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1 JOHDANTO 

Resurssien vähentäminen on myös Suomessa johtamassa siihen, että sosiaalityöntekijöiden 

omassa työssään tarvitsemat yhteiskunnalliset rakenteet ovat syrjäytyneimpien osalta 

heikentyneet, mikä tekee sosiaalihuollon ammattilaisista helposti onttojen ja katteettomien 

lupausten antajia (ks. Koskiaho 2008; Eräsaari 2011). Sosiaalityössä onkin tapana puhua 

yksilöistä ja erilaisista asiakkaan henkilökohtaisen position parantamisista, kuten 

voimaannuttamisesta, valtaistamisesta ja erilaisista vuorovaikutuksen tekniikoista, joiden avulla 

asiakas emansipoituisi ja voimaantuisi omista vaikutusmahdollisuuksistaan (Heinonen 1984, 

180–182; Karvinen-Niinikoski 2010, 257). Näissä yksilöä painottavissa ideaalityypeissä on 

kuitenkin se vaara, että väärä tai alhainen koulutus- tai tulotaso, sosiaalisten suhteiden ja 

verkostojen puute tai muu koettu sosiaalisen, kulttuurisen tai taloudellisen pääoman puute pitää 

yksilön helposti vain omaa syrjäytymistään edistävässä oravanpyörässä, jossa optimistisia 

vaikutusmahdollisuuksia täyteen pumpattu henkilö kykenee syyttämään rakenteellisista syistä 

johtuvista epäonnistumisista vain omaa huonouttaan (Karvinen-Niinikoski 2010, 253, 255–256; 

Saari 2015; Mullaly 1997; Kotkas 2009; Bauman 2003).  

Näillä käytänteillä luodaankin vain kahden kerroksen kansalaisuutta. Metaforana voidaan käyttää 

tietokonetta, jonka hardware on rikki, jolloin siinä ei hienompikaan softa toimi. Olisiko tällöin 

uusien softien eli yksilöä painottavien ohjelmien muokkaamisen sijaan hedelmällisempää 

kääntää katse itse koneeseen eli struktuuriin? Puhutaankin rakenteellisesta sosiaalityöstä, jonka 

kriittisen työorientaation avulla pyritään muuttamaan esimerkiksi syrjäytymisen taustalla olevia 

eriarvoistavia rakenteita(ks. Mullally 2007; Pohjola 2014).  Tämän katsotaan olevan osa 

sosiaalityön yhteiskunnallista tehtävää, vaikka käytännössä painotus on edelleen asiakas- ja 

yksilötyössä (Kairala, Lähteinen & Tiitinen 2012, 38−39). Sosiaalityön rakenteellisuuden 

mahdollisuudet ovatkin vielä käytännössä sosiaalityön "musta laatikko", joka tulisi 

mahdollisimman pian jo uuden sosiaalihuoltolainkin (2014/1301) takia avata (ks. Baltzar 2013). 

Tämä on tärkeää siksi, että olemme lipumassa kohti todellisuutta, jossa status- ja sosiaaliset erot 

uhkaavat vakioitua ja jossa veroparatiisien käyttö, harmaa talous, eriarvoistuminen sekä tuloerot 

ovat kasvussa (Oxfam 2014; Ylönen, Kohonen, Nahi, Nokelainen & Uljainen 2010; Siisiäinen 

2014). Sen taustalla on uusliberalistinen, taloudelliseen voittoon tähtäävä uusvanha talouden 

ideologia, jota myös oma hallituksemme ajaa uskonnollisella vimmalla eteenpäin (ks. Harvey 

2008; Patomäki 2007). Kilpailukykypaketin nimissä tapahtuva hyvinvointiyhteiskuntamme 

alasajo muokkaa myös koko kansakuntamme identiteettiä (ks. Julkunen 1998). Samalla 
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tieteellinen tieto, tieteentekijöiden asema ja totuus kyseenalaistetaan: valtiovarainministeri 

Aleksander Stubb puhuu hallitusohjelman esittelytilaisuudessa alentavaan sävyyn professoreiden 

liian pitkistä lomista (HS 27.5.2015), ja pääministeri Juha Sipilä tämän jälkeen kaiken maailman 

dosenteista (A-studio 2.12.2015; HS 13.12.2015). Tämän lisäksi Stubb valehtelee 

osakeomistuksia piilottavasta hallintarekisteristä (HS 28.11.2015) ja Sipilä tunteikkaassa, 

televisiosta suorana tulleessa puheessaan koko Suomen valtion velkaantumistahdista ja EU:n 

mahdollisesta interventiosta (YLE 16.9.2015; Kauppalehti 21.9.2015; HS 16.9.2015).  

Disinformaatiolla ja jatkuvilla puheilla "yhteisistä talkoista" yritetään vedota kansakunnan 

kuvitteellisen yhteisön ideologisiin perusrakenteisiin, jossa talouden arvoista, kuten 

kilpailukyvystä, tehostamisista ja sopeuttamisista, on tullut lippuihin ja kansallislauluihin 

verrattavaa, eriarvoistavaa yhteisöllisyyttä tukevaa mallistoa (ks. Andersson 2007; Patomäki 

2007; Bauman 2003; HS 28.5.2015). Tavoitteena on näiden valtaan kiinnittyvien tekniikoiden 

avulla saada ihmiset ruotuun, toimimaan yhden valikoidun ja aatteellisen totuuden puolesta 

(Koskiaho 2008, 16), peittäen näkyvistään sen, että kyse on pohjimmiltaan ideologisesta 

valinnasta, jonka tarkoituksena on siirtää varoja ja resursseja julkiselta puolelta yksityisille 

toimijoille (Dominelli 2014, 80; Harvey 2008). Siksi hyvinvointivaltiota, tasa-arvoa ja 

keskinäistä luottamusta puolustava rakenteellinen sosiaalityö on aiheena tärkeämpi kuin 

koskaan; demokratia tarvitsee toimiakseen vastakkaisia voimia ja kanavia, joiden kautta myös 

toisenlaista viestiä voitaisiin tuoda esille (ks. Pohjola 2014; Mullaly 2007). 

Käsillä oleva käytäntötutkimus on osa tätä kriittistä viestintää. Sen laadullisen tutkimusotteen 

avulla pyritään selvittämään sitä, miten aikuistyön sosiaalityöntekijät ymmärtävät rakenteellisen 

sosiaalityön käsitteen ja miten rakenteellisuus heidän työssään ilmenee. Tämän lisäksi tutkitaan 

sitä, minkä tekijöiden sosiaalityöntekijät kokevat vaikuttavan rakenteellisen työn tekemiseen. 

Tutkimusaineisto koostuu viiden aikuisten (yli 25v.) ja viiden nuorten aikuisten (18–24v.) 

sosiaalisen ja taloudellisen tuen sosiaalityöntekijän teemahaastatteluista, ja vastauksia 

tutkimuskysymyksiin etsitään aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Työn teoriaosuudessa 

käsitellään rakenteellisen sosiaalityön käsitteen muovautumista, sen teoriapohjaa ja nykyistä 

käytäntöä hyvinvointivaltion muutoksen näkökulmasta. Lopuksi pohditaan tutkimustuloksia 

suhteessa käsiteltyyn teoriaan. 
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2 RAKENTEELLINEN SOSIAALITYÖ 

Hyvinvointivaltioiden kriisiytyminen on nostanut tarvetta rakenteellisen sosiaalityön 

kehittämiselle, sillä niihin kuulunut tasa-arvon ideaali on väistymässä, eriarvoistuminen 

nousussa, ja markkinaperusteiset arvot kasvussa (Pohjola 2014, 10, 14; Mullaly 1997; Julkunen 

1998). Myös sosiaalityölle suunnatut rahahanat ovat tiukentuneet, mikä yhdessä 

yhteisöverotuksellisten muutosten kanssa on 1990-luvun alun lamasta alkaen johtanut kuntien 

eriarvoistumisen kasvuun sekä kasvavaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämiseen 

(Matthies 2014, 3–4; Koskiaho 2008, 10, 12–13). Rakenteellisemmat lähestymistavat alkoivat 

näiden muutosten seurauksena kehittyä esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Kanadassa, USA:ssa ja 

Australiassa 1960–1980-lukujen välillä (Pohjola 2014, 22–23).  Taustalla oli kritiikki 

yksilökohtaista sosiaalityötä kohtaan sekä havainnot siitä, että hyvinvointi ja valta ovat 

yhteiskunnissa jakautuneet epätasa-arvoisesti. Rakenteellisemman otteen avulla kyettiin 

näkemään, että riittämättömyyden ylläpitäminen on yhteiskunnallinen moraalinen valinta, johon 

vaikuttaa poliittinen tahto (ks. Carniol 1992). Se pyrki kyseenalaistamaan vallitsevan moraalisen, 

kulttuurisen ja poliittisen hegemonian eli ajatuksen asioiden luonnollisesta tilasta, kiinnittäen 

huomioita rakenteellisten epäkohtien moninaisiin konteksteihin (Hicks & Murray 2012, 88, 91–

92). 

Nämä huomiot eivät kuitenkaan poistaneet sosiaalityön yksilökohtaisuutta, minkä takia myös 

suomalaisesta modernista sosiaalityöstä puhutaan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinteenä 

(Carniol 1992, 8; Toikko 2005). Myös täällä alettiin kuitenkin käydä aiheesta vilkasta 

keskustelua jo 1980-luvulla, keskittyen sosiaalisten ongelmien hyvinvointia kuormittaviin 

tekijöihin sekä niiden ennaltaehkäisyyn. Rakenteellinen sosiaalityö nähtiin ulospäin 

vaikuttavana, tietoon perustuvana kunnallispolitiikkana, jota tehdään pääasiassa hallinnollisin 

keinoin. (Koskinen 2003, 223–224; Heinonen 2014.) Rakenteellisesta sosiaalityöstä alettiin 

tehdä yhteiskunnallista vaikuttajaa, joka hyödyntäisi asiantuntijuuttaan erityisesti kaupunkien ja 

kuntien kehittäjänä. Tässä keskeisinä työvälineinä nähtiin tiedontuotanto, raportointi, 

sidosryhmäyhteistyö ja sosiaaliohjaus. (Heinonen 2014, 39–40; Koskinen 2003, 223.) Sosiaalityö 

hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 -toimenpideohjelmassa muotoiltiin tämä siten, että 

yksilökohtaisen työn rinnalla tulisi vahvistaa ja kehittää yhteisöllisyyttä ja rakenteellisuutta. Näin 

tuotaisiin esille sosiaalityön marginaaliin juuttuneita reuna-alueita, jotka kuuluvatkin sosiaalityön 

ytimeen. (Karjalainen & Sarvimäki 2005, 48–49.) Raunion (2003, 67–68) mukaan into olikin 

1980-luvulla kova, mutta aikaansaannokset eivät niinkään, vaikka sosiaalihuoltolaissa (SHL 

1982/710) oli kuntia velvoitettu rakenteellisempiin, sosiaalisia epäkohtia poistaviin tehtäviin. 
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Koskisen (2003, 224–225) mukaan laki kyllä edesauttoi käsitteen juurruttamista mutta ei 

kyennyt saamaan sitä käytäntöön, mihin saattoi olla syynä joko se, että rakenteellisuuteen ei ollut 

resursseja, tai se, ettei yksinkertaisesti tiedetty, miten sitä tehtäisiin.  

Olemme siis jälleen tilanteessa, jossa uusi sosiaalihuoltolaki (2014/1301) velvoittaa 

sosiaalityöntekijöitä rakenteellisempaan työotteeseen. Rakenteellisuus ilmenee siinä seuraavasti: 

sillä edistetään sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymistä sekä 

sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (7.1 

§). Tämä asiantuntijuus on tietoa asiakkaiden tarpeista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä 

sosiaalipalveluiden ja sosiaalihuollon vaikutuksista (7.2 § 1 kohta). Se on tavoitteellisuutta ja 

toimenpide-ehdotuksia sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevistä toimista (7.2 § 2 kohta), jotka 

tulisi liittää osaksi kunnan ja muiden toimijoiden palvelu- ja tukivalikoimien suunnittelua ja 

yhteistyötä (7.2 § 3 kohta). Baltzarin (2013, 73–74) mukaan nämä velvoitteet eivät kuitenkaan 

edelleenkään näy käytännön tasoilla, sillä rakenteelliseen näkökulmaan kaivattaisiin lisää tietoa, 

malleja ja resursseja. Rakenteellisuus nähdään sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta 

tiedostamattomana osana käytännön työtä, esimerkiksi toimijoiden välisenä yhteistyönä, tiedon 

tuottamisena, palveluihin vaikuttamisena ja asiakkaiden ohjaamisina (mts. 73–74).  

Ratkaisu tähän käytännön pulmaan voisikin olla rakenteellisen sosiaalityön käsitteen 

ymmärryksen laajeneminen, jolloin se voisi Pohjolan (2014, 17–19; 2011, 215–220) mukaan 

ilmetä esimerkiksi erilaisina työotteina ja holistisena, yksilöllisen ja yhteiskunnallisen 

yhdistävänä, ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävänä ja myös kulttuurisia 

konventioita haastavana muutostyönä, jonka asema vähäosaisten auttajana olisi aina vallitseviin 

olosuhteisiin nähden kriittinen. Sosiaalityöllä olisi tässä muutostyössä neljä funktiota: 1) tietotyö, 

joka on tiedon tuottamista, sen välittämistä ja epäkohtien osoittamista; 2) strateginen työ, jolla 

edistetään sosiaalisempaa yhteiskuntapolitiikkaa ja pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön; 3) 

inkluusiotyö, jossa kiinnitetään huomiota kansalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä 4) 

oikeudenmukaisuustyö, jolla tarkoitetaan kansalaisten oikeuksien edistämistä ja tasa-arvoa (mts. 

17–19, 215–220). Rakenteellinen sosiaalityö voitaisiinkin Eskolan (2003, 28–30)  tapaan nähdä 

osana yksilökohtaista ja julkista sosiaalipoliittista toimintaa, joka on yksilökohtaisten ongelmien 

lisäksi sidoksissa myös laajempien yhteiskunnallisten tekijöiden kanssa, ottaen tasapuolisesti 

huomioon asiakkaiden kaikki tarpeet. 
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2.1 Teoreettisia näkökulmia 

Rakenteellinen sosiaalityö voidaan paikantaa kriittisiin teoriaperinteisiin, jotka näkevät 

rakenteellisuuden erilaisten institutionaalisten ja yksilöä sortavien valtasuhteiden kautta (Pohjola 

2014, 21–22). Ne näkevät esimerkiksi nykyisen yhteiskunnallisen järjestyksen, kuten 

patriarkaalisen kapitalismin, rasismin, heteroseksuaalisuuden tai kolonialismin, osana tätä sortoa 

tuottavaa sosiaalista järjestystä, jota tulisi uudistaa kohti vapautta, tasa-arvoa, itsemääräämistä ja 

osallistuvuutta (Hick & Murray 2012, 86; Carniol 1992). Siksi näille teoriaperinteille tulisi 

Pohjolan (2014, 23) mukaan olla keskeisintä se, miten näitä muutokseen tähtääviä kriittisiä 

mahdollisuuksia edistetään.  Rakenteellisen sosiaalityön ideoita voidaan löytää niin kriittisestä ja 

radikaalista teoriasta, sorron vastaisesta sosiaalityöstä, rakenteellisesta ja rakentavasta työstä, 

ekologisesta sosiaalityöstä, yhdyskunta- ja yhteisötyöstä kuin myös postmodernista, 

marxistisesta ja feministisestä teoriasta (Pohjola 2014, 21–22; Hicks & Murray 2012, 86). 

Suomalaiselle keskustelulle on ollut ominaisempaa yhdyskuntatyön korostaminen, kun 

kansainvälisessä keskustelussa painotus on ollut kriittisessä sosiaalityössä (ks. Muotka 2013).  

Rakenteellinen sosiaalityö onkin Pohjolan (2014, 22–23) mukaan osa kriittistä ja progressiivista, 

vuorovaikutusta tutkivaa sosiaalityötä, joka pyrkii huomioimaan erilaiset rakenteelliset ja 

yksilölliset, epätasa-arvoistavat poliittis-taloudelliset sosiaaliset suhteet ja näiden välisen 

vuorovaikutuksen, ottaen huomioon sen synnyttämät poststrukturalistiset rakenteet. Sillä on 

Hicksin ja Murrayn (2012, 87) mukaan tässä kaksi tavoitetta: ensinnäkin lievittää sorron 

aikaansaamia yksilöllisiä oireita, pyrkien samalla kuitenkin muuttamaan niitä. Carniol (1992, 4–

5) jakaa nämä rakenteet kahteen kategoriaan. Ensimmäisen muodostavat primaarit ja syrjivät 

rakenteet, kuten seksismi, patriarkaalisuus, rasismi ja toimintakykyyn liittyvä syrjintä, ja toisen 

taas sekundaariset, neutraaleiksi oletetut edellisiä ylläpitävät tekijät, kuten perhe, 

persoonallisuus, media, hallitus tai koulutus. Käytännössä ne muodostavat laajoja yksilöllisiä 

toimintamahdollisuuksien avaruuksia mittaavia punoksia, tuoden sosiaalityölle kantaa ottavan 

rakenteellisen haasteen. (Mts. 4–5.)  

Näiden haasteiden edessä on aina tehtävä valinta: voidaan valita konventionaalisen ja sopeutuvan 

tai kriittisen ja haastavan lähestymistavan välillä, jolloin vastaan saattavat tulla myös 

institutionaaliset tekijät, kuten yhteiskunnan vallitsevat arvot, lait ja säännöt (Pohjola 2014, 25–

26).  Mullalyn (2007, 245, 247) mukaan rakenteellinen sosiaalityö tarkoittaa juuri kriittistä tapaa. 

Hän kuvaa yhteiskunnan rakenteellisuutta siltamallin avulla seuraavasti: siltaa ylläpitävät ja 

kannattelevat sen alla olevat rakenteet, jotka ovat yhteiskunnan vallitsevat ideologiat, arvot ja 
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uskomusjärjestelmät. Siitä lähtevät pilarit ovat tältä valtansa ja legitimaationsa saavat sosiaaliset 

instituutiot, ja kansirakennelman muodostavat näiltä edellisiltä taas oikeutuksensa saavat 

sosiaaliset suhteet, jotka muokkautuvat yhteiskunnissa erilaisiksi sen mukaan, minkälaisia arvoja 

missäkin suositaan. (Mts. 245, 247.) Näiden kautta havaitaan se, että sosiaalisilla ja 

henkilökohtaisilla tekijöillä on aina myös poliittinen ja rakenteellinen perustansa, joita ei voi 

jättää toiminnassa huomiotta.  

Rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuuksia voidaan tarkastella myös erilaisten toiminnallisten 

mallien kautta. Rakenteellisen sosiaalityöryhmän (1985, 9–10)  mallissa rakenteellisuus kuvataan 

kolmen toimijakokonaisuuden eli asiantuntijaroolin, vaikuttamistoiminnan ja kunnallisen 

sosiaalipolitiikan kautta. Siinä asiantuntijuus tulee asiakkaiden arkisista ongelmista, jotka on 

tarkoitus saada vaikuttamistoiminnan avulla myös suunnittelu- ja päätöksentekotasolle, jossa 

kunnallinen sosiaalipolitiikka on tämän toteutusta ja läpäisyä kaikissa päättävissä elimissä (mts. 

9–10). Toisen, Viirkorven (1990, 20–21) tekemän mallin mukaan sosiaalityöntekijän tehtävänä 

olisi poimia tietoja asiakkaiden sosiaalisista ongelmista ja välittää tämä tieto viranomaisille ja 

päättäjille. Prosessi etenee seuraavanlaisesti: asiakastyö tuottaa havaintoja, joita työstetään ja 

joista pyritään löytämään yhteyksiä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, mikä on samalla 

vaikuttamistoimintaa hallinnosta ulospäin. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä sosiaalisen 

asiantuntijana välittää tämän tiedon julkisuuteen ja päätöksentekijöille. Tarkoituksena olisi 

edistää sosiaalisia oikeuksia eri tahojen toiminnoissa ja aktivoida asiakkaita toimimaan myös 

itse. Muotka (2013, 69) esittelee pro gradu -työssään näistä edellisistä synteesin, johon hän 

yhdistää lisäksi myös Mullalyn (2007) teoreettisemman rakenteellisen mallin (ks. kuvio 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Rakenteellisen sosiaalityön malli (Muotka 2013). 
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2.2 Rakenteellinen sosiaalityö käytännössä 

Julkisen toiminnan vaikuttavuudessa ei ole kyse vain tiedon tuottamasta objektiivisen 

rationaalisuuden mukaisesta toiminnasta vaan myös vallasta, arvoista ja perinteistä, jolloin 

haluttu muutokseen johtava tieto on kytkettävä myös poliittiseen keskusteluun (Hussi 2005, 65; 

Pohjola 2011, 216). Mullaly (1997, 163) muotoilee tämän siten, että myös sosiaalityön 

toimintaedellytykset ovat osa poliittista taistelua (mts. 163), jota estävät kuitenkin sosiaalityön 

kaksoissidonnaisuuden lisäksi nykyisen vallan teknologiat, jotka hiljentävät julkista sektoria 

tehokkaasti niin, ettei sen kehittämisestä enää puhuta. Sen toimintamahdollisuuksia rajoitetaan 

siirtämällä palveluita siltä pois, ja sitä yritetään kommunikaation keinoin manipuloida mukaan 

yhteisiin talkoisiin (Koskiaho 2008, 16–17; Mullaly 1997). Muutoksen taustalla olevat ideologiat 

pyritään häivyttämään, mikä näkyy siinä, että uusliberalismi ja uusi julkisjohtaminen pyritään 

aktiivisesti pitämään poissa julkisista diskursseista (Eräsaari 2011, 11; Kosonen 2009, 88). 

Muuttuva ja kahlitseva toimintaympäristö tuokin sosiaalityön vaikuttavuudelle haasteen. Mikä 

on sen kehitys maailmassa, jossa sosiaalinen järjestys on uusiutumassa, yhtenäiskulttuurit 

murtumassa ja ajatus "meistä" muovautumassa uudelleen? Toisin sanoen: miten säilyä hengissä 

moraalisesti ja vaikuttaa samalla poliittisesti? (Satka 2011, 5.) Seuraavassa esitellään näitä 

varteenotettavia työvälineitä neljä: tietotyöhön liittyvä sosiaalinen raportointi, holistisempaa 

yhteiskuntajärjestystä ajava ekososiaalinen sosiaalityö, inkluusiota painottava, alueellinen ja 

vuorovaikutuksellinen yhdyskunta- ja yhteisösosiaalityö sekä poliittiseen, strategiseen 

vaikuttavuuteen tähtäävä mediatyö. 

2.2.1 Sosiaalinen raportointi 

Yksi rakenteellisen sosiaalityön työvälineistä on sosiaalinen raportointi, joka on menetelmä 

asiakastyöstä kumpuavan tiedon prosessointiin, muokkaamiseen ja hyödyntämiseen (ks. Hussi 

2005; Hussi 2003). Raportoinnin tarve on kirjattu eri lakeihin, kuten uuteen sosiaalihuoltolakiin 

(7§), kuntalakiin (1§) ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (20§) (Hussi 2003,7). Se 

on läheisessä suhteessa sosiaalityön selontekovelvollisuuteen, joka Juhilan (2009, 296–297) 

mukaan on aina kuulunut sosiaalityöhön mutta on nyt uuden julkisjohtamisen myötä noussut 

suurempaan rooliin. Selontekovelvollisuus on epäsymmetristä tiedon tuottamista, jossa toisella 

osapuolella on tiedon tuottamisen vastuu ja toisella taas tämän tiedon saamisen oikeus. Tähän 

liittyy yleensä myös tiedollinen tarve, joka ohjaa tiedon tuotantoa. (Mts. 296–297.)  Sosiaalisen 

raportoinnin tiedollinen tarve tulee asiakaskunnasta, ja tavoitteena on heidän positionsa 
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parantaminen palveluiden ja yhteistyöverkostojen kehittämisen kautta (ks. Hussi 2005; Hussi 

2003). 

Sosiaalisen raportoinnin kehittyminen tarjoaakin vaihtoehdon sosiaalityölle liian yksinkertaisia 

selitysmalleja tarjoaville tilastollisille indikaattoreille, jotka eivät kykene kuvaamaan 

kontekstisidonnaista kompleksisuutta. Toki ne tarjoavat yleistettävää tietoa erilaisten ilmiöiden 

laajuudesta ja niiden yleisyydestä, mutta eivät luo ymmärrystä niiden takana olevista tekijöistä. 

(Hussi 2005, 8, 10–11; Hussi 2003; Pohjola 2012; Webb 2002.) Työkaluina voivat toimia 

normaalin lehtikirjoittelun lisäksi esimerkiksi Stakesin kehittämät dialogiset työkalut 

(asuinalueiden huolitiedon tuottaminen) sekä Bikva-malli (palautetiedon läpikulkeutuminen), 

joilla pyritään hyödyntämään myös organisaatiotasolla asiakastiedon tuottamaa kokemusta. 

Prosessi alkaa tiedonkeruuna esimerkiksi Huomis-barometrin avoimen, luovan ja 

ratkaisukeskeisen, hiljaista tietoa sekä uusia ilmiöitä kartoittavan huoli- ja voimavarakyselyn 

avulla, joka voi kohdistua asiakkaiden lisäksi myös työn käytänteisiin. Tämän jälkeen tietoa 

työstetään työryhmässä, jonka jälkeen seuraa fokuskeskustelu, jossa barometrin aihepiirien 

perusteella mukaan kutsuttujen, asiaan vaikuttavien tahojen näkökulmien ja asiantuntijatietojen 

yhdistäminen tuottaa myös uutta tietoa, jonka lopullista implementointia seurataan ja arvioidaan. 

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, ettei itse tieto kerro mitään siitä, miten sen avulla 

määritellään voimaan tulevia totuuksia. (Hussi 2005 8, 12–14, 16; Hussi 2003, 6, 26–35.)  

2.2.2 Ekososiaalinen sosiaalityö 

Toinen rakenteellisen sosiaalityön työkalu on kestävään yhteiskuntasopimukseen tähtäävä 

ekososiaalinen sosiaalityö. Se on Matthiesin ja Närhen (2014, 91, 94) mukaan sateenvarjokäsite, 

joka tutkii luonnon, elinympäristön ja talouden rakenteiden välisiä suhteita ja niiden vaikutusta 

sosiaalisiin ongelmiin, ihmisten hyvinvointiin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Sen 

taustalla on ajatus siitä, ettei sosiaalityö ole kyennyt ottamaan vajavaisessa kontekstissaan 

huomioon köyhyyden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden taustalla olevia lokaaleja ja 

globaaleja ympäristöongelmia (mts. 91, 94). Närhen (2014, 14–15) mukaan ekososiaalisen 

sosiaalityön teorian voi jakaa ekokriittiseen tai systeemiteoreettiseen perinteeseen. Ekokriittisellä 

perinteellä on juurensa modernin teollisen yhteiskunnan ekologisessa kriisissä, ja sen tavoitteena 

on tuottaa sosiaalisen ja ekologisen yhdistävä, kestävä tapa tehdä sosiaalityötä (mts. 14–15). Se 

pyrkii kyseenalaistamaan länsimaiden jatkuvan kasvun paradigman ja jo 1700-luvulta peräisin 

olevan talouden toimintaa ohjaavan voittomotiivin, joka perustuu pääasiassa ihmisen ja luonnon 
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kasvavaan hyväksikäyttöön. Näin sosiaalinen kysymys laajentuu myös ekososiaaliseksi 

kysymykseksi. (Matthies & Närhi 2014, 92; Polanyi 2007.) 

Systeemiteoreettinen tapa vaikutti sosiaalityössä jo 1970-luvulla. Se pyrki biologisten 

organismien ja yhteiskuntien toiminnan analogioiden avulla tuomaan esille eri osien välisiä 

riippuvuuksia, korostaen ympäristön roolia hyvinvoinnin keskeisimpänä tuottajana sekä 

systeemistä ajattelua interventioissa. (Närhi 2004, 15; Matthies & Närhi 2014, 92.) Modernin 

ympäristötietoisuuden synty, ympäristöliikkeiden suosion kasvu sekä ympäristösosiologiset 

teoriat, kuten Ulrich Beckin (1992) riskiyhteiskuntaa koskevat kysymyksenasettelut, voimistivat 

1980-luvulla myös sosiaalityön ekologista keskustelua. 2000-luvulla tämä keskustelu on 

kuitenkin painottunut ekokriittiseen suuntaan, vaikka pyrkimystä on myös 

systeemiteoreettisempaan näkemykseen (Matthies & Närhi 2014, 93). Haila (2013, 262) 

kiteyttää, että ekososiaalisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää yhteiskunnan ja luonnon 

yhteisiä dynaamisia piirteitä, sisältäen ajatuksen luonnon läpikäyvästä läsnäolosta kaikissa 

yhteiskunnallisissa toimissa, vaikutussuhteissa ja prosesseissa.  Tämän läsnäolon hyväksyminen 

vaatisi Massan (2013, 106–108) mukaan kuitenkin siirtymistä nykyisestä, antroposentrisestä ja 

luonnonvaroja haaskaavasta kehityksestä ekosentriseen, luonnontilaisen ympäristön arvon 

tunnustavaan paradigmaan, jossa loismaisen käyttäytymisen sijaan tunnustettaisiin ihmisen 

symbioottinen luontosuhde (mts. 106–108).  

2.2.3 Yhteisö- ja yhdyskuntatyö 

Yksi rakenteellisemman työotteen välineistä on empowerment-tradition setlementtityöstä sekä 

Jane Addamsin ajatuksista ponnistava yhdyskuntatyö, jonka aatteellisia lähtökohtia voidaan 

Suomessa paikallistaa 1960-luvun loppuun. Ne johtivat 1970- ja 1980-luvuilla käytännön 

hankkeisiin, joiden työmenetelmille oli yhteistä aikuiskoulutuksen tukeminen ja 

harrastustoiminnan ohjaus sekä ihmisten yhteisöllisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien 

lisääminen erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. (Juhila 2006, 20; Roivainen 2004, 32–33, 39.) 

Yhdyskuntatyö oli vastaus 1970-luvun suurten rakennemuutosten, kuten kaupungistumisen ja 

teollistumisen, aiheuttamaan yhteisöjen koheesion heikentymiseen ja elämäntapojen 

privatisoitumiseen, ja sen tarkoituksena oli parantaa erityisesti sorrettujen ryhmien asemaa 

(Heinonen 1984, 202–205; Kortteinen 1982; Roivainen 2004).   

Sen rinnalle tuli vähitellen myös alueellinen ja rakenteellinen työ, josta 2000-luvulla alettiin 

puhua yhteisösosiaalityönä. Se pyrki ottamaan huomioon kaikki henkilön elämään ja 

hyvinvointiin vaikuttavat, monimutkaisetkin yhteisöverkostot. (Juhila 2006, 20, 28, 93–94.) 
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Koskisen (2003, 229) mukaan yhteisösosiaalityössä kaikki sosiaaliset yksiköt nähdäänkin aina 

osana laajempia verkostoja ja yhteisöjä, jolloin asiantuntijuus on niiden tukea ja kehittämistä. 

Myös täysvaltaisen kansalaisuuden kokemusta vahvistetaan ja kumppanuutta haetaan kolmannen 

sektorin ja erilaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa (mts. 229). Tämän kaltaiseen 

yhteisöllisyyteen liittyy usein ajatus utopiasta, jonka mukaan yhteisöt ja yhteisöllisyys olisivat 

luonnostaan hyviä ja tavoittelemisen arvoisia, vaikka ne voivat olla myös meihin ja muihin 

jakavia ja poissulkevia sosiaalisia organismeja, joita tuotetaan ja pidetään yllä erilaisissa 

sosiaalisissa käytännöissä. Tämän takia tulisi keskittyä myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 

joka yhteisötyön suuntauksissa onkin toinen sosiologisen tutkimuksen aiheista. (Roivainen 2004, 

8–12.) 

Sosiaalinen vuorovaikutus kykeneekin luomaan ympärillemme rakenteita, joilla on 

tulkintakehikoiden ja keskinäisen kunnioituksen aikaansaama moraali, yhteisesti jaettavat normit 

sekä tietty järjestys (Giddens 2006, 130–131). Mönkkösen (2007, 15) mukaan tämä koskee myös 

ympäröiviä kulttuureja, yhteisöjä ja organisaatioita, joissa vuorovaikutus on vallankäyttöä, 

yhteistyötä sekä yhteisesti jaettuja sopimuksia ja sääntöjä, jotka vaihtelevat ajan ja paikan 

mukaan. Vallitseva yhteiskunta sekä mahdollistaa että rajoittaa toimintamahdollisuuksiamme 

aiempien tekojemme ja valintojemme mukaan. Olennaisinta ei kuitenkaan ole vain se, mitä 

teemme, vaan myös se, mihin sukupuoleen, etniseen identiteettiin, rotuun, uskontokuntaan tai 

kansalaisuuteen kuulumme. (Bauman 2003, 32−33; Roivainen 2004, 56.) Foucault (1998, 92) 

kutsuu näitä tekijöitä vapauden edellytyksiksi eli toiminta-alueensa järjestystä sisäisesti 

konstituoivien valtaan liittyvien voimasuhteiden moninaisuuksiksi, jotka esittäytyvät tietyille 

ryhmille hyvinkin epätasa-arvoisina ja sortavina (mts. 92; Hicks & Murray 2012, 88). 

Sosiaalityöntekijän tulisikin ohjata ihmisiä näiden vapauden edellytystensä kanssa ja saada 

heidät vapautumaan niin ulkoisista kuin myös sisäisistä kulttuurisiin konventioihin liittyvistä 

sorron muodoista. Tällöin näistä vapauden edellytyksistä voisi löytyä myös poliittiseen 

vaikuttamiseen tähtäävää yhteenkuuluvuutta sekä aktiivista horisontaalista vaikuttavuutta. (Ks. 

Wilkinson & Pickett 2011; Geertz 1973; Roivainen 2004; Hicks & Murray 2012, 89, 94.)  

2.2.4 Medianhallinta 

Medialla on iso rooli niin yleisen mielipiteen muodostajana kuin myös sen muokkaajana. Se 

mahdollistaa totuudellisia puolia, joita ihmiset eivät itse näe, mikä on esimerkiksi sosiaalityön 

kaltaiselle hiljaisemmalle professiolle tärkeää (Franklin & Parton 1991, 29). Medianhallinta ei 

kuitenkaan näy kuntien toiminnassa, mikä johtaa helposti sosiaalipalveluita koskeviin 
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väärinkäsityksiin (ks. Luoma-aho 2007; Syväjärvi & Kaurahalme 2010). Viestinnän puute voikin 

olla negatiivinen, huonoilla julkisilla kertomuksilla itseään ruokkiva kehä, joka estää 

tulosvastuun paineessa olevaa sosiaalityötä tekemästä rakenteellisempaa työtä (ks. Mänttäri-van 

der Kuip 2013). Se saattaa vaikuttaa myös sosiaalityölle annettuihin resursseihin ja tätä kautta 

myös työntekijän ja asiakkaan välisiin suhteisiin, mistä syystä se tulisi valjastaa palvelemaan 

Mullalyn (2007, 210–215) kuvaamia rakenteellisen sosiaalityön muutospyrkimyksiä ja saada 

näin paljastamaan yhteiskunnan syrjiviä ja eriarvoistavia rakenteita. Tällä parannettaisiin myös 

sosiaalityön yhteiskunnallista positiota (mts. 210–215). Sosiaalialan viranomaisilta 

edellytetäänkin tämän kaltaista avointa viestintää, ja tähän kutsuun tulisikin Mutkan (1998) 

kuvaileman sosiaalityön syrjäänvetäytyneisyyden ja hiljaisuuden kulttuurin sijaan vastata (ks. 

myös Tiitinen 2008).  

Sanalla media viitataan tässä Wiion (2013, 20) lailla joukkoviestinnän tutkimuksen käytännöistä 

omaksuttuun tapaa käsittää se "kamppailuna merkityksistä, joilla tuotetaan mielikuvaa 

todellisuudesta". Käytännössä tällä tarkoitetaan Habermasin (2004) tapaa ymmärtää juuri media 

julkisuuden synonyymiksi (ks. Nikunen 2003). Yhtä hyvin voidaan kuitenkin puhua myös 

siirtymisestä jälkiteolliseen informaatioaikaan, jossa hierarkkiset rakenteet muuttuvat 

verkostomaisiksi, monien informaatiovirtojen muodostamiksi yhteisöiksi, joissa entisen kaltaiset 

mediatuotannon mallit eivät ole niin relevantteja (Bruns 2009, 102). Tässä muutoksessa onkin 

huomattava, että yhteisöllisyys tapahtuu yhä enemmän verkossa. Tilastokeskuksen mukaan jopa 

68 % suomalaisista käytti internettiä monta kertaa päivässä vuonna 2015. Myös 

yhteisöpalveluiden käyttö oli kasvussa, ja 16–89 vuotiaista jopa 53 % oli seurannut vähintään 

yhtä yhteisöpalvelua. Useissa ikäsegmenteissä kasvu oli suurta edellisvuoteen verrattuna, vaikka 

nuoremman sukupolven osuus olikin kokonaisuudessaan vielä isompi. (SVT 2015, 8, 10.)  

3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

Tutkimuksen konteksti on yhdessä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston sosiaalisen ja 

taloudellisen tuen nuorten aikuisten (18–24v.) sekä yhdessä aikuisten (yli 25v.) palvelupisteessä. 

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelupisteet vastaavat suurimmasta osasta toimeentulotukeen 

liittyvää työtä. Tämän lisäksi ne vastaavat monipuolisesti asiakkaidensa työllistymisestä, 

kuntoutumisesta sekä itsenäisestä selviytymisestä.  Kaikkiaan Helsingin toimipisteissä kävi 

vuonna 2007 kuukausitasolla noin 16 000 asiakasta, mutta määrät ovat tämän jälkeen olleet 

nousussa. (Liukonen & Lukman 2007, 29.) THL:n mukaan myös toimeentulotukeen liittyvät 

reaalimenot ovat 2000-luvulla kasvaneet noin 37 prosenttia (Virtanen & Kiuru 2014, 1). 
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Tutkimuksen kontekstiksi valittiin juuri sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelupisteet, sillä ne 

ovat syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille juuri se ensimmäinen kosketus yhteiskunnan 

tarjoamiin turvaverkostoihin. Mahdolliset interventiot ja toimijuuden yhteiskunnallinen 

vahvistaminen olisikin luontaisinta tehdä juuri tällä toiminnan tasolla. Tämän takia on 

ensiarvoisen tärkeä tietää, millä tavoin sosiaalityöntekijöiden tieto ja asiantuntemus kulkeutuvat 

yhteiskunnan eri kerrostumissa rakenteellisen sosiaalityön ideaalien ja uuden sosiaalihuoltolain 

(2014/1301) mukaisesti. Lisäksi kiintoisaa on se, onko nuorten aikuisten (18–24v.) parissa 

tehtävässä sosiaalityössä ja sen ajatuksissa rakenteellisesta sosiaalityöstä mitään eroa verrattuna 

aikuisten (yli 25v.) parissa tehtävään sosiaalityöhön. 

3.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Rakenteellisen sosiaalityön ongelmana on ollut usein sen tulkintaa koskeva moniulotteisuus, 

johon pyritään tutkimuksen sallimissa puitteissa ottamaan kantaa. Tutkimuksen tavoitteena onkin 

edistää sosiaalityön rakenteellisuutta luovia teorioita ja käytänteitä, edistää sen sisäisiä 

ongelmanasetteluita ja diskursseja sekä pohtia niitä keinoja, joilla sosiaalityön asiakkaiden 

arjessa vaikuttavat eriarvoistavat rakenteet tulisivat paremmin näkyviin myös toimijuutta 

laajemmilla poliittisilla tasoilla. Tämä tapahtuu kahden teemahaastattelun avulla, joiden 

kysymyksenasetteluissa pyritään hyödyntämään sosiaalityöntekijöiden omaa, sisäistä ja 

kokemuksellista ymmärrystä käsillä olevista aiheista. Tutkimuskysymykset, joihin pyritään 

saamaan vastauksia, ovat seuraavat: 

 1. Miten sosiaalityöntekijät itse käsittävät rakenteellisen sosiaalityön? 

 2. Millä tavalla sosiaalityön rakenteellisuus ilmenee sosiaalitoimistojen käytännön   

             työssä? 

 3. Mitkä tekijät vaikuttavat rakenteellisen työotteen toteutumiseen? 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus edustaa kvalitatiivista yhteiskunnallista tutkimusta, joka karkeimmillaan ymmärretään 

aineiston muodon ei-numeraaliseksi kuvaukseksi. Siinä korostetaan määrällisen sijaan 

kohdeilmiön käsitteellistä pohdintaa, johon voi soveltaa erilaisia lukutapoja. (Eskola & Suoranta 

2008, 13–15.) Aineistolähtöisen lähestymistavan perusteella aineistonkeruumenetelmäksi 

valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu ja analyysimenetelmäksi aineistolähtöinen 
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sisällönanalyysi. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että tutkimusta varten tehtiin joulukuussa 2015 

kaksi puolistrukturoitua haastattelua, joihin molempiin osallistui 5 sosiaalityöntekijää.  

Kolme haastateltavaa haastattelua kohden oli suunnitelmallinen minimi siksi, että saataisiin 

tarvittavaa dialogia aikaiseksi, ja kuusi taas maksimi siksi, että tämä dialogi olisi jollain tasolla 

tutkijan hallittavissa. Hirsjärvi ja Hurme (2004, 60–63) puhuvat tässä yhteydessä saturaatiosta, 

jonka mukaan haastateltavien määrä olisi valittava sen perusteella, mitä arvelee tutkimuksen 

lopputulosten kyllästämisen vaativan. Puolistrukturoitu teemahaastattelu toimii Hirsjärven ja 

Hurmeen (1988, 35–36, 41–42) mukaan hyvin kysyttäessä heikosti tiedostettuja tai epätavallisia, 

esimerkiksi arvoihin ja aikomuksiin liittyviä kysymyksiä. Haastattelu on puolistrukturoitu, 

mikäli sen aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta strukturoidusta haastattelusta poiketen ei 

kysymyksillä ole tarkkaa muotoa tai rakennetta. Teemat operationalisoituvat itse haastattelussa 

kysymyksin ja toimivat samalla haastattelijan muistilistana. Näiden pohjalta voi aihepiirien 

sisälle mennä niin syvälle kuin tutkimusintressit ja haastateltavien kiinnostus antavat myöten. 

(Mts. 35–36, 41–42.) Tämä määrittelemättömyys ja temaattinen vapaus olikin tutkimuksen 

kannalta tarkoituksenmukaista. Aihepiiriin liittyvät asiat eivät olleet niin vakiintuneita, että 

strukturoitujen kysymysten käyttäminen olisi ollut mielekästä. Aihetta käsiteltiin viiden ennalta 

valitun teeman kautta (ks. liite 3), jotka annettiin haastattelun alussa haastateltaville. Haastattelut 

äänitettiin kahdella digitaalisella nauhurilla. Nuorten aikuisten (18–24v.) sosiaalityöntekijöiden 

haastattelun kesto oli 1 h ja 5 min ja aikuisten (yli 25v.) sosiaalityöntekijöiden 1 h 13 min. 

Haastatteluiden jälkeen nauhoitettu aineisto litteroitiin eli purettiin tekstiksi sanatarkkuudella, 

jolloin aineistoa kertyi kaikkiaan 57 sivua. Aihesisältöjen lisäksi huomiota kiinnitettiin 

puheenvuorojen sisällä ja väleissä oleviin taukoihin, jotka esitetään litteraateissa sulkeina. 

Litteroinnin jälkeen tekstiaineisto siirrettiin Atlas.ti -ohjelmaan, jonka avulla ryhdyttiin 

sisällönanalyysin suomin välinein käsittelemään aineistoa. Sisällönanalyysia on kolmea lajia, 

aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa ja teoriasidonnaista, jotka eroavat toisistaan sen mukaan, miten 

ne suhteutuvat tutkimuksen taustalla olevaan teoriaan (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Sisällönanalyysi on menetelmänä sangen monikäyttöinen erilaisiin aineistoihin, sillä mikä 

tahansa kirjalliseen muotoon saatettu dokumentti tai myös täysin strukturoimaton materiaali voi 

toimia hyvänä aineistona. Materiaalin käsittelyvaiheet ovat yleensä seuraavat: aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, aineiston ryhmittely eli klusterointi ja lopulta aineiston abstrahointi 

eli varsinaisten teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 108, 113, 

117).  
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Aineiston pelkistämisessä eli redusoinnissa haastatteluaineiston litteraatista poistettiinkin aluksi 

kaikki tutkimuskysymyksiin nähden epäolennainen informaatio. Työvälineenä käytettiin Atlas.ti 

-tekstinkäsittelyohjelmaa, jonka avulla ryhdyttiin myös klusteroimaan eli ryhmittelemään 

puhdistettua aineistoa. Tutkittavien ilmaisuista pyrittiin etsimään joko samankaltaisuutta tai 

erilaisuutta ja muodostamaan niistä yleistävämpiä käsitteitä, joista kyettiin tekemään alaluokkia. 

Alaluokkien yhteisistä piirteistä taas muodostettiin yläluokkia ja niiden yhdistymisiä. Aineisto 

siis tiivistyi, kun yksittäiset tekijät yhdistyivät yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Joka 

askeleella analyysi eteni myös kohti laajempia teoreettisempia muotoja, joiden pääluokkia löytyi 

lopullisen abstrahoinnin eli aineiston kielellisen käsitteellistämisen seurauksena viisi: 1) 

byrokratia ja valta, 2) ammatillinen itsetunto, 3) individualismi ja raha, 4) kulttuuri ja media sekä 

5) työvälineet. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113). Näin sisällönanalyysin avulla kerätty 

aineisto järjestettiin itse johtopäätöksiä varten (Grönfors 1982,161).  

3.3 Eettiset ulottuvuudet 

Kaikessa tutkimuksessa on tärkeää paneutua tutkimukseen kuuluviin, tieteen sisäistä ohjausta 

tarkoittaviin eettisiin seikkoihin, joille on lähtökohtaisesti aina yhteistä tietosuojakysymykset. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt anonymisoidaan ja heidän 

kertomansa mahdolliset yksityiskohtaiset, heidän itsensä tai muiden henkilöiden 

tunnistettavuutta lisäävät tiedot pidetään asianmukaisesti salassa. (Ks. Kuula 2011.)  Tutkijoiden 

toimintaa ohjaa siis salassapitovelvollisuus, joka lainsäädännöstä tulevana velvoitteena estää 

tietojen käytön mihinkään muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. Tämä näkyy Kuulan (2011, 15) 

mukaan erityisesti perustuslain 16.3 §:ssä, jossa on lain keinoin turvattu tieteen vapaus, ja taas 

toisaalta 10 §:ssä, jossa jokaisen yksityiselämä, kunnia sekä kotirauha on turvattu. Tämä näkyy 

kahtalaisesti myös itse tieteen tasolla: toisaalta vaaditaan korkealaatuista tutkimustietoa 

tutkittavista kysymyksistä kuitenkin edellyttäen, että saatu tieto ei loukkaa tutkimukseen 

osallistuvien yksityisyyden suojaa (mts. 15). Tutkimuksen eettisyys tarkoittaa tietosuojan lisäksi 

hyviä käytänteitä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6–7).  

Tutkimuksessa pyrittiinkin ottamaan nämä kaikki ulottuvuudet huomioon. Tutkimussuunnitelma 

tehtiin hyvissä ajoin marraskuussa 2015 ja jo tällöin suunniteltiin sitä, kuinka tutkittavilta 

pyydettäisiin lupa itse tutkimuksen tekoon ja millä keinoin vähennettäisiin tutkimuksesta 

tutkittaville koituvia negatiivisia seurauksia. Tutkimusluvan varmistuttua toimipaikkoja 

lähestyttiin sähköpostin ja saatekirjeen (ks. liite 1) välityksellä, jossa painotettiin tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä sitä, että tutkimuksesta vetäytyminen olisi helppoa ja 
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hyväksyttävää missä vaiheessa tahansa. Kaikessa yhteydenpidossa korostettiin myös sitä, että 

tutkija olisi käytäntötutkimuksen dialogisuutta painottavan hengen mukaisesti käytettävissä 

myös erilaisiin tutkimusta avaaviin tapaamisiin, mikäli tähän ilmenee tarvetta (ks. Saurama & 

Julkunen 2009). Tutkimuseettisistä seikoista ja tutkimuksen luottamuksellisuudesta kerrottiin ja 

haastateltavilta kerättiin sähköpostilla lähetetyt suostumuslomakkeet (liite 2) itse 

haastattelutilanteessa, joten tutkija koki, että kaikki olivat ymmärtäneet tutkimusta koskevat 

eettiset seikat ja antaneet tutkimukselle suostumuksensa. Tämän jälkeen pyrittiin aineiston 

purkuvaiheessa litteroimaan sekä analyysivaiheessa analysoimaan tutkittavien henkilöiden 

sanomat sanatarkasti, täysin heidän itsensä esittämällä tavalla, ja kirjoittamaan raportti siten, että 

se esittäisi tulkintoineenkin todellista haastattelutilannetta niin hyvin kuin mahdollista. 

Litteroinnin ja työn valmistumisen jälkeen nauhoitetut aineistot tuhottiin niin erilaisilta 

nauhoituslaitteilta kuin myös tietokoneen kovalevyltä, missä se oli ollut palomuurin takana 

hyvässä suojassa.  

4 TULOKSET 

4.1 Rakenteellisen sosiaalityön käsitykset 

Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyi siihen, miten sosiaalityöntekijät itse käsittävät 

rakenteellisen sosiaalityön. Tähän ei hajanaisesta teoriapohjastakaan löydy selkeitä vastauksia, 

joten oletuksena oli, että sama näkyisi itse aineiston kautta (ks. Baltzar 2013). Mielenkiintoiseksi 

muodostuikin se, miten nuorten aikuisten (18–24v) ja aikuisten (yli 25v.) sosiaalityöntekijöiden 

näkemykset ilmenivät, miten ne erosivat toisistaan, ja missä kohdin ne taas löysivät yhteisiä 

tarttumapintoja. Rakenteellinen sosiaalityö miellettiin kollektiivisesti osaksi yhteiskunnallista 

vaikuttamista ja muutostyötä, minkä lisäksi muistettiin myös sosiaalisen raportoinnin rooli 

sosiaalihuoltolain määrittelemänä keskeisenä rakenteellisen työn toimenpiteenä. Muiden 

tekijöiden osalta näkemykset poikkesivat toisistaan, minkä takia syvennytään aluksi nuorten 

aikuisten (18–24v.) sosiaalityöntekijöiden vastauksiin, joissa alkaneesta sosiaalisesti 

raportoinnista annettiin myös positiivista palautetta, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi.   

ekaa kertaa tuntu et siihen oikeesti on panostettu ja oikeesti nä () ja meille kuitenki 

annettiin aika vapaat kädet et se kuitenki aika semmoset aika niinku ne raamit joissa 

meiän pitää liikkua () taas jos taas vertaa siihen mitä meillä aikaisemmin ollu ni ne 

on ollu semmosia hyvin niinku () hyvin strukturoituja erityiskysymyksiin liittyviä (18–

24v.) 
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Tämä puheenvuoro on sen merkityssisältöjä avattaessa sangen merkitsevä. Se kuvaa 

rakenteellisen tietotyön lisäksi osallisuutta sekä tunnetta siitä, kuinka sosiaalityöntekijöiden 

yhteiskuntaan ja sen epäkohtiin kiinnittyvää tietovarantoa voitaisiin "ekaa kertaa" hyödyntää 

dialogisemmin myös rakenteellisen sosiaalityön tarpeisiin (ks. Hussi 2003; 2005). Puheenvuoro 

kuvastaakin eräänlaista akateemisen profession lähtökohtiin kiinnittynyttä, työn arkisen 

toivottomuuden alle tukahdutettua käsitteellisen vapauden kaipuuta, jonka uusi 

emansipoituminen voisi olla merkitsevä käänne sekä rakenteellisen työn tuloksille että koko 

profession aseman parantamiselle. Se toisi sosiaalityöntekijöille myös tunnetta siitä, että joku 

välittää, sekä siitä, että profession sisällä syntyvää tietoa voitaisiin hyödyntää myös sen 

ulkopuolella. Tämä yhteiskunnan ja yksilön ja myös sosiaalityöntekijöiden ja heidän 

koulutuksensa välinen linkki tuli ilmi myös muissa nuorten puolen sosiaalityön rakenteellisuutta 

määrittelevissä puheenvuoroissa. 

mä käsitän et rakenteellinen sosiaalityö on siis () sitä yhteiskunnallista vaikuttamista 

yhteiskunnallisten ilmiöiden raportointia ja nimenomaan sitä () mikä tekee 

sosiaalityöntekijöist myös yhteiskuntatieteilijöitä (18–24v.) 

Rakenteellinen sosiaalityö kuuluisikin tästä näkökulmasta juuri sosiaalityön ytimeen (ks. 

Karjalainen & Sarvimäki 2005), ja se saattaa ainakin osittain olla syy myös sille, miksi 

sosiaalityö löytyy juuri valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Sosiaalityön tulee tässä 

epistemologisessa projektissaan kuitenkin olla alati herkkänä työnkuvan vaihtuville 

vaatimuksille, sillä sen nykyisen kaltainen yhteiskuntatieteisiin pohjautuva identiteetti saattaa 

muuttuvassa ja erikoistumista painottavassa ympäristössä olla herkillä (ks. Satka 2011). Tämä 

kävi ilmi siten, että pohdittiin sosiaalityön tulevaisuuden työorientaatiota yhä enemmän myös 

lääketieteellisemmän ja terapeuttisemman otteen kautta. Myös työn yhteiskunnallinen 

viestinnällinen aspekti nähtiin rakenteellisempaan dialogisuuteen nähden vajavaisena ja 

puutteellisena. Se nähtiin ulkoisen viestinnän sijaan juuri organisaation sisällä tapahtuvana, 

profession sisäisenä kulttuurisena ymmärryksenä. Seuraava nuorten aikuisten sosiaalityöstä esille 

tullut kommentti kuvastaa tätä hyvin.  

tähän asti () se on ollut semmosta harmaata mututietoa minkä vaan toinen 

sosiaalityöntekijä voi ymmärtää ku sosiaalityöntekijät keskustelee keskenään ne 

tietää jotain ilmiöitä ilman et niitten tarttee selittää niit taustoja toisilleen () jokainen 

varmaan tunnistaa sen (18–24v.) 

Sosiaalityö onkin elänyt aikaa, jossa se on tunnistanut ajan muuttumisen mutta ei ole itse 

kyennyt olemaan siinä poliittisesti mukana. Se on sen sijaan muodostanut erillisiä organisatorisia 
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yhteisöjä, jotka ovat sisäisessä viestinnässään kyenneet kyllä käsittelemään muuttuneita 

yhteiskunnallisia olosuhteita mutta jättäneet ulkoisen viestintänsä retuperälle. Se on omien 

erillisten palvelukulttuuriensa sisällä yrittänyt tuottaa ja kehittää mikrotasolla uusia rakenteita, 

minkä se on ajatellut olevan osa rakenteellista sosiaalityötä. Työn yksilökohtaisuuden eetos on 

kuitenkin ollut ja on edelleen selkeä (Kairala, Lähteinen & Tiitinen 2012, 38−39). Kyse ei ole 

ymmärryksen puutteesta vaan ennen kaikkea ajasta, tiedosta ja resursseista, mikä käy hyvin 

seuraavasta puheenvuorosta ilmi. 

sosiaalityöntekijät varmaan tunnistaa ne ongelmat () mitkä syntyy siitä että rakenteet 

ei toimi () mutta tota () mut sit ei oo ollu keinoja tehä niille asioille mitään () ei 

keinoja () tai sit ei myöskään aikaa (18–24 v.) 

Tästä pragmaattisesta näkökulmasta rakenteellinen sosiaalityö määriteltiin nuorten (18–24v.) 

puolella erityisesti sosiaalityöntekijöiden sisäiseksi tiedoksi, yhteiskunnallisten 

merkitysrakenteiden hahmottamiseksi, rakenteisiin puuttumiseksi, asiakaslähtöisyydeksi, 

palveluiden parantamiseksi, uudenlaisiksi työmenetelmiksi ja matalan kynnyksen palveluiksi. 

Tältä ruohonjuuritasolta rakenteellisuuden nähtiin tarkoittavan asiakkaan ongelmien asianajoa ja 

palvelujärjestelmän tulkkausta. Rakenteellisen sosiaalityö nähtiin myös kylmän ja 

byrokraattisen, persoonattoman palveluorganisaation vastavoimana, inhimillisenä asiakkaan 

kutsuun vastaavana toivottavana interventiona, kuten seuraavasta puheenvuorosta ilmenee.  

yksittäinen työntekijä ajatella että () ei () voi olla mahollisiman pehmeenä () 

puskurina siinä () virastojen kaikkien välissä et se kohtaaminen on siin inhimillinen 

ja () mahollisimman epäbyrokraattinen sillai että ne rakenteet () kahlitsevat 

rakenteet ei ilmenis sin () asiakkaisiin asti () et sil tavalla voi ehkä ainaki pehmentää 

niit (18–24v.) 

Aikuisten (yli 25v.) sosiaalityöntekijöiden parissa termi rakenteellinen sosiaalityö sai 

ristiriitaisemman vastaanoton. Moni haastateltava koki sen jo kättelyssä nykyiseen käytäntöön 

sopimattomana terminä, kuten alla olevista kommenteista käy ilmi. 

täytyy sanoo et ei tota käsitettä kyl tässä käytännön työssä tuu ajatelleeks et piti ihan 

kattoo sanakrjasta mitä se tarkottaa (yli 25v.) 

ku tää on tätä yliopistomaailmaa niin miks ei voi puhuu semmosilla selkeellä 

käsitteellä et se kuvais sitä asiaa (yli 25v.) 

Onneksi tästä etymologisesta pallottelusta ei tullut kynnyskysymystä, sillä jo hieman pintaa 

raapaisemalla saatiin myös aikuisten puolelta (yli 25v.) rakenteelliselle sosiaalityölle 
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monipuolisia määritelmiä. Reaktio olikin ymmärrettävä, sillä sosiaalitoimistojen työn painotus 

on edelleen tiukasti yksilökohtaisessa ja toimenpidekeskeisessä auttamistyössä (ks. Kairala, 

Lähteinen & Tiitinen 2012), eikä kyseinen toimisto tehnyt tästä poikkeusta. Näin päädyimme 

esimerkiksi politiikan ja lainsäädännön avulla paneutumaan siihen, mitä rakenteellisuus 

sosiaalityössä voisi olla ja miten sen voisi määritellä. Tämän takia rakenteellisuus sai kuitenkin 

haastateltavien puheenvuoroissa hieman abstraktimman sävyn. Se nähtiin esimerkiksi 

yhteiskunnan ja sen lainsäädännön tuottamana epätasa-arvona, kuten seuraavassa. 

näkee sen asiakkuuden yhteiskunnan tuotteena () ilmenee malleja et huomaa et on 

jotain tiettyä asiakastyyppii () tulee vastaanotolle niinku esimerkiks jonkun tietyn  

lainsäädännön tuotteena (yli 25v.) 

Erilaiset sosiaaliset suhteet ja yhteiskunnan sosiaalinen järjestys määrittelevät tämän näkökulman 

mukaan myös henkilön yhteiskunnallista asemaa. Siinä on aina kyse myös vallasta ja henkilön 

henkilökohtaisista, biologisista ja sosiaalisista positioista, joiden painoarvo vaihtelee eri aikojen 

mukaan (ks. Foucault 1998; Saaristo & Jokinen 2007). Rakenteellisen sosiaalityön tavoite on 

tunnistaa ja edistää näitä havaittuja työn epäkohtiin ja asiakkaan alistettuun positioon vaikuttavia 

positiivisia muutoksia, joita kuitenkin pidetään paradoksaalisesti myös yhteiskunnallisesti yllä. 

Tämä oli mielenkiintoinen huomio, joka tuli ilmi seuraavassa kommentissa. 

sosiaaliongelmat ovat rakenteissa () ne on sallittu olla täällä ja ne ovat täällä () 

päinvastoin  yritetään niinku kaikella tavalla estää etteikö ne loppuisi () nimittäin 

suomihan on tällänen itsepalvelun ihmemaa () eli henkilökuntaa ei ole missään ()ja 

varmaankin niinkun tämmöset ne on sitte rakennettu niissä hinnoissakin kaikki 

tämmönen () kähveltäminen ku sä  tuut isoon () tavarataloon tai isoon kauppaan sä 

et nää missään ketään () siellä sit kuljet ja haahuilet ja etsit (yli 25v.) 

Sosiaaliongelmat ja syrjäytyminen esittäytyvät tämän näkökulman kautta tuotettuina, 

uusliberalistisen kapitalistisen talouden välttämättömänä sivutuotteena, jossa niiden olemassaolo 

on suhteutettuna niiden poissulkemisen kustannuksiin. Tämän näkökulman mukaan ongelmat 

ovatkin välttämätön paha, jonka olemassaolo on suotavampaa kuin sen poissulkemisesta koituvat 

kustannukset. Ihmiset ovat kustannuseriä, ja vain aktiiviset kansalaiset pärjäävät ohjauksen ja 

neuvonnan vähentyessä (ks. Kotkas 2009; Patomäki 2007). Aikuisten (yli 25v.) 

sosiaalityöntekijöiden parissa rakenteellisen sosiaalityön määritelmissä vaihtelivatkin sanat valta 

ja vaikuttaminen, sosiaalisten ongelmien ylläpitäminen, inkluusio ja ekskluusio, mutta samalla 

rakenteelliselle sosiaalityölle ominaiseen tapaan myös sosiaalinen muutos ja siihen 

vaikuttaminen. Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteet herättivät uusliberalistisessa kontekstissa 

myös positiivista vastakaikua.  
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mä ajattelen niin et toi sosiaalihuoltolaki menee niinku sitte ihan niinku ihan niinku 

vastavirtaan niinku nyt sille että siin on kumminki tällästä rakenteellisesta ja siinä on 

tästä raportoinnista ja () tälläsestä (yli 25v.) 

4.2 Ideoista käytäntöihin 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli se, miten rakenteellinen sosiaalityö näkyy käytännössä. Kuten 

jo haastateltavien tuottamista rakenteellisen sosiaalityön määritelmistä ilmenee, ei 

rakenteellisuus ole juuri läsnä heidän nykyisessä yksilötyötä painottavassa kontekstissaan, jolloin 

rakenteellisen sosiaalityön työorientaatio ja sen käytännön sovellukset näyttäisivät 1980-luvun 

tapaan olevan lapsenkengissään (ks. Koskinen 2003). Molemmat osapuolet sanoivatkin sen 

hyvin selkeästi: rakenteellisuutta ei ole, tai se tulee ilmi vasta ideatasolla. Näistä kertovista 

puheenvuoroista tulee hyvin esille erityisesti ideoiden ja käytäntöjen välinen perustavanlaatuinen 

ristiriita. Eroavaisuudet olivat tässä asiassa varsin pieniä, kuten seuraavista esimerkeistä 

näemme. 

miten se sitte ilmenee käytännön työssä ni onki vähän hankalampi juttu () et ei 

hirveesti ilmene () tai ei ole hirveesti sellasia rakenteita tehdä rakenteellist 

sosiaalityötä tai ainakaan kauheen helppoja (18–24v.) 

kylhän se aika niinku siel ylhäällä menee toi ettei meillä sellasta oo (yli 25v.) 

Näistä asioista oltiin molemmissa toimistoissa yksimielisiä. Tämä oli myös jonkin asteinen 

yllätys, sillä keskusteluista kävi ilmi, että oli yleisesti tiedossa esimerkiksi Helsingin kaupungin 

työn vaativuutta mittaavassa arviossa (TVA) mainittavan, että rakenteellista sosiaalityötä tulisi 

olla noin 10 % työajasta. Tämä ei kuitenkaan ole niin yksiselitteistä, sillä vaatimusten sijaan 

tarvittaisiin aineiston perusteella myös ymmärrystä, toimivia rakenteita, malleja sekä käytännön 

sovelluksia. Nykyiseen käytäntöön ei kuitenkaan nähty vielä tarpeeksi lääkkeitä ainakaan 

haastatteluiden perusteella. Rakenteellisuutta pohdittiin enemmänkin mikrotasolla ja asiakkaiden 

kautta, kuten seuraavasta kommentista ilmenee.  

yksittäisen asiakkaan kanssa ei varsinaisesti () sitä tehä mutta toisaalta jotain () 

rakenteisiin liittyvii teemoja voidaan sivuta ja () voihan se olla semmost keskusteluu 

() mutjoo käytännön työssä ei ilmene hirveesti () tai et siihen ei oo mun mielestä 

kauheesti eväit (18–24v.) 

Ainoaksi kouriintuntuvaksi rakenteellisen sosiaalityön välineeksi tunnustettiin sosiaalinen 

raportointi, mutta myös sen kanssa oltiin hyvinkin epäluuloisia sen suhteen, mihin se johtaa, 

kuka sen ottaa vastaan ja tarkistaa, onko se lainkaan tieteellinen ja raportoiko siitä kukaan 
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takaisin.  Siltä ja koko sosiaalityöltä vaadittiinkin puheenvuoroissa enemmän tieteellisyyttä ja 

tiedon erityisyyttä. Toivottiin, että sosiaalityön erityisasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää 

sosiaalisen raportoinnin kautta kokonaisvaltaisesti, eikä vain todettaisi rakenteellisia, sangen 

muuttumattomia itsestäänselvyyksiä, kuten seuraavassa esimerkissä ilmenee. 

eikä siinä ollu ees uutta tietoo must tuntuu et ainaki siinä raportissa mikä me 

koostettiin ni tavallaan ne otsikot on samoja mitä on ollu hesarissa jo niinku () 

monta vuotta et eihän se mitään uutta oo että nuorilla on () niinku vaikee saada 

kohtuuhintasia asuntoja niinku et uu (naurua) todellako (18–24v.) 

Koko haastatteluiden ajan havaittiinkin orastavaa epäuskoa kaupungin viraston 

organisaatiokulttuuria sekä sen jäykkyyttä kohtaan. Siltä toivottiin lisää joustavuutta, 

läpinäkyvyyttä, dialogimaisuutta sekä molemminpuolista ymmärrystä. Tästä tuli siis kulttuuri- ja 

organisaatiokysymys. Käytännön kannalta kuitenkin kyettiin jo tässä vaiheessa sanomaan, että 

sosiaalinen raportointi oli tällä hetkellä ainoa tunnustettu rakenteellisen sosiaalityön väline. 

4.3 Rakenteellisen sosiaalityön implementoimisen edellytykset 

Pelkän sosiaalisen raportoinnin ohella on muistettava, että tiedon implementointiin vaikuttavat 

tiedon itsensä ohella myös markkinaliberalismin kyllästämän yhteiskuntamme vallitsevat arvot ja 

resurssit sekä erilaisten lobbaajien ja eturyhmien tuottama tieto (ks. Hussi 2005, 65; Mullaly 

2007). Saattaakin olla realistista olettaa, että sosiaalisen raportoinnin sisältämä tieto kohtaa 

edetessään vieraan, sille lähes vihamielisen arvomaiseman lisäksi myös useita erilaisia 

tuloksellisia arviointeja, joiden silmissä sosiaalityön pitkäjänteisyyttä vaativat tulokset eivät 

vastaa kvartaalitalouden vaatimuksia (ks. Webb 2002; Pohjola 2012). Tämä oli keskusteluissa 

usein ristiriitaisestikin läsnä, kuten seuraavasta dialogista ilmenee. 

 jos sosiaalityön pitäs laittaa tulospalkkio ni sit voitas varmaan esimiesjohtosesti 

jokaiselt työntekijält koordinoida joku kakskyt kolkyt () todella vaikees tilantees 

olevaa asiakasta ja seurata sitä työskentelyä mitä se sosiaalityöntekijä tekis niiden 

kans koko vuoden aikana ja kuinka moni niist pääsee joko kouluun tai työelämään tai 

niilt tulee joku muutos () nää on ihan mitattavia juttui ja siltaval sitä sosiaalityön 

vaikuttavuutta voidaan tilastoida ja seurata (18–24v.) 

se ei riitä et tavoitteena on se työ tai opiskelupaikan saaminen kun mä juttelin just 

toisen sosiaalityöntekijän kanssa joka kerto et heil on nää () tietyt tavotteet ihan 

määrälliset et pitää päästä tai saada asiakkaita töihin tai opiskelemaan () ja 

sosiaalityöntekijöiden kohdalla se ei nyt näytä toteutuvan tai jotenki et ku heille 

ohjautuu sellast asiakaskuntaa joka () ei ainakaan nopeella aikataululla pääse 

näihin () mut ei se silti tarkota että he tekis huonoa ja turhaa työtä (18–24v.) 
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Ongelmaksi koettiin se, että sosiaalityön vaikuttavuutta ja työn tuloksia ei pystytä sen 

moniulotteisuuden takia mittaamaan pelkän panos–tuotos-mallin avulla (ks. Pohjola 2012). Tämä 

loikin sisäistä ja ulkoista ristiriitaa ja painetta, joka syntyy lähinnä uuden tulosjohtamisen kautta 

(ks. Koskiaho 2008; Eräsaari 2011). Kun asetetut tavoitteet eivät toteudu, saattaa 

sosiaalityöntekijä kokea riittämättömyyttä ja huonoutta, joka ei kuitenkaan ole hänestä itsestään 

riippuvaista. Sosiaalityön rakenteellista vaikuttavuutta uhkaavat tämän lisäksi myös kuriin ja 

kontrolliin perustuvat organisaation sisäiset, yhtenäiskulttuuria rikkovat tekijät. Tämä käy ilmi 

esimerkiksi asianmukaisten viestintätapojen ja mallien puutteista, mikä johtaa helposti myös 

epäselvään, jäykkään sekä hierarkkiseen sisäiseen ja ulkoiseen kommunikaatioon, kuten 

seuraavasta esimerkistä käy ilmi. 

jos on sosiaalityöntekijät tiimin kesken tuol istuneet ja ottaneet jostain asiast kantaa 

ni siitä on voitu kuulla sitten () vähän niinku pomon puolelta et hei () tiedottaminen 

on tiedotus () puolen heiniä et tää ei oo niinku teiän () tehtävä ottaa tällä tavalla 

kantaa joka asettaa vaikka sitte kaupungin huonoon valoon (18–24v.) 

Tämä sisäinen kuri ja kontrolli pitääkin sosiaalityöntekijät helposti puun ja kuoren välissä. 

Epätietoisuus siitä, mistä saa puhua ja mitkä taas ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia asioita, 

vaimentavat asianosaiset tehokkaasti myös epäkohtia koskevasta yhteiskunnallisesta dialogista, 

mikä johtaa jo tutkimuksen teoriaosuudessa mainittuun hiljaisuuden kulttuuriin (ks. Mutka 1998; 

Tiitinen 2008). Tätä hiljaisuutta pohdittiin esimerkiksi tieteellisyyden puutteen ja ammatin 

ulkoisen arvostuksen kautta, usein terveydenhuollolle rinnasteisena ja sille myös alisteisena, 

kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi. 

ku ei oman työn arvostus oo niin vakaal pohjal ku jonkun muun asiantuntijan niin 

sillon ei oo niin isoo manttelii tai mandaattii () myöskään toitottaa et sit voi tulla 

helposti joku kommentti että () joka semmonen alentava kommentti että () siitä että 

onko sulla oikeesti tästä asiasta niin paljon tietoo ja sit kysellään lääkäreiltä ja se oli 

sit siinä () (18–24v.) 

Kriittisyyttä ja sosiaalista mediaa harrastettiin työn ulkopuolella, mutta työn sisällöistä se jäi 

puuttumaan. Käytännössä tämä johti sosiaalityön vanhakantaiseen mielikuvaan: puhuttiin 

edelleen esimerkiksi sosiaalihuollosta ja sen yhteydessä myös häpeästä, joka leimasi etenkin 

kantasuomalaisia sosiaalipalveluiden käyttäjiä (ks. Julkunen 1998). Tämän havaittiin olevan 

kuitenkin kulttuurikysymys, sillä häpeä ei koskettanut samalla tavalla maahanmuuttajia, kuten 

seuraavasta puheenvuorosta ilmenee. 
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maahanmuuttajissa ei oo tätä häpeän tunnetta et he on jotenki usein ajattelee että () 

se on niinku semmonen normaali et kuuluu olla se oma sosiaali kaikilla ja lapsillakin 

kuuluu olla se oma sosiaalityöntekijä ikään kuin () joka sit voi  olla joku kodinhoitaja 

esimerkiksi () et se näkökulma on erilainen (18–24v.) 

Haastateltavat pohtivatkin tämän tuottavan sosiaalityön rakenteelliselle orientaatiolle aivan 

uudenlaisia näköaloja. Sosiaalityötä voitaisiin esimerkiksi sen mielikuvia muokkaamalla 

konstruoida pois häpeästä ja riittämättömyydestä ja niiden konnotaatioista, jolloin tilalle 

voitaisiin yrittää iskostaa välittävää, ajan hermolla olevaa kumppania ja yhteiskunnallista 

normaalia, lääkäriin ja poliisiin verrattavissa olevaa sosiaalisen kulttuurin ja palvelujärjestelmän 

opasta ja auttajaa. Tätä kautta se saisi omalle olemassaololleen tukea myös asiakaskunnasta. Tätä 

roolin mahdollista muutosta kuvasivat puheenvuorot, jotka herättivät nuorten puolella (18-24v.) 

paljon keskustelua. 

mä luulen et me joskus puhuttiinki tai sul oli se ajatus siitä et asiakas vois ylpeästi 

sanoa et tää on mun sossu tai mul on oma sossu niinku jollain on oma lääkäri tai 

oma terapeutti (18–24v.) 

Toimeentulotuen siirtymisen Kelalle katsottiin vähentävän myös rahaorientoituneisuutta, joka 

nähtiin positiivisena haasteena ja tieteellisemmän lähestymistavan edellytyksenä. Se nähtiin 

asiana, joka poistaisi rahattomuuteen liittyvää häpeää, vähentäisi sosiaalityön 

virkamiesmäisyyttä ja valtaan liittyvää epäsymmetriaa ja nostaisi sosiaalityön statusta sekä 

roolia, vaikka samalla pelättiin sen luovan myös aktiivista kansalaisuutta painottavaa kahden 

kerroksen väkeä (ks. Kotkas 2009). Siitä oltiin molemmissa leireissä kuitenkin yksimielisiä, että 

sosiaalityön tulisi rakenteellisemman otteen lisäksi keskittyä myös oman yhteiskunnallisen 

aseman ja tieteellisen position parantamiseen, jotta sisäinen ja ulkoinen vaikutusvalta sekä 

ammatillinen itsetunto kasvaisivat. Työn tieteellisyyden ja yhteisten toimintatapojen puute 

herättikin valtavasti keskustelua, kuten seuraavista esimerkeistä ilmenee. 

toi koulutus ei anna mitään () jos tiedät yleissivistyksestä jotain () ni tervetuloa 

sosiaalityöhön () ei siellä mennä missään syvälle () mun mielestä () (yli 25v.)

  

mun mielest sosiaalityön pitää ruveta niinku jotenki niinku hyödyntää tutkimustietoo 

paljon enemmä () et hirveen harvoin kuulee sosiaalityöntekijän sanovan että () että 

et kaikki tutkimukset osottaa daadaadaa esimerkiksi () tai niinku tai tai ottamalla 

niinku esim asiakastyössä kantaa siihen että () esimerkiks jossain 

asiakassuunnitelmassa niinku vetoavan johonkin tutkimustietoon () tätähän ei 

juurikaan nää () (18–24v.)  
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5 YHTEENVETO JA POHDINTA 

5.1 Monimuotoinen rakenteellinen sosiaalityö 

Yhteenvetona ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kyetään havaitsemaan, että suhtautuminen 

rakenteelliseen sosiaalityöhön oli toimistojen välillä vaihtelevaa. Nuorten aikuisten (18–24v.) 

sosiaalityöntekijöiden keskuudessa sitä kohtaan oltiin hieman avoimempia ja 

käytännönläheisempiä, vaikka molemmissa toimistoissa tunnistettiin esimerkiksi sosiaalinen 

raportointi osaksi rakenteellista työtä.  Aikuisten (yli 25v.) puolella rakenteellisesta sosiaalityöstä 

ei kuitenkaan sellaisenaan puhuttu. Koettiin, että se ei siihen nykyisellään kuulu, minkä takia se 

saikin politiikoista puhuessamme abstraktimpia ja yhteiskunnallisempia muotoja. Puhuttiin 

erilaisista sosiaalisista tyypeistä ja ihmisryhmistä ja tuotetuista ongelmista. Nuorten aikuisten 

(18–24v.) puolella huomio keskittyi enemmän rakenteellisen työn mahdollisuuksiin sekä mikro- 

että makrotasolla. Näitä löydettiin erityisesti mikrotasolla. Puhuttiin tulkeista ja oppaista ja siitä, 

miten sosiaalityöntekijät omalla rakenteellisemmalla orientaatiollaan kykenisivät erityisesti 

asiakkaiden kautta löytämään tätä hukassa olevaa rakenteellisuutta ja harjoittamaan näin myös 

Pohjolan (2011, 217) kuvaamaa inkluusiotyötä.  

Molemmissa toimistoissa rakenteellinen sosiaalityö nähtiin ennen kaikkea yhteiskunnallisena 

muutokseen tähtäävänä vaikuttamistyönä (ks. Carniol 1992, 8; Pohjola 2014, 23; Mullaly 1997). 

Nuorten aikuisten (18–24v.) puolella rakenteellinen ote ymmärrettiin tämän lisäksi etenkin 

omasta yhteiskuntatieteellisestä koulutuksesta käsin. Rakenteellinen sosiaalityö oli tämän 

näkökulman mukaan juuri sosiaalityön oman profession, koulutuksen ja kompetenssin etsimistä 

sekä tämän löydetyn asiantuntijuuden mukaista sosiaalisten ongelmien ja epäkohtien sekä niiden 

yhteiskunnallisten yhteyksien löytämistä (ks. Viirkorpi 1990, 20; Sosiaalihuoltolaki 

(2014/1301)). Rakenteellinen ote ymmärrettiin myös aikuisten (yli 25v.) sosiaalityöntekijöiden 

parissa yhteiskunnallisena vaikuttamistyönä, pääasiassa sosiaalisten ongelmien sekä 

yhteiskunnallisten rakenteiden välisen dialogin kautta (ks. Carniol 1992; Pohjola 2014; Mullaly 

1997). Tämän tiedonkeruun ja sen välittämisen lisäksi se sai kuitenkin myös muita, erityisesti 

valtaan ja hallintaan liittyviä sävyjä. Mainitut epäkohdat nähtiin yhteiskunnan ja sen 

lainsäädännön tuotteina, esimerkiksi sorron alaisina ihmisryhminä sekä -tyyppeinä, joita oli 

asiakkaiden kautta mahdollista tunnistaa (ks. Bauman 2003; Carniol 1992).  

Mikrotason sosiaaliset ongelmat näyttäytyivätkin tuotettuina, poliittisen tahdon aikaansaamina 

makrotason moraalisina valintoina, jotka korostivat myös uusliberalistisen yhteiskuntamme 

arvopohjaa (ks. Harvey 2008; Patomäki 2007). Rakenteellinen sosiaalityö sai merkityksensä 
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juuri vallan ja valtasuhteiden kautta, mutta myös sen kautta, mitkä olivat sosiaalityön 

mahdollisuudet tässä kontekstissa vaikuttaa oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman 

maailman puolesta (ks. Foucault 1998, 92; Mullally 1997). Siinä olikin paljon yhtymäkohtia 

esimerkiksi Mullalyn (2007) kehittämään rakenteellisen sosiaalityön siltamalliin, jossa arvot ja 

instituutiot ohjaavat sosiaalisia suhteita, jotka taas vuorostaan ovat vuorovaikutuksessa edellisten 

kanssa. Rakenteellisuus näytti muodostuvan sosiaalisen konstruktionismin tavoin juuri 

vuorovaikutuksen kautta ja objektivoituvan myös toiminnan ja rakenteiden väleissä, eikä 

rakenteita ja toimintaa kyetty näin fundamentaalisesti erottamaan toisistaan (ks. Berger & 

Luckmann 1994, 25–28; Giddens 1976, 118–122). 

Rakenteelliselle sosiaalityölle annettiinkin haastatteluissa runsaasti käyttökelpoisia merkityksiä. 

Se nähtiin nuorten aikuisten (18–24v.) sosiaalityöntekijöiden tapaan yhtäällä hyvinkin 

pragmaattisena ja toisaalta aikuisten (yli 25v.) puolella myös Mullalyn (2007) tapaan esimerkiksi 

erilaisten yhteiskunnallisten arvojen ja instituutioiden tuottamien sosiaalisten suhteiden kautta.  

Näin tärkeiksi muodostuivat etenkin aikuisten (yli 25v.) sosiaalityöntekijöiden parissa Foucaulta 

(1998, 92) tutut vapauden edellytykset, joiden kautta yksilön asema ja toimintamahdollisuudet 

liittyvät heidän yhteiskunnalliseen positioonsa, kuten rotuun, uskontoon tai kansalaisuuteen, 

kiinnitettyihin toiminnan mahdollisuuksiin ja esteisiin (Saaristo & Jokinen 2004, 194−195; 

Bauman 2003, 32–33; Carniol 1992). Näistä näkökulmaeroista kävi ilmi, ettei yhteistä linjaa 

rakenteellisen sosiaalityön termin ymmärryksessä ja määrittämisessä ollut, jolloin myös sen 

tarkempi eksplikoiminen osoittautui kaikessa teoreettisessa moninaisuudessaankin hankalaksi. 

Termin merkityssisältöihin toivottiinkin kirkastamista, jolloin sen yhteisen, yleisesti hyväksytyn 

ja tiedossa olevan merkityssisällön määrittelyn kautta selkenisi myös se, mitä sillä 

fundamentaalisesti tarkoitetaan ja mitä sillä myös käytännössä haetaan. Nämä eivät olleet uusia 

asioita, sillä rakenteellisista asioista puhuttiin. Ongelmaksi muodostuikin lähinnä terminologia. 

Kuten yksi aikuisten (yli 25v.) puolen sosiaalityöntekijöistä sen kiteytti, rakenteellisista asioista 

kyllä puhutaan, muttei tämän termin kautta. 

5.2 Yksilötyöstä poliittiseksi kysymykseksi 

Rakenteellisen sosiaalityön määrittelemisen hankaluus paljastui myös käytännön tekemisen 

kautta: sen työtapoja ei tunnistettu, minkä vuoksi niitä ei myöskään koettu olevan olemassa. 

Tämä kävi eksplisiittisesti ilmi sekä nuorten aikuisten (18–24v.) että myös aikuisten (yli 25v.) 

sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa. Työn rakenteellisuus jäikin profession omaksi sisäiseksi 

puheeksi ja mutu-tiedoksi, eikä sille ollut sosiaalisen raportoinnin lisäksi löydetty muita 
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purkautumisväyliä (vrt. Baltzar 2013, 52–56). Nuorten aikuisten (18–24v.) puolella todettiin, 

ettei rakenteelliseen työhön ole välineitä eikä malleja, eikä sen eksplikoimiseen jää tämän takia 

myöskään lakisäädännäisten tehtävien hoitamisen takia aikaa. Sama kävi ilmi myös aikuisten (yli 

25v.) puolella, jossa puhuttiin nykyisen rakenteellisen sosiaalityön työotteen uupuessa erilaisista 

politiikoista, kuten asuntopolitiikasta ja päihdepolitiikasta. Näin myös Pohjolan (2011, 215–220) 

malliin kuuluneet rakenteellisen sosiaalityön funktion ulottuvuudet – strateginen työ, 

inkluusiotyö ja oikeudenmukaisuustyö – jäivät tietotyötä ja sosiaalista raportointia lukuun 

ottamatta ainakin puheen tasolla uupumaan.  

Tämä olikin epäkohta, sillä rakenteellisemmalla otteella voitaisiin arkisiin asiakastapaamisiin 

tuoda Pohjolan (2011) kuvailemia uusia, kokonaisvaltaisempia holistisemman työotteen suomia 

verkostollisia, kulttuurikohtaisia ja ehkä jopa ekososiaalisia työkaluja (ks. Pohjola 2011, 219–

220; Matthies & Närhi 2014; Roivainen 2005). Sen hypoteettisia tulokulmia yritettiin nuorten 

aikuisten (18–24v.) sosiaalityöntekijöiden keskuudessa löytää asiakaslähtöisestä inkluusiotyöstä, 

palvelujärjestelmien parantamisesta sekä merkitysrakenteiden hahmottamisesta, minkä lisäksi 

sitä paikallistettiin myös epäkohtia tuottavien rakenteiden vaikuttamisen, omien sisäisten 

palveluinnovaatioiden sekä kylmän ja byrokraattisen palvelujärjestelmän vastakkaisuuden kautta 

(ks. Pohjola 2011).  Rakenteellisuutta ei kuitenkaan puheen tasolla kyetty omasta työnkuvasta 

löytämään, ja sen lähimmät konnotaatiot ilmenivät mikrotasolla muun muassa asiakkaiden 

ongelmien asianajona ja järjestelmän tulkkina olemisena, juuri yksilökohtaisen asiakastyön 

kautta. Jo näillä voidaan kuitenkin katsoa olevan yhteisiä tarttumapintoja Pohjolan (2011, 217) 

kuvaaman inkluusiotyön kanssa, vaikkakaan tätä rakenteellista, kriittiseen yhteiskunnalliseen 

muutostyöhön tähtäävää yhteyttä ei aineistosta sellaisenaan löytynyt. 

Rakenteellisen sosiaalityön työorientaatio näyttäisikin uuden sosiaalihuoltolain ja TVA:n 

velvoittavuudesta huolimatta puuttuvan lähes täysin sosiaalisen ja taloudellisen tuen 

sosiaalitoimistojen työorientaatiosta. Se jää metatasolle, eikä sen toteuttamiselle näyttäisi 

aineistossa koettujen termin ymmärryksen puutteen, alisteisen yhteiskunnallisen aseman, 

organisatorisen jäykkyyden ja näiden aiheuttaman hiljaisuuden kulttuurin (ks. Mutka 1998) takia 

olevan mahdollisuuksia. Molemmat osapuolet tunnistivat sosiaalisen raportoinnin osaksi 

rakenteellisen sosiaalityön työorientaatiota. Se koettiin kuitenkin nuorten aikuisten (18–24v.) 

puolella liian yleisenä ja yksityiskohtiin kiinnittymättömänä, jotta sen tekijät olisivat kokeneet 

käyttävänsä siihen sosiaalisten rakenteiden epäkohtiin liittyvää asiantuntijuuttaan. 
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5.3 Organisatorisia ja kulttuurisia kysymyksiä 

Rakenteellisesta sosiaalityöstä, sen ilmenemisestä tai ilmenemättömyydestä tulikin lopulta 

kulttuuri- ja organisaatiokysymys, jonka kautta kävi selväksi, ettei pelkkä sosiaalinen raportointi 

riitä Pohjolan (2011) mainitsemaan kokonaisvaltaisempaan rakenteellisen sosiaalityön 

työotteeseen: Sen edistämiseen tarvittaisiin muutoksia niin sosiaalityöntekijöiden omassa 

toimintakulttuurissa kuin myös virastojen, kuntien sekä oppilaitosten tasolla (vrt. Tiitinen 2008). 

Kokosin näistä aineistosta kummunneista tekijöistä Viirkorven (1990) ja rakenteellisen 

työryhmän (1985) sosiaalisen vaikuttamisen malleihin pohjautuvan synteesin (kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Sosiaalityöntekijöiden esiin nostamat rakenteellisen sosiaalityön implementoimista  edistävät ja estävät 

tekijät rakenteellisen työryhmän (1985) ja Viirkorven (1990) kuvailemien toiminnallisten mallien mukaisesti. 

 

Kuvion 2 kautta havaitaan sosiaalisen raportoinnin roolin redusoituvan pieneen sen kannalta, 

miten sosiaalityön rakenteellinen vaikuttavuus mikro-, meso- ja makrotasolla tapahtuu. Siitä 

tulee tarvittavien käytäntöjen ja mallien lisäksi myös kulttuuri- ja organisaatiokysymys, joka 

aineiston mukaan vaatisi toteutuakseen niin tietoa kuin myös tieteellisempää suhtautumista, 

kulttuurista ymmärrystä, joustavampaa ja notkeampaa organisatorista vuorovaikutusta, 

muutosvalmiutta sekä dialogisuutta. Tämä taas vaatisi rakenteellisemmalla tasolla myös 

organisaation jäykkyyden, turhien väliportaiden ja tarpeettoman, epätasa-arvoa lisäävän 
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hierarkian poistamisen lisäksi myös koko sosiaalityön mediakuvan kirkastamista ja siihen 

liittyvien mielikuvien muokkaamista.  

Sosiaalityön pitäisi tätä näkökulmaa ajatellen siirtyä teknisesti faksiajasta verkkoon, sosiaaliseen 

mediaan ja tätä kautta suoraan tavallisten, normaalien ihmisten arkeen. Näin se normaalistuisi 

myös itse, eikä sen nykyaikaan suhteutettu tekninen ja henkinen etäisyys olisi 

kulutusyhteiskunnan ja uusmedian kyllästämään ihmiseen nähden niin suurta (ks. Ilmonen 2007; 

SVT 2015). Erityisesti nuorten aikuisten (18–24v.) puolella toivottiin lisää notkeutta, ketteryyttä 

ja edellytyksiä reagoida vaihtuvaan ympäristöön tarpeenmukaisella tavalla (ks. Bauman, 2002). 

Aikuisten (yli 25v.) puolella taas korostettiin erityisesti ennaltaehkäisyn ja suorien, toimivien ja 

dialogisten viestintäkanavien roolia. Yksimielisiä oltiin siitä, että vaikutusvallan puute ja 

profession nykyinen heikko asema ovat suoraan verrannollisia sosiaalityön tieteellisten ja 

tiedollisten sekä tuloksellisuuteen liittyvien puutteiden kanssa, minkä takia sen ei koettu 

kykenevän legitimoimaan vaatimuksiaan nykyisten, tieteellisyyttä ja tilastollista 

tulosvastuullisuutta painottavien valtasuhteiden alttarilla (ks. Webb 2002; Pohjola 2012). 

Sosiaalityö näyttäytyikin viestinnällisellä tasolla vanhentuneiden ennakko-oletusten mukaisena, 

vallitsevien individualististen arvojen vastaisena, tuhlailevana ja tehottomana hyysäämisenä (ks. 

Mutka 1998). Tämä kävi ilmi kommenteista, joista eräässäkin oli yhdelle nuorten aikuisten (18–

24v.) sosiaalityöntekijälle tuoreen pakolaiskriisin osalta sanottu, että hänkin varmaan menee 

satamaan näitä venepakolaisia vastaan niitä hyysäämään. Sosiaalityöntekijöillä itsellään ei 

kuitenkaan ollut kuriin ja kontrolliin tähtäävän viestintärakenteen takia mitään valtaa vaikuttaa 

näihin mielikuviin, minkä takia he olivat julkisen viestintänsä osalta kuin kaloja kuivalla maalla. 

Ei ollut nettisivuja, ei sosiaalisen median viestintää, ei blogeja, ei mitään, minkä voidaan katsoa 

olevan kummallista 2010-luvun Suomessa, jossa vuonna 2015 jo 74 prosenttia 16–74-vuotiaista 

käytti internettiä useamman kerran päivässä (SVT 2015, 1). Näiden syiden takia myös 

epäkohdista katsottiin viisaaksi vaieta, jolloin ne jäivät jokaisen omalle luukulle, 

kahvipöytäkeskusteluihin, kauas julkisen sanan ja sensaatiohakuisen lehdistön hampaista. 

Kriittisyys ulottui lähinnä vapaa-aikaan, jossa poliittisen osallistumisen koettiin olevan turhaa, 

sillä vasemmistolla ei eräänkään puheenvuoron mukaan ollut enää samanlaista kaihoa ja 

kaikupohjaa kuin ennen vanhaan. 

5.4 Menetelmän pohdinta 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi keskeisimmistä tekijöistä on tutkimukseen, sen aineistoon ja 

tutkimuskysymyksiin sopivan tutkimusmenetelmän valinta, joka tapahtuu aina suhteessa 



28 

 

yhteiskunnallisen todellisuuden luonteeseen ja siinä ilmenevään selitystä vailla olevaan 

ongelmaan (Alasuutari 2001, 14). Tutkimusmenetelmiä voidaankin Tuomen ja Sarajärven (2009, 

12–13) mukaan pohtia joko laajasti tai suppeasti. Laajalla tarkoitetaan todellisuutta koskevan 

tiedon perustaa ja lähtökohtaa, maailmankatsomusta ja tieteellistä näkemystä sekä itse 

tieteellisen tiedon sisäsyntyistä ongelmallisuutta, jonka vuoksi todellisuus näyttäytyy aina siten, 

miten sitä tutkitaan. Toisaalta voidaan taas tutkia puhtaasti vain tieteellisen tiedon metodiikkaa ja 

metodien käyttöä. Se pitää sisällään valittujen metodien mahdollisuudet ja rajoitukset koskien 

niiden avulla hankittua uutta tietoa ympäröivästä todellisuudesta. (Mts. 12–13.) 

Tätä tieteellisen tiedon sisäsyntyistä ongelmallisuutta pyrittiin vähentämään suhteuttamalla 

rakenteellisen sosiaalityön käsite sekä sen nykyiseen yhteiskunnalliseen asemaan että myös sen 

tietopohjaan. Puolistrukturoitu, avoin teemahaastattelu sekä aineiston roolia korostava 

sisällönanalyysi olivatkin rakenteellisen sosiaalityön kaltaisen tuntemattomamman aihepiirin 

käsittelemiseen hyvin soveltuvia lähestymistapoja (ks. Hirsjärvi & Hurme 2004, 1988; Tuomi & 

Sarajärvi 2009; Alasuutari 2001). Nämä lähestymistavat eivät kerro kuitenkaan mitään itse 

tuloksista ja niiden kyllästymispisteistä, sillä saturaatioon tähtäävää aineiston määrää ei voi 

ennalta määritellä. Se on tutkimuskohtainen ja tutkijan itsensä päätettävissä, jolloin aineistoa 

kerätään ja tutkittavia valitaan niin paljon kuin koetaan tutkimustulosten kannalta olevan 

tarpeellista. Tässä onkin Eskolan ja Suorannan (2008, 63) mukaan oltava tarkkana siinä mitä 

hakee, sillä saturaatiopistettä ei ole mahdollista saavuttaa silkalla hakuammunnalla (mts. 63). 

Onkin päivänselvää, ettei näin pieni aineisto ole näin suuren aiheen sekä laajan sosiaalityön 

työkentän saturaatiopisteiden saavuttamisen kannalta riittävä, vaikka toimiikin hyvänä 

suuntaviittana, ollen näin tarkoituksenmukainen juuri kyseisen tutkimuksen kannalta. 

Pohdittaessa aineiston mahdollisuuksia vastata valittuihin tutkimuskysymyksiin törmätään myös 

tutkimuksen yleistettävyyden ongelmaan. (Alasuutari 2014, 231–235). Perusjoukon osalta olisi 

voitu pohtia esimerkiksi sitä, kuinka tutkimuksen vapaaehtoisuus jakoi jo lähtökohtaisesti 

haastateltavat tietopohjan ja kiinnostuksen osalta muun toimiston suhteen epäsymmetriseen 

asemaan, johtaen tuloksissa siihen, että kyse on vain pienen ja valikoidun ryhmän mielipiteistä. 

Aineiston keruussa olisi voitu myös paremmin huomioida haastateltavien ikäjakauma, 

työkokemus ja koulutuspohja, koska sosiaalityöntekijöiden opintopolut ja taustat saattavat olla 

kovinkin moninaisia. Näin tuloksiin liittyneitä käsitteellisiä eroja olisi voitu selittää myös niiden 

sekä niihin liittyneiden erilaisten ajankuvien kautta. Tämä ei olisi kuitenkaan poistanut 

sosiaalihuoltolakiin ja työn TVA:han kirjattuja nykyisiä työn vaatimuksia, jotka ovat kaikille 

samanlaisia ja määrittelevät rakenteellisen työn tekemistä myös sosiaalitoimistoissa.  
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5.5 Jatkotutkimusehdotuksia ja käytännön sovelluksia 

Tutkimuksesta kumpusi monia käytännön sovelluksia ja oivalluksia, joita olisi syytä pohtia ja 

tutkia tarkemmin. Näihin kuuluivat esimerkiksi tiedonkulun osalta se, että viestinnässä olisi aina 

syytä käyttää kohdeyleisölle ymmärrettävämpää terminologiaa. Vaikeat termit ja käsitteet tulisi 

aina ensin kääntää sen pienoiskulttuurin kielelle, johon halutaan vaikuttaa, ja tehdä ne ensin sille 

merkitykselliseksi, jottei muotoseikkoihin takertuminen olisi hedelmällisen yhteistyön esteenä 

(ks. Geertz 1973, 5–10). Tämä viestinnällinen puoli olisi hyvä ymmärtää niin rakenteellisen 

sosiaalityön kuin minkä tahansa muun uuden asian esille tuomisessa. Viestinnästä tai erityisesti 

sen puutteesta tulikin tärkeä, kehittämistä vaativa kysymys, sillä sosiaalityöntekijät kaipasivat 

dialogisuuden parantamisen lisäksi myös raportointeihin lisää läpinäkyvyyttä ja tietoa niiden 

etenemisestä organisaation eri portailla. Sosiaalisen raportoinnin katsottiin olevan hyvä alku, 

koska sen kautta oli päästy rakenteellisen sosiaalityöryhmän (1985, 9–10) ja Viirkorven (1990, 

20) kuvaaman mallin ensimmäiselle portaalle eli määrittelemään sosiaalityön funktiota 

sosiaalisen elämän asiantuntijana, ymmärtäjänä, tulkkina sekä tiedollisena välittäjänä. Tätä 

positiivista henkeä tulisi kuitenkin aktiivisesti vahvistaa eikä tukahduttaa sitä organisatoriseen 

jäykkyyteen, jotta raportointi koettaisiin merkitykselliseksi myös jatkossa.  

Yksi kehitystä koskeva huomio oli myös se, että kentällä olevat sosiaalityöntekijät tarvitsisivat 

rakenteellisuutta koskien lisää koulutusta. Ideoiden ja käytännön välillä olikin 

perustavanlaatuinen ristiriita sen suhteen, että esimerkiksi Helsingin kaupungin työn 

vaikuttavuutta mittaavassa TVA:ssa jo varsin yleisesti mainitaan, että rakenteellista sosiaalityötä 

tulisi olla noin 10 % työajasta. Aineiston perusteella tämä ei kuitenkaan käytännössä toteudu. 

Vaatimusten sijaan tarvittaisiin niin tietoa, ymmärrystä, toimivia rakenteita ja malleja kuin myös 

käytännön sovelluksia. Tarvittaisiin siis koulutusta, joka ottaisi huomioon sosiaalityöntekijöiden 

nykyisen työorientaation, sen yksilökohtaisuuden ja näiden työtehtävien ja rakenteellisen työn 

väliset eroavaisuudet. Näin kyettäisiin selittämään ymmärrettävästi ensinnäkin se, mitä 

rakenteellinen työ ylipäänsä tarkoittaa, ja vasta tämän jälkeen se, miten se voisi käytännössä 

ilmetä. Asiassa tulisi edetä kulttuurikohtaisesti, erilaisia tulkintakehikoita kunnioittaen (ks. 

Goffman 1984; Geertz 1973; Heritage 1996).  

Näiden tulkintakehikoiden kautta voitaisiin kiinnittää huomiota niin omiin profession sisäisiin 

kuin myös asiakkaita koskeviin sortaviin, kulttuuristen konventioiden sekä yhteiskunnallisten 

valtarakenteiden luomiin pakkoihin ja tätä kautta myös yhteisöllisemmän ja 

kulttuurikohtaisemman työorientaation menetelmiin. Kulttuurisemmassa otteessa voitaisiin 
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käyttää hyväksi esimerkiksi Goffmanin (1984; 1981; 1971) ja Garfinkelin (Heritage 1996) 

luomaa monimuotoista, kontekstuaalisuuteen kiinnittyvää näkemystä sekä Geertzin (1973, 5−10) 

kuvailemaa eri kulttuuristen elämänmuotojen ainutlaatuisuuden tulkitsemisen tärkeyttä. Hyvänä 

työkaluna voisi toimia esimerkiksi WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 

luokitus (ICF), joka edustaa biopsykososiaalista kokonaisvaltaista näkökulmaa toimintakyvyn 

kuvaamisessa, jonka avulla voitaisiin institutionaalisten suhteiden kautta tukea myös ihmisten 

mahdollisuutta elää hyvää ja tasapainoista elämää (Lappalainen 2014, 85–86). Yhtälailla olisi 

tärkeää tutkia sitä, mitä tämä hyvä kullekin on. Voitaisiinkin esimerkiksi kysyä 

sosiaalityöntekijöiltä, kokevatko he rakenteellisen työorientaation tarpeelliseksi (ks. Muotka, 

2013, 65). Myös asiakkaiden näkemyksiä rakenteellisen sosiaalityön mielekkyydestä olisi hyvä 

kartoittaa, sillä huono-osaisuuden kokemus ja akuutti rahapula ovat jo tutkimustenkin mukaan 

niin kuormittavia asioita, että saattaa olla optimistista olettaa, että yksilöä kiinnostaisi oman 

positionsa välittömän parantamisen lisäksi mikään muu tekijä (Raunio 2004, 69–70; ks. 

Mullainathan & Shafir 2013; Wilkinson & Pickett 2011).  

Yksi kehitysehdotus liittyy sosiaalitoimistojen sosiaalityön normaalistamiseen ja siihen, että 

jokaisella olisi oman asuinpaikan ja muuton mukana kunnan tasolta ilmoitettava "oma sossu", 

joka olisi akuutteja tulipaloja sammuttelevan palomiehen sijaan ennaltaehkäisyyn erikoistunut, 

ystävälliset kasvot omaava palvelujärjestelmän tulkki ja opastaja. Idea omasta sossusta 

parantaisikin yhteiskunnallisen elämän sujuvuutta ja ehkäisisi tiedon ja ohjauksen puutteista 

johtuvia sosiaalisia ongelmia (vrt. Sosiaalihuoltolaki 2014 /1301, 42 §). Se siis laajentaisi 

sosiaalihuoltolain (2014/1301) 42 §:n omatyöntekijän tarveharkintaisuuden ideaa ja olisi 

merkittävä sosiaalityön position sekä tuloksellisuuden parannus, kun miettii, kuinka paljon 

yksikin syrjäytynyt nuori yhteiskunnalle maksaa (ks. Leinonen 2013). Tällä tavoin sosiaalityö 

voisi saada myös asiakaskunnaltaan toiminnalleen tarvittavaa legitimaatiota, mikä olisi 

kuluttajuutta ja yksilöä painottavassa kulutusyhteiskunnassamme hyvinkin tärkeää (ks. Ilmonen 

2007). Sosiaalitoimistojen sosiaalityön pitäisikin ottaa paikkansa tässä uudessa, 

tulosvastuullisuutta, asiakkuutta ja ihmisten preferenssejä painottavassa sosiaalisessa 

järjestyksessä ja astua ulos häpeän, kurin ja kontrollin ylläpitämistä poteroistaan kirkkaimpaan 

intellektuaaliseen valoon asti. Sen tulisi olla ylpeästi ajamassa oman arvomaailmansa mukaisia 

sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kuuluvia asioita myös areenoilla, joilla nykyisen 

hiljaisuuden sijaan tulisi pitää kovaa meteliä. Asiantuntijuuttaan ja yhteiskunnallista positiotaan 

kehittämällä se voisi ajaa asioita, joihin ei liittyisi mataliakaan kynnyksiä, sillä nämä pienetkin 

esteet voitaisiin oikeiden välineiden avulla poistaa.   
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje  

 

Arvoisa vastaanottaja,  

 

Teen sosiaalityöntekijän kelpoisuuteen tähtäävää sivuainetutkintoa Helsingin yliopistossa ja 

suoritan syksyn 2015 aikana maisteriopintoihin liittyvää sosiaalityön käytäntötutkimusjaksoa. 

Opintojakson tavoitteena on tuottaa käytännön työtä hyödyttävää tutkimustietoa yhdessä 

tutkimukseen osallistuvan käytäntötutkimuspaikan kanssa.  

 

Tutkimukseni aiheena on aikuisten sosiaalityön sosiaalityöntekijöiden käsitykset 

rakenteellisesta sosiaalityöstä sekä sen käytännön sovelluksista. Tavoitteenani on selvittää 

sitä, miten sosiaalihuoltolain (2014/1301)  rakenteelliselle sosiaalityölle määrittelemät  

tavoitteet osuvat yhteen käytännön aikuissosiaalityön kanssa.  

 

Tutkimuksen tuomalla tiedolla pyritään arvioimaan sitä, miten sosiaalityön rakenteellisuus 

rakentuu käytännön työssä, mitkä asiat ovat sen implementoimisen tiellä ja mitkä tekijät taas 

edistäisivät paremmin sen käytäntöön panemista. Toivon valmistuvasta tutkimuksesta olevan 

hyötyä sekä teille että myös aikuissosiaalityön taloudellisen ja sosiaalisen tuen 

sosiaalivirastoissa asioiville asiakkaile. Toivon, että tutkimukseni avulla kyettäisiin 

sosiaalivirastojen rakenteellista sosiaalityötä myös jatkossa kehittämään sekä asiakkaiden että 

myös sosiaalityöntekijöiden tarpeita vastaavaksi ja varteenotettavaksi yhteiskunnalliseksi 

vaikutuskanavaksi. 

.  

Tarkoituksenani on haastatella teemahaastatteluun osallistuvia sosiaalityöntekijöitä 

ryhmähaastattelussa. Olen ohjaajani Laura Rapon välityksellä yhteydessä haastateltaviin, 

jolloin sovitaan yhdessä kaikille sopivista haastatteluajoista. Haastattelut toteutetaan 

teemahaastatteluina sosiaaliviraston määrittelemissä tiloissa marras–joulukuun 2015 aikana. 

Haastattelut nauhoitetaan ja nauhat tuhotaan asianmukaisesti aineiston analysoinnin jälkeen.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen on mahdollista keskeyttää 

koska tahansa ilmoittamalla siitä tutkimuksen tekijälle. Haastattelutietoja käsitellään 

anonyymisti ja luottamuksellisesti eikä yksilöllisiä vastauksia tai tunnistetietoja voida 

tutkimuksesta erottaa.  

 

Teillä on mahdollisuus halutessanne saada tutkimussuunnitelma luettavaksenne ennen 

haastattelua.  

Mikäli teillä ilmenee kysyttävää tai haluatte keskustella tutkimuksesta kanssani, voitte ottaa 

yhteyttä minuun joko puhelimitse tai sähköpostitse.  

 

 

Kiitos osallistumisestasi!  

Ystävällisin terveisin, Simo Laakso  

050 4900163 / simo.laakso@helsinki.fi  
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Liite 2. Suostumuslomake  

 

 

Annan suostumukseni siihen, että sosiaalityön opiskelija Simo Laakso haastattelee minua ja 

nauhoittaa haastattelun. Simo Laaksolla on lupa käyttää tätä aineistoa tutkimuksessaan.  

 

Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen, mikäli koen tämän tarpeelliseksi. 

 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun siihen, että 

haastattelutallennettani voidaan käyttää kyseisen tutkimuksen aineistona. Minulle on luvattu, 

että nauhoite hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua.  

 

 

 

Paikka ja aika _____________________________  

 

 

Allekirjoitus _____________________________  

 

 

Nimenselvennys _____________________________  

 

 

 

Toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse tutkimuksen valmistuttua:  

 

______ Kyllä _______ Ei     

 

 

Sähköpostiosoitteeni _____________________________ 
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Liite 3. Haastatteluiden teemat 

 

Käytäntötutkimus: Rakenteellinen sosiaalityö sosiaalityön 

kentällä: Teemahaastattelu sosiaalityöntekijöiden rakenteellisen 

sosiaalityön käsityksistä ja käytännön sovellutuksista 

 

Haastattelun teemat: 

 

1. Mitä rakenteellinen sosiaalityö mielestäsi tarkoittaa? 

 

2. Miten rakenteellinen sosiaalityö ilmenee käytännön työssä? 

 

 

3. Mikä on mielestäsi sosiaalityön positio ja funktio nykyisessä suomalaisessa 

hyvinvointiyhteiskunnassa? 

 

 

4. Mitkä tekijät edistävät ja mitkä taas estävät rakenteellisen sosiaalityön 

implementoimista käytäntöön? 

 

 

5. Miten rakenteellisuutta voitaisiin sosiaalityössä kehittää? 

 

 

6.Mikä on mielestäsi sosiaalityön yhteiskunnallinen positio ja funktio tulevaisuudessa? 

 

 

 


