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Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Tampereen yliopistossa 16.–17.2.2012 teemalla ”Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset
tässä ajassa”. Päivien antia on koottu ”Tutkiva sosiaalityö” -julkaisuun. Julkaisu on valikoitunut ja rajallinen,
sillä millään emme pystyneet kokoamaan yhteen kaikkia
päivien inspiroivia keskustelunavauksia.
Julkaisussa on nyt puheenvuoroja, joissa raikkaalla
tavalla käsitellään sosiaalityötä ja sosiaalityön tutkimusta. Monet artikkeleista esittelevät erilaisia innovatiivisia
sosiaalityön tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja ja
menetelmiä sekä niihin liittyviä haasteita. Lisäksi puheenvuoroissa pohditaan käytännön sosiaalityön ja tutkimuksen tekemisen välisiä yhtymäkohtia.
Marketta Rajavaara pohtii artikkelissaan sosiaalityön
paikkaa ”kahden tulen” välissä eli yliopistolliseen sosiaalityöhön kohdistuvia paineita osoittaa mitattavissa olevaa
tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Helena
Blomberg-Kroll esittelee artikkelissaan ”Sosiaalityön vertailtavuus kansainvälisessä tutkimuksessa” sosiaalityössä tehtävää vertailututkimusta. Vertailututkimukselle on
kasvava tarve globalisaation ja ylikansallisten trendien,
kuten markkinoistumisen ja aktivointipolitiikan vahvistuessa. Vertailututkimus antaa esimerkiksi perusteita pohtia sitä, onko sosiaalityö muuttumassa enemmän
samankaltaiseksi kaikkialla Pohjoismaissa vai korostuvatko kansalliset erot entisestään.
Sirpa Kuusisto-Niemen artikkelissa siirrytään sosiaalityön tutkimuksessa käytettävien aineistojen maailmaan, ja pohditaan sitä, miksi asiakasasiakirjojen käyttö on suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa melko
vähäistä. Kyseessä on kuitenkin jatkuvasti sosiaalityön
asiakastyössä karttuva ”uinuva” aineistotyyppi, joka sisältää valtavasti tutkimuspotentiaalia. Susanna Helavirta
jatkaa artikkelissaan keskustelua sosiaalityön tutkimuksessa käytettävistä aineistoista. Hän osoittaa, miten lasten hyvinvoinnista on mahdollista saada tietoa lapsille
osoitetulla kyselylomakkeella. Tämä edellyttää kuitenkin kykyä huomioida lasten ajattelutapaa ja monia eettisiä kysymyksiä.
Anna-Maria Isola kuvaa ”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -tutkimushanketta, jossa tutkijat
keräävät kiinnostavan seuranta-aineiston. ”Arkipäivän
kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailuun vuonna
2006 osallistuneille lähetetään pyyntö uusintakirjoituksesta ja haastatteluun osallistumisesta. Katri Viitasalon

artikkelissa ”Muistelutyön lupaukset sosiaalityön tutkimukselle” esitellään muistelutyöskentelyyn perustuvaa
osallistavaa tutkimusprosessia ja pohditaan menetelmän
soveltuvuutta myös asiakastyön menetelmäksi.
Perinteiseen tapaan julkaisussa on Sosiaalityön tutkimuksen seuran pro gradu -palkinnon saaneen puheenvuoro. Eija Väyrysen artikkelissa ”Häpeän tunne alkoholiongelmaisen naisen elämässä – ajatuksia pro gradu -tutkielman teosta” pohditaan tunteiden ja niihin liittyvien
merkitysten tutkimisen tärkeyttä sosiaalityössä. Emma
Vanhanen erittelee käsitteellisessä artikkelissaan, miten
ihmettely on olennainen osa onnistunutta tutkimus- ja
asiakastyöprosessia. Se on myös tie epävarman ja kiistanalaisen tiedon tunnistamiseen, innostavaan luovaan
ajatteluun ja uudenlaiseen ymmärrykseen. Päivillä julkaistiin Sosiaalityön tutkimuksen seuran 10-vuotisjuhlakirja ”Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?”. Riikka Haahtelan erittelevä ja arvioiva kirjaesittely päättää julkaisun.
Tämän vuoden ”Tutkiva sosiaalityö” -julkaisussa
olemme halunneet nostaa esille sen, kuinka sosiaalityön
tutkimusmenetelmissä ja asiakastyön menetelmissä on
paljon yhteistä. Myös tutkijan roolissa ja käytännön ammattilaisen työssä on monia yhtymäkohtia – tarkastellaan tarinoita, kokemuksia ja asiakirjoja, haastatellaan,
muistellaan, ihmetellään ja vertaillaan.
Julkaisu on täyttänyt tehtävänsä, jos se edistää sosiaalityön tutkijoiden ja sosiaalityön ammattilaisten vuoropuhelua ja yhteistoiminnallisuutta. Toivomme, että julkaisu esittelee lukijaystävällisesti sosiaalityön tutkimusta
ja niitä vakavia ja vaikeita aiheita, joihin se tekijänsä vie.
Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjoittajia hyvästä yhteistyöstä ja loistavasta työpanoksesta. Antoisia lukuhetkiä!
Suvi Raitakari
YTT, tutkija
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteidenyksikkö / sosiaalityö
Tampereen yliopisto1

Heli Valokivi
YTT, yliassistentti
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Porin yksikkö /
sosiaalityö
Tampereen yliopisto
1. Raitakarin toimitustyö on tehty tutkimushankkeissa: Ammattilaisten
ja asiakkaiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä, SA
(2011–2015) ja Pitkäaikaisasunnottomuus ja Asunto ensin -periaatteen
soveltaminen Suomessa (2011–2015).
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Marketta Rajavaara
VTT, ma. professori
Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto
Johtava tutkija
Kelan tutkimusosasto

Kahden tulen välissä
Sosiaalityön tutkimus
vaikuttavuusvaateiden ristipaineissa1

Y

hteiskuntapolitiikka on yhä kiinteämmin vaikuttavuustiedolla hallinnoitua, kuten on tiedekin. Pelkästään ”googlettamalla” voi havaita, että
vaikuttavuudesta keskustellaan tällä hetkellä kaikkein
eniten tutkimus- ja koulutuspolitiikassa eikä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista on tullut sekä kansainvälisesti että
kansallisesti tärkeä selvittelyn kohde. Tässä tilanteessa
ovat lisääntyneet myös vaatimukset siitä, että sosiaalityön tutkimuksen tulisi olla vaikuttavaa.
Sosiaalityön tutkimuksen kehitys on ollut yhteydessä hyvinvointivaltion ja sen palvelujen kehittymiseen, ja
alan tutkimuksessa on korostettu käytäntörelevanssia.
Lisäksi sosiaalityön tutkimuksessa on haluttu painottaa
– alaa yliopistoihin vakiinnutettaessa – tiedonmuodostuksen tieteellisyyttä. Ensi silmäyksellä yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus tuntuisivat olevan sosiaalityön yliopistollisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa keskenään sopusoinnussa. Tilanne kuitenkin näyttää
mutkikkaammalta, kun lähtökohdaksi otetaan se, että
sekä tieteellinen että yhteiskunnallinen vaikuttavuus
on kyettävä mitattavasti osoittamaan.
Kuten todettiin muutama vuosi sitten Suomen Akatemian julkaisemassa tutkijoiden puheenvuorossa ”Sivistystä ei voi tuoda” (2006), kulttuurin ja yhteiskunnan
tutkimuksessa vaikuttavuus on monisyinen ilmiö, eikä
se ole kovinkaan vaivattomasti sovitettavissa yksinkertaistettuihin ja pelkistettyihin mittareihin ja malleihin.
Puheenvuorossa korostetaan, että yhteiskunnan tutkimus on itsessään yhteiskunnallinen interventio, ja tämä
tekee arvioinnin entistä vaikeammaksi. Siinä myös muistutetaan, että tutkimuksessa vaikuttamista ei tapahdu
yksin tutkimus- ja asiantuntijatiedon avulla. Tutkimus
vaikuttaa myös tapaan, miten yhteiskunta ja toimijuus
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yhteiskunnassa ymmärretään. Nämä varaukset on kuitenkin sivuutettu, kun tutkimusjulkaisujen vaikuttavuutta on alettu viime vuosina mitata kvantitatiivisesti
bibliometriikan menetelmin. Mittaustuloksia käytetään
yhä enemmän yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusperusteina.
Yhteiskunnan tutkimuksen vaikuttavuuden arvioin
nin pulmana on, että sillä voidaan ymmärtää merkittävästi eri asioita – tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ovat
kaksi eri asiaa. Tieteellinen vaikuttavuus liittyy tutkimuksen hyödyntämiseen ja tutkimustiedon saamaan
asemaan kansainvälisissä ja kansallisissa tiedeyhteisöissä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus viittaa sen sijaan tutkimuksen käyttöön poliittisessa päätöksenteossa ja hallinnossa sekä kansalaisten keskuudessa. Tieteellinen ja
yhteiskunnallinen vaikuttavuus kietoutuvat toisiinsa,
mutta ei ole lopulta kovin varmaa, millä tavoin. Edellä
mainitussa raportissa esitetään oletus, että ilman tieteellistä vaikuttavuutta ei voisi liioin olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toisin sanoen tieteellinen laatu ja
vaikuttavuus olisivat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
edellytyksiä. Kukaan ei tietenkään toivo tilannetta, että
epäkelvot tutkimustulokset saisivat aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suhde ei ole kuitenkaan vain tiedon
laatuun liittyvä kysymys, vaan kyse on myös tiedonmuodostuksen päämääristä, strategioista ja toimijuudesta.

1. Artikkeli perustuu Marketta Rajavaaran plenaariesitelmän ”Sosiaalityön
vaikuttavuus tutkimuksen kohteena” jälkimmäiseen osuuteen Sosiaalityön tutkimuksen päivillä Tampereen yliopistossa 16.2.2012.
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Tutkimuksen vaikutusketjut
ja tiedon hyödyntäjät
Tutkimustulosten vaikuttavuus muodostuu ajan kulues
sa monimutkaisten vaikutusmekanismien välityksellä. Tutkimustoiminnan vaikuttavuuden edellytyksenä
ovat ensinnäkin tutkimuksen tuotokset (outputs). Niistä
tärkeimpiä ovat tieteelliset julkaisut. Tämän jälkeen on
tarpeen levittää tuloksia, jotta ne tulisivat hyödyntäjien
käyttöön (transfer). Vasta tämän jälkeen on mahdollista
tarkastella tutkimuksen lopputuloksia (research outcomes)
ja viimesijaisia vaikutuksia (research impact). Lopputulokset voivat ilmetä esimerkiksi uusina palvelukonsepteina
tai uudistettuina asiakastyön käytäntöinä. Viimesijaiset
vaikutukset liittyvät taas näistä uusista käytännöistä
syntyviin hyötyihin, jotka ilmenevät esimerkiksi kansalaisten parantuneena hyvinvointina. (Duryea ym. 2007.)
Esimerkiksi teknologiaan ja lääketieteeseen tällainen
vaikutusketjun tarkastelu soveltuu kohtuullisesti, mutta
sosiaalityön tutkimuksessa lähestymistapa näyttää pulmalliselta – vain poikkeustapauksissa kyettäneen dokumentoimaan tämänkaltaisia vaikutusketjuja.
Vaikutusketjujen selvittämiseksi on tarpeellista identifioida myös tutkimustulosten tosiasialliset ja potentiaaliset hyödyntäjät. Sosiaalityön tutkimuksessa tiedon
käyttäjiä ovat tiedeyhteisöjen ohella alan ammattilaiset,
politiikan ja hallinnon toimijat sekä kansalaiset. Tiedon
hyödyntämisympäristöt ovat laajentuneet, ja yhä useammin tutkimuksen tuloksista keskustellaan sekä kansainvälisillä että kansallisilla areenoilla. Näkyvyys mediassa
ratkaisee entistä enemmän sen, millaiset tutkimustulokset tulevat yhteiskunnassa huomioonotetuiksi, ja millaiset taas unohdetaan. Esimerkiksi kansanedustajat saavat
tiedon tuoreista tutkimustuloksista ensi sijassa sanomalehdistä, TV:stä, radiosta ja internetistä. Vain harvoin he
lukevat tutkimusraportteja. (Jussila 2012.)

Sosiaalityön tutkimuksen
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
Yliopistollisessa sosiaalityön tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota viime vuosikymmeninä tutkimuksen
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen, käytäntöyhteyden vahvistamiseen sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön kuntien ja muiden tahojen kanssa. Tutkijasosiaalityöntekijän tehtäviä on kunnissa ollut jo vuodesta
1986, ammatilliseen lisensiaatintutkintoon johtava sosiaalityön erikoistumiskoulutus aloitettiin vuonna 2000,
ja sosiaalialan osaamiskeskukset ja niiden yhteydessä
toimivat tutkimus- ja opetusyksiköt (kuten Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede -instituutti) perustettiin 2000-luvun alussa. Sosiaalityön tutkimuksessa on

kehitetty muun muassa käytäntötutkimusta, osallistavaa tutkimusta, yhteistoiminnallista tutkimusta ja kokemusasiantuntijuutta.
Tutkijat ovat katsoneet tärkeimmiksi sosiaalityön
tutkimuksen hyödyntäjiksi alan ammattilaiset. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden on otaksuttu syntyvän ammattilaisten toimintaan vaikuttamalla.
Sosiaalityön ammattilaisten tutkimusosaamisen vahvistaminen (research capacity building) on ollut alan ydintavoitteita. Kansalaisia ja asiakkaita on kutsuttu mukaan
tiedonmuodostukseen, mutta heitä on toistaiseksi vähemmän lähestytty tiedon potentiaalisina hyödyntäjinä.
Jotta kansalaiset voisivat aiempaa kattavammin hyödyntää sosiaalityön tutkimuksen tuloksia, alan tutkijoiden
tulisi entisestään lisätä tuloksista tiedottamista mediassa. Sosiaalityön tutkimuksen suhde poliittiseen päätöksentekoon on osoittautunut pulmallisemmaksi kuin sen
suhde ammattilaisiin. Sosiaalityötä tehdään käytännössä
pääosin kunnallisissa toimintaympäristöissä, eikä alan
tutkimus ole ollut valtakunnallisesti kovin näkyvää. Valtion sektoritutkimuslaitoksissa sosiaalityön tutkimuksen
merkitys on jäänyt vähäpätöiseksi.

Sosiaalityön tutkimuksen
tieteellisestä vaikuttavuudesta
Tieteellisen vaikuttavuuden osoittamisessa sosiaalityön
tutkimuksen haasteet ovat suurelta osin samankaltaisia
kuin muissakin yhteiskuntatieteissä. Tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi akateemisen sosiaalityön tulisi kyetä
yliopistoissa perustelemaan ja uudistamaan edellä mainittuja erityisiä tiedonmuodostus- ja käytäntöstrategioitaan, kuten erikoistumiskoulutusta sekä työntekijöitä
ja asiakkaita osallistavaa tutkimusta, joihin on tukeuduttu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän selvityksen perusteella eri tieteenalojen julkaisukäytännöt poikkeavat toisistaan. Vertaisarvioituja artikkeleita arvostetaan kaikilla aloilla, mutta etenkin lääketieteissä ja luonnontieteissä. Sosiaalitieteissä monografiat ja toimitetut
kirjat ovat olleet tavallisimpia julkaisumuotoja. Myös eiakateemisille yleisöille kirjoittamista on pidetty tärkeänä. Sosiaalitieteissä tehdään edelleen yhden kirjoittajan
julkaisuja, vaikka yhteiskirjoittaminen onkin yleistynyt.
(Puuska & Miettinen 2008.) Yhteiskunta- ja kulttuurin
tutkimuksen haasteena on se, että tutkimuksen vaikuttavuuden mittaaminen ja siihen pohjautuvat tutkimuksen
ja yliopistojen rahoitusmallit pakottavat tutkijat muokkaamaan julkaisukäytäntönsä lääke- ja luonnontieteiden
toimintamallien mukaisiksi.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa yhteis-
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työssä kehitetty, käytössä oleva opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelu jakaa tutkimuksen tulokset A- julkaisuihin, jotka on tarkoitettu viemään tiedettä
eteenpäin ja tuottamaan uutta tietoa sekä B-julkaisuihin,
jotka ovat suuntautuneet tieteellisen tiedon levittämiseen yhteiskuntaan (luokittelu sisältää julkaisuryhmät
A–H alaluokituksineen). (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelu. Käsikirja 2010.) Vaikka luokittelun tavoitteena ei ole ”jyvien ja akanoiden” erottelu,
A1-ryhmän (alkuperäisartikkelit tieteellisessä aikakauslehdessä) julkaisujen aikaansaamisesta on tullut pystyvän tutkimusyhteisön tunnusmerkki.
Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallinnoimassa Julkaisufoorumi -hankkeessa on julkaisujen
luokittelu viety vielä pidemmälle. Hankkeessa on arvioitu kaikki tieteen julkaisukanavat (lehdet, julkaisusarjat
ja kirjakustantajat) niiden tason ja vaikuttavuuden perusteella. Arviointipaneelien tekemän tasoluokituksen
mukaan taso 1 kattaa suomalaisen tutkimuksen näkökulmasta keskeisimmät julkaisukanavat ja tasot 2 ja 3
niistä korkeatasoisimmat ja vaikuttavuudeltaan laajaalaisimmat. Englanninkielisyys ei ole ollut ehdottomana kriteerinä tasolle 2, mutta käytännössä näiltä julkaisuilta edellytetään kansainvälisen asiantuntijayleisön
tavoittamista. Yliopistojen valtionrahoitusta on tarkoitus
jatkossa suunnata näiden julkaisukriteerien perusteella.
Tutkijoiden on siten entistä tärkeämpää miettiä, millä
foorumeilla julkaisevat tuloksiaan. Tämä vaikuttanee
aikaa myöten myös tutkimuskysymyksiin. On ennakoitavissa, että kansallisista ja paikallisista tiedontarpeista
muodostuneet tutkimusaiheet, jotka eivät ole relevantteja vertaisarvioitujen kansainvälisten lehtien näkökulmasta, jäävät vähemmälle huomiolle.
Toisaalta edellä kuvattu julkaisujen luokittelujärjestelmä saattaa olla yhteiskuntatieteiden kannalta parempi
vaihtoehto kuin luonnontieteissä ja lääketieteissä toimiviksi osoittautuneiden viittausindeksien laajempi käyttöönotto. Viittausindekseillä mitataan tutkijan laatiman
julkaisun tieteellistä vaikuttavuutta tiedeyhteisöissä kokoamalla tietoa julkaisuun viittaamisesta eri julkaisukanavissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen perusteella yhteiskuntatieteissä suhteellisen viittausindeksin arvot ovat huomattavasti alhaisempia muihin aloihin
verrattuna. (Sitaatioindeksityöryhmän raportti 2011.)

Sitä saa, mitä mittaa
Bibliometriikka on tuonut uudenlaiset mahdollisuudet
tutkimuksen tieteellisen vaikuttavuuden arviointiin, ja
lähitulevaisuudessa tieteen arviointi tulee tapahtumaan
paljolti sen tarjoamin keinoin. Yliopistolaki (24.7.2009/
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558) 2 § määrittelee yliopistojen tehtäväksi myös tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden edistämisen. Kuitenkin vielä toistaiseksi yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus ovat mitattavien asioiden ulkopuolella. Tästä
aiheutuu muun muassa se, etteivät kansainvälisesti ainutkertaiset sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen jatkotutkinnot tuota yliopistoille suoritepisteitä, eivätkä siten
myöskään vaikuta valtionrahoituksen määrään.
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta on tuoreessa Tekesin raportissa pyritty jäsentämään ryhmittelemällä erikseen talouteen,
ympäristöön, hyvinvointiin sekä osaamiseen ja kulttuuriin liittyvät vaikutukset (Luoma ym. 2011). Tällainen
erittely voinee tarjota joissakin tilanteissa hedelmällisen
näkökulman tutkimustoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelulle. Toistaiseksi tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin käytännöt ovat
kuitenkin kehittymättömät, ja asia on kaikkiaan osoittautunut moniselitteiseksi.
Esimerkiksi Isossa-Britanniassa toteutettiin äskettäin yliopistojen joidenkin tieteenalojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointipilotti, johon osallistuivat myös sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimusalat
(Research Excellence Framework: Impact Pilot Exercise,
2010). Käytettävissä olevat menetelmät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin osoittautuivat vaatimattomiksi. Käytännössä jouduttiin turvautumaan laadullisiin tapauskuvauksiin. Ilmeni myös, että kriittiset tutkimustulokset, jotka kyseenalaistivat toteutettua hallituksen politiikkaa ja jäivät tästä syystä hyödyntämättä,
olivat vaarassa unohtua tutkimuksen aikaansaannoksina.
Kuitenkin yhteiskuntatieteillä tulisi olla yhteiskunnan
toimintaa kriittisesti analysoiva tehtävä. Ei ole siten takeita siitä, että vaikka tutkimuksen arviointia täydennettäisiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tarkastelulla,
yhteiskunnasta tietoa tuottavat tutkimusalat pärjäisivät
näissäkään mittauksissa.

Miten käy sosiaalityön tutkimuksen?
Suomalaiset sosiaalityön tutkijat kykenevät eittämättä
julkaisukäytäntöjään muuttamalla tuottamaan tieteellistä, bibliometriikan keinoin mitattavaa vaikuttavuutta,
ja näin olemaan mukana tiedekamppailuissa. Esimerkiksi
”Nordic Social Work Research” -lehden aikaansaaminen oli
oivallinen ratkaisu sosiaalityön tutkimuksen kansainvälisten julkaisukanavien laajentamiseksi. Sosiaalityön tutkimus vaikuttaa melko hyvin kansainvälisesti verkostoituneelta, joka on omiaan edistämään tutkimustulosten
leviämistä alan tiedeyhteisöissä.
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Sen sijaan nähtäväksi jää, miten sosiaalityön tutkimuksessa kyetään jatkossa sovittamaan yhteen alan
tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimuksia. Riskinä on, että sosiaalityön käytäntöyhteyden
vahvistamiseen liittyvät menettelyt jäävät yhä vähämerkityksellisemmiksi, kun todisteita niiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ei ole osoitettavissa yliopistojen
toiminnan mittaamisen välinein. Kun kannusteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseen puuttuvat
yliopistoista, sosiaalityön tutkijat jäävät pahasti kahden
tulen väliin.
Bibliometrisin menetelmin osoitettava tieteellinen
vaikuttavuus määrittänee jatkossa yhä selkeämmin sosiaalityön tutkimuksen suuntautumista yliopistoissa.
Sosiaalityön tutkimuksen yhteiskuntarelevanssi joutunee toisaalta koetteille, mikäli tutkimusalalla entistä
vähemmän painotetaan käytäntöyhteyttä ja eri toimijaryhmien kanssa tuotetun, ei-akateemisille yleisöille välitetyn tiedon arvoa. Sosiaalityön tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhteensovittamisen vaikeus painaa tällä hetkellä jokaisen yliopiston
sosiaalityön tutkijan ja opettajan hartioita. Kyseessä on
kuitenkin koko tutkimusalan haaste ja sosiaalihuollon
tietoperusteisuuden kohtalonkysymys. Olisikin tärkeää, että uudessa sosiaalihuoltolaissa otettaisiin yhdeksi
lähtökohdaksi tutkimusohjautuvuuden vahvistaminen
sosiaalihuollon toiminnassa. Tämä lisäisi yhteiskuntarelevantin tutkimustiedon tuottamisen kannustimia
myös yliopistojen tutkimuksessa.
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Sosiaalityön vertailtavuus
kansainvälisessä tutkimuksessa

K

ansainväliset empiiriset vertailututkimukset sosiaalityöstä ovat ajan myötä yleistyneet, mutta ne
ovat silti edelleen melko harvinaisia. Kansainvälinen vertailututkimus tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden
laajentaa ja syventää tietoa muun muassa sosiaalityön
arvoperusteista, käytännöistä ja vaikutuksista.
Artikkelini perustuu Tampereen sosiaalityön tutkimuksen päivillä pitämääni esitelmään, jossa pohdin
vertailevan sosiaalityön tutkimuksen luonnetta, suuntauksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Artikkelini tarkoitus on myös avata keskustelua siitä, miltä suomalainen
sosiaalityö näyttäytyy vertailevasta pohjoismaisesta näkökulmasta. Aineistona käytän Pohjoismaissa kerättyä
sosiaalityöntekijäkyselyaineistoa vuosilta 2007–2008. Tavoitteeni on ensinnäkin kuvailla, miten pohjoismainen
sosiaalityön ”malli” hahmottuu sosiaalityöntekijöiden
käsityksissä ja asenteissa. Toiseksi hahmotan erityisesti
sitä, miltä suomalainen sosiaalityö näyttää vertailevasta näkökulmasta.

Vertailututkimuksen muuttava luonne
Käsite vertailututkimus assosioituu usein nimenomaan
kansainväliseen vertailututkimukseen. Englanninkielessä ei kuitenkaan käytetä käsitettä ”comparative research”,
sillä periaatteessahan suuri osa empiirisestä tutkimuksesta on vertailevaa eli yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia etsivää. Pikemminkin käytetään käsitettä ”cross-national
comparative research”, jolla alleviivataan sitä, että tutkitaan nimenomaan maiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.
Kansainvälisen vertailututkimuksen1 yleistavoitteet
ovat samat kuin vertailevan yhteiskunnallisen tutkimukset tavoitteet yleensä. Tavoitteena on ensinnäkin
sosiaalisten ilmiöiden ja ongelmien tutkiminen siten,
että saamme syvempää tietoa siitä, miten sosiaaliset
prosessit ja mekanismit toimivat. Vertailevan tutkimusotteen tarkoituksena on yhtäläisyyksien ja eroavuuk
sien löytäminen esimerkiksi sen suhteen, mitkä ilmiöt
tai prosessit ovat yhteisiä eri maille ja mitkä taas eivät.
Toiseksi tavoitteena on teorioiden kehittäminen ja/tai
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kyseenalaistaminen. Kolmanneksi kansainvälisiin vertailuihin liittyy myös hyvien käytäntöjen kehittäminen
(tai huonojen välttäminen).
Linda Hantraisin (1999) mukaan vertailevan tutkimuksen tieteellis-filosofiset tutkimussuuntaukset oli
pitkään mahdollista jakaa karkeasti kahteen luokkaan,
nimittäin universaaliin ja kulttuurisensitiiviseen suuntaukseen. Universaalissa tutkimussuuntauksessa fokus
on yleisissä lainmukaisuuksissa. Suuntaus edustaa positivistista tiedetraditiota, jossa pääpaino on tilastollisissa vertailuissa ja kvantitatiivisissa (makroekonomisissa)
muuttujissa. Kriitikot katsovat, että se edustaakin liian
pelkistettyä ja determinististä tutkimussuuntausta, jossa monimutkaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkiminen on muuttunut pienimmän mahdollisen yhteisen
muuttujan metsästykseksi.
Universaalin suuntauksen vastakohtana esitetään
usein niin sanottu kulttuurisensitiivinen suuntaus. Sen
tavoitteena on illustroida kansallisia erityispiirteitä ja
kyseenalaistaa universaalien käsitteiden ja arvojen olemassaolo. Kulttuurisensitiivinen tutkimussuuntaus nojautuu usein relativismiin sekä fenomenologiaan tai konstruktivistiseen tutkimusotteeseen. Kriitikkojen mielestä
kyseinen suuntaus on kuitenkin liian kontekstispesifi,
eikä se tee mahdolliseksi tulosten yleistävyyttä. Lisäksi
siinä kiinnitetään liian paljon huomiota eroavuuksiin.
(Hantrais 1999.)
Yllä olevat vertailevan tutkimuksen yksinkertaiset
jaottelut ovat kuitenkin nykyisin harvinaisempia. Linda
Hantrais (emt.) pohtiikin syitä sille, miksi universaalin ja
kulttuurisensitiivisen – kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen
– tutkimusperinteen vastakkainasettelu on loiventunut.

1. Kansainvälisellä vertailututkimuksella tarkoitan tässä artikkelissa nimenomaan empiiristä maiden välistä vertailua. En käsittele esimerkiksi
näyttöön perustuvaa tutkimusta, jonka lähtökohdat ovat verrattain erilaiset kuin perinteisessä vertailututkimuksessa, varsinkin sen niin sanotussa kulttuurisensitiivisessä suuntauksessa.
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Osittain tähän on hänen mukaansa vaikuttanut uusien
teoriasuuntauksien kehittyminen 1980-luvulta lähtien.
Vertailututkimuksen kehityksessä suuri merkitys on ollut sekä muutosta että pysyvyyttä painottavalla uusinstitutionaalisella suuntauksella. Siinä kiinnostuksen kohteena on muun muassa se, miten hyvinvointivaltiolliset
instituutiot määrittävät ne tavat, joilla poliittiset toimijat reagoivat uusiin haasteisiin. Teorioissa tarkastellaan
täten sekä muuttumattomien tekijöiden että kontekstin
merkitystä hyvinvointipoliittisissa muutoksissa. Hantraisin (1999) mukaan yhteiskunnallinen vertailututkimus onkin nykyään ennen kaikkia kontekstuaalista yhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, joka voi yhtä hyvin
olla kvantitatiivista kuin kvalitatiivista.
Kasvavan kiinnostuksen polkuriippuvuuden teorioita kohtaan, toisin sanoen hyvinvointi-instituutioiden ja
-politiikan ”muuttumattomuutta” kohtaan, on katsottu
johtuvan Euroopan unionin laajennuspolitiikasta sekä
EU-jäsenyyden edellyttämistä erilaisista poliittisista,
sosiaalisista ja taloudellisista vaatimuksista. Ylipäätään
vertailututkimuksen suosion kasvu liittyy globalisaatioon
ja kansainvälistymiseen.

Sosiaalityön kansainvälisistä
tutkimussuuntauksista
Anna Meeuwisse ja Hans Swärd (2006) ovat puolestaan
tehneet jaottelun nimenomaan sosiaalityön vertailututkimuksen pääsuunnista. Heidän jaottelunsa perustuu
kirjallisuushakuun eri tietokannoista, kuten esimerkiksi Social Science Index, Oxford University Online Union
Library Catalogue, International Bibliography of the Social Sciences ja Social Sciences Citation Index. He tekevät
eron seuraavien suuntausten välillä: 1) professiovertailut 2) sosiaalityön käytännön vertailut ja 3) järjestelmä-/
regiimivertailut.
Professiovertailuissa fokuksessa on sosiaalityön rooli
eri maissa. Tällöin tutkitaan esimerkiksi sitä, miten eri
maat eroavat sosiaalityöntekijöiden koulutuksen tai toimintavallan suhteen. Vertailututkimukset voivat myös
olla historiallisia katsauksia siitä, miten sosiaalityön traditiot ovat saaneet jalansijaa eri maissa. Professiovertailuissa herää kuitenkin usein kysymys siitä, tutkitaanko
eri maissa lopulta ”samaa” sosiaalityötä. Esimerkiksi kysymys siitä, ketkä katsotaan sosiaalityöntekijöiksi herättää usein keskustelua – tulisiko esimerkiksi nuorisotyö
tai sosiaalipedagogiikka luokitella sosiaalityöksi? (Emt.)
Sosiaalityön käytännön vertailut ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, varsinkin monen eri maan vertailut. Tyypillisimpiä käytännön vertailuja ovat niin sanotut
vinjettitutkimukset. Vertailevissa vinjettitutkimuksissa

eri maiden sosiaalityöntekijät arvioivat samoja fiktiivisiä
asiakastapauksia sekä pohtivat, miten itse toimisivat vastaavassa tapauksessa. Vinjetti-tutkimusten rajoituksena
on, ettei niiden avulla voida tutkia sitä, mitä käytännössä tapahtuu sosiaalityön arjessa. Tällä tutkimustavalla ei
saada tietoa myöskään esimerkiksi asiakasnäkökulmasta.
Sosiaalityön vertailevilla regiimi- ja malliitutkimuksilla on juurensa Gösta Esping-Andersenin regiimiteoriassa (1990), jossa maiden jaottelun keskeisenä perusteena on, millä toimijoilla on ensisijainen vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja miten sosiaalinen tasa-arvo on
toteutunut eri maissa. Esping-Andersenin jaottelua on
aikanaan kiitelty holistisen näkökulman omaamisesta.
Teoriassa regiimijaottelun taustallahan on eri maiden
poliittis-historiallisten, institutionaalisten sekä rakenteellisten tekijöiden vertailu. Holistinen tutkimusote on
kuitenkin myös mahdollistanut laajan kritiikin. Meeuwisse ja Swärd (2006) pohtivatkin, johtaako useamman
maan tutkiminen ja maatasoisen aineiston käyttö liian
yleistäviin loppupäätelmiin.
Kritiikistä huolimatta monet tutkijat ovat jälleen
viime vuosina uudelleen omaksuneet regiimi- tai malliajattelun, mutta eivät ehkä samalla yleisellä tasolla kuin
Esping-Andersen aikoinaan. Kaikesta kritiikistä huolimatta malliajattelu on tarjonnut työkaluja hyvinkin monimutkaisten hyvinvointijärjestelmien systemaattiseen
analysointiin (esim. Larsen 2006; Johansson & Hvinden
2007; Blomberg ym. 2010a).
Kansainvälisissä vertailuissa pohjoismaisen sosiaalityön onkin usein katsottu muodostavan oman ”mallinsa”. Esimerkiksi Walter Lorenzin jaottelun mukaan
pohjoismaiselle sosiaalityön mallille on ominaista muun
muassa suuri julkinen sektori, sosiaalityöntekijöiden autonominen asema sekä verrattain suuri arvostus ja valta.
Kansainvälisessä vertailussa myös pohjoismaisen kunnallisen sosiaalitoimen asema keskeisenä auttamistahona on nähty ainutlaatuisena. (Lorenz 1998; myös Meeuwisse & Swärd 2006.)
Erityistä on myös pohjoismaisten sosiaalityöntekijöiden kaksoisrooli. He ovat yhtäältä asiakkaiden auttajia ja
asianajajia ja toisaalta kontrolloijia. Tämän on ajateltu
aiheuttavan melkoisia ristiriitoja sosiaalityöntekijöiden
työssä. Lisäksi samankaltainen sosiaalilainsäädäntö leimaa ”pohjoismaista sosiaalityön mallia”. Pohjoismaista
sosiaalityötä on myös pidetty preventiivisenä ja perhekeskeisenä, ainakin verrattuna ”anglosaksiseen malliin”. (Lorenz 1998; Meeuwisse & Swärd 2006; Blomberg
ym. 2010a.).
Anglosaksisessa mallissa julkisen sosiaalityön fokus
on ilmeisten sosiaalisten ongelmien kanssa työskente-

9

Tutkiva sosiaalityö 2012

lyssä. Suuri osa sosiaalityöntekijöistä työskentelee kuitenkin yksityisissä hoivayhtiöissä sekä vapaaehtoisjärjestöissä. Kun taas niin sanotussa korporatiivisessa (tai
keskieurooppalaisessa) sosiaalityön mallissa kansalaisten
sosiaalipalveluista vastaavat erinäiset ammatilliset, uskonnolliset ja kolmannen sektorin järjestöt, jotka usein
kilpailevat keskenään. Julkisen sosiaalityön vastuulla on
ennen kaikkea kansalaisten taloudellisiin ongelmiin vastaaminen sekä erinäiset kontrolliin liittyvät sosiaalityön
interventiot. Eteläeurooppalaisessa mallissa julkisen sosiaalityön organisointi on heikkoa ja avuntarvitsijat ovat
ensi kädessä riippuvaisia perheen, kirkon tai eri vapaaehtoisjärjestöjen avusta. (Lorenz 1998.)

Pohjoismaisen sosiaalityön
mallin tutkimisesta
Useassa vertailevassa tutkimusprojektissa, johon itse olen
osallistunut, juuri regiimiteoriat ovat olleet lähtökohtana
sosiaalityön vertailulle.2 Tutkimustiimissämme olemme
kiinnostuneita nimenomaan pohjoismaisesta sosiaalityön regiimistä tai mallista. Pohdimme muun muassa
voidaanko – kollegaani, poliittisen historian professori
Pauli Kettusta mukaillen – puhua yhdestä mallista vai
yhdestä mallista, jossa on viisi poikkeusta? Olemme sisällyttäneet tutkimuslähtökohtiin myös elementtejä
kulttuurisensitiivisestä tutkimussuuntauksesta. Tutkimuksissamme maavertailut eivät siis lähde ainoastaan
Pohjoismaiden samantyyppisistä institutionaalisista
ratkaisuista, vaan myös muista relevanteista kontekstuaalisista tekijöistä, kuten taloudellisista ja kulttuurisista tekijöistä.
Walter Lorenzin (1998) mukaan hyvinvointimallit/
regiimit siis määrittelevät sosiaalityön edellytykset ja
toimintamahdollisuudet. Ei ole kuitenkaan itsestään
selvää, miten tietyt ulkoiset reunaehdot, kuten esimerkiksi samankaltainen sosiaalilainsäädäntö tai yleinen
yhteiskunnallinen tilanne vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden asenteisiin. Vertailututkimusta tehtäessä täytyy myös huomioida, että sosiaalityön reunaehdot ovat
muuttuneet kaikissa Pohjoismaissa viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta eivät välttämättä ainakaan
kaikilta osin samaan suuntaan. Esimerkiksi taloudellissosiaalinen tilanne Norjassa ja Suomessa on kehittynyt
varsin eri suuntiin, ainakin jos katsomme köyhyys- ja
työttömyyskehitystä. Toisaalta pystymme myös identifioimaan selkeitä yhteisiä kehityssuuntia kaikissa Pohjoismaissa, kuten sosiaalipalvelujen markkinoistuminen
ja aktivointipolitiikan voimistumisen (Kananen 2011; van
Aershot 2011; Koskiaho 2008).
Vaikka sosiaalityöntekijät ovat monella tapaa sosi-
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aalitoimen avainhenkilöitä, niin Pohjoismaissa on tehty
melko vähän tutkimusta sosiaalityöntekijöiden arvoista
ja asenteista tai siitä, miten he mieltävät ”pohjoismaisen mallin”. Tämä on melko yllättävää ottaen huomioon
sosiaalityön luonteen, johon usein liitetään laaja harkintavalta sekä ajatus ammattikunnan yhteisestä arvopohjasta ja eettisistä periaatteista.
Saadaksemme syvällisempää tietoa pohjoismaisten
sosiaalityöntekijöiden arvoista ja käsityksistä sekä työtilanteesta, suoritimme laajan kyselytutkimuksen syksyllä 2007 ja keväällä 2008. Kaiken kaikkiaan kyselyymme
vastasi 5 554 sosiaalityöntekijää neljästä Pohjoismaasta
(Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska). Tietääksemme näin laajaa sosiaalityöntekijöille suunnattua kyselytutkimusta
ei ole aiemmin tehty Pohjoismaissa. Tutkimus on myös
eurooppalaisessa kontekstissa laaja. Tutkimustiimiimme
kuuluvat Helsingin yliopistosta yliopistonlehtori Christian Kroll, tutkijatohtorit Johanna Kallio ja Arttu Saarinen
ja allekirjoittanut sekä Lundin yliopistosta professorit
Anna Meeuwisse ja Hans Swärd ja tohtorikoulutettava
Roberto Scaramuzzino.
Kyselytutkimuksen tavoitteena on identifioida sosiaalityöntekijöiden normatiivisiin käsityksiin ja asenteisiin sekä työhyvinvointiin liittyviä yhtäläisyyksiä ja
eroavuuksia eri Pohjoismaissa, eri kunnissa ja eri sektoreilla työskentelevien sosiaalityöntekijöiden välillä.
Tässä artikkelissa tarkastelen kyselytutkimuksen kahta
osa-aluetta, nimittäin työhyvinvointia sekä sosiaalityöntekijöiden normatiivisia käsityksiä köyhistä.

Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden
työhyvinvointi pohjoismaisessa kontekstissa3
Aiempi sekä kansainvälinen että kansallinen tutkimus
on tuonut esiin sen, että sosiaalityöntekijät kokevat usein
stressiä ja työuupumusta. Professioiden työhyvinvointia
selvittäneet tutkimukset ovat kuitenkin harvemmin perustuneet maavertailuun. Pohjoismaiset vertailut auttavat meitä kuitenkin asettamaan suomalaisten sosiaali-

2. Tässä artikkelissa esittelen tutkimustiimimme kvantitatiivisesta sosiaalityöntekijäaineistosta tehtyjä johtopäätöksiä. Olemme toteuttaneet
myös lastensuojelua koskevia tapaustutkimuksia Helsingissä, Oslossa,
Kööpenhaminassa ja Tukholmassa (esim. Blomberg ym. 2010a sekä Blomberg ym. tulossa).
3. Teksti perustuu vielä julkaisemattomaan osatutkimukseen, kirjoittajina
Arttu Saarinen, Helena Blomberg, Christian Kroll ja Johanna Kallio.
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työntekijöiden työhyvinvoinnin laajempaan yhteyteen.
Vertailun lähtökohtana on se, että sosiaalityön konteksti, varsinkin institutionaalisten ja normatiivisten tavoitteiden osalta on Pohjoismaissa varsin samantyyppinen.
Yhteistä kaikille Pohjoismaille on myös se, että hyvinvointivaltion osajärjestelmät, mukaan lukien kunnallinen sosiaalihuolto, ovat olleet merkittävien muutosten
kohteena, vaikkakaan itse lainsäädäntö ei välttämättä
ole oleellisesti muuttunut.
Pohjoismaiden taloudellis-sosiaaliset tilanteet ovat
kuitenkin erilaisia, ja varsinkin Suomi ja Norja edustavat ”ääripäitä” tässä suhteessa. Yhteiskunnan taloudellis-sosiaalisen tilanteen onkin otaksuttu vaikuttavan
sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin. Tiukat taloudelliset reunaehdot voivat usein aiheuttaa auttamisen
vaikeutta ja siten ristiriitaa sosiaalityöntekijöiden ammattieettisten näkemysten kanssa. Tutkimuksessamme
tarkastelemmekin pohjoismaisten sosiaalityöntekijöiden
työhyvinvointia työkuormituksen ja työssä koettujen ristiriitojen näkökulmasta.
Tulostemme mukaan juuri suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat erittäin kuormittuneita ja kokevat paljon
ristiriitoja työssään. Suomen tulokset eroavat selvästi
muista Pohjoismaista, kun taas muissa Pohjoismaissa
työtilanne koetaan suhteellisen samankaltaisena. Erot
norjalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten sosiaalityöntekijöiden työtilanteiden välillä ovat siis pienet. Työhyvinvointi muissa Pohjoismaissa vaikuttaa yllättävän samankaltaiselta, vaikka esimerkiksi maiden taloudellisissa
resursseissa on suuriakin eroja.
Suoranaisia selityksiä Suomen tilanteelle emme tässä tutkimuksessamme pysty tarjoamaan. Mahdollisesti Suomen tilanne johtuu pienemmistä taloudellisista
resursseista, yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, suurista
asiakasmääristä ja/tai suomalaisesta erikoispiirteestä,
nimittäin kroonisesta työvoimapulasta pätevien sosiaalityöntekijöiden osalta. Myös laajempaa yhteiskunnallista
kehitystä ajatellen Suomi muodostaa oman ”mallinsa”.
Köyhyys on meillä kasvanut muita Pohjoismaita nopeammin, tuloerot ovat suuremmat ja toimeentulotuen
saajien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on huomattavasti
suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Saadaksemme selityksen suomalaiselle ”poikkeavuudelle” työhyvinvointiin liittyvissä asioissa tarvittaisiinkin lisää vertailevaa
tutkimusta. Työhyvinvoinnin, tässä tapauksessa työn
kuormittavuuden ja koettujen ristiriitojen näkökulmasta, emme siis voi puhua yhtenäisestä ”pohjoismaisesta
sosiaalityön mallista”.
Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisistä merkittävistä eroista huolimatta työhyvinvoinnissa on löydet-

tävissä myös paljon yhtäläisyyksiä, jos tarkastelemme
niitä tekijöitä, jotka erottelevat työn kuormittavuuden
ja ristiriitojen kokemista maakohtaisesti. Kaikissa Pohjoismaissa esimerkiksi nuoremmat ja vähemmän työkokemusta omaavat sosiaalityöntekijät ovat kuormittuneempia ja kokevat työssään enemmän ristiriitoja kun
kokeneemmat työntekijät.

Pohjoismainen sosiaalityön malli
ja käsitykset köyhyyden syistä
Pohjoismaisessa tutkimusprojektissamme tarkastelemme myös sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä köyhyyden
syistä. Hyvinvointivaltion institutionaalisten rakenteiden on aikaisemmassa tutkimuksessa (esim. Larsen
2006) otaksuttu muovaavan yksilöiden hyvinvointivaltiota koskevia asenteita. Siten myös omissa tutkimuksissamme oletamme, että ”pohjoismaisessa mallissa”
sosiaalityöntekijät katsovat esimerkiksi köyhyyden johtuvan yhteiskunnallisesta kehityksestä ja yhteiskuntapolitiikasta. Lisäksi (pohjoismaisen) sosiaalityön arvojen,
ammatillisen identiteetin sekä sosiaalialan kulttuurisen
ilmapiirin ajatellaan johtavan köyhyyden rakenteellisten
selitysmallien suosimiseen. (Blomberg ym. 2010b; myös
Kroll & Blomberg 2010.)
Toisaalta esimerkiksi Andrew Abbot (1988) on todennut, että harvan profession jäsenet muodostavat yhtenäisen ryhmän, vaan yksittäinen professio muodostuu
erilaisista ”ammattiryhmistä” omine tietoineen ja metodeineen. Yhden ja saman profession jäsenillä voi myös
olla hyvin erilaisia käsityksiä ja arvoja. Myös pohjoismainen hyvinvointimalli on muuttunut ja esimerkiksi nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä korostetaan yksilön
omaa vastuuta tilanteestaan aikaisempaa enemmän
(esim. Kananen 2011).
Käytämme kyselytutkimuksessamme sosiaalityöntekijöiden mielipiteistä köyhyyden syistä Pohjoismaissa
teoreettisena lähtökohtana Wim van Oorschotin ja Loek
Halmanin (2000, 4–8) nelikenttää. Nelikentän osakentät
ovat: yksilöllinen syytös, sosiaalinen syytös, yksilöllinen
kohtalo ja sosiaalinen kohtalo. Syytöskategoria liittyy
siihen, kenen katsotaan olevan vastuussa köyhyydestä.
Yksilöllinen syytös tarkoittaa niitä köyhyyden syitä, jotka voidaan viimekädessä liittää köyhään itseensä. Sosiaalisessa syytöskategoriassa köyhiä lähestytään uhreina, jolloin syyllisinä pidetään yhteiskunnallisia toimijoita, kuten esimerkiksi valtiota, hallitusta tai poliittisia
päättäjiä. Yksilöllisen ja sosiaalisen kohtalon taustalta
ei taas ole mahdollista erottaa vastuussa olevaa toimijaa. Yksilötasolla kyse on henkilön epäonnesta, kun taas
köyhyys sosiaalisena kohtalona selittyy kontrolloimatto-
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milla yhteiskunnallisilla olosuhteilla, esimerkiksi postmodernin yhteiskunnan vääjäämättömällä kehityksellä.
(Blomberg ym. 2010b.)
Tutkimustulostemme mukaan Pohjoismaiden välillä
on eroja sosiaalityöntekijöiden mielipiteissä köyhyyden
syistä. Vaikka köyhyyden sosiaaliset selitysmallit saavat
kannatusta kaikissa maissa, ei kuitenkaan voida sanoa,
että sosiaalityöntekijöiden mielipiteet muodostaisivat täysin yhtenäisen ”pohjoismaisen mallin”. Etenkin
tanskalaiset sosiaalityöntekijät eroavat pohjoismaisista
kollegoistaan. Vaikka köyhyyden sosiaaliset syytösmallit
ovat melko suosittuja Tanskassa(kin), niin hyvin monet
tanskalaisista sosiaalityöntekijöistä tulkitsevat köyhyyden johtuvan kohtalosta. (Emt.)
Ruotsalaisten ja norjalaisten sosiaalityöntekijöiden
asenteet ovat melko samankaltaiset. Näissä maissa kannatetaan eniten köyhyyden sosiaalisia selitysmalleja,
kun taas yksilölliset selitykset eivät saa osakseen laajaa
kannatusta. Etenkin ruotsalaisten sosiaalityöntekijöiden
käsitykset ja asenteet ovat yhteneväisiä ”pohjoismaisen
sosiaalityön mallin” kanssa. Ruotsissa sosiaalityöntekijät uskovat sosiaalisten ongelmien johtuvan yhteiskunnallisista rakenteista, ja vastaajien asenteet ovat harvoin
ristiriitaisia tai ambivalentteja. (Emt.)
Tutkimustemme mukaan Suomi on arvojen ja asenteiden hybridi-maa. Suomessa sosiaalityöntekijät esimerkiksi kannattavat useita köyhyyden selitysmalleja. Suomessa myös suositaan eniten yksilöllisiä selitysmalleja
köyhyyden tai työttömyyden kohdalla. Lisäksi suomalaisten sosiaalityöntekijöiden mielipiteet ovat jokseenkin ambivalentteja, koska kaikki köyhyyden selitysmallit saavat osakseen kannatusta. Tämä voi johtua siitä,
että sosiaalityön asiakaskunta on osittain erilaista kuin
muissa Pohjoismaissa. Myös sosiaalityön asiakkuuden
syyt vaihtelevat enemmän suomalaisessa kontekstissa.
Selitys voi mahdollisesti löytyä myös suomalaisesta yhteiskunnasta ja aateilmastosta, jota ehkä leimaa juuri tuo
erilaisten sosiaalipoliittisten ideoiden ”samanaikaisuus”
sekä melko epäpoliittinen/epäideologinen yhteiskunnallinen ilmapiiri (Suomen poliittis-historiallisen tilanteen
vaikutuksesta hyvinvointivaltion ”epäideologisuuteen”
(ks. esim. Kettunen 2011; Kroll 2005).
Vaikka maiden välillä on eroja, niiden välillä on myös
yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi samat taustamuuttujat erottelevat sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä (samoin kuin
työhyvinvointia) kaikissa Pohjoismaissa. Kaikissa Pohjoismaissa sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä erottelevat
esimerkiksi työkokemuksen pituus ja koulutus. Nuoret/
kokemattomammat sosiaalityöntekijät ja muodollisesti
epäpätevät kannattavat useammin yksilöllisiä selitys-
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malleja kuin vanhemmat ja pätevät sosiaalityöntekijät.
Tämä saattaa selittyä sosiaalipolitiikan ja siten myös sosiaalityön toimintaympäristön muutoksesta. Nuoremmat
sosiaalityöntekijät ovat ehkä omaksuneet pitkään alalla
työskennelleitä vahvemmin uudet ”yksilöllisemmän ja
aktiivisemman” sosiaalipolitiikan taustaideologiat. Pitää
kuitenkin muistaa, että suurin osa nuoremmista sosiaalityöntekijöistä kannattaa samanaikaisesti myös sosiaalisia selitysmalleja. (Blomberg ym. 2010b.)

Vertailututkimuksen haasteet
Artikkelin alussa totesin, että sosiaalityön vertailevat
empiiriset tutkimukset ovat edelleenkin melko harvinaisia. Tällöin en ajatellut erityisesti Suomen tilannetta,
vaan yleisesti kansainvälistä sosiaalityön kenttää. Steven Shardlow ja John Wallis tekivät vuonna 2003 kirjallisuuskatsauksen vertailevasta empiirisestä sosiaalityön
tutkimuksesta. Siinä he tarkastelivat empiiristen vertailututkimusten yleisyyttä ja suuntauksia sosiaalityön
tutkimuksessa. Tulokset olivat jokseenkin masentavia.
285 vertailevasta artikkelista kahden vuosikymmenen
ajalta ainoastaan 14 pohjautui primääridataan eli artikkelikirjoittajien omaan empiiriseen aineistoon. Tutkijat
totesivat myös, että suuri osa kirjoittajista edusti anglosaksisia maita.
Shardlowin ja Walliksen (2003) kirjallisuuskatsauksesta on kuitenkin kulunut lähemmäs kymmenen vuotta.
Tänä aikana kansainväliset empiiriset tutkimukset ovat
yleistyneet ja anglosaksinen kirjoittaja-dominanssi vähentynyt. Sosiaalityön vertailevassa tutkimuksessa on
kuitenkin edelleen mahdollista identifioida omat valtavirtansa: järjestelmävertailut ovat esimerkiksi usein
kvantitatiivisia tutkimuksia, kun taas professio- tai käytäntövertailut ovat hyvin usein kvalitatiivisia. Tässä suhteessa voimme siis edelleen havaita tietynlaista universalistisen ja kulttuurisensitiivisen tutkimussuuntauksen
mukaista jakoa. Toinen huomio on se, että kansainväliset sosiaalityön vertailututkimukset, varsinkin professio- ja käytännön vertailut, ovat vahvasti fokusoituneita
nimenomaan sosiaalityöntekijöiden vertailuun (kuten
esimerkiksi omissa edellä kuvatuissa tutkimusprojekteissani). Tulevaisuudessa olisi siis tilaa sellaiselle vertailututkimukselle, jossa tutkitaan esimerkiksi asiakkaiden
asemaa ja kokemuksia sosiaalityön eri järjestelmissä tai
vaikkapa sosiaalityön lainsäädännöllisiin tai taloudellisiin reunaehtoihin vaikuttavia toimijoita, kuten mediajulkisuutta ja päättäjiä.
Mitä tulee vertailututkimuksen metodologiaan, niin
Shardlow ja Wallis (emt., 938–939) kirjoittivat jo lähemmäs 10 vuotta sitten, että
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Third, we recommend the need for a greater use
of methodological triangulation and, in some
cases, more sophisticated analysis of quantitative
data. Finally, that researchers need to develop a
more reflexive attitude in respect of their use of
research methods. In particular, whilst there is
some awareness of the issues involved in investigating another country as an outsider, there is
still a need for further reflection, on the methodological problems that this type of research poses.
Vertailututkimuksen metodologia ei nähdäkseni kuitenkaan ole kehittynyt suuresti viime vuosikymmenen
aikana. Kenties tämä johtuu siitä, että kansainvälisten
tieteellisten artikkelijulkaisujen formaatti ei salli syvällisempää tai laajempaa pohdintaa vertailututkimusten
rajoista tai haasteista. Vertailututkimuksen metodolo
gian kehittäminen, esimerkiksi metodologisen triangulaation lisääminen, on kuitenkin yksi vertailututkimuksen tulevaisuuden haasteista. Globalisaatio ja länsimaille
yhteiset ylikansalliset taloudellis-sosiaaliset kehityskulut muodostanevat myös jatkossa vahvan kasvualustan
sosiaalityön vertailevalle tutkimukselle. Ennen kaikkea
kansainvälisen vertailevan tutkimuksen anti suomalaiselle sosiaalityön tutkimukselle on vakiintuneiden käsitysten ja lähtökohtien kyseenalaistamisessa sekä (itse)
kriittisen ajattelun lisäämisessä.

Lähteet
Abbott, Andrew (1988) The System of Professions. Chicago:
The University of Chicago Press.
van Aerschot, Paul (2011) Activation Policies and the
Protection of Individual Rights. A Critical Assessment
of the Situation in Denmark, Finland and Sweden.
Furnham: Ashgate.
Blomberg, Helena & Corander, Clary & Kroll, Christian &
Meeuwisse, Anna & Scaramuzzino, Roberto & Swärd,
Hans (2010a) A Nordic Model in Child Welfare?
Teoksessa Hannele Forsberg & Teppo Kröger (toim.)
Social Work and Child Welfare Politics: Through Nordic
Lenses. University of Bristol: The Policy Press, 29–46.
Blomberg, Helena & Kallio, Johanna & Kroll, Christian
(2010b) Sosiaalityöntekijöiden mielipiteet köyhyyden
syistä Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 75 (6),
589–602.
Blomberg, Helena & Kroll, Christian & Meeuwisse, Anna

(tulossa) Nordic Social Workers’ Assessments of Child
Welfare Problems and Interventions: A Common Model
in Child Welfare? Ilmestyy European Journal of Social
Work -julkaisussa.
Esping-Andersen, Gösta (1990) The Three Worlds of
Welfare Capitalism. Oxford: Polity Press.
Hantrais, Linda (1999) Contextualization in Cross-national
Comparative Research. International Journal of Social
Research Methodology 2 (2), 93–108.
Johansson, Håkan & Hvinden, Björn (2007) Re-activating
the Nordic Welfare States: Do We Find a Distinct
Universal Model? International Journal of Sociology
and Social Policy 27 (7/8), 334–346.
Kananen, Johannes (2011) Modern Societal Impulses and
their Nordic Manifestations. On Emancipation and
Constraint in Societal Development. Helsinki: Helsingin
yliopisto.
Kettunen, Pauli (2001) The Nordic Welfare State in Finland.
Scandinavian Journal of History 7 (3), 225–248.
Kroll, Christian (2005) Välfärdspolitikens offentliga ansikte
i Finland och Sverige. Gemensamma förändringar
och bestående nationella särdrag i den offentliga
diskussionen under 1980- och 1990-talen. SSKH Skrifter
19. Helsingfors: Universitetstryckeriet.
Kroll, Christian & Blomberg, Helena (2010) Socialarbetares
syn på fattiga, arbetslösa och ökade krav på
klienterna i Sverige och Finland. Socionomens
forskningssupplement 27 (4), 90–99.
Koskiaho, Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa.
Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa,
Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino.
Larsen Albrekt, Christian (2006) The Institutional Logic of
Welfare Attitudes. How Welfare Regimes Influence
Public Support. Hampshire: Ashgate.
Lorenz, Walter (1998) Socialt arbete i ett föränderligt
Europa. London: Routledge.
Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2006) Socialt arbete i ett
internationellt perspektiv. Teoksessa Anna Meeuwisse
& Hans Swärd (toim.) Socialt arbete. En grundbok.
Stockholm: Natur och Kultur, 195–224.
Oorschot, Wim van & Halman, Loek (2000) Blame or Fate,
Individual or Social ? An International Comparison of
Popular Explanations of Poverty. European Societies 2
(1), 1–28.
Shardlow, Steven & Wallis, John (2003) Mapping
Comparative Empirical Studies of European Social
Work. British Journal of Social Work 33 (7), 921–941.

13

Tutkiva sosiaalityö 2012
Sirpa Kuusisto-Niemi
YTM, lehtori
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos / sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Itä-Suomen yliopisto

Uinuvat aineistot – sosiaalityön
tutkimuksen suuri mahdollisuus?

T

ämän artikkelin lähtökohtana on havainto, että
asiakastyössä syntyvän tiedon käyttö on suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa melko vähäistä. Keskustelua asiakastiedon käyttämisestä tutkimuksessa ei liioin juuri käydä, ainakaan julkisilla areenoilla.
Kyseessä on kuitenkin merkittävä aineisto, joka karttuu
jatkuvasti, tulevaisuudessa myös aiempaa systemaattisemmin. Asiakastiedon rakenteistamista eli tiedon määrämuotoista esitystapaa, on kehitetty vuosina 2005–2011
kansallisessa sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa
(Tikesos), jonka tulokset saadaan toivottavasti pian käyttöön sosiaalialan tietojärjestelmissä.
Syy asiakastiedon vähäiseen tutkimuskäyttöön ei ole
pelkästään tutkijoissa. Erittäin merkittäviä tekijöitä ovat
säädöspohjan puuttuminen sekä se, että menettelytavat
asiakastiedon hyödyntämisestä tutkimuskäyttöön puuttuvat alan organisaatioista. Hallinnolliset käytännöt ja
lainsäädäntö eivät siten tue asiakastyössä syntyvän aineiston, kuten suunnitelmien, päivittäisten merkintöjen
ja päätösten, hyödyntämistä tutkimustyössä.

Sosiaalialan asiakasasiakirjojen
pysyvä säilytys
Tämän artikkelin taustalla on kaksi dokumenttia, joista
ensimmäinen on vuonna 2009 julkaistu selvitys sosiaalialan asiakastiedon pysyvästä säilytyksestä (KuusistoNiemi & Valtonen 2009), ja toinen kirjallisuuskatsaus,
jossa arvioidaan asiakastiedon hankintaa ja käyttöä sosiaalityön tutkimuksessa (Kuusisto-Niemi & Rissanen &
Saranto 2011). Arkistolaitoksen seulontapolitiikan mukaisesti tutkimuskäyttöä varten kunnissa säilytetään pysyvästi viranomaisten keskeisiä yhteiskunnallisia tehtäviä,
niiden täytäntöönpanoa ja vaikutuksia kansalaisiin sekä
kansalaisten ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta koskevia asiakirjallisia tietoja (Arkistolaitos 2009). Pysyvästi
säilytettävän otoksen koko on noin 10–15 prosenttia syntyvästä korpuksesta, esimerkiksi sosiaalialalla syntyvästä
tiedosta. Sosiaalialan viranomaisilla on siis velvollisuus
kerätä ja säilyttää asiakirjoja tutkimustarkoitusta varten.
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Uusin asiaa koskeva säädös on jo vuodelta 1989 (Valtionarkisto 1989), eikä se ole enää sisällöllisesti ajantasainen. Säädös sisältää määräyksen myös määräajan säilytettävistä asiakirjoista pysyvästi säilytettävien lisäksi.
Tosin nykysäännösten mukaan arkistolaitos voi määrätä
vain pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Säädöksestä
puuttuu useita sosiaalialan uusia tehtäviä, esimerkiksi
työllistymisen tukeminen tai kuntouttava työtoiminta.
Toisaalta se sisältää sosiaalihuollosta poistuneita tehtäviä, kuten sosiaaliavustukset. Lisäksi se perustuu tervey
denhuollon potilasasiakirjojen muodostamiselle tyypilliselle, jatkuvasti eliniän ajan kertyvän dokumentoinnin
kertomusajattelulle, joka ei sellaisenaan sovellu sosiaalihuollon asiakirjojen määrittelytarpeisiin.

Selvitys asiakasdokumentaation
käytöstä tutkimuksessa
Pysyvää säilytystä koskevan selvityksen (Kuusisto-Niemi
& Valtonen 2009) yhteydessä toteutettiin internet-kysely
sosiaalityön tutkijoille sekä haastateltiin kolmea sosiaalityön tutkijaa ja yhtä sosiaalityön tutkimusryhmää. Vastausten vähäinen määrä, kaikkiaan kyselyyn vastasi vain
13 henkilöä, joista tutkijoita oli kolme, ja tutkijoiden kanssa käydyt keskustelut vahvistivat ennakko-oletusta, että
sosiaalityön tutkimuksessa asiakasdokumenttien käyttö
on vähäistä. Asiakirjatutkimus vaatii tutkijalta todellista
paneutumista ja perehtyneisyyttä sekä paljon tietoa siitä,
miten asiakirjoja saa tutkimuskäyttöön.
Sosiaalityön tutkimuksessa hallinnollinen asiakirjaaineisto on tärkeää, sillä se sisältää talous- ja hallintotietojen lisäksi asiakastietoa, kuten toimielinten asiakaskohtaisia päätöksiä. Hallinnollisen aineiston avulla
voidaan tutkia esimerkiksi sosiaalihistoriallisia tapahtumia tai taustoittaa ihmisten, kansalaisten ja asiakkaiden sosiaalihuoltoon ja -työhön liittyvää elämänkulkua.
Edellä mainitun seulontapolitiikan mukaisesti tätäkin
aineistoa tulisi löytyä sosiaaliviranomaisten arkistoista. Selvityksessä (Kuusisto-Niemi & Valtonen 2009) kävi
ilmi, että näin ei aina ole. Esimerkiksi lasten laitoshuol-
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lon käytäntöjen tutkija löysi laitoksen arkistosta vain
kasvihuoneen piirustukset.
Selvityksessä suositellaan, että
• pysyvän säilytyksen normatiivinen perusta tulee
vahvistaa
• hallinnollinen aineisto tulee säilyttää
• alalla syntyvän asiakasdokumentaation heterogeenisuuden vuoksi säilytettävän aineiston määrän tulee
olla ennemmin 15 kuin 10 prosenttia
• säilytysaikamääräykset tulee yhdenmukaistaa lähialojen, muun muassa terveydenhuollon kanssa, siltä osin kuin yhteisten tehtävien osalta on järkevää.
Selvitys (Kuusisto-Niemi & Valtonen 2009) on esitetty sosiaali- ja terveysministeriölle Tikesos-hankkeen
yhtenä tuotoksena, mutta se odottaa vielä toimeenpanoa. Selvityksen perusteella asiakasdokumentaatiota
voidaan David Johnsonia ja Merry Bullockia (2009, 222)
mukaillen kutsua uinuvaksi aineistoksi (sleepers). Tällaisella aineistolla on merkittävää tutkimuksellista arvoa,
mutta sitä käytetään vähän ja vain harvat tutkija ovat
siitä kiinnostuneita.

Asiakastieto tutkimuskäytössä
Yllä kuvattu selvitys synnytti uusia kysymyksiä, kuten
miksi sosiaalityön tutkijat eivät ole kiinnostuneita jo
olemassa olevasta tutkimusaineistosta? Onko sen käytölle joitakin käytännöllisiä, eettisiä tai lainsäädännöllisiä
esteitä? Näiden kysymysten innoittamana syntyi kirjallisuuskatsaus, jossa arvioidaan asiakastiedon hankintaa
ja käyttöä sosiaalityön tutkimuksessa (Kuusisto-Niemi &
Rissanen & Saranto 2011). Katsausta varten kartoitimme
saatavilla olevat sosiaalityön tohtorin- ja lisensiaatintutkimukset vuosilta 2000–2009 internet-lähteistä ja akateemisista julkaisuista. Löydetyistä sadastakymmenestä
tutkimuksesta seitsemässä käytettiin asiakasdokumentteja pääaineistona. Näiden kaikkien tutkimusten aiheena oli lastensuojelu. Kaikkia sosiaalityön tutkimuksia ei
kirjallisuuskatsauksessa varmasti löydetty, mutta oletettavasti siinä esitetty suhde asiakasdokumenttien ja muiden sosiaalityön tutkimuksessa käytettävien aineistojen
kesken on suunnilleen oikea.
Tutkimuskirjallisuudesta löytyy vastauksia siihen,
miksi asiakirjoihin perustuva tutkimus on vähäistä. Ensinnäkin sen tekeminen on eettisesti haastavaa. Asiakasdokumentteja ei voi kirjoittaa tai kerätä pelkästään
tutkimusta varten. Klassisten koe-kontrolliasetelmien
muodostaminen ei ole asiakirjatutkimuksessa mahdollista tai ainakin erittäin hankalaa. (McDonald & McDonald 1997, 49–58.) Suurimpana syynä asiakirjatutkimuksen vähäisyyteen lienee kuitenkin puuttuva traditio; so-

siaalityön tutkimuksessa ei ole ollut juurikaan tapana
käyttää hyväksi asiakasdokumentteja, joitakin loistavia
poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. Pösö 1993; Heino
1997). Oman opettajakokemukseni perusteella ongelmia
on myös siinä, miten sosiaalialan organisaatiot suhtautuvat lopputöiden tekijöihin, jotka haluaisivat hyödyntää
työssään asiakirjoja. Asiakirjojen tulostaminen tietojärjestelmistä ei ole aina ongelmatonta, ja esimerkiksi tietokoneajoista syntyvät kustannukset voivat muodostua
esteeksi. Organisaation toimivaltasuhteet monimutkaisuudessaan estävät usein aineiston saannin. On kuitenkin päinvastaisia esimerkkejä, joissa työntekijät auttavat
aloittelevaa tutkijaa asiakirjojen valinnassa ja henkilötietolain edellyttämät toimenpiteet suoritetaan joustavasti. Organisaatioiden käytännöt siis vaihtelevat. Tämä
luo epätietoisuutta siitä, mikä on kulloinkin mahdollista
asiakirjoihin nojautuvassa tutkimuksessa.

Tiedonhankintatutkimus
tutkimusmenetelmänä
Kirjallisuuskatsauksessa (Kuusisto-Niemi ym. 2011) hyödynnettiin informaatiotutkimuksessa käytettyä tiedonhankintatutkimusta. Tiedonhankinta on aina keskeinen
osa tutkimustyötä. Reijo Savolaisen (2003, 73) mukaan
tiedonhankinnan käytäntöjä analysoimalla voidaan selvittää muun muassa ammattien tieto- ja osaamisvaatimuksia sekä tarkastella informaation välittymistä sen
tuottajien ja käyttäjien välillä. Tiedonhankintatutkimuksella pyritään selvittämään, mitä toimintoja varten
tietoa tietyssä organisaatiossa tarvitaan ja hankitaan,
millaista tietoa tarvitaan sekä miten hankittua tietoa
hyödynnetään.
Empiirisessä tiedonhankintatutkimuksessa haetaan
vastauksia muun muassa siihen, millaisten tiedonlähteiden ja -kanavien puoleen tutkijat kääntyvät etsiessään
tietoa. Millä perusteilla lähteet ja kanavat valitaan, miten
hyvin kanavat ja lähteet vastaavat tiedontarpeita, mitkä
tekijät hankaloittavat tai estävät tiedonhankintaa sekä
mihin tarkoituksiin ja millä tavoin tietoa käytetään? (Savolainen 2003, 74, 79–81.) Tiedon käytön osalta kiinnostus kohdistuu siihen, miten tiedonhankkija suhteuttaa
vastaanottamaansa informaatiota aikaisempiin käsityksiinsä sekä miten hän arvioi saamaansa tietoa (Haasio &
Savolainen 2004, 31, 69–105; Savolainen 2003, 76).
Keskeinen periaate tiedonhankintatutkimuksessa
on, että tiedonhankintaa tulisi tarkastella sen todellisessa kontekstissa. Sosiaalityön tutkimuksen näkökulmasta Brenda Dervinin 1970-luvulta lähtien kehittämä
syklinen ”Sense Making” -teoria vaikuttaa mielenkiintoiselta ja käyttökelpoiselta, sillä siinä tiedonhankinnan
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kontekstuaalisuus on keskeisellä sijalla. Teoria tuottaa
ja tarkastelee yleistettäviä malleja siitä, kuinka ihmiset
luovat tiedosta itselleen relevantteja merkityksiä. Lähtökohtana on, että todellisuus on aina tiedollisesti epätäydellistä. Tieto muodostuu inhimillisessä havainnoinnissa ja havainnointi on aina ajallisesti, paikallisesti ja
kulttuurisesti konstruoitunutta.
Tiedonhankinta on tilanne, jossa yksilö havaitsee
kuilun (gap) tietämyksensä ja tiedontarpeensa välillä.
Tällöin hän pyrkii täyttämään tiedontarpeensa ”silloittamalla” (gap-bridging) eli tiedonhankintatoiminnalla,
jolloin yksilö kommunikoi ympäristönsä kanssa. Tiedon
käytön (use) avulla kuilu ylitetään. (Dervin 1998, 36–45;
Dervin 1983, 3–11.)

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia
Seuraavaksi tarkastelen kirjallisuuskatsauksen tuloksia
tiedonhankintatutkimuksen viisivaiheisen prosessimallin mukaisesti (esim. Kulthau 1991, 367; Meho & Tibbo
2003, 570–587; Lindström 2005, 2–11).
Mallin ensimmäisen vaiheen muodostavat tiedonlähteiden ja -kanavien hankinnan periaatteet. Tätä vaihetta ei kirjallisuuskatsaukseen valikoituneissa tutkimuksissa eksplisiittisesti kirjoitettu auki. Sen sijaan tutkijat
vaihtelevasti perustelivat sitä, minkä vuoksi he olivat
päätyneet tietyn aineiston käyttöön. Oma ammatillinen
kokemus oli monelle tutkijalle merkittävä perustelu aiheen ja aineiston valinnassa (Korhonen 2008; Pitkänen
2008). Perusteluna aiheen ja aineiston valinnalle esitettiin myös halu osallistua lastensuojelusta käytävään
keskusteluun ja rikastaa sitä käytännöstä saatavalla tiedolla. Sosiaalihistoriallisessa tutkimuksessa perusteluna
oli lastensuojelun käytäntöjen kehityksen kuvaaminen
(Saurama 2002).
Mallin toinen vaihe on sen arvioiminen, miten hyvin
valittu aineisto täyttää tiedon tarpeen. Tutkijat nostavat
esiin asiakirja-aineiston käytön ongelmia: aineisto painottuu juridiikkaan tai alkuperäisten merkintöjen tekijästä ei ole tietoa (Korhonen 2008), lomakkeiden täyttö
ei ole sosiaalityössä aukotonta, eikä systemaattista (Raitakari 2006) tai sosiaalityön ammatillinen puhe on vähäistä (Kääriäinen 2003).
Kolmas prosessimallin vaihe on niiden tekijöiden
tunnistaminen, jotka edistävät tai hankaloittavat tiedonhankintaa. Sosiaalityön tutkimuksissa mainittuja
hankaloittavia tekijöitä on useita, kuten muun muassa
arkistoinnissa käytettävien luokitusten muutokset ja arkistointikäytäntöjen epätarkoituksenmukaisuus tutkimuskäytön näkökulmasta (Saurama 2002; Aro 2005) tai
dokumentaation tason kirjavuus sekä kirjaajien vaihte-
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levat kirjaamistavat (Juvonen 2009; Pitkänen 2009). Lisäksi asiakirjatutkijan työssä korostuu tiedonhankinnan
kontekstuaalisuus ja sattumanvaraisesti koostuneen aineiston ehdoilla työskentely. Monesti työpaikalta puuttuu ohjeistus käytännön asiakastyön dokumentoinnista
– voisiko tätä tulkita siten, ettei sosiaalityön dokumentointia koeta tärkeäksi?
Tiedonhankintaprosessimallin neljänteen vaiheeseen
liittyvät tiedon keruussa käytetyt menetelmät. Kirjallisuuskatsauksessa kartoitetuissa tutkimuksissa käytetyt
analyysimenetelmät olivat pääasiassa laadullisia, eivätkä tutkijat juuri kommentoineet menetelmävalintojaan.
Viidennessä vaiheessa tutkija reflektoi, miten kerätty ja
analysoitu tieto on vaikuttanut hänen ennakkokäsityksiinsä. Tiedonhankintatutkimus voi vahvistaa arkikokemusta (Aro 2005), paljastaa vääristymiä ennakko-oletuksissa (Kääriäinen 2003) tai suorastaan poistaa ennakkokäsityksiä (Pitkänen 2009). Tutkimuksella on siis varsin
laajasti vaikutuksia tietämiseen ja asioiden ymmärtämiseen uudella tavalla.

Uinuvien aineistojen
käyttöönoton edellytyksiä
Sosiaalityössä kerättyä asiakastietoa voidaan tarkastella
tosiasiana tai tulkintana, joka sisältää jonkin verran epätäydellisyyttä todellisuuden suhteen tai konstruktiona,
johon sisältyvät myös arvot ja asenteet (Smith 2009, 27).
Sosiaalityön asiakirjatutkimus noudattaa kirjallisuuskatsauksen (Kuusisto-Niemi ym. 2011) perusteella empiirisessä tiedonhankintatutkimuksessa vahvistuvan
sosiaalisen konstruktionismin ehtoja. Tällöin tutkimustavoitteita ja tutkimuksen toteutusta sidotaan sosiaaliseen, poliittiseen ja historialliseen kontekstiin (Holland
2006, 93). Voidaan siis todeta, että tiedonhankintatutkimuksen menetelmät soveltuvat hyvin sosiaalityön asiakirjatutkimuksen käyttöön.
Asiakirjojen pysyvää säilytystä koskeva selvitys (Kuusisto-Niemi & Valtonen 2009) ja kirjallisuuskatsaus (Kuusisto-Niemi ym. 2011) vahvistivat käsitystä siitä, kuinka
tärkeää on säädellä ja ohjeistaa asiakastiedon tuottamista. Ensiksi, pelkkä tietojen rakenteistaminen eli niiden
esitystavan harmonisointi ja näiden rakenteiden sisällyttäminen tietojärjestelmiin, ei yksin riitä siihen, että
asiakastiedon käyttö tutkimuksen aineistona tulisi aiempaa yksinkertaisemmaksi. On saatava aikaan säädökset
siitä, että sosiaalityön asiakastieto on todella kirjattava
tietojärjestelmiin määrämuotoisena ja valtakunnallisesti
yhtenäisesti sovitulla tavalla.
Toiseksi, sosiaalialan lainsäädännössä tulisi tunnistaa myös asiakastiedon tutkimuskäyttö normaalina,
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sosiaalialaan ja sosiaalityöhön kuuluvana toimintana.
Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(812/2000, 18§) säädetään salassa pidettävään asiakirjaan
sisältyvien tietojen antamisesta tieteellistä tutkimusta
varten. Kyseinen pykälä on kirjoitettu monin varauksin,
ikään kuin lainsäätäjä ei luottaisi sosiaalialan tutkijoiden kykyyn toimia eettisesti. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallisesta sähköisestä käsittelystä (159/2007, 7§) mainitaan tutkimuskäyttö
myös sosiaalihuollon osalta, mutta vain valtakunnallisessa tutkimus- ja tilastointitoiminnassa. Toisaalta sosiaalihuoltoasetuksessa (607/1983, 3 §) edellytetään, että
toimielin seuraa kunnassa myös tutkimustoimintaa ”sosiaalihuollon toimintayksiköiden, toimintamuotojen ja
menettelytapojen kehittämiseksi”. Kun lainsäädäntöä
juuri nyt uudistetaan, olisi huolehdittava siitä, että tulevaisuudessa tutkimus mainitaan yhtenä lainmukaisena
asiakastiedon käyttötarkoituksena samalla tavoin kuin
tilastointi. Muuten on vaarana, että jatkossakin tutkimuksen aineistoksi ymmärretään vain viralliset valtakunnalliset tilastot. Lainsäädännön selkiydyttyä sosiaalitoimen toimintayksikköjen on helpompi ryhtyä yhteistyöhön tutkijoiden kanssa. Toivottavasti ymmärrys siitä,
että tutkijan palveleminen koituu myös tutkittavien hyväksi, voisi tuolloin lisääntyä.
Kolmanneksi, asiakirjojen säilytykseen ja hävittämiseen liittyvien säädösten pikainen uudistaminen on
tarpeen. Vaikka tätä työtä on tehty hallinnollisten asiakirjojen osalta jo vuosia, asiakasasiakirjojen osalta asian
eteneminen on ollut hidasta. Sosiaalihuollon asiakaslaissa (812/2000) annetaan ministeriölle valtuutus ohjeistaa säilytystä. Potilastietojen osalta ministeriö on
toiminut ripeästi heti potilaan oikeuksia koskevan lain
(785/1992) voimaan tulon jälkeen. Tästä huolimatta sosiaalialan asiakastietojen osalta määräystä asiakirjojen
säilytyksestä on odotettu vuosituhannen alusta lähtien.
Ministeriön määräys yhdessä lainsäädännössä todetun
tutkimuskäyttötarkoituksen kanssa vahvistaisi asiakirjojen tutkimuskäytön oikeutusta.
Neljänneksi, kehotan sosiaalityön tutkijoita, yliopistojen ja tutkimuslaitosten työntekijöitä ja omaa työtään
tutkivia käytännön asiantuntijoita vaatimaan parempia
asiakastiedon käyttömahdollisuuksia. Uinuvien aineistojen sisältämä tutkimuspotentiaali on merkittävä mahdollisuus sosiaalityön tutkimukselle.
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Lapset hyvinvointikyselyjen
vastaajina – haasteita, pulmia ja
mahdollisuuksia

L

apsia koskevan hyvinvointitiedon ammatillinen
ja yhteiskunnallinen tarve on maassamme ilmeinen. Yhä kasvava joukko eri alan ammattilaisia
osallistuu työssään lasten hyvinvoinnin arvioimiseen ja
määrittämiseen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä usein
viimesijaisena auttamistahona. Lapsia koskevaa hyvinvointitiedon katsotaan olevan entistä tärkeämpää myös
yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi
uudistunut lastensuojelulaki (Lastensuojelulaki 2007)
velvoittaa kuntia kokoamaan tietoa lasten ja nuorten
kasvuoloista ja hyvinvoinnista. Tietojen pohjalta kunnilla on paremmat mahdollisuudet suunnata ja suunnitella palveluita lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviksi ja
ongelmia ehkäiseviksi.
Lapsia koskevan hyvinvointitiedon tarpeen kasvaes
sa on olemassa olevaa tietoa kohtaan esitetty myös kriittisiä huomioita. Ensinnäkin tilastojen kautta rakennettua tietoa lasten elinoloista on pidetty usein yksistään riittämättömänä (esim. Vornanen 2001). Tilastojen
yleiskatsauksellisen, keskimääräisen ja kohteitaan kaukaa katsovan elinolotiedon rinnalle on toivottu kokemuksellista, yksityiskohtaista, paikantunutta ja yksilöllistä
tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista (esim. Suurpää
2009). Toiseksi tutkimuksissa on esitetty kriittisiä huomioita tiedon tuottajista. Lapsia koskevaa hyvinvointitietoa tuottavat ensisijassa aikuiset – vanhemmat tai viranomaiset – aikuisia kiinnostavista näkökulmista. Useissa
tutkimuskeskusteluissa, erityisesti yhteiskuntatieteellisen lapsuustutkimuksessa (esim. Mayall 2002; Corsaro
2005), on jo vuosien ajan korostettu lasten omien näkemysten ja kokemusten kuulemisen tärkeyttä.
Tämä artikkeli pohjautuu vuoden 2011 lopulla tarkastettuun väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelin lasten
(5–15-vuotiaiden) tuottaman kysely-, tarina- ja haastatteluaineiston valossa hyvinvointitiedon tavoittamisen
metodeihin liittyviä mahdollisuuksia ja ehtoja. Keskityn siihen, millaisia varauksia ja huomioita liittyy kyse-

lyaineiston keräämiseen ja käyttöön silloin, kun ollaan
kiinnostuneita lasten näkökulmista ja erityisesti liittyen heidän hyvinvointiinsa. Kirjoittamistani ohjaa siten
vahva metodologinen viritys.
Ei ole kiistatonta, missä määrin kyselytutkimuksen
metodiset ja metodologiset kysymykset ovat tutkittavien
ikään sidottuja (esim. Punch 2002; Balen 2006). Osa tutkijoista korostaa, ettei lapsia tule tarkastella eri tavoin
kuin aikuisia. Toisin sanoen lasten näkökulmien tutkiminen ei eroa aikuisten tutkimisesta. Osa tutkijoista
puolestaan korostaa lasten eroavan paljonkin aikuisista
ja siksi lasten näkökulmien tutkiminen vaatii erityisiä
metodologisia valintoja ja huomioita. Kolmanneksi tutkimuksissa on esitetty lasten näkökulmien tutkimisen
olevan pitkälti samanlaista kuin aikuisten, vaikkakin lasten hallitsemat taidot eroavat aikuisten taidoista (James
& Jenks & Prout 1998).
Sitoudun ajattelussani viimeksi esitettyyn näkökulmaan. Ajattelen metodisten kysymysten olevan paljolti tutkittavien iästä riippumattomia, mutta samalla
tunnistan lasten aikuisiin nähden marginaalisemman
aseman. He edustavat aikuisten näkökulmien ja vallan
varjoon jääneiden ääntä (esim. Strandell 2005). Lisäksi
lähden siitä, että lasten kognitiiviset, psykososiaaliset
ja biologiset valmiudet asettavat erityisiä ehtoja lasten
tiedon tavoittamiselle.
Tutkimukseni hyvinvointikyselyyn vastasi 515 lasta, viidestätoista eri koulusta ja kaiken kaikkiaan 44 eri
luokasta. Lapset olivat iältään 9–10-vuotiaita (kolmasluokkalaiset vastaajat) ja 13–14-vuotiaita (seitsemäsluokkalaiset vastaajat). Kysely sisälsi kaiken kaikkiaan 19 eri
kysymystä, joiden tavoitteena oli selvittää lasten sosiaalisia verkostoja, sosiaalista tukea erilaisissa ongelmatilanteissa sekä osallisuuden kokemuksia. Kyselyyn vastaaminen tapahtui yhden oppitunnin aikana ja olin itse
läsnä lähes kaikissa aineiston keruutilanteissa. Muutamassa koulussa aineiston keruu tapahtui samanaikaisesti
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useassa luokassa, jolloin tutkimusavustaja oli mukana
osassa luokista. Tarkastelen seuraavaksi, millaisia haasteita kyselyaineiston käyttöön liittyy lasten osallistumisen,
kysymysten laatimisen sekä vastaamisen näkökulmasta.

kopuolelle jäämisen kokemusta tarjoamalla jokaiselle
lapselle mahdollisuuden tutustua kyselylomakkeeseen,
vaikkei sitä täyttänytkään. Tätä mahdollisuutta lapset
myös halusivat käyttää.

Osallistumisen ja ulkopuolelle
jäämisen haaste

Kysymysten laatimisen haaste

Lapsilla ei useinkaan ole kokemusta tutkimuksista ja
tutkimukseen osallistumisesta. Siten on tärkeää ja eettisesti välttämätöntä miettiä, miten lapsia informoi tutkimukseen mukaan tulosta, siihen osallistumisesta ja
sen vapaaehtoisuudesta. Miten kertoa, mihin lapset ovat
osallistumassa, kun he osallistuvat tutkimukseen? Ratkaisin itse asian niin, että kerroin lapsille olevani opiskelija, joka koulutehtäväänsä liittyen on kiinnostunut
kysymään lasten mielipiteitä asioista, joita usein kysellään vain aikuisilta. Lisäksi kerroin lapsille kirjoittavani
kyselyvastauksista kirjan.
Yksiselitteistä ei ole sekään eettinen kysymys, milloin
lasten osallistuminen tutkimukseen edellyttää lasten
suostumuksen lisäksi huoltajien suostumusta (Nieminen
2010). Päädyin siihen, että pyysin lasten osallistumiselle
luvan ensin vanhemmilta koulun välittämän infokirjeen
avulla, ja vasta tämän jälkeen pyysin luvan lapsilta. Osa
vanhemmista ei halunnut lapsensa osallistuvan tutkimukseen. Perusteluita en vanhemmilta infokirjeessäni
kysynyt. Tätä lasten äänen portinvartija-asemaa kohtaan
sain muutamilta seitsemäsluokkalaisilta kriittistä palautetta. Heidän mielestään heillä olisi pitänyt itsellään olla
yksinoikeus päättää tutkimukseen mukaan lähtemisestä, vanhempia lupaa ei heidän mielestään olisi tarvittu.
Osallistumisen haaste kääntyi aineiston keruun aikana myös osallistumattomuuden kysymykseksi. Hämmentäviä olivat ne tilanteet, joissa luokassa yksi tai kaksi
lasta ei ollut saanut lupaa vanhemmiltaan osallistua tutkimukseen. Miten he kokivat sen, että suurin osa luokkakavereista vastasi lomakkeeseen, mutta he eivät? Olinko minä omilla metodologisilla ja eettisillä ratkaisullani
tuottanut heille ryhmän ulkopuolelle jäämisen epämiellyttävän kokemuksen? Harriet Strandell (2005) on esittänyt kyseisen asetelman olevan eettisesti hankala: lapsi
on osa kollektiivia ja sosiaalista yhteisöä, johon tutkija
puuttuu jakaen lapset niihin, jotka saavat osallistua ja
niihin, jotka eivät saa. Omassa aineiston keruussani osa
opettajista ratkaisi tutkimuksen ulkopuolelle jääneiden
lasten aseman niin, että vanhempien osallistumiskiellon saaneet lapset siirtyivät opettajan kanssa toiseen tilaan tekemään koulutehtäviä. Joissakin luokissa opettaja
antoi tutkimuksen ulkopuolelle jääneille lapsille muita
tehtäviä. Aineiston keruun kuluessa päätin tasoittaa ul-
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Koska kysymysten laatiminen on kyselytutkimuksen tärkein ja vaikein vaihe (Lehto 1998, 218), painotun artikkelissani tarkastelemaan erityisesti siihen liittyviä näkökulmia. Tarkastelen kysymysten laatimisen haasteita
liittyen sekä lasten kielelliseen ja käsitteelliseen kykyyn
että heidän kokemusmaailmaansa.
Lapsille suunnatuissa kyselytutkimuksissa kyselylomakkeen laatijan on kiinnitettävä erityistä huomiota
kysymysten muotoiluun ja kysymyksissä käytettyihin
käsitteisiin. Niiden on vastattava lasten käsitteellistä
ymmärrystä ja kokemusmaailmaa. Lyhyet kysymykset,
abstraktien sanojen välttäminen ja lasten kokemusmaail
maan liitetyt käsitteet vahvistavat lasten mahdollisuutta ymmärtää kysymyksiä. Samoin asioiden esittäminen
visuaalisesti usein konkretisoi kysymyksiä. Toisaalta erilaisten kuvien tai merkkien käytön haasteena voi olla niiden monimerkityksellisyys ja monitulkintaisuus. (Kellett
2004.) Siksi pidänkin tärkeänä, että kysymysten riittävä
ymmärtäminen testataan lapsilla etukäteen, ennen varsinaista aineiston keruuta.
Kysymysten testaaminen ei kuitenkaan takaa aukotonta kysymysten ymmärtämistä. Tämä kävi ilmi myös
omassa tutkimuksessani. Vaikka olin testannut kyselylomakkeen yhdellä luokallisella kolmasluokkalaisia ja
seitsemäsluokkalaisia vastaajia, tiedonkeruun vaiheessa lapset esittivät usein kysymyksiä siitä, mitä kyselylomakkeen kysymykset tarkoittivat. He kysyivät esimerkiksi, mitä perhesuhteita kartoittavassa kysymyksessä ollut
käsite ”aikuinen sisar” tarkoittaa. Milloin on aikuinen?
Tai mitä tarkoittaa lasten osallisuutta kartoittavassa kysymyksessä ollut sana ”vaikuttaa”? Mitä on vaikuttaminen ja miten sen selittää lapselle?
Kysymysten laadinnassa on hyvä ottaa huomioon
käytettävien käsitteiden lisäksi kysymysten järjestys.
Usein kyselylomakkeiden laadinnassa korostetaan sitä,
että kyselylomake on syytä aloittaa helpoilla tai yksinkertaisilla kysymyksillä (Vilkka 2007, 64–65). Näin kysely
ei vaikuta liian vaikealta, eikä siten ”karkoita” vastaajaa
sen ääreltä – ainakaan heti.
Perinteisesti kyselylomakkeen alussa kysytään vastaajien taustatietoja, esimerkiksi ikää tai perhesuhteita.
Näin tein minäkin. Pyysin lapsia vastaamaan heidän perhesuhteitaan koskevaan kysymykseen siitä, keitä heidän
perheeseensä kuuluu. Vaikka olin pyrkinyt huomioimaan
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kysymyksessä monenlaiset perhesuhteiden muodot, oli
kysymykseen vastaaminen lapsille monesti haasteellista.
Tämä näkyi niissä lukuisissa pohdinnoissa, joita lapset
aineiston keruun tilanteessa esittivät. Lapsille oli usein
esimerkiksi epäselvää, miten vastata silloin, kun mummo
ilman muuta kuuluu perheeseen, vaikkei samassa talossa
asukaan. Tai mihin tulisi kirjata maininta lemmikistä,
tärkeästä perheenjäsenestä. Lasten esittämien kysymysten kautta minulle kirkastui se, miten perhesuhteet eivät
määrittyneetkään lapsille samalla tavalla kuin me aikuiset niitä usein itsestään selvästi tarkastellemme. Lapsille
oleellinen perheen raja ei syntynyt biologisten, juridisten
tai tilallisten kytkösten kautta, vaan heille määrittelyn
perustana olivat läheiset ja rakastavat suhteet.
Kysymyksiä laatiessaan tutkija joutuu valitsemaan
sen, millaisia monivalintamuotoiluja hän käyttää. Kuinka
moniportaiseen asteikkokysymykseen lasten on helppo
vastata? Käytin omassa kyselylomakkeessani 4- ja 5-portaisia vastausvaihtoehtoja ja niihin vastaaminen ei herättänyt lapsissa kysymyksissä. Kysyin esimerkiksi lapsilta seuraavaa:
17.
Mitä mieltä olet
seuraavista asioista?
Ei koskaan

Joskus

Aina

En osaa
sanoa

Opettaja rohkaisee
minua kertomaan
omia mielipiteitäni
koulussa.
Vanhempani
rohkaisevat minua
kertomaan omia
mielipiteitäni kotona.
Opettaja kuuntelee
minun mielipiteitäni
koulussa.
Vanhempani
kuuntelevat minun
mielipiteitäni kotona.
Minun on helppo
kertoa omia
mielipiteitäni
opettajalle koulussa.
Minun on helppo
kertoa omia
mielipiteitäni
vanhemmilleni
kotona.

Pidän tärkeänä asteikko-kysymyksissä sitä, että lapsilla on mahdollisuus valita ”En osaa sanoa” -vaihtoehto.
”En osaa sanoa” -vastauksia on tosin kyselytutkimuksissa pidetty ongelmallisina, virhelähteiksi määrittyvinä ja
analyysin luotettavuutta heikentävinä. Haittana voi olla
se, että muuttujien hajonta ja sitä kautta korrelaatio pie-

nenee (Vilkka 2007, 109). Toisaalta ”En osaa sanoa” -vaihtoehdon käyttö voi toimia tietämisen pakon murtajana:
vaihtoehto viestii vastaajalle siitä, että tieto ja tietäminen
eivät ole aukottomia, eikä tietoa aina välttämättä ole eli
tietämättömyys ja asian epäselvyys sallitaan ja hyväksytään. ”En osaa sanoa” -vaihtoehto tarjoaa myös mahdollisuuden olla kertomatta asioita, joita lapsi ei halua
tutkijan kanssa jakaa.

Vastaamisen ja vastaamatta
jättämisen vaikeus
Kyselyn toteuttaminen lasten kohdalla edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että lapset osaavat lukea ja kirjoittaa.
Kun lukemaan oppimisen taidot opitaan ensimmäisen
tai viimeistään toisen kouluvuoden jälkeen, voi ajatella,
että kyselyn käyttö on mahdollista noin 8–9-vuotiaasta
alkaen. Lasten yksikölliset taidot tässä suhteessa kuitenkin vaihtelevat. Lasten erilaiset kyvyt huomioon ottavan
oivallisen metodisen ratkaisun kuvaavat kymmenvuo
tiaat Ruth Forrest ja Naomi Dent (2004) artikkelissaan. He
tekivät kyselytutkimuksen osana tutkimusmenetelmäopintojaan ja selvittivät yhdeksän ja yksitoistavuotiaiden
lasten käsityksiä siitä, miten vanhempien työssäkäynti
vaikuttaa lapsiin. He käyttivät tutkimuksessaan kyselylomaketta ja päätyivät lukemaan lomakkeen kysymykset
tiedonkeruutilanteessa lapsille ääneen. (Forrest & Dent
2004.) Tällä ratkaisulla he halusivat varmistaa, että kaikilla lapsilla – myös heikomman lukutaidon syystä tai
toisesta omaavilla – oli mahdollisuus vastaamiseen ja
omien näkökulmien esittämiseen.
Nuorten tutkijanalkujen esimerkki tekee näkyväksi
sen, kuinka kyselylomakkeeseen vastaamista usein monin tavoin helpottaa se, että tutkija on mukana aineiston
keruutilanteessa. Tutkijan läsnäolo antaa lapsille mahdollisuuden kysyä lomakkeen herättämiä kysymyksiä
suoraan sen tekijältä. Lasten kysymysten kuuleminen
on tärkeää myös tutkijalle. Se, mitä kysymyksiä kysely ja
siihen vastaaminen herättävät, saattaa paljastaa jotain
tärkeää ja oleellista itse tutkittavasta asiasta.
Jacqueline Scottin (2000,108) mukaan kyselytutkimuksissa on havaittu, että lapset ovat taipuvaisia vastaamaan asteikollisten kysymysten ensimmäiseen vaihtoehtoon. Tätä en kuitenkaan omassa tutkimuksessa havainnut. Kun tarkastelin ensimmäiseen vaihtoehtoon
vastanneiden suhteellista määrää, se vaihteli suuresti vastauksittain. Suvi Ronkainen (1999) analysoi omassa väitöstutkimuksessaan naisten ja miesten vastaamisen eroja ja
totesi, että naiset suosivat Likert-asteikon ääripäitä ja rönsyilivät eli käyttivät useita vaihtoehtoja. Tätä sukupuolittunutta vastaamisen tapaa en lasten kohdalla havainnut.
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Avoimiin kysymyksiin vastaaminen on todettu kyselytutkimuksen kentällä vaativaksi. Niihin vastataan monivalintakysymyksiä selvästi harvemmin. Tämä todentui
myös lasten vastauksissa. Avoin kysymys siitä, ”Mihin
asioihin olet tällä hetkellä tyytyväinen?”, jäi tyhjäksi 34
lapsen kohdalla. Aineistoni valossa näytti siltä, että pojille vastaamatta jättäminen oli tyypillisempi toimintatapa kuin tytöillä. Tytöt puolestaan vastasivat poikia selvästi useammin ”En osaa sanoa” -vaihtoehtoon. Tyttöjen ja poikien vastaamisen tavat olivat siis osin erilaisia.
Tyttöjen ”En osaa sanoa” -vastausten suurempi määrä
ja vastaamatta jättämisen vähäisyys luovat kuvaa tunnollisesta, mielipiteensä esittämään pyrkivästä, mutta
epäröivästä vastaajasta. Pojat puolestaan eivät ilmaise
useinkaan tietämättömyyttään ja epävarmuuttaan yhtä
selvästi kuin tytöt, vaan pikemminkin ohittava ”hankalat” kysymykset.

esimerkin?” tai ”Kerrotko lisää?” sekä kysymysten liittäminen lasten arkeen ja lähimenneisyyden tapahtumiin
ovat omiaan vahvistamaan lasten kerrontaa. Myös se, että
tutkija tai sosiaalityöntekijä toistaa lasten vastaukset,
saattaa synnyttää lapsissa tarvetta kertoa asiasta lisää,
enemmän tai toisin. Kysymyksillä ja kysymisen tavoilla
on siten merkitystä.
Metodinen reflektointi on aina olennaista, ja erityisen olennaista se on lapsia koskevan hyvinvointitiedon
kohdalla. Kerätyn hyvinvointitiedon varassa tehdään
usein joko yksittäistä lasta tai koko lapsiväestöä koskevia
ammatillisia ja yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja, eikä ole
yhdentekevää miten tämä tieto on saatu ja tuotettu. Siksi
on helppo ajatella, että lasten hyvinvointitiedon tavoittamiseen liittyy erityinen tietämisestään tietämisen eettinen vaade eli tärkeää on se, mitä tietää ja millä kriteereillä tietää sen, mitä tiedoksi kutsuu (Ronkainen 2002).

Tietämisestään tietäminen vaade haasteena
sosiaalityön tutkimuksissa ja käytännössä

Lähteet

Vaikka olen keskittynyt kirjoituksessani yksinomaan kyselymenetelmän käyttöön liittyviin varauksiin ja huomioihin lasten hyvinvointitiedon saavuttamisessa, on metodeista ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista keskusteleminen kaikkinensa tärkeää. Metodit eivät
nimittäin ole yksinomaan tekniikoita, vaan käytäntöjä
ja valintoja, jotka muotoilevat tietoa (Ronkainen 1998).
Tämä on tärkeä lähtökohta niin sosiaalityön tutkimuksessa kuin asiakastyössäkin.
Erityisesti lasten kanssa työskentelyyn on viime vuosina kehitelty erilaisia välineitä, kuten kortteja, pelejä ja
piirroksia. Niiden on katsottu tarjoavan lapsille välineitä kokemusten sanoittamiseen ja tiedostamiseen (Eskonen 2005). Niiden käyttöä on tarkasteltu myös kriittisesti (esim. Korkman 2006). Metodien haaste on se, että
ne ohjaavat ajattelua yhtäältä johonkin, mutta toisaalta samalla jostakin pois. Tällöin voi olla, että metodiset
ratkaisut ja välineet estävät kuulemasta ja näkemästä jotain oleellista siitä, mitä lapsi haluaisi kertoa tai viestiä.
Voisiko tällä osin selittyä se, että kyselyyni vastanneista
lapsista iso joukko koki, etteivät ammattilaiset koulussa
(esimerkiksi koulukuraattorit, terveydenhoitajat) koskaan kuuntele heitä? Jäävätkö joidenkin lasten äänet ja
kokemukset ammattilaisten metodien alle?
Metodisuuteen liittyvät myös ne kysymykset, joiden kautta tietoa kerätään. Miten kysyä niin, että kysymisen tapa kutsuu lapsen kerrontaa esiin eikä vaienna
tai hiljennä sitä? Tutkimuksissa (esim. Tomm 1991; Keränen 2004; Alasuutari 2005) on tuotu esille, että avoimien kysymysten käyttö, esimerkiksi ”Kerrotko jonkin
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Miten köyhyydestä voi selviytyä?
Syrjäytymisestä selviytymiseen
Suomessa -seurantatutkimus
”Minä haen koko ajan töitä, kunnes tunnustan
itselleni, että olen liian vanha. Muuta syytä en
työttömyyteeni todella keksi, papereidenkaan
perusteella. Elättelen unelmaa, että saisin uudet
tekohampaat, miehelleni silmälasit ja vielä joskus
kahden- tai viidenkympinsetelin, minkä voisin
käyttää puhtaalla omallatunnolla turhuuteen!”

N

äin 55-vuotias Maura päätti tarinansa, jonka
hän lähetti vuonna 2006 ”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailuun. Tuolloin
hänellä oli takanaan 13 vuoden työttömyys. Kaikki maksut olivat menneet ulosottoon terveydenhuoltokuluja
myöten, asunto oli Mauran ja hänen miehensä hallussa
juuri ja juuri. Perheen alamäki alkoi vuonna 1993, jolloin
Maura vapaaehtoisesti irtisanoutumiskorvausta vastaan
jätti taakseen 22 vuoden työuran kouluttautuakseen uudelleen ja todetakseen olevansa liian vanha työelämään
42-vuotiaana. Epäonni kasaantui, kun Mauran aviomies
sairastui vuonna 1998, yritti itsemurhaa ja jäi eläkkeelle.
Vaikka Maura ei nähnyt tulevaisuuttaan valoisana, hänellä edelleen oli unelmia, kuten haave viidenkymmenen euron setelistä.
Järjestin kirjoituskilpailun yhdessä Meri Larivaaran ja
Juha Mikkosen sekä Tiede, taide ja köyhä kansa ry:n kanssa, koska halusimme tietää ja ymmärtää, mitä köyhyys
suomalaisessa arkipäivässä tarkoittaa (Isola ym. 2007).
Olimme huomanneet, että yhteiskunnallisessa keskustelussa köyhyyttä käsiteltiin pitkälti vain tilastotiedon valossa. Kirjoituksia tuli melkein 850. Yllätyimme määrästä. Luimme köyhyyskertomuksia läheltä, välillä raskain
ja alavireisin tunnelmin, ilman teoreettisia jäsennyksiä ja käsitteitä. Kirjoitukset palasivat kirjoituskilpailun
päättymisen jälkeen monesti mieleen. Mitä kirjoittajille
kuuluu? Miten he ovat pärjänneet?
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Palasin Mauran tarinaan vuoden 2011 lopussa, kun
olimme ”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -tutkimushankkeessa1 päättäneet tutkia köyhyyttä totutusta
poiketen selviytymisen näkökulmasta: miten köyhyyttä
ja vaikeuksia aiemmin kokeneet ihmiset ovat pärjänneet
viime vuosina. Tässä artikkelissa esittelen ”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -tutkimushankkeen keskeisintä tutkimuskäsitettä selviytymistä sekä parhaillaan
”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailuun osallistuvilta kerättävää seuranta-aineistoa. Pohdin, miksi on tärkeää tutkia köyhyyden syiden ja seurausten lisäksi myös sitä, miten köyhyydestä selviydytään.
Lopussa palaan Mauran tarinaan ja siihen, mistä hänen
selviytymisensä alkoi.

Mitä selviytyminen on?
”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -tutkimuksen tavoitteena on jäsentää köyhien kokemuksia siitä,
miten he ovat selviytyneet köyhyydestä tai köyhyyden
keskellä. Tutkimme, aineiston antamien mahdollisuuksien puitteissa, selviytymisen strategioita. Strategialla
tarkoitamme toimintaa, joka sisältää tilanteen arviointia,
suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja pyrkimyksiä.
Selviytymisen käsitettä käytetään usealla tieteenalalla. Se on erityisesti psykologian ja sosiaalipsykologian
suosima analyyttinen käsite (ks. Rönkä 1992; Kokkonen
1992). Sosiaalityössä selviytymistä on käytetty jäsentävä-

1. Tutkimusryhmään kuuluvat Heikki Hiilamo Kansaneläkelaitoksesta,
Sakari Hänninen ja Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Tiina Saarela ja Elina Juntunen Kirkkohallituksesta, Kaisa
Kinnunen ja Anna-Maria Isola Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden
laitokselta. Tutkimuksessa kerätään kaksi aineistoa; ”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailun seuranta-aineisto sekä kirkon
diakoniarahastolta vuosina 2007 ja 2008 saaneiden haastattelut ja kirjoitukset siitä, miten he ovat pärjänneet viime vuosina.
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nä käsitteenä, kun tutkimuksen kohteena on ollut tietyt
marginalisoituneet ryhmät, kuten päihteidenkäyttäjät
(Knuuti 2007), vangit (Hyväri 2001) tai muuten pienet,
valtavirrasta erottuvat ryhmät (Laine ym. 2010).
Sosiaalipsykologiassa selviytyminen (coping) tarkoittaa perinteisesti sitä, miten yksilö hallitsee uhkaavan
tilanteen ja tämän tilanteen aiheuttamat tunteet (esim.
Lazarus & Folk 1984). Yksilöllisiä, psykologian perinteestä kumpuavia selviytymisen ulottuvuuksia ovat esimerkiksi tunteiden, uskomusten, mielikuvituksen, tiedon ja
kehollisuuden käyttö uhkatilanteessa (esim. Ayalon 1995).
Yksilöllisten selviytymistä edistävien ominaisuuksien lisäksi psykologian perinteessä tunnistetaan myös yksilön
ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen merkitys selviytymisen kannalta. Selviytymisen voi määritellä kokonaisvaltaisemmin myös tarkoittavan yksilön toimintakykyä
vaikeissa elämäntilanteissa (ks. Hyväri 2001, 75–76).
”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -tutkimushankkeessa taustaolettamuksemme on, ettei selviytymistä pidä lähestyä pelkästään yksilön ominaisuutena
tai muuttumattomana piirteenä. Ihminen selviytyy elämänsä ongelmatilanteista vaihtelevasti käyttäen paremmin tai huonommin toimivia selviytymiskeinoja. Yksilöä ei siten tulisi määritellä ”ei-selviytyjäksi” tai julistaa
”selviytyjäluonteeksi”. Kaikilla ihmisillä on edellytyksiä
ja voimavaroja selviytyä, joita heidän on mahdollista ottaa käyttöönsä elämänsä erilaisissa elämäntilanteissa,
kuten esimerkiksi voimavarasuuntautuneissa työmenetelmissä ajatellaan (esim. Falk 2001).
Toinen tutkimustamme ohjaava ajatus on, että selviytymistä tulisi lähestyä enemmän myös suuren, ”tavallisen” pienituloisten joukon näkökulmasta. Selviytymisen käsitettä ja sen tutkimista tulisi siten sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa laajentaa erityisryhmien, kuten
päihteidenkäyttäjien, mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ulkopuolelle. Näin siksi, että yhteiskunnalliset ehdot ja rakenteet määrittävät
selviytymisen rajoja ja mahdollisuuksia myös työttömälle
pienituloiselle, yksinhuoltajalle tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle. Yhteiskunnalliset ehdot tarkoittavat tällöin sitä, miten yksilön odotetaan toimivan esimerkiksi
sosiaaliturvaa hakiessa tai kolmannen sektorin piirissä.
Yksilö voi oppia selviytymään ja hakemaan sosiaaliturvaan kuuluvia etuuksia, joihin on oikeutettu, mutta hän
ei kuitenkaan tule sosiaalisesti vahvistetuksi siten, että
hakeutuisi koulutukseen tai yrittäisi työllistyä. Tällöin
yksilön selviytyminen esimerkiksi sosiaaliturvan instituutioissa voi kääntyä hänen työllistymistään vastaan.2
Kun tutkimuksen kohteena on joukko ihmisiä, joita
yhdistää pienituloisuus, mutta erottaa elämässä koettu-

jen ongelmien erilaisuus ja määrä, selviytymisen käsitettä ei ole mielekästä ”lyödä lukkoon” tutkimuksen alkuvaiheessa. Selviytyminen tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita; se voi tarkoittaa esimerkiksi henkiinjäämistä, päivästä
toiseen jaksamista, ihmisarvoista elämää, kohtuullista
terveyttä, riittävää ravintoa tai käteistä rahaa. Siksi on
kysyttävä, miten tutkimuksen kohderyhmä määrittelee
ja mieltää selviytymisen.
Ennen aineistonkeruuta voidaan kuitenkin todeta,
että selviytymiseen tarvitaan tiettyjä aineellisia, psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia resursseja, kuten terveys, työkyky, raha, asunto, sosiaalinen tuki, koulutus ja ammattitutkinto. Myös sosiaalinen pääoma voidaan laskea voimavaraksi, kuten esimerkiksi Putnam (2000) tekee. Selviytymiseen vaikuttavat yksilön tarpeet ja niiden laajuus.
Voimavarat ja tarpeet jäsentävät tutkimustamme, jossa
sovellamme Aaron Thompsonin ja Thomas Wildavskyn
(1986) ”erottelujen köyhyys” -mallia. He jäsentävät mallissaan selviytymisen tapoja sen mukaan, miten ihmiset
säätelevät voimavarojaan ja tarpeitaan.

Seuranta-aineistona
kertomukset köyhyydestä
Koska selviytymisen käsitteen sisältö halutaan pitää laveana, ”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailuun osallistuneita kirjoittajia lähestytään seuraavalla tehtävänannolla:
”Mitä sellaista, jonka ajattelet olevan pärjäämisesi kannalta tärkeää, on tapahtunut? Millaisia yläja alamäkiä olet kokenut kuuden vuoden aikana?
Mistä olet saanut tukea? Voit pohtia tilannettasi
esimerkiksi työn, perheen, harrastusten, terveyden, elinolojen ja jaksamisen kannalta. Kirjoita,
vaikka tuntisit selviytymisen ja pärjäämisen olevan vaikeaa.”
Aineiston avulla halusimme tavoittaa elämän tiettyjä käännepisteitä, jotka ovat edistäneet selviytymistä.
Kun käännepisteitä tarkastellaan, myös aikaisemmin
eletty elämä tulee merkitykselliseksi. Kirjoituskutsun lisäksi kirjoittajille lähetetään muistin virkistykseksi heidän vuoden 2006 kirjoitus. Kirjoittajille tarjotaan myös
mahdollisuutta haastatteluun. Puolistrukturoidun teemahaastattelun teemoja ovat työ, perhe, harrastukset,
terveys, elinolot ja jaksaminen. Vuoden 2006 kirjoitusta hyödynnetään haastattelussa siten, että kirjoittajaa
haastatellaan edellä mainittujen teemojen lisäksi niistä
2. Sakari Hänninen on esittänyt nämä ajatukset ”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -seminaarissa 4.11.2011 ja Diakoniatyön tutkimuksen
päivillä 11.11.2011.
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aiheista, joita hän on käsitellyt kuuden vuoden takaisessa kirjoituksessaan. Aikaisempi kirjoitus toimii siten nykyisen hetken peilauskohtana.
Uusi kirjoituskutsu lähetetään tai on lähetetty noin
puolelle kilpailuun osallistuneita. Uudesta aineistonkeruusta on karsittu pois ne kirjoittajat, jotka ovat muistelleet köyhää lapsuuttaan tai kirjoittaneet muutoin
ulkopuolisen silmin, ilman omakohtaista köyhyyskokemusta. Myös runomuotoiset kirjoitukset on rajattu seuranta-aineiston keruun ulkopuolelle, koska niiden analysoiminen ja vertaaminen vuoden 2012 kertomukseen
olisi liian tulkinnanvaraista. Osa kirjoittajista on rajattu
aineistonkeruun ulkopuolelle siksi, että heidän kohdallaan on mahdollista, ettei kirjoituskutsu tavoita heitä tai
päätyy väärälle henkilölle.
”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailussa luvattiin 100–500 euron rahapalkinnot. Oletettavasti rahapalkinto on jossakin määrin innostanut kirjoittajia lähettämään kertomuksensa kilpailuun. Seuranta-aineistonkeruuta suunnitellessa ei ole tiedossa, kuinka
moni vastaa uuteen kirjoituskutsuun. Madaltaaksemme
kirjoittamisen kynnystä kysymme kirjoittajilta mahdollisimman vähän taustatietoja, emme liioin määrittele
kertomukselle minimipituutta. Koska vastaavantyyppisiä seurantatutkimuksia köyhyydestä ja selviytymisestä
ei ole tehty, halusimme varmistaa, että aineiston keruu
onnistuu. Siksi päätimme lähettää jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle 20 euron lahjakortin päivittäistavaraliikkeeseen. Lisäksi osallistujien kesken arvotaan kolme
kylpylälomaa syksyllä 2012.
Yhteiskuntatieteissä ei Suomessa ole ollut tapana
palkita tutkimukseen osallistumisesta, toisin kuin esimerkiksi psykologian ja kognitiotieteen tutkimuksissa,
joissa tutkimukseen osallistuville usein maksetaan rahallinen palkkio tai lahjoitetaan elokuvalippuja. Tutkimukseen osallistumisesta palkitseminen, esimerkiksi
aineistonkeruun jälkeen arvottavat tavarapalkinnot, on
kuitenkin yleistynyt myös yhteiskuntatieteellisissä kyselytutkimuksissa. Kun kyseessä on tutkimusaineisto,
joka on kerätty muuhun kuin tutkimustarkoitukseen,
ja joka käsittelee arkoja asioita, kuten häpeän tunteita,
on tutkimuseettiseen pohdintaan varattava runsaasti
aikaa. Miten esimerkiksi lähestyä selviytymisaiheisella
kirjoituskutsulla ihmisiä, jotka joissakin tapauksissa ovat
saattaneet syrjäytyä yhteiskunnasta kuluneiden kuuden
vuoden aikana? Pyyntö kirjoittaa selviytymisen kokemuksista voi vahvistaa kirjeen saajassa syrjäyttämisen
tunteita. Näin etenkin, kun pitkittynyt pienituloisuus
Suomessa on jatkanut kasvuaan (SVT 2011) ja köyhyyden
ylisukupolvisuuden tiedetään lisääntyneen (Airio & Nie-
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melä 2010). Pyysimme tästä huolimatta kirjoituskutsussa
kirjoituksia myös sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole kokeneet selviytyneensä. Vaikka tutkimuksemme kohdistuu
selviytymiseen, on olennaista tietää, jos selviytymisen
kokemukset ovat harvassa. Kyse on tällöin tutkimustulosten eettisestä raportoinnista. Jos tutkijat nostavat harvoja selviytymiskertomuksia esiin, mutta eivät mainitse
syrjäytymiskertomuksia, tutkimus antaa helposti väärän
kuvan todellisuudesta.
Yksi tutkimuseettinen kysymys koskee ”Arkipäivän
kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailuun osallistuneiden tietosuojaa. Vuoden 2006 kirjoituskilpailukutsussa mainittiin, että kilpailuaineistoa voidaan käyttää tutkimuksessa, ja että sitä voidaan julkaista verkkokirjana
tai painettuna kirjana. Aineisto arkistoitiin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon joko nimellä tai nimimerkillä kirjoittajan ilmoituksen mukaan. Kilpailuun osallistuneille ei vuonna 2006 kerrottu seuranta-aineiston
keräämisestä.
Päädyimme lähestymään kirjoituskilpailuun osallistuneita vuoden 2006 osoiterekisterin perusteella. Tämä
oli mahdollista, koska yhtenä kirjoituskilpailun järjestäjistä minulla on pääsy alkuperäisiin osoitetietoihin niin,
että kirjoittajien tietosuoja on säilynyt eivätkä osoitetiedot ole joutuneet ulkopuolisten käsiin. Kun kirjoittajia
lähestytään uudestaan, heillä on mahdollisuus muuttaa
vuoden 2006 tekstin sisältöä, pyytää teksti tuhottavaksi
tai vaihtaa nimi nimimerkiksi.

Aineiston yleistettävyys
Näiden tutkimuseettisten pohdintojen lisäksi on tehtävä muutamia huomautuksia aineiston yleistettävyydestä. Reetta Ruokonen (2007) on luonnehtinut, että kirjoituskilpailuun osallistuneiden tekstit ovat ”hyväosaisten
köyhien” kirjoittamia. Hyväosaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että vaikka kirjoittajat ovat pienituloisia, he
ovat kuitenkin kirjoittamiseen pystyviä ihmisiä eli heillä
ei esimerkiksi ole kirjoittamista häiritseviä neurologisia
vaikeuksia tai vakavaa päihdeongelmaa, ja että heillä on
kirjoittamistarvikkeet sekä paikka missä kirjoittaa.
Seuranta-aineistossa ”hyväosaisuus” oletettavasti korostuu erityisesti siksi, että kirjoituskutsussa puhumme
selviytymisestä ja pärjäämisestä. Todennäköisesti uuteen kirjoituspyyntöön tarttuvat pääasiassa naiset, koska he muodostivat myös vuoden 2006 kirjoituskilpailun
enemmistön. Lisäksi miesten teksteistä useita rajautui
seuranta-aineiston ulkopuolelle, koska miehet muistelivat naisia useammin lapsuuden köyhyyttä. Uusi seuranta-aineisto antanee siis rikkaan kuvan naisten selviytymiskeinoista. Tulosten yleistettävyys on kuitenkin
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rajoitettua, etenkin kun tiedetään selviytymiskeinojen
vaihtelevan ainakin jossakin määrin sukupuolen mukaan (esim. Lähteenmaa & Siurala 1991).
”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailun seuranta-aineisto avaa ikkunan köyhyyttä kokeneiden pitkän aikavälin selviytymiseen. Vuoden 2006
kirjoituspyynnössä ohjattiin kirjoittamaan siitä, miten
köyhyys on tullut elämään ja miten arkipäivän köyhyydestä selviydytään. Kilpailun kirjoitukset ovat tarjonneet runsaan aineiston opinnäytetöihin (Nihti 2008;
Ruokonen 2007; Lindroos 2008), joissa on tutkittu lyhyen aikavälin konkreettisia selviytymiskeinoja, kuten
punaisten hintalappujen ”metsästystä”, vastavuoroista
naapuriapua ja kierrätystä. Erilaisten arkipäivän selviytymiskeinojen lisäksi kirjoituksissa käsitellään runsaasti
myös pettymyksiä sosiaaliturvassa ja sosiaalisten suhteiden näivettymisestä.
Seuranta-aineiston keruu alkoi huhtikuussa 2012,
kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuseettinen toimikunta antoi tutkimusluvan. Helsingin
yliopiston ihmistieteiden ennakkoarvioinnin toimikunta
käsitteli myös asiaa, mutta keskeytti käsittelyn, kun tieto
THL:n tutkimusluvasta tuli. Katsottiin, ettei asiaa tarvitse
käsitellä kahdessa toimikunnassa. Seuranta-aineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta
se on tutkijoiden käytettävissä sen jälkeen kun ”Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa” -tutkimushankkeen
tulokset on raportoitu.

Tavoitteena löytää yksilön yhteiskunnallista
asemaa vahvistavia keinoja
Seurantakirjoituksen lähettäneet ovat antaneet myönteistä palautetta. He ovat ilmaisseet ilonsa siitä, että heidän asioistaan ollaan kiinnostuneita. Minua tutkijana on
useammassa kirjeessä kutsuttu ystäväksi.
Kirjoituskutsuja lähettäessäni Mauran tarina palautui usein mieleeni. Maura oli vuoden 2006 kirjoituksessaan puhunut unelmastaan, ylimääräisestä viidenkymmenen euron setelistä lompakossaan. Maura oli kokenut
kovia, mutta ei silti lannistunut. Vuoden 2006 tarinan
avoin loppu sai jatkoa huhtikuussa 2012 kirjoitetussa tarinassa, jossa Maura kertoo myönteisestä elämän käännekohdasta:
”Nousu alkoi 13.12.2006, silloin sain työpaikan,
missä olen edelleen. Työpaikka on naapurikaupungissa, 40 kilometrin päässä, ja onneksi saimme auton pidettyä siinä kurimuksessa ja ahdingossa. Sama auto on edelleen ja hyvä auto on
ollutkin ja nyt nämä vuodet todella tarpeeseen.
Samoin saimme asunnon säilytettyä ja asumme

siinä edelleen. Kaikki muu sitten onkin melkein
muuttunut. Tällä hetkellä emme ole velkaa mihinkään ja pussissani on rahaa se 50 euroa, mikä
6 vuotta sitten oli ylellisyyttä. Ja tilipäivään on
vielä 2 päivää! Mielessäni olen päättänyt, että pidän aina sen viiskymppisen lompakossa, pankkikortin lisäksi.”
Sen lisäksi, että lompakossa on aina viisikymppinen,
Maura on päässyt yksin käymään kulttuurimatkoilla ja
yhdessä miehensä kanssa aurinkolomalla. Maura on
myös saavuttanut erään kiinnepisteen: hän on ollut töissä viisi vuotta ja voi hakea vuorotteluvapaata. Parisuhde
on pysynyt koossa, siitä hän kiittää köyhyyttä. Ei ole ollut
varaa erota. Nyt he elävät päivän kerrallaan.
Vaikka tutkimuksemme painopiste onkin selviytymisessä, unohtaa ei sovi, että aineellisesta köyhyydestä
kumpuavat ongelmat poistetaan vain korottamalla perusturvan tasoa tai siten, että osatyökyisille on tarjolla
työtä, jota he pystyvät tekemään. Selviytymiskeinojen
tutkiminen ei sulje tätä tarvetta pois. Silti on hyvä tutkia, miten ihmisten voimavaroja voidaan lisätä siten, että
heidän sosiaaliset suhteensa vahvistuvat samoin kuin
asemansa työmarkkinoilla tai sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina.
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Muistelutyön lupaukset
sosiaalityön tutkimukselle

K

äsittelen tässä puheenvuoroartikkelissa muistelutyön menetelmää sosiaalityön tutkimuksessa.
Olen tutustunut menetelmään tutkiessani äitiyt
tä yhdessä äitien muisteluryhmän kanssa. Sosiaalityön
lisensiaatin tutkielmassani (2011) tutkin naisten suhdetta talouteen ja rahaan. Käytin aineistona muisteluryhmässä kirjoitettuja muistoja ja nauhoitettuja ryhmätapaamisia. Etsin aiheesta kiinnostuneita äitejä (erityisesti
yksinhuoltajaäitejä) paikallisen Setlementtiyhdistyksen
kautta ja perustin yhdessä äitien kanssa muisteluryhmän. Tässä artikkelissa esittelen muistelutyön menetelmää ja ajatusta kanssatutkijuudesta muistelutyössä.
Pohdin tekstissä myös sitä, mitä menetelmällä on tarjota
sosiaalityölle ja sosiaalityön tutkimukselle.
Halusin lisensiaatin työssäni tarkastella äitiyteen
liittyvää puhetta rahasta. Aiemman tutkimuksen perusteella oli oletettavaa, että äidit eivät mielellään puhu
rahasta. Äitien rahapuheeseen liittyy vaikenemista, joka
on yhdistetty syyllisyyden tunteisiin. (Kuronen & Hokkanen 2008.) Ajattelin, että toiminnallinen ja yhdessä
tekemiseen perustuva tutkimusote voisi innostaa äitejä
puhumaan vaietuista puheenaiheista – ja valitsin menetelmäksi muistelutyön. Muistelutyö nojaa alkuperäisen
idean mukaan yhteisyyteen (Haug 1987). Yhteisyys viittaa siihen, että muistelutyössä ryhmäläiset tutkivat yhdessä kirjoittaen ja keskustellen valituista aiheista sekä
etsien uutta ymmärrystä.
Muistelutyömenetelmän tekee erityiseksi ja mielenkiintoiseksi se, että siinä tutkimuksen tekijä asettuu tutkimuskohteensa rinnalle. Tutkija on yksi ryhmäläisistä
ja osa tutkimuskohdettaan. Muistelutyössä kyseenalaistetaan siten objektiivisen, etäisen tutkijan rooli. (Haug
1987.) Omalla kohdallani kynnys tarttua menetelmään
liittyi juuri tähän muisteluryhmäläiseksi ryhtymiseen.
Alkuperäinen tarkoitukseni oli tutkia yksinhuoltajien
kanssa äitiyttä ja perustaa yksinhuoltajien ryhmä. En
kuitenkaan itse ole yksinhuoltaja. Voinko perustaa yksinhuoltajille muisteluryhmän ja ryhtyä ryhmäläiseksi,

kun en itse ole yksinhuoltaja? Vastaava kysymys saattaa
askarruttaa myös sosiaalityöntekijää, jota kiinnostaisi
ottaa menetelmä käyttöön asiakkaiden kanssa työskentelyssä. Kuinka paljon yhteisyyttä tutkijan ja ryhmäläisten välillä on oltava, jotta ryhmä toimii? Samansuuntaisesti tutkija Kirsi Nousiainen (2004) on pohtinut omaa
muistelijan rooliaan. Nousiainen on käyttänyt muistelutyön menetelmää tutkiessaan lapsistaan erillään asuvien naisten äitiyttä, mutta hänellä ei ole omakohtaista
kokemusta lapsista erillään asumisesta.
Päädyin, Nousiaisen tapaan ja rohkaisemana, siihen,
että minua ja ryhmää yhdistää kiinnostus tarkastella äitiyttä ja ymmärtää aiheesta jotain uutta. Samoin sosiaalityöntekijää ja hänen asiakasryhmäänsä voi yhdistää
kiinnostus tiettyyn aihepiiriin. Oleellista ei tällöin ole
yhtäläiset elämäntilanteet vaan yhteinen kiinnostuksen
kohde ja toiminta sekä jaettu pyrkimys ymmärtää aihetta ja oppia siitä uutta.

Muistelutyön idea ja kirjoitetut muistot
Muistelutyön juuret ovat Saksassa, jossa joukko poliittisesti aktiivisia feministejä Frigga Haugin (1987) kanssa kehitti menetelmän. Ryhmän kehittämistyötä viritti
pyrkimys purkaa objektiivisen tutkimuksen ja subjektiivisen kokemuksen vastakkainasettelua. Tutkijat halusivat löytää uuden tavan tehdä tutkimusta, jossa hierarkkinen asetelma tutkimuskohteen kokemuksellisuuden
ja tutkijan teoreettisen objektiivisuuden välillä murtuisi.
Frigga Haug tutkijakollegoineen (1987) halusi irrottautua
teorian ensisijaisuudesta. Siten he valitsivat tutkimuksen
teon lähtökohdaksi kokemukset eli kirjoitetut muistot.
Kirjoitettu muisto toimii lähtökohtana työskentelylle. Tietty henkilökohtainen tapahtuma, episodi tai toiminta kirjoitetaan muisteluryhmän tapaamista varten
muistoksi. Muisto kirjoitetaan kolmannessa persoonassa
(hän-muodossa). Tällä tavoitellaan etäisyyttä omaan toimintaan. Kolmannessa persoonassa kirjoittaminen ikään
kuin kutsuu tarkastelemaan omaa toimintaa ulkopuoli-
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sena. Muisteluryhmän jäsen kirjoittaa muistostaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mutta tarkoituksena ei
ole tuottaa koherenttia, yleisesti tunnistettavaa tarinaa
aiheesta. Sen sijaan muistoon saa sisällyttää tilanteeseen
liittyvää ”erityisyyttä”; tunteita, aistimuksia ja muuta
tilanteeseen liittyviä yksityiskohtia. Tulkintojen tai selitysten tekoa vältetään kirjoittaessa. Tarkoituksena on
kirjoittaa erityinen ja ainutkertainen tilanne tai tapahtuma kokemukseksi. (Haug 1987, 43–46.)
Frigga Haug ja hänen tutkijakollegansa (1987, 44) katsovat, että muistelu on sosiaalisesti opittu taito; olemme
oppineet sen, mitä tulee muistaa ja millaisissa tilanteissa voimme muistella millaisiakin muistoja. Muistot ovat
sosiaalisesti rakentuneita ja sen tähden ne ovat yleistettäviä. Muisteluryhmässä tehtävän analyysin tarkoituksena on keskittyä juuri tähän. Siten muistoja ei lueta elämänkerrallisina kuvauksina tai todisteina tapahtumista,
vaan kertomuksina siitä, millaisen sosiaalisen prosessin
myötä olemme oppineet kertomaan itsestämme tietyllä
tavalla. Muistelutyö toimii menetelmänä, joka tuo esille
henkilökohtaisten kokemusten sosiaalisen ulottuvuuden.
(Stephenson 2005, 38.)
Muistelutyön menetelmä ei edellytä käsikirjamaisten ohjeiden seuraamista. Tiukkaa tai ehdotonta ohjeistusta ei ole. Tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa
lähinnä hahmotetaan tiettyjä työskentelylle ominaisia
toteutustapoja. Muisteluryhmässä analyysiprosessi voi
edetä esimerkiksi seuraavalla tavalla: Kutakin muistoa
käsitellään aluksi erikseen ja ryhmäläiset kommentoivat yksittäistä muistoa ja tuovat esille ajatuksiaan niistä.
Seuraavaksi ryhmäläiset etsivät muistoista yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Muistojen välisiä yhteyksiä
pyritään etsimään silloinkin, kun niitä ei ensisilmäyksellä näytä löytyvän. Tämän jälkeen ryhmäläiset siirtyvät
keskustelemaan aiheeseen liittyvistä kliseistä, yleistyksistä, ristiriitaisuuksista ja teorioista sekä yleisistä käsityksistä ja sanonnoista. Lisäksi ryhmässä arvioidaan,
mitä muistoista puuttuu, mitä niihin ei ole kirjoitettuna. Lopuksi ryhmäläiset kirjoittavat muistot uudestaan.
(Stephenson 2005.)
Suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa on muistoja 2000-luvulla analysoitu eri tavoin. Sosiaalityöntekijänaisten muistoista on keskusteltu haasteltavien kanssa (Petrelius 2003). Kirjoitettuja muistoja äitiydestä on
analysoitu muisteluryhmässä (esim. Nousiainen 2004;
Viitasalo 2011). Muistelija ja tutkija ovat myös yhdessä
tutkineet muistoja ja kirjoittaneet sosiaalityöntekijän
toimijuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista (Petrelius & Auvinen 2003). Tämän lisäksi muistoja on hyödynnetty siten, että sosiaalityön opiskelijat ovat reflek-
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toineet kirjoittamiaan muistoja ja kirjoittaneet tämän
pohjalta esseitä siitä, miten sukupuoli jäsentää heidän
henkilökohtaisia muistojaan (Petrelius 2004). Muistojen tutkimuksessa muistojen käsittely- ja analyysitapa
on vaihdeltavissa tutkimuksen kontekstin ja päämäärien mukaan. Siten muistelutyö soveltuu hyvin luovan
tutkimus- ja työotteen ystävälle.

Muistelutyö kanssatutkijuutena
Kutsun tutkimuksessani (Viitasalo 2011) muisteluryhmään osallistujia kanssatutkijoiksi. He osallistuvat tutkimuksen tekoon läpi tutkimusprosessin. Kanssatutkijuuden muodot tosin vaihtelevat tutkimuksen eri vaiheissa
(ks. kanssatutkijuudesta esim. Eronen 2008; tutkimuksen kanssakulkijoista Nousiainen 2004).
Aineiston keruuvaiheessa muisteluryhmä työskentelee tiiviisti yhdessä. Ryhmäläiset kirjoittavat muistoja,
tapaavat toisiaan ja keskustelevat kirjoitetusta materiaalista. Tässä vaiheessa on helppo toteuttaa kanssatutkijuuden ajatusta. Ryhmä toimii aktiivisesti ja tapaamisten yhteydessä muistelijat kertovat elämästään toisilleen.
Tapaamiset toteutuvat läheisessä vuorovaikutuksessa,
jossa syntyy kokemus yhteisyydestä. Yhteisyyden kokemus ei palaudu yhteiseen historiaan, koulutustaustaan
tai muuhun vastaavaan. Tähän riittävät yhdessä tekeminen sekä ajatusten ja kokemusten jakaminen. Kyseiseen
tutkimusvaiheeseen liittyvä läheisyyden tunnelma luo
mahdollisuuden ymmärtämiselle (ks. ymmärtämisestä
ja läheisyydestä Eronen 2008, 23; Granfelt 1998, 28–29.)
Ymmärtäminen, pyrkimys ymmärtää toista sekä tulla
ymmärretyksi, syntyy muisteluryhmän läheisessä vuorovaikutuksessa.
Kanssatutkijuus ja läheisyys tuovat tutkimusprosessiin erityisiä kysymyksiä ja sisältöjä, joiden äärelle tutkijan tulee pysähtyä. Tutkija joutuu kohtaamaan muun
muassa ryhmän odotukset toiminnan ja tutkimuksen
tekemisen suhteen. Olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaisia odotuksia kanssatutkijoilla on ryhmälle?
Mitä ryhmässä syntyy? Mitä ryhmä antaa kanssatutkijoille? Entä mitkä ovat tutkijan omat odotukset kanssatutkijuudesta ja muistelutyöstä? Elämän tarinoiden ja
kokemusten jakamisen edellyttämä yhteisymmärryksen
luominen vaatii sekin tutkijan huomiota.
Tutkimusraportin kirjoittamisvaiheessa kanssatutkijuus saa uudenlaisen sisällön ja muisteluryhmä saattaa
vaikuttaa etäisemmältä. Kanssatutkijoiden kesken jaetut
keskustelut kuitenkin edelleen vaikuttavat, kun tutkija
jää yksin kirjoittamaan tutkimusraporttia ja pohtimaan,
kenen tarinaa hän lopulta tutkimuksessaan kirjoittaa.
Missä määrin tutkimuksessa on kyse kanssatutkijoiden
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tarinasta ja missä määrin tutkijan omista käsityksistä ja
tulkinnoista? Tutkijan oman positio kriittinen tarkastelu
on oleellinen osa tutkimusprosessia. Tutkija ei voi vähätellä kanssatutkijoiden merkitystä ja vaikutusta tutkimusprosessin eri vaiheissa, mutta tutkijan oman tarinan
kirjoittaminen ja reflektointi on myös tärkeää kanssatutkijoiden tarinoiden rinnalla. (Schnee 2009.)
Kirjoittamisvaiheessa tutkija kirjoittaa yksin, hän
muuttaa yhdessä elettyä kirjoitettuun muotoon. Läheisyys on poissa tai ainakin kauempana (Eronen 2008;
Andersson & Swärd 2008). Tutkijan on tehtävä lukuisia
valintoja aineiston ja analyysin suhteen. Hänen on ratkaistava se, mitä hyödyntää ja tuoda yhdessä tuotetusta
materiaalista esille ja mitä jättää sivuun. Tutkijan on kyettävä tutkimusraportissaan vakuuttamaan lukija siitä,
että aineisto on käyty systemaattisesti ja kriittisesti läpi
ja että tehdyt valinnat ovat perusteltuja. Toisin sanoen
kanssatutkijuus ei vähennä tai poista tutkijan tehtävään
sisältyvää vastuuta. (Andersson & Swärd 2008, 247.)

Muistelutyön hyödyntäminen sosiaalityössä
ja sosiaalityön tutkimuksessa
Muistelutyö ei ole tuntematon tai uusi menetelmä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Haugin työryhmä kirjoitti vuonna 1983 menetelmästä teoksen ”Sexualisierung: Frauenformen 2”, joka julkaistiin englanniksi vuonna
1987. Teosta voidaan pitää aihetta käsittelevänä pääteoksena, vaikka työryhmä oli jo 1980-luvun alusta lähtien
kehitellyt tutkimusmenetelmää ja julkaissut aiheesta.
Myös Suomessa oli tutustuttu muistelutyöhön jo vuosikymmenen puolivälissä (Jokinen 1989). Muistoja ovat tämän jälkeen Suomessa tutkineet ainakin Leila Simonen
(1995), Kirsi Nousiainen (2004) ja Päivi Petrelius (2005).
Muistelutyöllä, sosiaalityöllä ja sosiaalityön tutkimuksella on yhteneväisiä tavoitteita, kuten yhdessä oleminen ja tekeminen, inhimillinen kasvu, tietoisuuden
lisääntyminen ja pyrkimys muutokseen. Sosiaalityössä nämä pyrkimykset ovat tuttuja historiasta aina Jane
Addamsista lähtien. Suomalaisessa sosiaalityössä ja sosiaalityön ammatillisessa keskustelussa on olennaisena
lähtökohtana se, että ihminen ymmärretään toimivana
subjektina eli toimijana, joka on osa ympäristöään. Merkityksellistä on toiminnallisuus ja pyrkimys ihmisen ja
hänen ympäristönsä toiminnan muutokseen. Ongelmana ei katsota olevan ihminen itsessään, vaan tilanteeseen
liittyvä toiminta. Yhtenä sosiaalityön tavoitteena on tukea ihmistä omissa pyrkimyksissä ja lisätä tietoisuutta
siitä, mitä ihminen itse haluaa. (Kotiranta & Virkki 2011,
123–127.) Myös muistelutyön teoriassa käsitys subjektin
toimijuudesta osana ympäristöään on keskeinen. Olen-

nainen osa muistelutyötä on ajatus toiminnallisuutena
ilmenevästä muutoksesta, jota menetelmän avulla tavoitellaan ja vahvistetaan. (Haug 1987.)
Tavoitteiden yhteneväisyys viittaa siihen, että muistelutyö on toimiva menetelmä sekä sosiaalityössä että
sosiaalityön tutkimuksessa. Muistelutyö soveltuu mainiosti hyödynnettäväksi esimerkiksi osallistuvassa ja
osallistavassa sosiaalityössä ja sosiaalityön tutkimuksessa (Juhila 2002, 16–17). Työskentely on osallistuvaa,
kun sosiaalityöntekijä (tai tutkija) asettuu asiakkaiden,
eli kanssatutkijoiden rinnalle ja kuuntelee heidän tarinaansa. Ajatus itsestä työvälineenä on sosiaalityöntekijälle tuttu, ja oman ammatillisen roolin reflektointi on
sosiaalityön arkea. Muistelutyö vahvistaa oman roolin
reflektointia ja luo mahdollisuuden toteuttaa reflektoivaa
työ- ja tutkimusotetta. Muisteluryhmässä koettu yhteisyys ja läheisyys voivat parhaimmillaan avata uusia näkökulmia omaan työskentelyyn. Merkityksellistä on se,
että yhteisyyden kokemus ja läheisyys eivät rajaudu yksinomaan tunnelmaan tai tunnetiloihin, vaan ne edellyttävät ja synnyttävät tilannetta analysoivaa ajattelua.
Juuri tämä mahdollistaa syvemmän ja selkiytyneen ymmärryksen aihepiiristä. (Ks. Granfelt 1998, 28–29; myös
Kuusela 2011, 62–63.)
Osallistavassa sosiaalityössä asiakas-kanssatutkija saa tilaa ja rohkeutta toimia itseään askarruttavassa
asiassa. Keskeistä on tietoisuuden lisääntyminen ja toiminnan muuttaminen. Muistelutyö ei ole ”terapiamuoto”, jossa asiakas kirjoittaa muiston ja ammattilainen antaa siihen ratkaisun tai vastauksen. Kyse ei ole siitä, että
ryhmässä ammattiavun keinoin tarjottaisiin ihmisille
ratkaisuja elämän ongelmatilanteisiin. (Ks. Haug 1987,
59–61.) Sen sijaan ryhmässä syntyvä tietoisuus ja yhteisymmärrys auttavat jäseniä yhdessä löytämään ratkaisuja tai uusia toimintatapoja. Uudet toimintatavat voivat
merkitä muutakin kuin yksilötasolla uudelleen orientoituvaa toimintaa. Yhteisötason toiminta, kuten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja poliittinen toiminta ovat
muistelutyössä tavoiteltavia toiminnan tapoja. Muistelutyössä ei siten ole kyse yksilölähtöisestä terapeuttisesta sosiaalityöstä vaan ennemmin yhteiskuntakriittisestä
sosiaalityöstä, jossa tavoitellaan muutoksia yhteisön ja
yhteiskunnan tasolla (ks. Raunio 2004, 156–157).

Muistelutyön haasteet ja hyödyt
Muistelutyön soisi tulla otetuksi käyttöön nykyistä laajemmin sosiaalityön tutkimuksessa ja sosiaalityössä.
Halukkuutta menetelmän käyttöönottoon asiakastyössä
kenties heikentää epäily siitä, etteivät asiakkaat ole valmiita osallistumaan ”sosiaalityön” muisteluryhmään.
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Sosiaalityön asiakkuuteen liitetty leimaavuus saattaa
herättää ennakkoluuloja ja muodostua esteeksi osallistua ryhmään. Ryhmätoiminta onkin sosiaalityössä vielä
suhteellisen vierasta perinteisen yksilöllisen asioiminen
rinnalla. (Yhteisen toiminnan haasteista sosiaalityössä
ks. Raunio 2004, 155.) Sosiaalityöntekijän ja tutkijan kannalta menetelmän käyttöönotossa on keskeistä se, että
on itse valmis asettumaan tutkimuskohteeksi ja kanssatutkijoiden rinnalle. Muistelutyössä sosiaalityöntekijä
tai tutkija osallistuu muistojen kirjoittamiseen ja kokemusten jakamiseen yhtenä muistelijana toisten joukossa.
Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän täytyy olla valmis
hierarkioiden purkamiseen ja läheiseen vuorovaikutukseen muisteluryhmän kanssa.
Muistot tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia syventää ja laajentaa tietämystä tarkasteltavasta aihepiiristä.
Muistelutyön ja sosiaalityön yhteiset tavoitteet, kuten inhimillinen kasvu ja tietoisuuden lisääntyminen, puhuttelevat yhtälailla sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityön tutkijoita ja ovat tavoittelemisen arvoisia asioita itsessään.
Muistelutyössä tutkijalle ja sosiaalityöntekijälle tarjoutuu mahdollisuus osallistua ja seurata läheltä ihmisenä
kasvun ja tietoisuuden lisääntymisen prosessia. Tutkija
tai sosiaalityöntekijä tulee muistelutyössä haastetuksi
tutkimaan omaa toimintaansa kriittisesti. Tästä huolimatta tai juuri tämän takia aiheesta kiinnostuneiden
toivoisi rohkeasti tarttuvan menetelmään.
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Häpeän tunne alkoholiongelmaisen
naisen elämässä – ajatuksia pro
gradu -tutkielman teosta

A

rtikkeli pohjautuu sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani ”Häpeän tunne alkoholiongelmaisen
naisen elämässä” (Väyrynen 2011)1. Tarkastelin
pro gradu -tutkielmassani sitä, miten alkoholiongelmaisen naisen kokemuksissa häpeän tunne syntyy, miten se ilmenee ja minkälaisia vaikutuksia sillä on naisen
elämään. Tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena oli
häpeän tunne naisen elämässä naisen itsensä kokemana,
tulkitsemana ja kertomana. Tutkielma aineisto koostui
viiden naisen haastattelusta. Haastattelut toteutin teemahaastatteluina. Aineiston analyysissa hyödynsin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Kuvaan aluksi niitä metodisia ja eettisiä pohdintoja, joiden parissa mieleni askarteli suunnitellessani ja tehdessäni tutkielmaa. Tämän
jälkeen pohdin tutkimustulosten valossa häpeän tunteen vaikutuksia alkoholiongelmaisen naisen elämään.

Tutkimuksen tekemisestä –
kyseenalaistamista ja pohdintoja
Kiinnostukseni päihdeongelmien tutkimiseen suuntasi pro gradu -tutkielmani suunnittelua ja tekemiäni
valintoja. Aihe jäsentyi ja rajautui yleisemmältä tasolta
naisiin päihdeongelman kokijoina. Mitä naiseus ja päihdeongelmaisuus pitävät sisällään? Näkökulmaa edelleen
rajatessani syntyi ajatus tunteiden tutkimisesta päihdeongelmaisen naisen kokemuksina. Häpeän tunne päihdeongelmaisen naisen kokemuksena herätti paljon kysymyksiä: minkälaiset asiat vaikuttavat häpeän tunteen
syntymiseen? Miksi nainen kokee häpeää? Miten se näkyy? Mitä häpeän kokemukset aiheuttavat? Tutkimusidean syntymisen jälkeen epäröin ja kyseenalaistin idean
toimivuutta ja oikeutusta niin eettiseltä kuin metodiselta
kannalta. Kirjoitin tutkielman tekemisen aikana ajatuksiani päiväkirjanomaisesti muistiin:
”Mikä minä olen kysymään? Miksi naiset avautuisivat minulle? Tunkeudunko tutkimuksellani sellaiselle alueelle, jonne en saisi tunkeutua?

Saanko minä tutkimuksen teon nimissä mennä
ja pyytää naista avautumaan itselleen epäilemättä
kipeistäkin kokemuksista? Onko se oikein? Miten
se tapahtuu?” (Tutkimuspäiväkirja)
Yhteiskuntatieteissä ja kulttuurin tutkimuksessa
tunteita on tutkittu varsin vähän. Syyksi tähän Sari Näre
(1999, 9–10) nimeää esimerkiksi sen, että tunteita on pidetty yksityiseen, ihmisen privaattiin kuuluvana ilmiönä.
Miksi sosiaalityön tutkimuksessa tunteita ei ole tämän
enempää tutkittu? Onko olemassa jonkinlainen ääneen
lausumaton raja siinä, kuinka lähelle elämäntilanteita
tai ihmisiä tutkimus voi mennä? Kuitenkin tiedetään,
että leimaavuus, poikkeavuus ja tabut ovat läsnä sosiaalityön sisällöissä (Laitinen & Pohjola 2009). Näihin edellä lueteltuihin käsitteisiin puolestaan kytkeytyy paljon
tunteita. Juuri häpeän tunne liittyy usein niihin ilmiöi
hin, joita sosiaalityössä kohdataan. Sosiaalityön käytännöt kohdistuvat monasti juuri ihmisen yksityiseen,
missä häpeä ja muutkin tunteet sekä niiden vaikutukset
koetaan. Sosiaalityössä kohdataan vaikeiden tunteiden
vaikutuksia, kuten häpeästään eristäytyviä ja pelostaan
mykkiä ihmisiä.
Pro gradu -tutkielmaa tehdessäni pohdin usein sitä,
miten voin tutkia jotain niin henkilökohtaista asiaa kuin
päihdeongelmaisen naisen häpeän kokemuksia. Onko se
eettisesti perusteltua tai tutkimuksellisesti edes mahdollista? Minua mietitytti myös käsitteiden valitseminen ja
niiden käyttäminen sekä väistämättä tekemäni kategorisoinnit. Minkälaisia seurauksia olisi käyttämilläni käsitteillä ja niiden luomalla kuvalla todellisuudesta? Olen
kuitenkin Tarja Pösön (2006) kanssa samaa mieltä siitä,
että käsitteiden käyttö on välttämätöntä, jotta sosiaalisia ongelmia voidaan tarkastella. Tärkeää on suhtautua

1. Eija Väyrynen sai vuoden pro gradu -palkinnon Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 2012.
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kriittisesti käsitteiden tuottamaan tulkintaan kohde
ilmiöstä sekä niiden sisältämään ja ylläpitämään valtaan.
(Pösö 2006, 115–116, 122.)
Mietin myös sitä, miten tutkisin häpeää ja miten ylipäätään tutkia tunnetta? Kuinka vaikeaa onkaan tutkia
tunnetta, joka yleisesti nimetään häpeäksi, mutta joka
käytännössä saa jokaisen ihmisen omassa kokemus- ja
tunnemaailmassa omanlaisensa ilmiasun ja muodon.
Jokaisen tunnekokemus on yksilöllinen. Lisäksi häpeään
liittyy negatiivinen ja sensitiivinen lataus, joka myös vaikuttaa sen tutkimiseen. Pro gradu -tutkielmaa suunnitellessani metodiset kysymykset risteilivät mielessäni ja
kulkivat käsi kädessä eettisten kysymysten kanssa.
Lopulta katsoin sekä eettisesti että metodisesti perustelluksi tutkimuksen tekemisen häpeän tunteesta
alkoholiongelmaisen naisen elämässä. Koin tärkeäksi
kysyä häpeän kokemuksista naisilta itseltään, jotka tämän tunteen kanssa elävät. Arvioin, että laadullisen tutkimuksen menetelmin pääsisin lähimmäksi häpeän kokemuksia. Valitsin teemahaastattelun aineiston keruun
menetelmäksi, koska teemahaastattelun väljyys antaa
haastateltavalle vapautta ja tilaa kertoa kokemuksistaan.
Naisille jäi haastattelutavassa myös vapautta ja tilaa jättää kertomatta sellaisia asioita, mitä he eivät halunneet
haastattelutilanteessa jakaa. Riitta Granfeltin (2000)
mukaan, kun konstruoi tutkimusongelmaa, konstruoi
samalla myös tutkimukseen osallistujille identiteettejä.
Kuitenkaan tietystä kokemuksesta eivät voi kertoa muut
kuin sen kokeneet. (Granfelt 2000, 111, 113.)

Häpeän tunteen vaikutukset
Häpeän tunteen vaikutukset alkoholiongelmaisen naisen elämäntodellisuuteen ovat tutkimukseni perusteella
löydettävissä vuorovaikutuksen, itsetunnon ja juomisen
osa-alueilta. Häpeän tunne vaikuttaa vuorovaikutukseen
siten, että se vähentää naisten sosiaalisuutta. Sosiaalisuuden väheneminen näyttäytyy naisten kokemusten
tasolla kotoa lähtemisen ja yhteydenottamisen vaikeu
tena, välttelevänä käyttäytymisenä, luottamuspulana
sekä kokemuksena siitä, ettei täysin elä omaa elämäänsä.
Nainen on häpeän tunteen johdosta kärjistyneen tietoinen itsestään. Nainen kuvittelee esimerkiksi kadulla
vastaantulevien ihmisten näkevän heti hänestä hänen
suuren salaisuutensa – päihdeongelman. Häpeän johdosta nainen tulkitsee ihmisten neutraalit tai hyvääkin
tarkoittavat katseet tai huomion kielteisenä, paljastumisen kokemuksena. Tämä puolestaan johtaa herkästi välttelyyn ja sosiaalisuuden häviämiseen, naisen pelkona on
salaisuuden paljastuminen.
Ollessaan jatkuvasti kärjistyneen tietoinen ongel-
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mastaan naisen kynnys ottaa yhteyttä kavereihin, ystäviin ja sukulaisiin kasvaa. Myös kynnys kotoa lähtemiseen kasvaa. Nainen kokee ristiriitaisia tunteita: yhtäältä halua ottaa yhteyttä läheisiin ja viettää näiden kanssa
aikaa, toisaalta tarvetta pysytellä yksin ja kaikkien katseiden ulottumattomissa. Nainen voi kokea, ettei elä elämäänsä siten kuin oikeasti haluaisi. Häpeän tunne myös
heikentää luottamusta toisiin ihmisiin, ja tämä ehkäisee
uusien merkityksellisten ihmissuhteiden syntymistä.
Häpeän tunne aiheuttaa myös kokemusta täydellisestä eristäytymisestä. Naisten kokemuksissa eristäytyminen näyttäytyy ”panssarin” tai ”muurin” ympäröimänä
olemisena, erakoitumisena, toiveena näkymättömyydestä, silmiin katsomisen vaikeutena sekä esteenä avun hakemiselle. Eristäytyminen on sekä konkreettista omaan
kotiin sulkeutumista että tunnetasolla vetäytymistä
toisten ihmisten kohtaamisesta ja aidosta vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteisön kanssa. Kokemus ”suojamuurista” tai ”-panssarista” on naista häpeältä suojeleva,
mutta samaan aikaan kanssakäymistä ja vuorovaikutusta
muiden kanssa vahvasti estävä. Nainen kokee jäävänsä
”muurin” taakse ja eristäytyneisyyden olevan vahvasti
osa itseä ja elämäänsä.
Häpeän tunne vaikuttaa alkoholiongelmaisen naisen
elämään myös siten, että se vaikeuttaa avun hakemista
päihdeongelmaan. Naisten kokemuksissa häpeän tunne
liittyy juuri avun hakemiseen. Avun hakeminen itselleen naisena, äitinä, puolisona tai työntekijänä koettiin
häpeälliseksi. Haastatellut naiset pohtivat myös yleisellä tasolla, kuinka moni nainen Suomessa jättää häpeän
vuoksi kokonaan hakematta apua ongelmaansa.
Häpeän tunne alkoholiongelmaisen naisen elämässä
vaikuttaa vuorovaikutuksen lisäksi itsetuntoon eli naisen
kokemukseen itsestään. Häpeä laskee itsetuntoa. Häpeän
kokemusten seurauksena nainen kokee huonommuutta
ja masennusta. Nämä tuntemukset voivat syntyä esimerkiksi naisen verratessa itseään entiseen minäänsä eli siihen naiseen, joka ei vielä kamppaillut päihdeongelman
kanssa. Nainen kokee tällöin huonommuutta suhteessa
entiseen minäänsä. Myös kokemukset mielen ”mataluudesta”, ”lytätyksi” tulemisesta ja omasta kelpaamattomuudesta olivat häpeän tunteen vaikutuksia.
Tutkimustulosteni valossa häpeän tunne lisää naisen juomista. Alkoholin käytöstä ja häpeän tunteesta
muodostuu usein itseään ylläpitävä kierre: nainen juo
kokiessaan häpeää päihdeongelmastaan ja halutessaan
unohtaa tämän tunteen. Juomisen seurauksena koettu
häpeän tunne kuitenkin lisääntyy, ja tämän tunteen helpottamiseksi nainen edelleen juo. Häpeän tunteella on
siten päihdeongelmaa ylläpitävä merkitys.
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Häpeän tunteen yksilöllisyys
ja yhteiskunnallisuus
Tutkielmassani häpeän tunne näyttäytyy tunteena, joka
tapahtuu naisen ja hänen sosiaalisen todellisuutensa välisessä vuorovaikutuksessa. Häpeän tunteen syntyminen,
sen ilmeneminen ja vaikutukset koetaan yksilöllisesti.
Häpeän tunteen alkujuuret ovat kuitenkin löydettävissä monimutkaisista yhteiskunnallisista, kulttuurisista ja historiallisista kehityskuluista. Häpeän tunteella
on tietynlaisen moraalisen järjestyksen ylläpitämiseen
tähtäävä tehtävä. Häpeä syntyy yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa, mutta se ulottuu ja saa merkityksensä
laajemmin yksilön ja ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin välisessä suhteessa.
Häpeän tunne on merkityksellinen kokemus alkoholiongelmaisen naisen elämässä. Se näyttäytyy sangen kokonaisvaltaisena tunteena, jolla on kielteisiä seurauksia
naisen elämään. Häpeän tunne kumpuaa normaaliuden,
yhteiskunnallisen hyvän naiseuden ja hyvän äitiyden käsityksistä. Alkoholiongelmaisen naisen elämän kontekstissa häpeän tunne vaikuttaa naisen vuorovaikutukseen,
itsetuntoon sekä alkoholin käyttöön.

Häpeän läsnäolo sosiaalityön käytännöissä
Vaikka pro gradu -tutkielmani kohdistuu häpeän tunteeseen päihdeongelman näkökulmasta tarkasteltuna,
tuottavat tulokset näkökulmia ja avauksia yleisemminkin sosiaalityön käytännöissä ilmenevään tai sinne piiloutuvaan häpeään ja sen vaikutuksiin. Mielenkiintoista olisi tutkia häpeän tunnetta päihdetyön lisäksi muilla sosiaalityön toiminta-areenoilla. Toivon tutkielmani lisäävän ymmärrystä häpeän tunteesta sekä osana
inhimillistä elämää että osana sosiaalityön käytäntöjä.
Toivon, että työni lisää kiinnostusta tehdä tutkimusta
elämässä aina läsnä olevista, monenlaisista tunteista ja

niiden merkityksestä yksilön sosiaaliseen todellisuuteen
ja hyvinvointiin.
Esitin itselleni tutkielman tekemisen alkuvaiheessa
useita eettisiä kysymyksiä. Tässä vaiheessa, tutkielman
valmistumisen jälkeen koen, että huolellisella tutkimuksen suunnittelulla, omia päätöksiä ja tulkintoja kyseenalaistamalla sekä metodiset että eettiset seikat tarkkaan
puntaroimalla on mahdollista tehdä tutkielma, joka vastaa tutkimusprosessin alussa mahdottomiltakin tuntuviin kysymyksiin.
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Ihmettely tiedonmuodostuksen
työkaluna

N

ykyisin tietoa tulvii koko ajan joka puolelta. Esimerkiksi internet on vaikuttanut merkittävästi
tiedon määrän kasvuun, sillä se avaa teoriassa
kaikille ihmisille väylän julkiseen ja reaaliaikaiseen tiedonvälittämiseen. Kun käytettävissä oleva tieto lisääntyy, nopeutuu myös uuden tiedon tuottaminen. Tästä
syntyy keskustelu infoähkystä ja mielikuva nopeatempoisesta tiedonmuodostuksesta. Kuitenkin yrittäessäni
sijoittaa itseäni osalliseksi sosiaalityön tiedonmuodostukseen, mielikuva muuttuu välillä kiusallisenkin hitaaksi ja epämääräiseksi.
Tutkijana mietin sitä, miten tässä tietotulvassa voi
enää keksiä uutta ja kiinnostavaa tutkimusnäkökulmaa
– ja sitä kautta mahdollisesti uutta tietoa. Sosiaalityöntekijänä minua on puolestaan askarruttanut se, miten
erilaiset tiedot ihmisten arjesta saataisiin koottua ja sovitettua relevantilla tavalla yhteen. Tiedonmuodostus
on näin ollen oleellista sekä sosiaalityön tutkimuksessa
että asiakastyössä. Tutkijana tähyän uuden ja innostavan tiedon löytämiseen, kun taas sosiaalityöntekijänä
kaipaan selkeyttä sirpaleisiin ja ristiriitaisiinkin tietoihin ihmisten arjesta.
Näihin erilaisiin haasteellisiin tiedonmuodostustilanteisiin tarjoan tässä artikkelissa työkaluksi ihmettelyä. Kiinnostukseni ihmettelyyn lähti siitä, kun tehdessäni väitöstutkimusta omaishoitajien verkkovertaistuesta
huomasin heidän keskinäisissä keskusteluissaan ihmettelevän runsaasti. Omaishoitajat ihmettelivät esimerkiksi seuraavanlaisesti:
”Ihmettelen [nimimerkki A], ettei [nimimerkin B
hoidettavan nimi]ä enää tutkittaisi Alzheimerin
takia kun se hänellä kuitenkin ajoittain vaivaa ja
lääkityskin on. […]”1
Ihmettely hurmasi minut jännitteisellä suhteellaan
tietoon. Ihmettely kun ilmaisee yllätyksellisyyttä ja odotuksenvastaisuutta, jolloin se osoittaa tiedollisia aukkoja
tai ristiriitoja. Ihmettely onkin kautta aikojen tunnistettu välttämättömäksi uuden tiedon löytämisessä ja tutkimuksen tekemisessä. Käsitteellistäessäni ihmettelyä
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yllätyin kuitenkin siitä, miten vähän tieteellisissä teksteissä on pohdittu eksplisiittisesti ihmettelyn käyttöarvoa tutkimuksen tekemisessä.
Seuraavaksi tarkastelen ihmettelyä käsitteenä ja virittelen pohdintaa siitä, miten monin eri tavoin ihmettelyä voi hyödyntää sosiaalityön tutkimuksessa. Tarkastelen sitä, kuinka tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien
ihmettelyt avaavat erilaisia näkökulmia tietoon ja tekevät
mahdolliseksi tutkimuksen osapuolien roolien variointia.
Lopuksi kokoan ajatuksiani ihmettelyn käyttökelpoisuudesta tiedonmuodostuksessa. Vaikka käsittelen ihmettelyn käyttöä tutkimuksessa, voi sitä hyvin soveltaa myös
sosiaalityön asiakastyöhön. Tällöin tekstiä lukiessa voi
tutkimus sanan korvata asiakastyöllä, tutkijan työntekijällä ja tutkimukseen osallistuvan asiakkaalla.

Tutkijan ihmettelyllä uutta tietoa
Ihmettely2 määritellään perinteisesti yhdeksi kahdeksasta perustunteesta, joka ilmaisee yllättävyyttä ja odotuksenvastaisuutta (Wilkinson & Kitzinger 2006). Se syntyy
tilanteessa, jossa aikaisempi tieto ei sovi yhteen uuden
tiedon kanssa. Ihmettely osoittaa aukkoja ja ristiriitaisuutta tiedoissa; ihmettely liittyy siis tiedonkatkokseen
ja tietojärjestyksen rikkoontumiseen. Tämä tuottaa epävarmuutta, koska aikaisemman tiedon perusteella ei voida tällöin ennustaa tulevaa. (Gasparini 2004; Ramiller &
Wagner 2008; Gross 2010; Phoenix 2011.)
Matthias Gross (2010) tuo esille sen, kuinka tiedonkatkokset osoittavat tietämyksen rajoja ja mahdollistavat siten uuden ymmärryksen löytämisen. Myös Ann Phoenix
(2011) pitää ihmettelyä ja siihen liittyvää tiedonkatkosta

1. Aineisto-ote on suora lainaus, joista en ole korjannut kirjoitusvirheitä.
[…] tarkoittaa, että viestissä on tekstiä ennen tai jälkeen aineisto-otteen.
2. Viittaamistani tutkijoista suurin osa käyttää käsitettä surprise, vähemmistö wonder käsitettä, jotka molemmat olen sisällyttänyt ihmettelyyn.
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tärkeänä tiedonmuodostuksessa. Tutkija käyttääkin ihmettelyä usein oman asiantuntemuksensa ja tietämyksensä rajojen hahmottamisessa.
Tutkija hyödyntää ihmettelyä tutkimusprosessin eri
vaiheissa: tutkimustehtävän asettamisessa, tutkimusaineiston keräämisessä, analyysin tekemisessä ja tutkimustulosten pohdinnassa. Ihmettelyn taito on tärkeä tutkimuksen näkökulman valinnassa ja tarkentamisessa. Se
auttaa kiinnostavien tutkimusongelmien asettamisessa
sekä tärkeiden ja kiinnostavien tutkimuskäsitteiden ja
-yksiköiden tunnistamisessa Aineiston keruussa tutkija
tunnistaa ihmettelyn avulla yllättäviä ja epäselviä tilanteita ja sitä kautta tarkentaa aineistoa. Lisäksi tutkija voi
ihmettelyllä tunnistaa aineiston analyysissä ja tulosten
tulkinnassa yllättäviä ja epäselviä kohtia, joita kannattaa tutkia tarkemmin.
Esimerkiksi omassa tutkimuksessani yllätyin siitä,
kuinka paljon omaishoitajat keskusteluissaan ihmettelivät. Tartuin tähän ihmettelyyn ja päätin tutkia sitä
tarkemmin. Kun ymmärsin paremmin ihmettelyn merkityksen tasavertaisuuden luomisessa ja ylläpitämisessä, syventyi käsitykseni vertaistuen tuottamisen tavoista
verkkokeskusteluissa. (Vanhanen käsikirjoitus.)

Tutkimukseen osallistuvien ihmettelyllä
kulttuurista tietoa
Arkisissa tilanteissa ihmettely ei välttämättä palaudu tiedon puutteeseen, vaan se on usein luonteeltaan
enemmän moraalista. Moraalisessa kannanotossa ihmettelyn kohde määrittyy moraalisesti joko myönteisesti tai kielteisesti poikkeavaksi (Gasparini 2004, 344).
Ihmettely ilmaisee tällöin normaalista, normista tai
ideaalista poikkeamista, jolloin ihmettely osoittaa moraalijärjestyksen rikkoontumista (ks. myös Wilkinson &
Kitzinger 2006, 178).
Tutkimuksessa voidaan näin ihmettelyn tarkastelulla jäsentää kulttuurista tietoa ja tiedonmuodostusta,
jolloin ollaan kiinnostuneita tutkimukseen osallistuvien
eikä tutkijan ihmettelystä. Tutkimukseen osallistuvien
ihmettely määrittyy siis tutkimuksen kohteeksi. Tämä
näkökulma tuo esille tutkimukseen osallistuvien tavan
hahmottaa tutkittavaa ilmiötä ja ihmettely osoittaa heidän tietämyksensä rajoja ja moraalisia ristiriitoja.
Tutkimukseen osallistuvien ihmettelyn hyödyntäminen kunnioittaa tutkimukseen osallistuvien subjektiutta. Se antaa tutkimukseen osallistuville äänen sekä
tavoittaa heille tärkeitä ja kriittisiä näkökohtia. Tutkimukseen osallistuvien ihmettelyn tarkastelulla voidaan
vastata esimerkiksi nykyisin paljon esillä olevaan asiakaslähtöisyyden haasteeseen.

Tutkimukseen osallistuvien ja tutkijan
yhdessä ihmettelyllä vuorovaikutteista tietoa
Ann Phoenixin (2011) mukaan ihmettelyn ilmaiseminen
pitää keskusteluissa yllä mielenkiintoa luomalla odotuksia ja jännitteitä osapuolten välille. Havaitsin väitöstutkimukseeni liittyvässä analyysissä, että ihmettely on keino osoittaa epävarmuutta ja siten madaltaa omaa asiantuntija-asemaa (Pomerantz 1984, 65; Beach & Metzger
1997, 564–565; Sarangi & Clarke 2002, 147–148) ja ilmaista kohteliaisuutta (Brown & Levinson 1987). Ihmettelyllä
voidaan siten hienovaraisesti pyytää, antaa tai kyseenalaistaa tietoa. Lisäksi samanmielisellä ihmettelyllä voidaan vahvistaa ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Ihmettelyn käytössä on kuitenkin huomioitava, että
jotkut ihmettelyn ilmaisut voidaan tulkita keskustelussa
erimielisyyttä korostaviksi ja siten provosoinniksi. (Vanhanen käsikirjoitus.)
Ihmettelyn voi näin ymmärtää vuorovaikutuksen välineenä (Wilkinson & Kitzinger 2006), jolla keskustelun
osapuolet voivat ohjata vuorovaikutuksen kulkua ja luoda
ihmisten välisiä suhteita. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää ihmettelyn merkitystä vuorovaikutusvälineenä
kahdella tavalla. Ensinnäkin aineistosta voi analysoida
sitä, miten tutkimukseen osallistuvat käyttävät ihmettelyä vuorovaikutuksessa ja millaisia suhteita he sen avulla
luovat toisiinsa ja muihin ihmisiin.
Toiseksi ihmettely toimii vuoropuhelun synnyttämisen välineenä tutkimukseen osallistuvien ja tutkijoiden
välillä. Ihmettely tukee vuorovaikutusta olemalla hienovarainen keino neuvotella eri osapuolten näkemyksistä ja
asenteista. Lisäksi ihmettely tekee näkyväksi eri osapuolien näkemyksiä, tiedon katkoksia ja moraalisia asenteita,
ja siten haastaa keskustelijoita ottamaan kantaa ja tekemään ymmärrettäväksi ihmettelyn kohdetta. Kun keskustelijat tekevät ymmärrettäväksi jonkun tai useamman
osapuolen ihmettelyn kohdetta, avaa se usein taas uusia
ihmettelyn aiheita. Ihmettely kutsuukin tutkimukseen
osallistuvia ja tutkijoita ajatustyöhön, joka mahdollistaa
hedelmällisiä avauksia ja uudenlaisia tapoja hahmottaa
tutkittavaa ilmiötä (ks. myös Ramiller & Wagner 2009).
Ihmettelyllä on siten tärkeä rooli keskustelun virittäjänä
ja jaetun ymmärryksen saavuttamisessa.
Yhdessä ihmettely edellyttää tutkimukseen osallistuvien vahvaa asemaa tutkimusprosessissa. Kun edellisessä luvussa korostui tutkimukseen osallistuvien subjektius tutkittavan ilmiön määrittämisessä, niin yhdessä ihmettely mahdollistaa tutkimukseen osallistuvien
subjektiuden myös tutkimuksen tekemisessä. Yhdessä
ihmettely mahdollistaa tutkimuksen osapuolien roolien
vaihtelun kysyjästä ja tiedon vastaanottajasta tiedonan-
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tajaksi, ja toisinpäin. Tällöin tutkimuksen osallistuvalle
on mahdollisuus ohjata tutkimuksen suuntaa ja asettua
vaihdellen tiedonantajan ja tiedonkäyttäjän rooliin, ja
tätä kautta tuottaa uutta tietoa. Siten yhdessä ihmettely
vastaa voimistuneeseen kiinnostukseen antaa tutkimukseen osallistuville tutkimuskohteen sijaan aktiivisempi
rooli tutkimusprosessissa aina kanssatutkijuuteen asti.
Yhdessä ihmettelyä voitaisiinkin tietoisemmin käyttää
työvälineenä esimerkiksi erilaisissa asiakaslähtöisissä ja
osallistavissa tutkimuksissa.

osoittaa syy-seuraussuhteiden tai moraalijärjestyksen
rikkoontumista, jolloin se avaa ymmärrystä tietämisen
ja kulttuurien rajoista – sekä väylää niiden ylittämiseen.
Ihmettely on tehokas tapa tarttua oleelliseen. Se on tie
konfliktien tiedostamiseen, innostavaan tietoon ja uudenlaiseen ymmärrykseen. Ihmettely voi toimia myös
välineenä neuvoteltaessa yhteisymmärryksestä, jolloin
se tukee tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuvien vuorovaikutteista tutkimusprosessia aina kanssatutkijuuteen saakka.

Ihmettelyn tärkeys siirtymätiloissa
ja murroskohdissa

Lähteet

Ihmettely on ajankohtainen käsite ja sillä on yhteyksiä
nykypäivän yhteiskunnallisessa keskustelussa käytettyihin ilmaisuihin, kuten epävarmuus, moninaisuus, muutos ja yllätys. Ihmettely resonoi Mikko Lehtosen (2011)
esittämään kuvaukseen nykyhetkestä ”ei enää – ei vielä”
-olemisena – tunnistetaan se, etteivät aikaisemmat odotukset ja tieto enää vastaa nykyisyyttä, mutta olemista
ei osata vielä jäsentää toisin. Nyky-yhteiskuntamme on
näin jonkinlaisessa siirtymätilassa, johon Phoenix (2011)
liittää ihmettelyn ja tiedonkatkokset.
Siirtymätila kuvaa mielestäni hyvin myös sosiaalityön tutkimusta ja ammatillista auttamistilannetta.
Molemmissa on tarkastelun ja työskentelyn kohteena
tavalla tai toisella asiakkaan henkilökohtainen ja/tai yhteiskunnallinen murroskohta, jossa olemiseen kohdistuu
muutostarvetta. Murroskohdassa tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, ja tämä tuottaa epävarmuutta. Lisäksi epävarmuutta tuottaa eri näkökulmista
tuotettujen tietojen tavoittaminen ja niiden mahdollinen
keskinäinen erilaisuus ja ristiriitaisuus.
Tässä epävarmassa tilanteessa sosiaalityön tutkimuksen ja auttamistyön ytimenä on hahmottaa nykytilannetta ja luoda uutta irtautumalla vanhasta. Siten sosiaalityön tutkimuksessa ja auttamistyössä on nähdäkseni
välttämätöntä uskaltautua epävarmalle maaperälle, jotta erilaisten näkökulmien ja muutoksen tavoittaminen
tulisi mahdolliseksi. Ihmettely on väline, joka tukee astumista epävarmalle maaperälle. Se antaa välineitä tarkastella aikaan kiinnittyvää murrosta, jossa aikaisempi
ja nykyinen tieto eivät sovi yhteen, eikä tulevaa pystytä
ennustamaan. Ihmettely auttaa myös kulttuurien törmäyksissä, joissa kohtaavat erilaiset tavat jäsentää ja arvottaa maailmaa.
Ihmettely on käyttökelpoinen erilaissa tutkimus
orientaatioissa. Ihmettelyä hyödynnettäessä on mahdollista vaihdella sitä, kenen ihmettelyä kulloinkin tarkastelee, omaa vai toisten, ja mihin tarkoitukseen. Se
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Kirja-arvio

Vuosikirjan katse köyhyydessä:
ryhmät, rakenteet, auttajat ja
köyhyyskokemukset
Forssen, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako
sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIpress, 326 s.

”K

ohtaako sosiaalityö köyhyyden?” -teos on sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema
10-vuotisjuhlakirja. Teoksen teemana on
köyhyys ja huono-osaisuus. Teoksessa tarkastellaan tutkimuksen näkökulmasta köyhyyden ja eriarvoistumisen
prosesseja suhteessa palvelujärjestelmään ja sosiaalityön
ammatillisiin käytäntöihin.
Kirjan alkusanoissa todetaan, kuinka suurimmassa
köyhyysriskissä tuloilla mitattuna ovat yksinhuoltajat,
yksinasuvat miehet sekä eläkeläisnaiset. Kirjan artikkeleissa tutkitaan ja pohditaan juuri näiden ihmisryhmien
köyhyyttä. Valintaa perustellaan sillä, että näiden ihmisten köyhyyttä ja elämäntilanteita on aikaisemmin tutkittu vähän, vaikka nimenomaan heidän asemansa on
heikentynyt nyky-yhteiskunnassa.
Lukijana olisin kaivannut alkusanojen loppuun jäsennystä siitä, miten ihmisen eri elämänvaiheissa ikä ja sukupuoli vaikuttavat köyhyyteen. Olisi ollut myös mielenkiintoista tietää, millaisia köyhyystutkimuksen painotuksia
Suomessa on ollut ja on tällä hetkellä, ja onko tutkimuksen fokukseen tullut esimerkiksi uusia ryhmiä. Teoksen
artikkeleissa esiin nostetut ryhmät eli lapsiperheet ja yksinhuoltajat, miehet ja vanhusväestö ovat tärkeitä tutkimuksen kohteita. Teokseen on valittu omaksi teemakseen
miesten köyhyys. Olisi ollut kiinnostavaa, jos naistenkin
köyhyys olisi ollut omana teemanaan. Naisten köyhyyttä
sivutaan lapsiperheiden ja yksinhuoltajien osalta, mutta
olisin lukijana toivonut myös tietoa marginaalisten naisten, yksinasuvien naisten sekä ikääntyvien naisten köyhyydestä. Yksi ajankohtainen teema on nuorten köyhyys
ja syrjäytyminen, jota kirjassa ei mainita lainkaan.

Johdattelua köyhyyden tutkimiseen
Teoksessa lähestytään köyhyyttä neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa taustoitetaan suomalaista
köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä historiallisena että tässä
ajassa jatkuvasti muuttuvana ilmiönä. Minna Harjulan
artikkeli on kiinnostava historiallinen katsaus Suomen
terveyspalveluiden historiasta ja se toimii oivana kirjan
avauksena. Harjula pohtii rekisteri- ja dokumenttiaineistoon pohjautuvassa artikkelissaan terveyspalveluiden vaiheita eri vuosikymmeninä sekä sitä, mitä terveyden menettäminen on eri aikoina merkinnyt köyhän
henkilön kansalaisaseman kannalta. Harjulan mukaan
hoitoon pääsy on kunakin aikana ollut kytköksissä sosiaaliseen kansalaisuuteen ja hyvinvointivaltion kehitykseen. 2000-luvun uhkakuvana on köyhimpien, pysyvän
palkkatyön ulkopuolella olevien kansalaisten terveyden
ja terveyspalvelujen saatavuuden heikkeneminen.
Jarkko Rasinkangas jatkaa nykypäivän köyhyyden tarkastelua tutkiessaan turkulaisten maahanmuuttajien ja
kantaväestöön kuuluvien asukkaiden kokemuksia oman
asuinalueensa sosiaalisesta ympäristöstä. Rasinkankaan
tutkimuksen näkökulma on ongelmapainotteinen. Hän
osoittaa tilasto- ja kyselyaineiston perusteella, kuinka
maahanmuuttajien asuinkeskittymät poikkeavat sosiaalisena ympäristönä muista asuinalueista ja ovat muita alueita ongelmallisempia. Myös kantaväestön tyytymättömyys kasvaa lineaarisesti maahanmuuttajien
osuuden lisääntyessä. Tästä huolimatta tutkimukseen
osallistuneista suurin osa oli tyytyväisiä asuinalueensa
sosiaaliseen ympäristöön. Rasinkankaan mukaan kantaväestön kriittiset mielipiteet voivat yhtä hyvin kummu-
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ta tietynlaisen asenneilmapiirin kasautumisesta kuin
alueen sisäisistä prosesseista ja kohtaamisista. Artikkelissa peräänkuulutetaan aluepohjaisen kehittämisen ja
kaupunkisosiaalityön tärkeyttä segregoituvilla alueilla.
Tyyne Hakkarainen tarkastelee artikkelissaan ihmisten omia kokemuksia köyhyydessä elämisestä. Suomalaista köyhyystutkimusta on hallinnut kvantitatiivinen
tutkimusote, ja kirjoittaja haluaa horjuttaa tilannetta
tutkimalla 18 elämäntarinatekstiä, joissa kerrotaan elämästä köyhyydessä ja tarveharkintaisen sosiaaliturvan
käyttäjänä. Elämäntarinatekstit ovat mielenkiintoinen
tapa lähestyä ihmisten köyhyyden kokemuksia. Hakkaraisen mukaan elämäntarina kirjoitetaan usein selviytymistarinan muotoon. Selviytymistarinoissa selviytyminen koetaan omien ponnistelujen tulokseksi ja omaksi
ansioksi. Sen sijaan tragediatarinoissa kirjoittajat kokevat, että viranomaiset kohtelevat heitä kohtuuttomalla
ja epäoikeudenmukaisella tavalla. Tällöin viranomaisten
koetaan enemmän hankaloittavan kun auttavan jokapäiväisessä selviytymisessä. Yksi syy ei-autetuksi tulemisen
kokemukseen on sosiaalityön ajankohtaiset ongelmat –
sosiaalityöntekijää on vaikeaa tavoittaa, heillä ei ole keinoja auttaa ja usein asiakkaat tapaavat etuuskäsittelijän,
jolla ei ole sosiaalialan koulutusta.
Teoksen osa I ”Köyhyys historiallisena ja muuttuvana
ilmiönä” toimii hyvin kirjan avauksena. Artikkelit osoittavat, kuinka köyhyyden määritelmät ovat vaihdelleet
historian aikana. Artikkeleiden lähestymistavat köyhyyden tutkimiseen ovat hyvin erilaisia, mikä osoittaa sen,
kuinka monella eri tavalla köyhyyttä voi tutkia. Ne kertovat myös siitä, millaisena köyhyys näyttäytyy ajassamme
ja millaisia ajankohtaisia kysymyksiä on ratkaistavana,
muun muassa liittyen maahanmuuttoon.

Näkökulmia lapsiperheiden köyhyyteen
Teoksen toisessa osassa tarkastellaan lapsiperheiden ja
erityisesti yksinhuoltajaäitien köyhyyttä. Katja Forssén
tarkastelee taloudellisen niukkuuden ja suomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin muutossuuntiin vuosina 1995–
2010. Artikkelissa yhdistetään survey-tutkimusta, asiakkaiden vapaamuotoisia kuvauksia sekä teemahaastatteluaineistoa. Forssén tarkastelee köyhyyttä sekä yksinhuoltajakotitalouden että kahden huoltajan kotitalouden näkökulmasta. Tämä on oiva asetelmavalinta, joka tuo artikkeliin mielenkiintoisen jännitteen. Köyhyyttä tarkastellaan
lapsiperheiden tuloköyhyyden, toimeentulotukiasiak
kuuden ja subjektiivisen köyhyyden valossa. Perhetyyppien
välillä on selkeitä eroja. Vuonna 2005 yksinhuoltajista
melkein kolmannes oli köyhyysrajan alapuolella. Heillä
esiintyy selvästi enemmän toimeentulotuen vajaakäyttöä
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kuin kahden huoltajan talouksilla. Myös subjektiivinen
köyhyyden kokemus on yksinhuoltajilla erittäin yleinen.
Lisäksi stressitekijöiden esiintyminen oli selvästi yleisempää yksinhuoltajilla kuin kahden huoltajan perheen vanhemmilla. Forssén tuo esille sen, kuinka kansainvälisestä vertailevasta näkökulmasta katsottuna Suomi sijoittuu
yhä edelleen perhepoliittisin indikaattorein mitattuna
johtaviin hyvinvointivaltioihin. Tähän tulokseen ei kuitenkaan kannata tuudittautua, sillä tieto peittää alleen
yksittäisten ihmisten puutteen ja ahdingon.
Suvi Krok tarkastelee artikkelissaan eräässä lähiössä
asuvien yksinhuoltajaäitien köyhyydessä selviytymisen
strategioita. Aineisto koostuu kahdentoista yksinhuoltajaäidin haastattelusta. Köyhiä naisia lähestytään aktiivisina toimijoita, jotka kehittävät erilaisia strategioita joko
selviytyäkseen köyhyydessä tai päästäkseen siitä pois.
Näkökulma valinta tuo tärkeällä tavalla esille ihmisten
arkisia toimintatapoja köyhyydessä pärjäämisessä. Krok
tiivistää taitavasti aineistosta kaksi strategiaa, joiden
avulla yksinhuoltajaäidit selviävät köyhyydestä. ”Eriarvoisuuden hyväksymisen” -strategia tähtää köyhyyteen
sopeutumiseen ja siihen liittyvän kulttuurin omaksumiseen. ”Säästäväisyyden” -strategia puolestaan pitää
sisällään arkisia käytäntöjä, joiden avulla naiset toteuttavat ”Eriarvoisuuden hyväksymisen” -strategiaa. Analyysi osoittaa naisten olevan ylpeitä selviytyessään köyhyydessä ja kokevan säästäväisyyden hyveeksi. Ilmiön kääntöpuolena on se, että köyhyyteen sopeutuminen ja siitä
selviäminen yksilölähtöisillä strategioilla määrittävät
köyhyyden yksilön ongelmaksi. Kun kansalaiset tulkitsevat pärjäävänsä ja omaavansa selviytymisstrategioita
nykyisissä olosuhteissa, yhteiskunnallinen köyhyysongelma ja huono-osaisuus jäävät piiloon, eikä rakenteellisille muutoksille synny painetta.
Irene Roivainen ja Johanna Jalonen erittelevät köyhien yksinhuoltajien arjessaan kokemia ongelmia, selviytymisen haasteita sekä kokemuksia palvelujärjestelmästä. He tarkastelevat yksinhuoltajien arkea Krokia
ongelmalähtöisemmin. Artikkelin asetelma on mielenkiintoinen; ensin kirjoittajat jäsentävät yksinhuoltajien
kokemuksia köyhyydestä kansainvälisen kirjallisuuden
valossa. Tämän jälkeen he siirtyvät tarkastelemaan köyhyyskokemuksia 16 yksinhuoltajanaisen haastatteluissa ja he vertaavat omia tuloksiaan aikaisempaan tutkimukseen. Kirjoittajien mukaan tutkimuskirjallisuuden
tuottama kuva yksinhuoltajaäitien köyhyydestä vastaa
monilta osin haastatteluaineistosta tehtäviä johtopäätöksiä. Yksinhuoltajien asema pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on lähtökohtaisesti suhteellisen hyvä.
Kuitenkin työllisyystilanteen heikentyminen kohdistuu
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erityisen voimakkaasti juuri yksinhuoltajiin. Yksinhuoltajien köyhyyskokemukset kertovat naisten rajoitetuista
valinnanmahdollisuuksista eri elämänalueilla ja tähän
liittyvästä ahdistuksesta. Kynnys avun hakemiseen ja
esimerkiksi sosiaalityöntekijän vastaanotolle menemiseen on korkea. Kirjoittajat peräänkuuluttavat matalan
kynnyksen periaatteella toimivia työntekijöitä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, joiden luokse voisi kuka tahansa mennä selvittämään, mitä apua hän tarvitsee ja
mitä tukia hän voisi saada.
Teoksen II osa on temaattisesti yhtenäinen kokonaisuus lapsiperheiden ja yksinhuoltajien köyhyyden kokemuksista. Lukijana jäi artikkeleista mieleen yksinhuoltajanaisten kyky selviytyä arjesta, hallita oma elämäntilanne ja olla ”hyvä äiti”, jotta lapsilla olisi mahdollisuus
saada samanlainen elintaso kuin muillakin lapsilla. Äidit haluavat pärjätä ja pärjäävät itse, jolloin tukiverkoston puute ja virallisen palvelujärjestelmän ohut tuki jää
usein piiloon.

Kiinnostuksen kohteena miesten köyhyys
Teoksen kolmas osa keskittyy miesten köyhyyden pohtimiseen. Jukka Sankala tarkastelee artikkelissaan Lapin poikamiesten arkea ja elämää. Aineistona ovat kolmentoista vailla vakituista työtä olevan Pohjois-Suomen
maaseudulla asuvan poikamiehen haastattelut. Sankala
tutkii toiminnan teorian avulla yhteiskuntaa ja miesten
persoonallisuutta sekä ennen kaikkea näiden kahden tekijän välistä yhteyttä. Sankalan mukaan poikamiesten
maskuliinisuutta korostava sosiaalinen toiminta-areena
muodostuu miehistä ja heidän välisistään homososiaalisista suhteista, sillä muut sosiaaliset verkostot puuttuvat
heiltä lähes kokonaan. Poikamiehille kaveriporukka on
ainut pitkäjänteisesti elämää jäsentävä tukiverkko. Sankala kuvaa artikkelissaan, kuinka poikamiehet vahvistavat maskuliinisuuttaan osoittamalla ”mieskuntoaan”
kulttuurin maskuliinisiksi määrittämillä tavoilla, kuten
juopottelulla. Poikamiehet tavoittelevat maskuliinista
hyvinvointia tuottavia elementtejä toiminnan kautta.
Yksi tärkeimmistä elementeistä on työ, mutta palkkatyön
puuttuessa hyvinvointia tukevaa toimintaa voi olla kahvin keitto tai lehden lukeminen. Tärkeintä miehille on se,
että toiminnalla on aina tarkoitus. Miesten maskuliinisessa arjessa laiskuus on pahinta mitä voi olla. Sankalan
johtopäätös on, että poikamiehillä on kaksi vahvaa arjen
elämismaailmaa, joista toinen paikantuu kotiin ja toinen
erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja diskursseihin. Näiden välillä, arjen tilanteissa, maskuliininen hyvinvointi
saa muotonsa. Maskuliininen hyvinvointi on kirjoittajan
mukaan miesten identiteetin rakentamista.

Jari Heinonen tarkastelee artikkelissaan sitä, miten
köyhät, yksinasuvat miehet kokevat köyhyytensä ja millaisia kokemuksia heillä on julkisista palveluista ja erityisesti sosiaalityöstä. Artikkeli perustuu 19 tamperelaismiehen teemahaastatteluihin. Heinonen tuo esille niin
suomalaisen kuin kansainvälisen köyhyystutkimuksen
haasteen tavoittaa miesnäkökulmaa, sillä tutkimuksissa ei useinkaan päästä kiinni miesten arkiseen elämään,
eikä sitä ymmärretä heidän lähtökohdistaan. Artikkelissa
tarkastellaankin miesten kokemuksia mahdollisimman
aineistolähtöisesti, kuunnellen ja ymmärtäen miehiä.
Miesten köyhyyskokemuksissa korostuvat sinnittely ja
arkirutiinit sekä syvät häpeän tunteet. Miesten kokemukset julkisista palveluista ovat monelta osin kielteisiä – paljolti siksi, että viranomaiskohtaamisissa tullaan
”ylhäältäpäin” miesten reviirille. Palvelukokemukset kertovat asiakkuuden vastenmielisyydestä, ”pallottelusta”,
poiskäännyttämisestä ja ”ylhäältä päin” -sanelusta sekä
naistyöntekijöiden ja miesasiakkaiden toimintakulttuurien välisistä eroista. Miehet katsovat, että työ on parasta
sosiaalityötä. Töihin pääsy onkin haastateltujen miesten
ykkösvaihtoehto. Työtä ei kuitenkaan kaikille tunnu löytyvän, joten haastateltavat miehet ehdottavat kattavan
perusturvan kehittämistä.
Mari Suonio ja Ulla Kuikka tarkastelevat artikkelissaan asunnottomuuden ja siihen kytkeytyvän köyhyyden ilmiötä asunnottomuutta kokeneiden kuopiolaisten miesten kertomusten ja asunnottomuuden parissa
toimivien yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten luottamushenkilöiden, viranomaisten ja palveluntuottajien
kirjoittamien asunnottomuuskirjoitusten avulla. Yhdeksän asunnottomuutta kokeneen miehen haastattelut on
toteutettu mielenkiintoisella episodisella menetelmällä,
jonka avulla pyritään nostamaan esiin asunnottoman
elämäntarina. Kirjoittajat jakavat asunnottomuuden
kolmeen eri vaiheeseen, asunnottomuutta edeltävään aikaan, asunnottomuuden aikaan sekä asunnottomuuden
jälkeiseen aikaan. He tuovat analyysissaan esiin asunnottomien miesten ajatusmaailmaa – asunnoton mies
ei koe itseään köyhäksi silloin, kun pärjää ja selviää päivästä toiseen. Artikkelin johtopäätös on, että asumissosiaalityön pitäisi pystyä nykyistä paremmin tavoittamaan
ja vastaamaan asunnottomuuden haasteisiin. Asumissosiaalityö on käsitteenä uusi. Kirjoittajien mukaan se on
ammatillista, verkostomaista ja poikkihallinnollista työtä, jonka tavoitteena on löytää asunnottoman tarpeisiin
parhaiten sopivat palvelut.
Teoksen III osa ”Miesten köyhyys” on kiinnostava ja
yhtenäinen kokonaisuus. On hienoa, että miesten köyhyys vähän tutkittuna aiheena saa kirjassa oman osion-
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sa. Yhteistä artikkeleille on miesten kohtaamat vaikeudet sosiaalitoimessa asioimisessa; sosiaalityöntekijöitä on hankala tavoittaa ja heidän kanssaan miehillä on
vaikeuksia löytää yhteistä kieltä. Artikkeleissa miehet
määrittelevät itsensä pärjääjiksi, jotka pystyvät itse vaikuttamaan omaan köyhyyteensä.

Tarkastelussa vanhusväestön köyhyys
Teoksen neljäs osa rajautuu vanhusväestön köyhyyden
pohtimiseen. Lina Van Aerschot ja Heli Valokivi tarkastelevat ensinnäkin sitä, mistä ikäihmiset kahdessa suomalaisessa kaupungissa, Tampereella ja Jyväskylässä, saavat
tarvitessaan apua. Toiseksi he pureutuvat pienituloisuuden, saadun avun ja hoivan sekä palvelujen käytön välisiin
yhteyksiin. Aineistona on satunnaisotantana toteutettu
kysely. Kyselyyn vastasi 1 436 henkilöä. Kirjoittajat peilaavat tuloksia viimeaikaisiin muutoksiin palvelujärjestelmässä, kuten tavoitteeseen kansalaisten vahvasta kuluttajuudesta. Tämä lähtöoletus on ongelmallinen silloin,
kun ihmisen mahdollisuus toimia itsenäisenä kuluttajana on rajoittunut. Politiikkadokumentit ja strategiat ohjaavat ikääntyneitä ihmisiä yhä vahvemmin yksityisten
palvelujen piiriin. Huomionarvoista kuitenkin on, että
valtaosa kyselyyn vastanneista ikäihmisistä selviytyi arjen toiminnoista itsenäisesti. Merkille pantavaa on myös
se, että parempituloiset käyttävät palveluita suhteessa
enemmän kuin muut ja pienituloiset käyttävät niitä kaikista vähiten. Kirjoittajien mukaan erityisesti pienituloiset iäkkäät naiset, joilla on heikko terveys ja jotka asuvat
yksin, ovat vaarassa jäädä ilman riittävää apua ja tukea.
Tätä ilmiötä kirjoittajat ottavat haltuun osuvalla hoivaköyhyyden käsitteellä. Käsite muistuttaa myös siitä, että
ihminen voi olla monella tapaa köyhä.
Ilkka Haapola, Antti Karisto ja Marjaana Seppänen
tarkastelevat artikkelissaan ikääntyvän väestön köyhyyttä ja sen yhteyksiä koettuun hyvinvointiin. Artikkeli perustuu seurantatutkimusaineistoon. Kirjoittajat
rakentavat yhdistelmämittarin, jonka avulla he kykenevät analysoimaan köyhyyden kohdentumista sekä köyhyyden heijastumista hyvinvointiin. Yhdistelmämittari
edellyttää taloudellisen huono-osaisuuden kriteerien
täyttymistä vähintään kahdella ulottuvuudella eli esimerkiksi sekä pienituloisuuden että koetun köyhyyden
samanaikaista esiintymistä. Analyysi osoittaa, kuinka
ikääntyvällä väestöllä esiintyy kahtalaista köyhyyttä: perinteistä agraarista köyhyyttä, joka kohorttivaihdunnan
kautta harvinaistuu ja kaupunkiköyhyyttä, joka vastaavasti yleistyy. Kirjoittajien mukaan ikääntyvän väestön
köyhyys merkitsee haastetta myös sosiaalityölle, koska
aikuissosiaalityö ei ole toistaiseksi ottanut ikääntyvän

42

väestön kysymyksiä omakseen. Ikääntyvän väestön köyhyys on uusi ilmiö sosiaalityössä ja kirjoittajien mukaan
vanhussosiaalityön nykyinen organisointitapa jättää
huono-osaisuuden katveeseen.
Satu Ylinen ja Sari Rissanen tutkivat artikkelissaan
vanhuusköyhyyttä sosiaalityön kysymyksenä. He kuvaavat vanhuusköyhyyttä kansallisen ja kansainvälisen
tutkimuskatsauksen sekä vanhushaastattelujen avulla.
Kirjoittajat jakavat tutkimuskatsauksessa artikkelit kahteen kategoriaan, suurimmassa köyhyysriskissä olevat
ikäihmiset eli tunnistamisen näkökulma (47 artikkelia)
ja ammattilaisnäkökulma vanhuusköyhyyteen eli työmenetelmien näkökulma (5 artikkelia). Artikkelissa käytetyn
20 naispuolisen ikäihmisen haastattelut osoittavat vanhusten elämänkulussa olevan paljon samanlaisia tekijöitä, esimerkiksi köyhä lapsuus, takana nuorena solmittu
avioliitto, avioliiton päättyminen tai leskeksi jääminen.
Ikäihmiset jakaantuivat haastattelujen perusteella kolmeen vanhuusköyhyyden hallintaa kuvaavaan tyyppiin:
köyhyyden kanssa pärjäävä myönteinen sinnittelijä, köyhyyden katkeroittama luopuja sekä köyhyydestä johtuvan
ahdistuksen masentama itsensä laiminlyöjä. Kirjoittavat
toteavat vanhushaastatteluiden osoittaneen, kuinka vanhukset hyötyvät sosiaalityöstä kukin eri tavalla. Kirjoittajien mukaan gerontologisessa sosiaalityössä olisi kiinnitettävä huomiota myös kaikkein huono-osaisimpien
vanhusten löytämiseen. Kirjoittajat toivottavat etsivän
sosiaalityön tervetulleeksi vanhustyöhön.
Teoksen IV osa ”Vanhusväestön köyhyys” on mielenkiintoinen ja ajankohtainen temaattinen kokonaisuus.
Artikkeleissa katse on ikäihmisten köyhyydessä, johon
liittyy muun muassa palvelujärjestelmän muutos, kuluttajuuden vahvistuminen ja yleistyvä kaupunkiköyhyys.
Artikkeleiden kirjoittajat peräänkuuluttavat gerontologista sosiaalityötä, jossa osataan huomioida myös kaikkein huono-osaisimmat vanhukset.

Teoksen anti sosiaalityölle
”Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?” -teos on ajankohtainen ja kaivattu tutkimuksellinen avaus sosiaalityön
kentällä. Kirja on monella tavalla ansiokas. Se on yhteiskuntapoliittisesti merkittävä ja kytkeytyy Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan
teemavuoteen 2010. Köyhyys ja sen torjuminen on yksi
sosiaalityön ydinalueista. Sosiaalityöntekijöiden arjessa
köyhyyskokemuksen kohtaaminen ja köyhyyden lievittäminen ovat yksi keskeisimmistä asiakastyön haasteista.
Teos on kattava yleisteos, jonka jokaisen sosiaalityön parissa työskentelevän olisi hyvä lukea. Mielestäni teoksella
on annettavaa niin sosiaalityön opiskelijalle kuin myös
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pidempään sosiaalityön kentällä vaikuttaneille käytännön työntekijöille, tutkijoille, opettajille ja päättäjille.
Kirja haastaa kysymään olemmeko yksilöinä ja yhteiskuntana lopultakaan kohdanneet köyhyyttä, ymmärtäneet köyhyyden kokemusta tai tehneet kaikkemme
poistaaksemme köyhyyden, joka niin monin tavoin vaikeuttaa lapsiperheiden, miesten, naisten ja ikäihmisten
arkea sekä heikentää kansalaisten terveyttä.
Kuten olen kirjan artikkeleita esitellessäni tuonut
esiin, artikkeleissa on käytetty monenlaisia aineiston keruu- ja analysointimenetelmiä. Tämä tuo kirjaan mielenkiintoisten menetelmällisen vuoropuhelun, tutkimukset
täydentävän toisiaan hyvin ja keskustelevat antoisalla tavalla keskenään. Vuoropuhelua vahvistaa ratkaisu sijoittaa kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset artikkelit limittäin.
Kirja kokoaa tärkeällä tavalla yhteen kansainvälisiä ja
kansallisia köyhyystutkimuksia, tuoden ne suomenkielellä lukijoille tiettäväksi.

Tutkimuskatsaukset valottavat tehokkaasti sitä, miten eri tavoin köyhyyttä tutkitaan ja millaisena se näyttäytyy erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. Olisin lukijana kaivannut teoksen loppuun vielä sellaisen
puheenvuoron, jossa teoksen toimittajat olisivat nostaneet esiin artikkeleissa esiintyneitä keskeisiä tutkimustuloksia, ja sitä kautta tulkinneet sitä, mitä tämän teoksen perusteella voidaan sanoa suomalaisesta köyhyydestä 2010-luvulla.
Toivottavasti tässä teoksessa ja tästä teoksesta käytävä
keskustelu palauttaa köyhyyden poistamisen tärkeiden
asioiden listalle yhteiskunnassamme. Itseäni puhutteli
eniten vahva toimijuus tilanteissa, joissa heitä yhteiskunnan näkökulmasta määritellään köyhiksi, avuntarpeessa
oleviksi ja huono-osaisiksi. Pärjäämmekö liikaakin itseksemme ja omillamme?
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