-
teen ja miten syntynyt kokonaisuus liittoutuu 
ihmisten oman toiminnan, sen rajoitusten ja 
edellytysten kanssa. Miten ammatillinen työ 
ja vapaaehtoinen kansalaistoiminta löytävät 
toisensa?

Sosiaalialan ammattilaisten vastattavak-
si nousee kysymys, mitä on se sosiaalisten 
tekijöiden ymmärtäminen ja sosiaalisten 
prosessien osaaminen, jota sosiaalialan am-
matit ihmistyön kokonaisuuteen antavat. Mitä 
alan osaaminen muiden alojen osaamiseen 
liittyneenä voi tuoda hyvinvointityön areenal-
le? Minkälaisia linkkikäsitteitä tarvitsemme 
yhdistämään eri tieteenalojen tietoa ja eri 
ammattien osaamisia, jotta yhdessä syntyy 
erilaisten elämäntilanteiden monimuotoiseen 
kokonaisuuteen räätälöityjä vastauksia?

Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaalityön 
kannalta olennaista on, minkälaisten kuntara-
kenteiden maailmassa sosiaalityö toimii. Kun-
ta- ja palvelurakennemuutos näyttää kulkevan 
siihen suuntaan, että meillä on harvempia ja 
väestöpohjaltaan suurempia kuntia. Muutos 
merkitsee myös sosiaalipalvelujen porrastu-
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mista lähipalveluihin ja laajempaa väestöpoh-
jaa vaativiin erityispalveluihin. Tämä merkitsee 
sosiaalialan työn ja osaamisen analysointia ja 
jäsentämistä sisällöltään, orientaatioiltaan ja 
osaamisvaatimuksiltaan erilaisiin tehtäviin. 
Olennaista on, syntyykö rakenneuudistuksen 
yhteydessä rakenteita, jotka antavat tilaa 
sosiaaliselle ulottuvuudelle ja luovat mielek-
käitä työareenoita sosiaalialan ammateille. 
Ammattilaisten omasta toimintatavasta sekä 
koulutus- ja tutkimusyhteyksistä riippuu, 
missä määrin suuremmat kokonaisuudet hyö-
dynnetään tiedon, osaamisen ja ammatillisen 
kokemuksen kumuloimiseen ja siten alan 
tietopohjan vahvistamiseen.

Kunnalliselle sosiaalipolitiikalle nähtävissä 
oleva kehitys tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
vahvistaa omaa rooliaan ja kehittää uusia 
lähestymistapoja vastaamaan paikallisiin, 
seudullisiin ja alueellisiin kysymyksiin. Jos 
uudistus hyödynnetään siten, että kunnat 
luovat vahvemmin omista lähtökohdistaan ja 
tarpeistaan muotoutuvaa sosiaalipolitiikkaa, on 
sosiaalityön ammatilliselle lähestymistavalle ja 
tiedolle kysyntää myös paikallisen ja alueelli-
sen sosiaalisen kehityksen arkkitehtinä (Ka-
nanoja 2003; 2006). Jos kuntien taas oletetaan 
toimivan entistä tiukemmin valtakunnallisten 
minuuttiaikataulujen mukaan, jää innovaatioille 
vain vähän tilaa. Valvontakulttuuri ei ole omi-
aan rohkaisemaan uusien lähestymistapojen 
omaksumista. Tämä on tärkeä tunnistaa silloin, 
kun sosiaalipolitiikan piirissä vaaditaan paluuta 
vahvempaan valvontaan. Kunnallisen sosiaa-
lipolitiikan kehitystä suuntaava vedenjakaja 
liittyy siihen, luodaanko ihmisten elämästä ja 
sosiaalista oloista muotoutuvaa ja niihin rää-
tälöityä sosiaalipolitiikkaa, vai toimenpiteistä 
ja toimeenpanokoneistosta suuntautuvaa, 
standardeista ohjautuvaa järjestelmäkeskeistä 
sosiaalipolitiikkaa.

Sosiaalipolitiikan rakenteet luovat osaltaan 
kehyksiä myös sosiaalialan koulutus- ja tutki-
mustoiminnalle. Koulutuksen ja tutkimuksen 
tiivis yhteys sekä ihmisten elämään että käy-
tännön työkenttään on tärkeä osa alan uudis-

tumiseen tähtäävää työtä. Alussa mainittuun 
Janne Lehenkarin (2007) esitykseen viitaten on 
syytä korostaa käytäntöyhteyksien merkitystä 
uusille innovaatioille.

Minkälaisia innovaatioita syntyy 
– minkälaista kehitystä tarvitaan
Innovaatioita ei voi ”pakottaa” syntymään. 
Innovaatiot syntyvät, kun
•	 työssä on riittävän haastavia kysymyksiä
•	 alalla on vahvaa tahtoa auttaa ihmisiä en-

tistä paremmin
•	 ammattilaiset haluavat tuntea paremmin 

sosiaalisten muutosten edellytyksiä ja 
asiakkaiden kokemuksia

•	 ammattilaiset suhtautuvat uusiin kysymyk-
siin ja vaikeisiin tilanteisiin analyyttisesti ja 
uteliaasti

•	 käytettävissä on tietoa ja kokemusta omaa 
tieto- ja kokemuspiiriä laajemmalta alueel-
ta.
Olettamukseni on, että sosiaalityön tule-

vaisuuden toimintaympäristöksi edellä hah-
moteltu maailma antaa haasteita ja virikkeitä 
monenlaisiin innovaatioihin. Se miten alan 
ammattilaiset näihin haasteisiin vastaavat, jää 
tietysti riippumaan kulloisistakin toimijoista. 
Kokemukseni mukaan alan koulutuksella on 
vahva vaikutus siihen, minkälaisia ammattilai-
sia sosiaalityöhön tulee, miten analyyttisesti ja 
itsekriittisesti ammattikunta työtään tarkaste-
lee ja miten se muuntaa edessään olevat vai-
keudet ja mahdollisuudet uusiksi lähestymis-
tavoiksi ja menetelmiksi. Olennaista on myös 
se, minkälaista tietoa ja kehittämisvälineistöä 
tutkimuksen piirissä sekä tutkimuksen ja 
käytännön yhteisissä prosesseissa tuotetaan. 
Minkälaisia kehittämistyön rakenteita ja mene-
telmiä syntyy vahvistamaan käytännön työhön 
sisään rakennettua uudistumispyrkimystä? 
Missä määrin tutkimus- ja kehitystyö tuottavat 
välineitä innovaatioiden muuntamiseksi yleisik-
si työkäytännöiksi ja menetelmiksi?

Alussa todettiin, että luottamus on eräs 
innovaatiokykyyn vaikuttava tekijä. On tärkeä 
pohtia ja tunnistaa, kenen välistä luottamusta 
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tarvitaan silloin, kun halutaan luoda sosiaali-
työlle otollista ja rohkaisevaa innovaatiomaa-
perää. Kokemukseni mukaan tarvitaan niin 
asiakkaiden kuin kansalaisyhteiskunnan ja 
”virallisen” yhteiskunnan luottamusta sosiaa-
lityöhön ja päinvastoin. Tästä näkökulmasta 
on olennaista se, minkälaista viestiä ammat-
tikunta omasta työstään ja osaamisestaan 
lähettää. Ulkomaailman luottamuksen lisäksi 
on syytä painottaa alan sisäistä luottamuksen 
ilmapiiriä.

Sosiaalityön tulevaisuuden keskeiset ky-
symykset ja innovaatioiden mahdollisuudet 
sijoitan seuraaville ulottuvuuksille: sosiaa-
lityön orientoituminen ihmisten elämästä ja 
elämäntilanteista, sosiaalityön työskentely ra-
japinnoilla, ennakoivan ja ehkäisevän työotteen 
vahvistaminen, työskentely lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa, syrjäytymisen, marginalisoi-
tumisen ja huono-osaisuuden vähentäminen, 
sosiaalityön ja terveydenhuollon liittoutuminen, 
vanhustyö ja sosiaaligerontologia, asiakkaiden 
osallisuuden uusien muotojen kehittyminen, 
sosiaalinen raportointi, teoreettisesti ankku-
roitu ja systemaattinen metodinen kehitys, 
työn vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta, 
sosiaalialan työn uudet jäsennykset sekä ra-
kenteellinen uudelleen arviointi. Käyn lopuksi 
tiivistetysti läpi nämä ulottuvuudet.

Post-moderniin suuntaan kulkevassa 
maailmassa on entistä tärkeämpää sosiaa-
lityön orientoituminen ihmisten elämästä ja 
elämäntilanteista, ei sosiaalipoliittisista jär-
jestelmistä, lainsäädännöstä tai hallinnollisista 
sektorijaoista. Ihmisten elämä ei jäsenny eikä 
kulje hallinnollisten järjestelmien rakenteita 
noudattaen, vaan toisenlaisten lainalaisuuksien 
mukaan. Niitä lainalaisuuksia on tarpeen oppia 
ymmärtämään ja seuraamaan. Lainsäädäntö, 
palvelut ja etuudet ovat sosiaalityön välineitä, 
järjestelmät sosiaalityön kiinnittymispaikkoja. 
Tämä merkitsee sitä, että sosiaalityön tulee 
vahvistaa liittoutumistaan keskeisten ihmistä, 
yhteisöä ja niiden vuorovaikutusta koskevien 
tieteiden ja toimintojen kanssa. Samalla sen 
on tarpeen lisätä omaa tietoaan ja osaamistaan 

siinä, miten perustieteiden antama tieto yhdis-
tyy käyttökelpoiseksi tiedoksi ja käytännöllisek-
si osaamiseksi sosiaalisella ulottuvuudella.

Innovaatiot syntyvät usein rajapinnoilla. 
Sen vuoksi sosiaalityön tulee rohkeasti toimia 
sekä ammatillisilla, tieteellisillä että toimin-
nallisilla rajapinnoilla. Tämän lähtökohtana 
ja orientaationa on monitieteisyys, yhteistyö 
tilanteesta riippuen sosiaalipsykologisen, 
psykologisen, sosiologisen, kriminologisen, ju-
ridisen, biologisen, medisiinisen, pedagogisen, 
gerontologisen, taloustieteellisen, teknologisen 
ulottuvuuden sekä arkkitehtuurin ja yhdyskun-
tasuunnittelun kanssa. Tämä edellyttää, että 
sosiaalityöllä on vankka oma kykynsä yhdistellä 
eri tieteenalojen tietoa sosiaalisten kysymys-
ten ”palvelukseen”. Se ei tarkoita sitä, että 
sosiaalityö alkaa toimia muiden ammatillisten 
paradigmojen pohjalla tai muita ammatillisia 
osaamisia jäljitellen. Muiden alojen tieto on 
sosiaalityön ”raaka-ainetta”, jota sosiaalityön 
oma tieto kutoo yhteen palvelemaan ihmisten 
elämästä nousevia sosiaalisia kysymyksiä.

Monesta suunnasta tulee vaatimuksia ja 
odotuksia ennakoivan ja ehkäisevän työotteen 
vahvistamiseen. Ehkäisevän työn edellytyk-
senä on sosiaalisten prosessien dynamiikan 
ymmärtäminen ja tämän ymmärryksen avulla 
suojaavien tekijöiden vahvistaminen, riskien 
varhainen tunnistaminen sekä ennakoivat 
interventiot. Ennakoiva ja ehkäisevä työote 
vaatii uusia työorientaatioita ja omaa osaa-
mistaan. Korjaavan ja ongelmakeskeisen työn 
menetelmiä ei voi siirtää vaiheeseen, jossa 
tarvitaan promotiivista, proaktiivista ja vah-
vistavaa otetta. Yhteistyö kansalaisliikkeiden 
ja vapaaehtoisten järjestöjen kanssa antaa 
ehkäisevälle työlle monipuolisia areenoja. Myös 
tässä työssä kohdealueen monitieteellinen 
analyysi ja moniammatillinen työorientaatio 
ovat välttämättömiä.

Tulevaisuuden sosiaalityössä erityisen 
vahvana painoalueena tulee käsitykseni mu-
kaan olemaan työskentely lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa. Jos hyvinvointipolitiikassa 
yleisesti vahvistuu elämänkaariorientaatio, 
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kohdistuvat ehkäiseviin vaikutuksiin pyrkivät 
panostukset elämänkaaren alkuvuosiin eli lap-
suuteen ja nuoruuteen. Määrällisiä panostuk-
sia luonnollisesti tarvitaan myös elämänkaaren 
loppuvaiheeseen.

Jos olemme rehellisiä, on tietomme 
nykyisen lapsi- ja perhetyön vaikutuksista 
äärimmäisen vähäinen. Kokemustietoa on 
runsaasti, mutta se ei ole systemaattisesti 
kerättyä eikä kriittisesti analysoitua. Emme 
tiedä, tuottavatko lisäpanostukset henkilös-
töön parempaa lapsuutta ja nuoruutta, koska 
tieto lasten ja nuorten myöhemmistä elämän-
kuluista puuttuu, puhumattakaan tiedosta, 
joka kertoisi vaikeuksien ylisukupolvisesta 
ketjusta. Emme myöskään tiedä, mikä on 
työskentelyyn käytetyn ajan, työntekijän osaa-
misen, työntekijän teoreettisen viitekehyksen 
taikka työntekijän persoonallisuuden yhteys 
työn vaikutuksiin. Suomen kattava ja korkea-
tasoinen päivähoitoverkko ei toistaiseksi ole 
pystynyt ehkäisemään lasten psykososiaalisten 
ongelmien lisääntymistä. Meillä on lupaavia 
innovatiivisia alkuja työskentelyssä lasten ja 
nuorten kanssa (sadutusmenetelmä, kohtaava 
lastensuojelu, nuorten toiminnalliset ryhmät ja 
muita uusia lähestymistapoja). Olemme kui-
tenkin kaukana sellaisesta lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa tapahtuvasta työstä, jossa on 
käytössä luotettavia menetelmiä, systemaat-
tista pitkäjänteistä seurantaa ja vaikutusten 
arviointia sekä asiakkailla kokemus kuulluksi 
ja autetuksi tulemisesta, kokemuksia aidosta 
osallisuudesta. Jos ympäröivä maailma ja sen 
mukana lasten kasvuympäristö ovat muuttuvia 
ja epävakaita, joudumme samaan aikaan sekä 
luomaan turvallisia puitteita ja jatkuvuutta 
lapsen elämään että vahvistamaan lapsen ja 
nuoren edellytyksiä pärjätä muutoksessa ja 
käsitellä vaihtuvia tilanteita ja ihmissuhteita.

Tieteellinen tutkimus tuottaa jatkuvasti 
uuttaa tietoa lapsen varhaisesta kehityksestä ja 
sosiaalisen kokemusympäristön merkityksestä 
lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tällä tiedolla 
on suorat yhteydet lastensuojelutyön sisältöön, 
työntekijöiden osaamiseen ja työn organisoin-

tiin. Keskustelua lapsen kokemusmaailman, 
sosiaalipoliittisten toimien ja sosiaalityön 
sisällön yhteyksistä käydään sosiaalipolitiikan 
ja sosiaalityön piirissä vielä liian vähän, vaikka 
merkkejä keskustelun aktivoitumisesta onkin 
nähtävissä (Heikkinen, 2006). Keskustelu ju-
miutuu helposti vanhoihin väittelyihin lapsen 
ja vanhempien edun ensisijaisuudesta. Lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa työskentelyn kent-
tä on täynnä ristiriitoja ja mahdollisuuksia. Sik-
si se tarjoaa erityisen vaativan ja kiinnostavan 
kentän innovatiivisille lähestymistavoille.

Maailman ja yhteiskunnan muutossuunnat 
eivät valitettavasti näytä poistavan – tai edes 
vähentävän – syrjäytymistä, marginalisoitumis-
ta tai huono-osaisuutta. Syyt syrjäytymiseen 
voivat muuttua ja kohderyhmät jonkin verran 
vaihtua, mutta ilmiö elää sitkeästi, niin Suo-
messa kuin Euroopassakin. Suomessa on ko-
timaisten ja eurooppalaisten rahoitusten turvin 
toteutettu suuri määrä erilaisia syrjäytymiseen 
ja huono-osaisuuteen kohdistuvia projekteja. 
Jotkut niistä ovat olleet todellisia innovaatioita. 
Yleistä orientaation muutosta ei kuitenkaan ole 
tapahtunut. Edelleenkin suuri osa huono-osai-
simmista ihmisistä kulkee toimeentulotuen ja 
työttömyyskorvauksen jonoissa ja asunnotto-
mien eritasoisissa asumisyksiköissä. Syrjäy-
tymisen vastakohta on osallisuus. Sen vuoksi 
innovaatioita on tarpeen hakea osallisuuden ja 
yhteisen toiminnan suunnasta. Vertaisryhmän 
voima on monissa hankkeissa havaittu vah-
vaksi. Tätä käsitystä vahvistaa myös Susanna 
Hyvärin (2001) väitöskirja, jossa tutkittiin kuu-
den äärimmäisessä marginaalissa eläneen 
ihmisen kehitysprosessia yhteiskunnallisiksi 
vaikuttajiksi.

Edellä mainittu Kumppanina kentällä 
-ohjelma luo uutta ammatillista käytäntöä 
ja kulttuuria kaikkein huono-osaisimpien ja 
syrjäytyneimpien ihmisten osallisuuden ja 
ihmisarvon vahvistamiseen. Tässä ohjelmassa 
asiakkaan omat voimat on tunnistettu ja tun-
nustettu muutoksen lähteeksi, kunhan niille 
luodaan otollinen, mahdollisuuksia antava ja 
vahvistava ympäristö. Myös fyysiseen ympä-
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ristöön – tilaan – on syytä kiinnittää huomiota. 
Byrokratiaa symbolisoivat konttorit tuskin tu-
levat olemaan sosiaalityön työympäristöjä kovin 
pitkään. Osallisuus on arvioni mukaan yksi 
lähivuosien sosiaalipolitiikan keskeinen teema 
ja sen toteuttamiseen innovatiiviset ratkaisut 
ovat nyt sekä tarpeen että ajankohtaisia. Aree-
noiden luominen osallisuutta mahdollistaville 
ja vahvistaville sosiaalisille kokemuksille on 
osoittautunut mahdolliseksi myös kunnalliselle 
sosiaalihuollolle (vrt. edellä Kumppanuustalo 
Hanna), vaikka joskus on epäilty, että julkinen 
palvelujärjestelmä ei taivu tämänlaatuiseen lä-
hestymistapaan. Erityisen tärkeää on rohkaista 
keksintöjä työskentelyyn etnisten vähemmis-
töjen ja muiden maahan muuttajien kanssa, 
koska syrjäytymisen riski heidän kohdallaan 
on suuri. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee 
kulttuurista monipuolisuutta.

Terveyden ja sairauden eriarvoisuus ja 
kasvavat terveyserot vaativat sosiaalityön ja 
terveydenhuollon liittoutumista erityisesti 
elämäntilanteisiin ja elämäntapoihin liittyvien 
sairauksien ehkäisyssä. Tämä tulee olemaan 
seuraavien vuosikymmenten tärkeä työkenttä 
ja siten myös potentiaalinen innovaatioalue. 
On hyvä palauttaa mieliin, että sairauksia 
ehkäisevä työ ei ole sosiaalityössä uusi alue. 
Sosiaalityöntekijät toimivat aikanaan aktiivi-
sesti Yhdysvalloissa julkisen viemäri- ja puh-
distusjärjestelmän aikaansaamiseksi suuriin 
kaupunkeihin, koska slummialueiden likaisuus 
ja saasta tarjosivat otollisen maaperän keuhko-
taudin ja muiden tartuntatautien leviämiselle.

Ennakoiva ja ehkäisevä työ nostaa näkyviin 
myös sen eettisen kysymyksen, miten toimia 
ehkäisevässä työssä siten, että sosiaalityön 
arvot ja ihmisten omien ratkaisujen kunnioit-
taminen ovat sopusoinnussa elämäntapojen 
haitallisiin seurauksiin puuttumisen kanssa. 
Sosiaaliala on ollut vastaavien tilanteiden 
kanssa tekemisissä aikaisemminkin. Luotan 
siihen, että ihmisten kanssa yhdessä toimimi-
seen perustuvia uudenlaisia lähestymistapoja 
syntyy.

Elämänkaaren viimeinen vaihe, vanhuus on 

sosiaalityön perinteisiä ja Suomessa vanhim-
pia ammatillisia työkenttiä. Kunnalliskotien 
johtajathan olivat muun muassa ammatillisen 
järjestäytymisen aktivisteja aikanaan ja toi-
mivat inhimillisten laitosolosuhteiden aikaan 
saamiseksi. 

Sosiaalityö vanhusten kanssa on kuitenkin 
jäänyt pitkäksi aikaa laitospaikkojen järjestelyn 
sivujuonteeksi. Vasta nyt se on muodostumassa 
vanhojen ihmisten elämänhistoriaa, sosiaalisia 
kokemuksia ja jokaisen yksilön ainutlaatuisuut-
ta huomioon ottavaksi ammatillisen osaamisen 
alueeksi. Vanhuuteen liittyvissä palveluissa 
huomiota ansaitsevat erityisesti ikääntymisen 
mukanaan tuomat monet elämänmuutokset: 
puolison ja ystävien kuolema, muut perhee-
seen liittyvät muutokset, oman toimintakyvyn 
muutokset ja sairaudet, eri palveluiden myötä 
elämänkenttään tulevat lukemattomat uudet 
ihmiset, mahdollinen siirtyminen pois omasta 
kodista tuettuun asumismuotoon ja sen muka-
na taas uusi elämäntilanne. Vanhustyön monet 
ajankohtaiset hankkeet paneutuvat näihin ky-
symyksiin. Vanhuuteen liittyvään ammatilliseen 
työhön on kehittymässä runsain määrin uusia 
lähestymistapoja ja menetelmiä. (Seppänen 
ym. 2007.) Laajempaa sosiaalipoliittista uu-
delleen orientoitumista tarvitaan siihen, että 
vanhat ihmiset nähdään myös kansakunnan 
voimana, elämänkokemuksen haltijoina, sen 
siirtäjinä seuraaville sukupolville, yhteiskunnan 
”pitkän muistin” kantajina.

Kaikkia elämänkaaren vaiheita ja erilaisia 
sosiaalityön tehtäviä yhteisesti koskeva haaste 
on asiakkaiden osallisuuden uusien muotojen 
kehittymisen. Tältä alueelta voidaan osoittaa 
monia hyviä esimerkkejä. Silti sosiaalityön arki-
päivässä on vielä käytäntöjä ja kulttuureja, joita 
leimaa standardimainen kohtelu, järjestelmä- 
ja työntekijäkeskeisyys, pahimmillaan asiak-
kaan kokemuksia sivuuttava lähestymistapa. 
Osallisuuden muodot kaipaavat oman arvioni 
mukaan jopa radikaalia uudistamista. Kysymys 
ei ole siirtymisestä asiakkaiden määräysval-
taan: se muuttaisi vain valtasuhteet toisin päin. 
Sen sijaan vertaisryhmien käyttö, asiakkaiden 
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omat kertomukset elämästään, toiminnalliset 
ryhmät, joissa asiakkaat itse ovat toimijoita, 
ja monet muut muodot ovat osoittautuneet 
toimiviksi ja osallisuutta käytännössä vahvis-
taviksi toimintamalleiksi. Maantieteelliset tai 
muut olosuhteet voivat vaikuttaa siihen, miten 
helposti vertaisryhmiä tai muita asiakasryhmiä 
saadaan muodostetuksi. Aina ne kuitenkaan 
eivät ole esteenä. Sodankylässä toimiva toi-
meentulotukiasiakkaitten ryhmä osoittaa, että 
etäisyydenkään aiheuttamat esteet eivät ole 
voittamattomia (Saarinen 2006).

Käytännön työstä nouseva sosiaalinen ra-
portointi (Hussi 2005) on tärkeä vaikuttamisen 
väline. Sosiaalinen raportointi voidaan ym-
märtää ja toteuttaa monella tavalla. Yhteisenä 
edellytyksenä raportoinnin eri muodoille on 
sosiaalityöntekijöiden tahto ja taito raportoida 
systemaattisella, ymmärrettävällä ja luotetta-
valla (ja luottamuksellisella) tavalla ihmisten 
elämäntilanteista ja kokemuksista, sosiaalityön 
mahdollisuuksista ja esteistä, työn vaikutuk-
sista tai vaikutusten puutteesta. Jos ammatti-
kunta haluaa vaikuttaa niihin kysymyksiin, jotka 
synnyttävät sosiaalisia ongelmia taikka estävät 
tehokkaan auttamisen, on välttämätöntä luoda 
tähän myös kirjallisia välineitä. Sattumanva-
raiset yhteydenotot päättäjiin tai yksittäiset 
keskustelut poliittisten luottamushenkilöiden 
kanssa eivät riitä. Myöskään organisaatioiden 
johto ei voi käynnistää korjaavia toimia, ellei 
lähtökohtia ole jäsennetty ja analysoitu moni-
puolisesti. Akateeminen koulutus kirjallisine 
töineen ja argumentoinnin harjoitteluineen 
antaa tähän hyvät perusvalmiudet. 

Samalla, kun sosiaalityö tarvitsee ennak-
koluulottomia ja luovasti eteneviä kehittelyjä 
esimerkiksi asiakkaiden osallisuuden vahvis-
tamiseksi, se tarvitsee myös systemaattista 
– jopa kurinalaista – ja teoreettisesti ankkuroi-
tua metodista kehitystä. Sosiaalialan ammatit 
edustavat ihmisten elämän sosiaaliseen ulot-
tuvuuteen, yhteisöjen elämään ja toimintaan, 
sosiaalisiin prosesseihin sekä ihmisten ja 
yhteiskunnan suhteisiin liittyvää käytännöl-
listä osaamista. Sosiaalialalla menetelmien 

rakentaminen, testaaminen ja siirtäminen 
kontekstista toiseen ei ole yhtä yksinkertaista 
kuin sellaisilla tehtäväalueilla, joissa ihmistä 
voidaan auttaa jossakin rajatussa toiminnossa 
tai irrotettuna ympäristöstään. Sosiaalialalla 
ympäristö ja ihminen liittyvät auttamistyössä 
aina yhteen (Mäki 1966).

Kohdealueen laajuudesta ja moniaineksi-
suudesta johtuen sosiaalialan metodinen kyp-
syys ei ole kovin vahvaa. Parhaiten metodit ovat 
kehittyneet siellä, missä kohdekysymys on voitu 
rajata selkeästi johonkin elämäntilanteen tai 
toimintakyvyn osa-alueeseen. Toisaalta, sellai-
setkaan menetelmät, joita on pitkään kehitetty 
ja joilla on vakiintunut sisältö, eivät ole juurtu-
neet jokapäiväiseen käytäntöön. Esimerkkinä 
voidaan mainita sosiaalityön useimpiin pe-
rusoppikirjoihin ja perusopetukseen sisältyvä 
asiakkaan elämäntilanteen kartoituksen ja 
alkutilanteen arvioinnin jäsentely. Tämä am-
matillisen osaamisen perustyökalu on siirtynyt 
käytäntöön perin kirjavalla tavalla. Lasten-
suojelutyössäkin yhtenäinen tilannearvioinnin 
metodi oli vielä jokin aika sitten käytännön 
työntekijöille osittain tuntematon tai ainakin 
käyttämätön työväline, vaikka juuri lastensuo-
jelutyön vaativissa ongelmatilanteissa tarvitaan 
hyvää ammatillisten menetelmien osaamista. 
Sosiaalityön tutkimisen ja kehittämisen tulisi 
lähivuosina kohdistua painotetusti metodiseen 
kehitystyöhön siten, että monitieteellistä tietoa, 
systemaattista arviointia ja kriittistä reflektiota 
hyväksi käyttäen luodaan erilaisiin elämänti-
lanteisiin sovitettuja ammatillisia menetelmiä. 
Perus- ja täydennyskoulutuksen tehtävä on 
huolehtia näiden menetelmien siirtymisestä 
ammattikunnan jokapäiväisiksi työvälineiksi.

Ammatin eettinen velvollisuus on seurata 
ja arvioida oman työn vaikutuksia, sitä miten 
ammatti täyttää sille annetun yhteiskunnallisen 
tehtävän sekä yleisesti että yksittäisten ihmis-
ten ja perheiden kohdalla. Vaikutusten arviointi 
on viime vuosina noussut monien ihmistyötä 
tekevien ammattien keskeiseksi kehittämis-
kohteeksi. Myös sosiaalityössä tarvitaan työn 
luonteeseen sovitettuja vaikuttavuuden seu-
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ranta- ja arviointivälineitä. On tärkeätä tietää, 
mitä ihmisten vaikeuksille tapahtuu sinä aikana 
ja sen jälkeen, kun he toimivat yhteistyössä 
sosiaalityöntekijän tai sosiaalialan muiden 
ammattilaisten kanssa. 

Liian pitkään on toistettu, ettei sosiaali-
työn vaikutuksia voida ”mitata”. On kuiten-
kin olemassa monia kuvaustapoja, ei vain 
”mittaaminen”. Vaikutuksia voidaan myös 
tarkastella monesta eri näkökulmasta: ase-
tettujen tavoitteiden, toteutuneiden muutosten, 
prosessien etenemisen ja monista muistakin 
tarkastelukulmista (Rajavaara 2007). Merki-
tyksellistä on ennen kaikkea se, että työnteki-
jöiden tekemisen ja suoritteiden seuraamisen 
rinnalla opimme seuraamaan, jäsentämään 
ja kuvaamaan ihmisten elämäntilanteissa ja 
pärjäämisessä tapahtuvia muutoksia, olivatpa 
ne mistä tekijöistä johtuvia hyvänsä.

Kausaalisuhteiden – sosiaalialan interven-
tioiden vaikutusten – tutkiminen on oma vaativa 
alueensa. Se edellyttää työn kohteena olevien 
ilmiöiden ja ongelmien hyvää teoreettista ym-
märrystä, mutta myös jäsentynyttä metodista 
lähestymistapaa. Täytyy tietää, minkälaisen 
intervention vaikutuksia minkälaiseen ilmiöön 
halutaan seurata ja arvioida. On realistista olla 
kriittinen sen suhteen, mikä vaikutus sosiaa-
lityön interventioilla on. On myös epäeettistä 
olla välinpitämätön sen suhteen, mitä ihmisten 
elämäntilanteissa tapahtuu tai minkälaisia 
sosiaalisia kokemuksia taikka elämäntilanteen 
muutoksia yhteistyö sosiaalityön kanssa tuot-
taa. Pidän vaikutusten seurannan ja arvioinnin 
kehittämistä alan yhteiskunnallisen aseman ja 
ammattilaisten omankin arvostuksen yhtenä 
keskeisenä edellytyksenä. Seurannan ja ar-
vioinnin välineitä eivät voi sosiaalityölle luoda 
muut toimijat. Ne on tehtävä itse – kriittisesti 
ja oman ammatin luonnetta ymmärtäen. Täs-
säkin tärkeä kumppani on asiakas, mikä tuli 
esiin muun muassa Marketta Rajavaaran (1992) 
tutkimuksessa Tavallisesta perheestä tapauk-
seksi. Ennen kaikkea tarvitaan käytännön työn 
ja tutkimuksen tiivistä liittoa, jotta vaikutusten 
tutkiminen kohdistuu relevantteihin kysymyk-

siin sosiaalialan luonteen kannalta relevantilla 
tavalla.

Tanskan sosiaalitutkimuslaitoksen yh-
teydessä toimiva Nordic Campbell Center  
(www.nc2.net) kerää sosiaalityön menetelmien 
vaikuttavuustutkimuksien tuottamaa tietoa. 
Työ on alussa, se vaatii runsain määrin kan-
sainvälisten tutkimusten läpikäymistä (tätä 
toteuttavat sopimuksin ulkopuoliset tutkijat), 
systemaattista käytettyjen tutkimusmene-
telmien arviointia ja tiukkaa argumentointia 
sosiaalityöhön soveltuvista vaikuttavuuden 
arvioinnin orientaatioista. Edellä mainituista 
syistä arviointitiedon kokoaminen ja rapor-
tointi vaativat pitkäjänteistä työtä. Tärkeintä 
on kuitenkin, että työ on käynnistetty. Tanskan 
sosiaaliministeriön panos työssä on ollut 
merkittävä. Suomalaisten tutkijoiden soisi 
seuraavan NC2:n katsauksia ja niistä käytävää 
keskustelua, vaikka vaikuttavuuden tutkimisen 
orientaatioista oltaisiinkin montaa mieltä.

Sosiaalialan työn uudet jäsennykset ovat 
välttämättömiä, kun alalla on duaalimallin 
mukaisesti kaksi koulutusorientaatiota. Tä-
hänastiset tehtävärakenteiden kehittelyt ovat 
olleet vielä liiaksi paikallisia (lukuun ottamatta 
toimeentulotuen etuuskäsittelyä), eikä yleistä 
ja yhteistä käsitystä osaamisen eriytymisestä 
ja erilaisten osaamisten oikeista paikoista ole 
syntynyt. Sekä menossa oleva kunta- ja pal-
velurakenteen muutos että opetusministeriön 
käynnistämä selvitystyö vaativat alaa jäsentä-
mään tehtäviä uusin tavoin. En rohkene tässä 
puhua innovaatioista, mutta toivon, että alalla 
on tahtoa ja uskallusta käydä analyyttistä ja ei-
defensiivistä keskustelua erilaisten osaamisten 
sisällöistä ja erilaisten tehtävien edellyttämästä 
osaamisesta. Vain tällä tavoin sosiaalialan 
ammattilaiset voivat vaikuttaa oman työnsä 
sisältöön ja kehitykseen.

Rakenteellisiakin innovaatioita tarvitaan, 
enkä nyt tarkoita itse sosiaalityön rakenteita. 
Ne todennäköisesti muuttuvat sosiaalityön-
tekijöistä riippumatta nyt käynnissä olevien 
prosessien myötä. Sen sijaan tiedonmuodos-
tuksessa ja metodisessa kehittämisessä on 
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rakenteellisten uudelleen arviointien paikka. 
Innovaatiotutkijat puhuvat tiedon ja innovaatio-
potentiaalin kumuloimisen tuomista hyödyistä. 
Näitä hyötyjä haettaneen myös käynnissä ole-
villa korkeakoulu-uudistuksilla. Sosiaalityön 
tiedonmuodostuksen ja metodisen kehityksen 
heikko kumuloituminen on yhdeltä osaltaan 
vaikeuttanut ammatin kehittymistä ja sen 
tietopohjan vankistumista. Nyt on syytä ottaa 
myös tämä asia agendalle.
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Informaatioteknologian käytöstä sosiaalityössä 
sekä käyttöön liittyvistä haasteista ja mahdol-
lisuuksista käytiin monipuolista keskustelua 
vuoden 2007 sosiaalityön tutkimuksen päivil-
lä. Teknologian käyttöönotto ja soveltaminen 
sosiaalityössä merkitsee muutoksia niin 
asiakassuhteessa, työtavoissa kuin koko pal-
velujärjestelmässä.

Artikkelimme yhtenä lähtökohtana ovat 
Stakesin (Doupi ym. 2006) raportissa esitellyt 
teknologisoituvan sosiaalialan tulevaisuudet, 
joista Suomen viralliseksi skenaarioksi ni-
metty ulottuu vuoteen 2020 asti. Siinä todettu 
suuntaus on jo nyt nähtävissä. Näkemyksessä 
painottuu ongelmien ennaltaehkäisy. Yhteis-
kunnassa vallitsevat arvot korostavat ihmisten 
omaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja 
terveydestään. Internetin käyttö vahvistuu ja 
verkossa on yhä runsaammin vertaistukiryhmiä 
ja itsehoitoportaaleja. Verkkoasiointi sosiaali- 
ja terveydenhuollossa lisääntyy ja alkaa olla ar-
kipäivää monen kunnan sosiaalipalveluissa.

Artikkelissamme jatkamme tutkimuksen 
päivillä aloitettua pohdintaa sosiaalityön in-
formaatioteknologian käytön nykytilasta ja 
tulevaisuudenkuvista. Lähestymme informaa-
tioteknologian käyttöä sosiaalityössä yleisellä 
palvelujärjestelmän ja asiakastyön tasolla pai-
nottamatta mitään sosiaalityön substanssialaa 
erityisesti. Aluksi hahmotamme sosiaalityön ja 
teknologian välisen suhteen nykytilaa, minkä 
jälkeen siirrymme pohtimaan sosiaalityön tie-
don tarpeita ja tiedonmuodostusta suhteessa 
informaatioteknologiaan.

Asiakkaan ja työntekijän välinen suhde 
on sosiaalityössä tärkeä. Väitämme, että in-
formaatioteknologian käytöllä on vaikutuksia 
asiakkuuteen ja työn tekemisen tapaan. Poh-
dimme, mitä seurauksia ja uusia haasteita 
informaatioteknologian käyttö asettaa sosiaa-
lityölle ja sosiaalityöntekijöille. Teknologia avaa 
myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Teknologia 
voi hyödyttää sosiaalityön käytäntöjä ja kehit-
tymistä. Informaatioteknologian avautuminen 
sosiaalityön mahdollisuutena edellyttää kui-
tenkin sosiaalityöntekijöiden tietoteknisten 
valmiuksien lisäämistä ja ymmärrystä infor-
maatioteknologian käytön vaikutuksista.

Tietoteknologia sosiaalityössä 
Sosiaali- ja terveysministeriön 1990-luvun 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologi-
an kehittämisstrategiat tavoittelivat tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntämällä organisaa-
tioiden välisen viestinnän tehostamista, uusia 
toimintamalleja sekä kansalaisten itsenäisen 
suoriutumisen tukemista teknologian avulla. 
Tärkeinä tavoitteina mainittiin myös palvelujen 
saumattomuus, tietoturvallinen sähköinen 
asiointi ja asiakkaiden tietosuoja. Strategisten 
linjausten siirtyminen käytäntöihin on kuitenkin 
painottunut terveydenhuollon tietoteknolo-
giaan. Sosiaalialan omista lähtökohdista käsin 
tietoteknologian kehittäminen alkoi todenteolla 
vasta vuonna 2005 sosiaalialan tietoteknolo-
giahankkeessa (Tikesos) osana sosiaalialan 
kehittämis-hanketta. (Doupi ym. 2006.)

Sosiaalialan toimintaympäristö on mur-
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roksessa, esimerkiksi ylikunnalliset palvelut 
ovat lisääntyneet ja kunta- ja palveluraken-
neuudistus tulee entisestään muuttamaan 
toimintatapoja. Samanaikaisesti lisääntyvät 
taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimukset aset-
tavat muutospaineita sosiaalialalle. Yhteiskun-
nassa käytävissä keskusteluissa määritellään 
uudelleen yhteiskunnan ja yksilön vastuita 
sekä vastuun rajoja. Puhutaan markkinoista 
ja uusista sosiaalipalveluiden tuottamismuo-
doista muun muassa tilaaja–tuottaja-mallista, 
palveluseteleistä ja asiakasmaksuista. Saman-
aikaisesti myös lainsäädäntö on muuttunut ja 
sitä uudistetaan edelleen. Monitasoiset muu-
tokset tuovat haasteita, joita kaikkia ei vielä 
tiedetä. Yhtenä ratkaisuna toimintaympäristön 
muutosvaateisiin nähdään tietoteknologian 
lisääntyvä käyttöönotto sosiaalityön ja muiden 
sosiaalipalveluiden järjestämisessä. 

Kaikissa kunnissa on nykyään käytössä 
jonkinlaiset asiakastietojärjestelmät, jotka 
palvelevat sosiaalihuollon ammattilaisia (Har-
tikainen ym. 2002). Asiakas-tietojärjestelmät 
eivät kuitenkaan vastaa esimerkiksi sosiaa-
lityön dokumentaation kaikkiin tarpeisiin, 
vaikkakin järjestelmien hyödyt ovat kiistattomia 
käytännön työssä. Järjestelmiä ei kuitenkaan 
vielä osata hyödyntää eikä soveltaa kaikkien 
ominaisuuksien osalta. Esimerkiksi sosiaa-
lialan palveluista kerääntyvää tietoa ei kyetä 
tuomaan tarpeeksi päätöksenteon, suunnit-
telun ja tutkimuksen käyttöön. Järjestelmät 
eivät tuota perustietoa asiakkaiden määrästä, 
arjesta ja siihen liittyvistä vaikeuksista, ongel-
mista ja tuen tarpeista. Tähän ovat suurimpana 
syynä tietojärjestelmien ja palvelujen tuottajien 
rajalliset voimavarat, jotka eivät välttämättä tue 
toimintaa, tuloksellisuutta tai vaikuttavuutta 
koskevan tiedon tuotantoa. Sosiaalityöntekijät 
eivät ole riittävästi olleet mukana suunnittele-
massa käyttämiään ohjelmia, vaan ohjelma-
toimittajat suunnittelevat ohjelmistoja varsin 
pitkälle itsenäisesti. Useassa tapauksessa 
tietojärjestelmien kirjavuus ja yhteensopi-
mattomuus estävät sähköisen tiedonsiirron 
eri kuntien tai jopa saman kunnan sisällä 

eri sosiaalihuollon toimijoiden välillä. Kun-
tien käytössä olevat ohjelmat ja sovellukset 
poikkeavat toisistaan, eikä esimerkiksi tiedon 
siirto kunnan järjestelmästä toiseen onnistu 
sähköisesti. Samat tekijät nousevat esiin vie-
läkin kärjistetympänä viranomaisten välisessä 
yhteistyössä. Tietosuoja- ja tietoturvakysy-
mykset on huomioitava ja ratkaistava yhteisiä 
järjestelmiä kehitettäessä.

Internetin käyttö tiedonlähteenä on yleisty-
nyt sosiaalialan työntekijöiden ja asiakkaiden 
keskuudessa. Verkkokonsultaatiosta sosiaa-
lialan ammattilaisten työn tukena on hyviä ko-
kemuksia. Konsultointipalvelua organisoidaan 
muun muassa Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen toimesta (www.sosiaali-
kollega.fi). Valtakunnallisesti Sosiaaliportti 
(www.sosiaaliportti.fi) tarjoaa ammattilaisille 
konsultointiapua hankalissa kysymyksissä. 
Teknologian, esimerkiksi videoneuvotteluyhte-
yksien ja kuvapuhelinten hyödyntäminen mah-
dollistaa palveluiden helpomman saatavuuden 
ja käytön välimatkoista huolimatta. Teknologian 
avulla voidaan myös alentaa kustannuksia ja 
koordinoida palveluja. 

Informaatioteknologian voidaan ajatella 
uhkaavan sosiaalityön perinteisiä arvoja ja 
toimintatapoja, mikä osaltaan voi selittää sitä, 
miksi koko sosiaalialalla informaatioteknolo-
gian soveltaminen on ollut vähäistä verrattuna 
esimerkiksi terveydenhuoltoon. Teknologian 
uusien käyttömuotojen tai ohjelmien ei uskota 
helposti sulautuvan osaksi työtä, vaan niiden 
pelätään haittaavan ja jopa estävän entistä 
tapaa tehdä työtä. (Liikanen 2002, 226.) Tekno-
logian käytön esteenä voivat olla taloudellisiin 
tai osaamisen puutteisiin liittyvät syyt. Yhtenä 
selityksenä on usein käytetty sitä, etteivät 
työntekijät innostu teknologisista sovelluksista 
siksi, että he kokevat ne hankalaksi oppia ja 
käyttää. Sosiaalialan ammattilaiset ovat kuiten-
kin pääsääntöisesti halukkaita ottamaan käyt-
töön järjestelmiä, jotka helpottavat työntekoa, 
ratkaisevat ongelmia, parantavat asiakkaiden 
arjen laatua sekä laajentavat asiakkaiden 
mahdollisuuksia. 
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Kokonaisuudessaan asiakkaille suun-
nattujen palvelujen kehittely ja teknologian 
hyödyntäminen on kuitenkin kuntien sosiaa-
lipalveluissa vielä alkumetreillä. Vanhusten-
huollossa mobiipalveluiden hyödyntäminen on 
sosiaalihuollon sisällä pisimmällä (esimerkiksi 
Hyvätek ja Sentek). Järjestöt ovat olleet kuntia 
aktiivisempia verkkopalvelujen kehittämisessä. 
Verkossa on tarjolla esimerkiksi päihteisiin 
ja mielenterveyteen liittyviä palveluja ja jopa 
netti-turvakoti. Verkkopalveluissa on saatavilla 
sekä vertaistukeen että ammattilaisten apuun 
perustuvia toimintoja.

Sosiaalityön käytännön tieto haltuun
Sosiaalityöltä odotetaan aktivoivaa, kuntoutta-
vaa ja verkostoituvaa työotetta sekä valmiuksia 
työskennellä nyky-yhteiskunnan tuottamien 
ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalityön 
asiantuntijuus kehittyy teoriatiedon, käytännön 
tiedon, kokemustiedon ja hiljaisen tiedon yh-
teisvaikutuksella työntekijän osaamiseksi. Työn 
tuloksellisuus pitäisi pystyä osoittamaan asi-
akkaan saamien palvelujen, työn kehittämisen 
ja julkishallinnon toiminnan tuloksellisuuden 
näkökulmasta. Tosin välineet, hallinnolliset 
palvelut ja ohjelmistot voivat helposti alkaa oh-
jaaman ja muovaamaan toimintatapoja. Muun 
muassa tilastointitavat, joilla työtä arvioidaan 
ja resursoidaan, voivat vaikuttaa siihen, mitä ja 
miten työtä tehdään (Saario 16.2.2007). 

Optimoidun palveluketjun yksi keskeisim-
mistä vaatimuksista ja tavoitteista on, että 
kulloinkin tarpeellinen tieto on rajoituksetta 
ja viiveettä sosiaalialan ammattilaisten käy-
tettävissä. Olennainen osa palveluketjujen 
toteutuksessa ja hallinnassa on laadukkaan 
ja kustannustehokkaan tietojärjestelmäark-
kitehtuurin rakentaminen ja siihen nojaavien 
tietojärjestelmien käyttöönotto. Sosiaalityössä 
tiedon tarpeet kohdistuvat ainakin asiakas-
kohtaisiin tietoihin, tietoihin käytettävissä 
olevista sosiaalipalveluista sekä ammatilliseen 
asiantuntijatietoon. Lisäksi olisi muun muassa 
tutkimuksen ja vaikuttavuuden näkökulmasta 
katsottuna tarpeellista saada asiakaskohtaiset 

tiedot kokoavia tilastoja sekä rakenteellista 
tietoa, jota sosiaalityön käytännöissä kertyy. 
Asiakasasiakirjojen laatiminen ja käyttö voisi 
nykyistä enemmän hyödyttää sosiaalityön 
ammatillisen ymmärryksen luomista ja yllä-
pitämistä. (Lehmuskoski 15.2.2007.)

Sosiaalityön tietoteknologiahankkeessa ja 
erityisesti luokitushankkeessa työn alla on kan-
sallisesti yhtenäisiin tietomäärittelyihin pyrki-
minen (ks. www.sty.stakes.fi). Yhdenmukaiset 
asiakastiedot ja tietomääritelmät selkiyttäisivät 
ja harmonisoisivat dokumentaatiota, helpot-
taisivat vertailtavan tilastotiedon tuottamista, 
kehittäisivät vaikuttavuuden evaluointia sekä 
edesauttaisivat sosiaalipalveluiden laadun 
parantumista. Yhtenäisempi tietomäärittely 
mahdollistaisi sähköisen tietojen siirron 
organisaatioiden välillä sekä edesauttaisi 
sähköisten asiakaspalveluiden kehittämistä. 
Olisi löydettävä yhteinen näkemys sosiaalityön 
ja tietoteknologian välille. Ratkaistavana ovat 
kysymykset siitä, onko sosiaalityön prosessista 
löydettävissä syy- ja seuraussuhteita, joista voi 
tehdä päätelmiä työn vaikuttavuudesta tai voiko 
sosiaalityön kohteen ja toimenpiteet kuvata for-
maalilla kielellä? Yksinkertaistettuna kysymys 
on siitä, kääntyykö sosiaalityö koneen kielelle? 
(Lehmuskoski 15.2.2007.) 

Katsomme, että ainakin osa sosiaalityön 
työtavoista ja menetelmistä on käännettävis-
sä koneen kielelle. Tietoteknologiaa voidaan 
monipuolisesti hyödyntää sosiaalityön tiedon 
keruussa, hallinnoimisessa ja tiedontuotan-
nossa. Tietoteknologiaa käyttöönotettaessa 
ja sovelluksia suunniteltaessa sosiaalityön 
ammattilaisten olisi oltava mukana määrittä-
mässä sosiaalityössä ja sosiaalityöstä tarvitta-
via tietoa ja valitsemassa tiedon hallinnoinnin 
tapoja (Kallinen-Kräkin 2001). Teknologisia 
sovelluksia sosiaalityön tarpeisiin tulisi arvioida 
ja kehittää ennen kaikkea tutkimuksen avulla. 
Teknologian hyödyntäminen ja käyttö sosiaali-
työssä on kiinnostanut sosiaalityön tutkimusta 
vielä vähäisesti ja hajanaisesti, eikä tieto ole 
riittävästi kumuloitunut. 

Lapin yliopistossa sosiaalityön laitoksella 
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aloitettiin syksyllä 2005 Sosiaalityön infor-
maatio-teknologinen maisteriohjelma, jossa 
opiskellaan pääaineena sosiaalityötä ja sivu-
aineena informaatioteknologiaa ja soveltavaa 
informaatioteknologiaa. Opintojen kuluessa 
pyritään teknologia ottamaan haltuun sosiaa-
lityön työvälineenä. Peruskoulutuksen ohella 
myös työnantajien toivoisi täydennyskoulutta-
van erityisesti vanhempia jo ammatissa toimivia 
työntekijöitä tarpeen mukaan, jotta tietotekniik-
kavalmiudet vahvistuisivat, eikä tieto- ja vies-
tintäteknologian epävarma käyttö kuormittaisi 
turhaa jo muutenkin kuormittavassa työssä. 
Sosiaalialan koulutuksessa tulisi laajemminkin 
huomioida signaalit tulevaisuuden tarpeista, 
ehkäpä yksi keino vastata tulevaisuuden tar-
peisiin on rakentaa sosiaalityön koulutuksen 
sisälle oma erikoistumiskoulutus. Uusien 
asioiden opettelua auttaa, jos entuudestaan 
tuntee teknisen ajattelun ja ongelmanratkai-
suprosessien kulkua. Toisaalta on kyettävä 
kehittämään ja soveltamaan uutta tietoa, 
menetelmiä ja teknologiaa riittävän nopeasti ja 
toisaalta panostettava teknologian pitkäjäntei-
seen kehittämiseen. Sosiaalityön informaatio-
teknologisen tiedon tuottaminen tulee rakentua 
koulutuksen, tutkimuksen ja eri toimijoiden 
välisenä aktiivisena vuoropuheluna.

Asiakkuus tietoteknologisoituvassa 
sosiaalityössä
Stakesin aiemmin esiteltyä virallista skenaa-
riota futuristisempi tulevaisuudenkuva ulottuu 
vuoteen 2030 asti, jolloin yhteiskunta on ran-
kasti teknologisoitunut, ystävyyssuhteet ovat 
muuttuneet virtuaaliystäviksi. Virtuaalinen so-
siaalisuus voi helpottaa esimerkiksi vanhusten 
yksinäisyysongelmaa. Lisääntyvä teknologia 
aiheuttaa työttömyyttä ja työssäkäyvät työsken-
televät erityisissä etätyökeskuksissa. Internet, 
verkkoyhteisöt ja -pelaaminen aiheuttavat 
runsaasti mielenterveysongelmia, esimerkiksi 
nettiriippuvuudesta on tullut tulevaisuudessa 
kansallissairaus. (Doupi ym. 2006.) Yhteisöl-
lisyys on jo nyt muuttanut muotojaan, verk-
ko-yhteisöt voivat korvata perinteellisemmät 

yhteisöt tai tuoda niiden rinnalle uusia sosiaa-
lisuuden muotoja. Nettiriippuvaisuus tai lasten 
kehitykselle ja jopa turvallisuudelle haitalliset 
verkonkäyttötavat ovat uudenlaisia ongelmia, 
joita myös sosiaalialan ammattilaiset joutuvat 
ratkaisemaan. 

Sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyys 
tarkoittaa myös tulevaisuudessa sitä, että 
asiakkaiden tarpeet on otettava huomioon ja 
asiakas ensi sijassa omistaa omat tietonsa 
sekä päättää niiden käytöstä. Lähtökohtana 
on ajatus siitä, että sosiaalityö pohjautuu 
työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa muo-
toutuvaan muutostyöhön. Tietoteknologia voi 
olla tärkeä väline jossain yhteyksissä, muttei 
kaikissa. Sosiaalityön asiantuntijuus muuntuu, 
kun asiakkaat etsivät itse tietoa internetistä 
ja verkkopalveluista. Työntekijän valta ei voi 
enää perustua pelkästään hänelle saatavilla 
olevaan tietoon ja sen jakamiseen. Asiakkaan 
näkökulman tulee olla keskeisesti esillä, kun 
rakennetaan tietoyhteiskunnan periaatteiden 
mukaisesti sosiaalipalveluita. Palveluprosessin 
läpinäkyvyyden varmistamisessa informaatio-
teknologian hyödyntäminen ja soveltaminen 
voi olla apuna. Asiakkaiden osallisuutta ja 
omaehtoisuutta voidaan tukea lisäämällä mah-
dollisuuksia saada tietoa eri etuuksista sekä 
julkisen, yksityisen ja järjestöjen tai yhdistys-
ten tuottamista palveluista. Asiakkaiden tulee 
saada tietoa heitä itseään koskevien päätösten 
etenemisestä sekä normeista ja käytännöistä, 
joihin päätökset perustuvat. 

Yksi suurimmista epäilyn aiheista tekno-
logian hyödynnettävyydestä sosiaalityössä 
liittyy vuorovaikutuksen ehtojen muuttumi-
seen teknologiaa käytettäessä. Sosiaalityö 
käsitetään sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
perustuvaksi työksi, missä korostuu kasvok-
kaisen kohtaamisen merkitys. Perinteisesti 
sosiaalityön asiakastilanteeseen on katsottu 
kuuluvan olennaisena osana nonverbaalinen 
viestintä. Nonverbaalin viestinnän tarkkailu, 
mikä on olennainen osa sosiaalityöntekijän 
arviointiprosessia, voi jäädä teknologian avulla 
työskennellessä joko kokonaan pois tai hyvin 
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vähäiseksi. (Parker-Oliver & Demiris 2006.) 
Tosin jatkuvasti pyritään kehittämään sellaisia 
teknologisia ratkaisuja, jotka luovat suhteel-
lisen vähin panostuksin esimerkiksi verkon 
välityksellä tapahtuvan asiakastilanteen, jossa 
asiakas ja työntekijä voivat nähdä ja kuulla 
toisensa reaaliajassa. 

Vuorovaikutuksen arviointiin ja osapuolten 
ymmärtämiseen on virtuaalisessa maailmassa 
niukasti välineitä ja väärinymmärrykset ovat 
mahdollisia. Vihjeet, jotka kasvokkaisessa 
tapaamisessa kertovat jotain persoonallisuu-
desta ja sosiaalisista rooleista eivät ole verkon 
kautta saatavilla. (Emt.) Tämä on haaste sosi-
aalityölle, mikäli näitä virtuaaliyhteisöjä hyö-
dynnetään työssä. Sanavalinnoissa ja tekstin 
muotoilussa on oltava tarkempi, kun toimitaan 
pelkän kirjoitetun viestin varassa, ilmeiden, 
eleiden ja äänensävyjen osuuden puuttuessa. 
Sosiaalityöntekijöiden tulisi ymmärtää vuoro-
vaikutuksen uudenlaiset ehdot ja toimintatavat 
verkkopalveluissa. Samalla se edellyttää myös 
asiakkailta uuden oppimista. Suhde muuttuu 
asiakkaan ja työntekijän välillä uusien tilanteis-
ten tekijöiden vaikutuksessa, jolloin voi ajatella 
myös sosiaalityöntekijyyden ja asiakkuuden 
muotoutuvan jotenkin uudelleen.

Verkkopalveluilla on myös selkeät etunsa. 
Verkossa asiakkaille tarjottavat palvelut ja 
vertaistukiryhmät voidaan järjestää niin, että 
ihmiset voivat hakea ratkaisuja ongelmiinsa 
tai saada tukea ilman henkilöllisyytensä pal-
jastumista. Internetpalvelujen anonymiteetti 
voi joillekin asiakkaille olla helpotus ja auttaa 
hakeutumaan avun piiriin. Sensitiivisten aihei-
den ja leimaavien ongelmien käsittely voi olla 
helpompaa virtuaalisesti ilman, että tarvitsee 
kohdata ketään kasvotusten. Kynnys hakeutua 
palveluiden piiriin voi siten olla matalampi 
kuin normaaleissa sosiaalialan palveluissa. 
(Parker-Oliver & Demiris 2006.)

Haja-asutusalueiden palvelujen järjestämi-
seen verkkopalvelut, sähköinen asiointi ja muut 
tietoteknologiset järjestelmät olisivat toimivia 
ratkaisuja. Palvelujen järjestämisen hidas-
teena edellä mainituilla tavoilla voi olla muun 

muassa se, että usein vähäväkisillä alueilla 
laaja-kaistayhteyksien tarjonta on heikompaa 
taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi. 
Suomessa on mahdollista käyttää tietokonetta 
ja internetiä myös useissa julkisissa tiloissa 
kuten kirjastossa tai asukastuvilla. Julkisen 
käytön ongelmana on kuitenkin yksityisyyden 
säilyminen, mikäli konetta haluttaisiin käyttää 
vaikkapa sosiaalityöntekijän kanssa asiointiin. 
Käytettäessä internetiä henkilökohtaisten 
asioiden selvittämiseen luotettavuus nousee 
keskeiseksi kysymykseksi. Kysymys on sekä 
palveluntarjoajan asiantuntijuuteen luotta-
misesta että myös tietoturvakysymyksistä. 
Arkaluonteisia asioita käsiteltäessä palvelujen 
on toimittava suojatusti. Yleinen ratkaisu tieto-
turvallisuuteen on SSL-suojattu internetyhteys, 
jossa käyttäjä tunnistetaan verkkopankkitun-
nuksien avulla. 

Teknologisoitumisen  
haasteet sosiaalityölle
Kolmas Stakesin hahmottamista tulevaisuuk-
sista, kauhuskenaario, ulottuu myös vuoteen 
2030 kuten edellinenkin skenaario, mutta on 
astetta synkempi. Ihmiset elävät pitkälle au-
tomatisoidussa kontrolliyhteiskunnassa, missä 
tärkeimmät arvot ovat järjestelmän. Kansalais-
ten elämä on täysin teknologiasta riippuvaista. 
Silloin syntyvät enää geneettisesti oikeanlaiset 
ihmiset, ihmisiä valvotaan läpi elämänkaaren 
kehoon asennetuilla sensoreilla. Kotihoito 
hoidetaan robottien ja etävalvontakeskusten 
toimesta. Teknologian hoitajia tarvitaan yhä 
enemmän. Toisaalta edelleen olemassa syrjäy-
tyneiden joukko, joka tarvitsee henkilökohtaista 
palvelua. Sosiaalialan ammattilaisia on vähän 
ja suurin osa heistä on teknologian hoitoteh-
tävissä, huolehtien kehitystyöstä, teknologian 
ylläpidosta ja huollosta. (Doupi ym. 2006.) 

Vaikka tulevaisuus ei olisikaan ihan edellä 
esitetyn skenaarion kaltainen, sosiaalityö ei voi 
sulkea silmiään teknologisoitumiselta ja sen 
luomilta asiakkaiden, hallinnon ja poliittisten 
päättäjien odotuksilta, jotka liittyvät tekno-
logioiden hyödyntämiseen ja tehokkuuden 
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lisääntymiseen. Tärkeää on kiinnittää huomiota 
teknologiaa hyödyntävien käytäntöjen eettisyy-
teen ja sosiaalityöntekijöiden riittäviin taitoihin 
ottaa haltuun uusia työvälineitä asiakkaita 
hyödyttäen. Informaatioteknologian käyttötavat 
ja sovellutukset yleistyvät ja laajenevat kaiken 
aikaa. Sosiaalialan työmenetelmiä ja orientaa-
tioita kehittämällä sekä erilaiset toiminnalliset 
rajapinnat huomioimalla synnytetään sellaista 
uutta soveltavaa osaamista, jonka pohjalta 
kehkeytyy sosiaalialalle ns. hyviä käytäntöjä, 
joissa myös teknologiaa hyödynnetään (ks. 
www.hyvakaytanto.fi). Yhdistämällä tekniset 
mahdollisuudet ymmärrykseen siitä, mikä 
on sosiaalityön käytännön ja kehittämisen 
kannalta mielekästä, voidaan päästä palvelu-
järjestelmää, työntekijää ja asiakkaita hyödyn-
täviin ratkaisuihin ja sovelluksiin. Sosiaalityön 
ja informaatioteknologian mahdollisuudet ja 
osaaminen yhdistämällä kyetään tukemaan 
sosiaali-työn tiedon hallintaa ja prosessointia 
siten, että sosiaalityö hyötyy siitä. 

Miten sosiaalityön ammattilaiset ja kou-
luttajat pystyvät seuraamaan tai ennakoimaan 
entistä kompleksisempia ja nopeammin 
muuttuvia käytännön haasteita sosiaalityön 
kentällä? Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 
tulevaisuus vaatii käytännön työntekijöitä, jot-
ka ymmärtävät tietoteknologiaa, näkevät sen 
mahdollisuudet erilaisissa asiakastilanteissa 
ja osaavat arvioida teknologian käytön hyödyl-
lisyyttä ja myös siitä mahdollisesti aiheutuvia 
haittoja. Käytäntö kaipaisi myös innovaatioita, 
joissa teknologiaa hallitsevat sosiaalityöntekijät 
voisivat olla painottamassa eettisiä kysymyksiä 
sovelluksissa ja käytössä. Silloin uudet välineet 
ja sovellukset otettaisiin käyttöön sosiaalityön 
lähtökohdista.

On myös huomioitava, että kaikilla ei 
ole kykyä, taitoa tai mahdollisuuksia ratkoa 
asioitaan verkon ja teknologian avustuksella. 
Teknologinen kehitys saattaa jakaa kansalaiset 
osaamisen ja teknologian käyttömahdollisuuk-
sien perusteella menestyjiin ja syrjäytyviin. Osa 
kansalaisista voi syrjäytyä tietoyhteiskunnasta 
teknologian liian korkean käyttökynnyksen 

tai ylenmääräisen tietotulvan seurauksena. 
(Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologi-
an hyödyntämisstrategia.) Ratkaistavana ovat 
muun muassa kysymykset käyttäjien erilaisista 
resursseista ja salassapidon turvaamisesta. 
Huomioitava on myös se, että kaikki asiakkaat 
ja kaikki asiat eivät ole hoidettavissa tekno-
logian avulla, vaan sosiaalityön keskeinen 
elementti on edelleenkin ihmisten välinen 
vuorovaikutus ja kohtaaminen. 
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