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Miksi kirjoitimme kirjan? 

• Uusliberalismi, taloudellisen ajattelun ohjaama 
suoritekulttuuri ja määrätty lastensuojelun malli ovat 
puristaneet ulos humaanin sosiaalityön mahdollisuudet

• Ehdollinen sosiaalinen suojelu lisääntyvän eriarvoisuuden 
kontekstissa

• Interventiokieli hallitsee sen sijaan että puhuttaisiin avusta ja 
tuesta 

• Lisääntyvä fokus lapseen yksilönä sen sijaan että lapsi 
nähtäisiin suhdeolentona 

• Riskin ja vastuun diskurssien sukupuolistavat seuraukset 



Huolenpidon etiikka 

• Kirjan kirjoittamiseen vaikuttanut keskustelu hoivan etiikasta, 
jota on käyty osana  laajempaa suhdeperustaista hyvinvointia 
koskevaa keskustelua (relational welfare) 

• Hoivan etiikka vaikuttanut meihin koska siinä ajatus 
keskinäisestä riippuvuudestamme, haavoittuvuudestamme 
sekä kyvystämme sekä hoivata että ottaa vastaan hoivaa

• Hoivan etiikka tarjoaa vaihtoehtoja sellaiselle etiikalle, joka 
korostaa yksilöllisyyttä ja lyhytaikaisia interventioita 

• Se tarjoaa mahdollisuuden kuulla monenlaisia ääniä sekä 
asettua vastustamaan ”toiseuttamista” ja etäännyttämistä 

• Se tarjoaa mahdollisuuden ajatella uudella tavalla 
vastuustamme toinen toisiamme ja ”etäällä olevia 
muukalaisia” kohtaan    



• ”Hoiva ei ole pelkästään naisten huoli eikä 
toissijainen moraalinen kysymys, eikä se ole 
heikoimmin menestyvien työtä. Hoiva on 
keskeinen tekijä inhimillisessä elämässä. On 
korkea aika muuttaa poliittiset ja sosiaaliset 
instituutiot heijastamaan tätä” (Tronto 1993, 
180)



Huolenpidon/hoivan käsitteestä  

• Hoivaan on kohdistunut paljon kritiikkiä

• Sukupuolieron feminismi (jossa hoiva nähdään 
naisiseksi/naisten asiaksi suom. huom) on ollut sopusoinnussa 
laajempien konservatiivisten, poliittisten trendien kanssa

• Kuitenkin em. keskustelu on sekä kertonut merkittävästä 
ajattelutavan muutoksesta 1900-luvulla että osallistunut  
tämän muutoksen tuottamiseen 

• Kyseenalaistanut näkemyksen ihmisestä rationaalisena, 
abstraktina, autonomisena tiedon rakentajana 

• Monien sosiologien ja sosiaalipolitiikan tutkijoiden työ on 
tarjonnut vaihtoehtoja uusliberalistiselle etiikalle  



Huolenpidon etiikan soveltaminen 
sosiaalityössä 

• Keskeinen ajattelija Joan Orme, joka on kehittänyt 
feministisen sosiaalityön teoriaa ja kuljettanut 
huolenpitoon/hoivaan liittyvää keskustelua 
sosiaalityöhön: ”perinteinen etiikka on kuunnellut 
abstraktien moraaliperiaatteiden ääntä…feministinen 
etiikka kuuntelee useita eri ääniä…sosiaalityön tulee 
kyseenalaistaa byrokraattisia käytäntöjä, jotka 
määrittelevät ja kategorisoivat hoivaa tarvitsevat 
ihmiset yhdenmukaiseksi ryhmäksi ”(Orme 
2002,809) 



Suhdeperustainen hyvinvointi 

• Suhteet, suhteet, suhteet

• Vallitsevan hyvinvointimallin kritiikki 

• Haaste organisatorisille käytännöille

• Fokus yhteyksissä ja yhteisöissä 



Ylisukupolviset psykososiaaliset 
ongelmat 

• Mitä tarkoitamme tämän kaltaisilla ilmaisuilla?

• Mikä on psykososiaalista?

• Puhummeko tällöin elämäntarinoista, joihin 
sisältyy kipua, tuskaa ja vaille jäämistä?

• Kenen ongelmista on kyse ja miksi?

• Onko tällaisessa kielessä tilaa sen pohtimiselle, 
miten organisaatiot ovat toiminnallaan tuottavat 
perheiden ongelmallisia kehityskulkuja vai 
paikantuvatko ongelmat perheisiin? 



Jennyn tarina 

• Jenny on 22. Hänet sijoitettiin hänen ollessaan 
12, koska hänellä oli psyykkisiä ongelmia 
emotionaalisen laiminlyönnin seurauksena.

• Jenny sai lapsen ollessaan 20. Hänen vauvansa 
sijoitettiin koska Jenny oli psyykkisesti liian 
vaurioitunut toimiakseen riittävän hyvin 
vanhempana. 

• Jenny kysyy ”Miksi en saanut apua psyykkisiin 
ongelmiini?”

• Kenen ongelmasta on kyse?
• Järjestelmän? Moraalin? 



Systeemin vai moraalin 
epäonnistumisia? 

• Englannissa laki ei velvoita tukemaan sijoitetun 
lapsen äitiä tai isää

• Yhä enemmän evidenssiä äideistä, jotka menettävät 
lapsensa yksi toisensa jälkeen, sekä siitä, että monet 
äideistä ovat itsekin olleet sijoitettuina 

• ”Mutta jos otamme lapsen luonnollisesta 
perheestään, emmekä ole yhteiskuntana 
huolehtineet tehokkaasta tuesta, jonka avulla 
vanhempi ja lapsi voivat pysyä yhdessä..Petämme 
yhteiskunnan. Petämme ihmiset.” (Ammattilainen)   



Adoptionarratiivit

• Adoptio syntyi The Founding Hospitalissa
(https://en.wikipedia.org/wiki/Foundling_Hospital)  
1700-luvulla (Boorman,2015) 

• Köyhien naisten lasten ottaminen laitokseen nähtiin 
hyväntekeväisyytenä, kuten myös lasten nimien 
muuttaminen ja sisarusten erottaminen toisistaan 

• Jotkut äidit menettivät useampia kuin yhden lapsen 
ja sisaruksille ei kerrottu sukulaisuussuhteista 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundling_Hospital


Mutta nyt kaikki on tietenkin toisin 

• Ei, valitettavasti ei ole 

• Aikuiset adoptoidut kertovat identiteetin, 
rodun, luokan, valinnanvapauden ja tiedon 
menettämisestä 

• Jatkamme samaa polkua 



Lasten ja nuorten kuunteleminen 

• Suhteet ovat punainen lanka

• Luottamus, luotettavuus, ystävällisyys 

• Rakennetaan järjestelmiä, jotka kunnioittavat 
ja korjaavat, eivätkä revi rikki  



Joten miltä humaani 
organisaatio näyttäisi? 

• Ellan tarina (Hilary Cottamin televisioesiintyminen 
syyskuussa 2015)  

Ellan rinnalla kulkeminen 
Resurssien antaminen Ellalle 
Ellalle mahdollisuus valita työntekijä 

http://www.ted.com/talks/hilary_cottam_social_services
_are_broken_how_we_can_fix_them

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_Cottam) 

http://www.ted.com/talks/hilary_cottam_social_services_are_broken_how_we_can_fix_them
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_Cottam

