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1 Sosiaalityön rakenteellinen ulottuvuus ja käytäntötutkimus 

Sosiaalityö on muutostyötä, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa puutteellisiin sosiaalisiin oloihin 

ja elämäntilanteisiin sekä vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalityön asiakkaina 

olevien henkilöiden tai ryhmien toimintaedellytyksiä ja osallisuutta (IFSW 2016). Sosiaalityötä 

voidaan tehdä monenlaisista lähtökohdista ja näkökulmista käsin, mutta yhteistä työn eri 

muodoille on sen suhde yhteiskuntaan. Sosiaalityö on osa yhteiskunnallista toimintaa, ja asia-

kastyötä tehdään yhteiskunnallisista reunaehdoista käsin. Asiakkaan elämäntilanteeseen liitty-

vän muutostyön ohella sosiaalityön yhtenä pyrkimyksenä on yhteiskuntaan vaikuttaminen, 

esimerkiksi huomion kiinnittäminen sosiaalisia ongelmia kärjistäviin yhteiskunnallisiin tekijöi-

hin. (Pohjola 2014, 18; Kananoja ym. 2011, 24.) 

Laajemman yhteiskunnallisen muutostyön painotus on vahvasti läsnä myös huhtikuussa 2015 

voimaan tulleen sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014 vp) seitsemännessä pykälässä rakenteelli-

sesta sosiaalityöstä. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan ”rakenteellisella sosiaalityöllä on 

huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja 

sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi”. 

Toisessa momentissa puolestaan täsmennetään, mitä rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu: 

asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen, toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien 

ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä sosiaalihuollon asiantuntemuksen saattaminen osaksi 

palvelujen suunnittelua ja kehittämistä. (SHL 7 §.) 

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön muodoista. Sen tehtävänä on tuottaa 

tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan (Lyly 2016, 9). Auri Lylyä (2016, 10) lainaten sosiaalinen 

raportointi tuottaa tietoa, jonka avulla on mahdollista ”kehittää sosiaalihuollon sisältöä, koh-

dentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalihuollon ja kunnan muun hyvinvointia edistävän 

toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta”. Sen avulla voidaan esimerkiksi hahmottaa, mitä 

kehitettävää sosiaalihuollon toiminnassa tai asiakkaiden palveluihin liittyvissä yhteistyöproses-

seissa on (mts. 12). 

Tämän käytäntötutkimuksen tarkoituksena on tuottaa sosiaalista raportointia Espoon aikuis-

sosiaalityön asiakkaiden tilanteista ja aikuissosiaalityön kannalta keskeisistä hyvinvointiin vai-

kuttavista tekijöistä. Tutkimus on ajankohtainen juuri sosiaalihuoltolain näkökulmasta, sillä 

tarkoituksenamme on tuottaa tietoa siitä, millaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä palvelu-

tarpeen arvioinnin dokumenteista voidaan löytää ja mitkä sosiaaliset tekijät tai rakenteet 

mahdollisesti ovat osaltaan vaikuttamassa niihin. 
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Espoossa aikuisten asiakkaiden parissa tehtävässä työssä korostuvat esimerkiksi työllistymi-

seen, elämänhallintaan sekä erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvät ongelmat. (Espoon kau-

punki 2016.) Kun sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja kohtaa asiakkaan, tulee hänen kirjata eli doku-

mentoida kohtaaminen siten, että tehty työ pelkistyy ja tallentuu tiedoksi, jota voidaan hyö-

dyntää asiakkaan kanssa tehtävän työn suunnittelussa, arvioinnissa ja päätöksenteossa (Kää-

riäinen 2016, 189). Vaikka asiakkaiden elämäntilanteita hankaloittavat sosiaaliset ongelmat 

ovat osa sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalialan ammattilaisten jokapäiväistä työtä ja 

heillä on siten niistä paljon tietoa, Espoossa ei ole aikaisemmin tehty sosiaalista raportointia 

aihepiirin ympäriltä. Tutkimuksemme tarkoituksena onkin vastata tähän tarpeeseen. 

Tutkimuksemme on myös osa käytäntötutkimuksen paradigmaa. Käytäntötutkimus on Mirja 

Satkan ym. (2016, 8–10) mukaan eräänlainen uuden ajan innovaatio, jossa yhdistetään käy-

tännön tieto ja tutkimuksellinen taito niin, että lopputuloksen avulla voidaan kehittää työkent-

tää ja lisätä tietoa ilmiöstä. Satka ym. kuvaavat käytäntötutkimusta yhteisen oppimisen ja tie-

donmuodostuksen prosessiksi, jonka lähtökohdat ovat halu kehittää sosiaalityötä ja yhdistää 

työn tekemiseen teoriatieto. Käytäntötutkimuksen tarve lähtee liikkeelle työkentältä kumpua-

vista tiedontarpeista tai huolenaiheista. Käytäntötutkimus on monimuotoista tutkimuksen 

tekoa ja siihen tulee osata valita oman tutkimuksen kannalta relevantit tutkimusmetodit. Käy-

täntötutkimuksen tarkoitus lopulta on osallistua vuoropuheluun paikallisessa käytäntötutki-

musten verkostossa ja tuottaa näin laajempaa tietoa ilmiöstä sekä kehittää työkenttää. (Mt.) 

Tutkimusraporttimme aluksi tarkastelemme tutkimuksemme keskeisiä käsitteitä, hyvinvointia 

ja rakenteellista sosiaalityötä. Tämän jälkeen esittelemme tutkimuskysymyksemme. Tutkimus-

raportin viidennessä luvussa kuvaamme aineistoamme, käyttämiämme menetelmiä sekä poh-

dimme tutkimuksemme eettisiä puolia. Tutkimuseettistä pohdintaa seuraavat aineiston ana-

lyysin tuloksia esittelevät luvut. Tutkimusraportin päättävässä luvussa pohdimme tuloksiam-

me, tutkimuksemme hyödynnettävyyttä sekä sosiaalisen raportoinnin kehittämismahdolli-

suuksia Espoon aikuissosiaalityössä. 

2 Hyvinvoinnin käsite 

Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia (SHL 1 §), minkä lisäksi 

kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen on myös yksi keskeisistä sosiaalityön tavoitteista (IFSW 

2016). Vaikka sosiaalityössä puhutaankin paljon hyvinvoinnista, on se käsitteenä monipuolinen 

ja moniulotteinen. Se kytkeytyy ihmisen toimintaan ja yhteiskunnan rakenteisiin, ja hyvinvoin-

tia paljon tutkineen sosiologi Juho Saaren (2011a, 9) mukaan käsitteeseen tavataan yhdistää 
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”lukuisia toisiaan täydentäviä ja ehdollistavia ulottuvuuksia”. Saari (mt.) jatkaa, että hyvinvoin-

titutkimuksissa ja hyvinvoinnin hahmottamisessa yleensä on kuitenkin erimielisyyttä sen suh-

teen, mikä on hyvinvoinnin perusta ja miten erilaisia hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia paino-

tetaan. Tutkimuksessamme lähdemme hahmottamaan hyvinvointia sosiologi Erik Allardtin 

(1976) hyvinvoinnin käsitteen teorian pohjalta. 

Hyvinvointitutkimuksessa keskeinen kysymys on se, mitä hyvällä elämällä tarkoitetaan ja miten 

se hahmotetaan (Saari, 2011a, 11). Allardt (1976, 227; 1993, 88) liittää hyvinvointiin ihmisten 

elintason ja elämänlaadun. Hänen mukaansa hyvinvointiin kuuluu aineellisia ja ei-materiaalisia 

perustarpeita. Tällaisiksi perustarpeiksi Allardt (1993, 89–91) luokittelee elintason (having), 

yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen (being)1. Elintaso liittyy materiaalisiin oloi-

hin, kuten tuloihin, asumiseen ja terveyteen. Yhteissyyssuhteilla Allardt taas viittaa muihin 

ihmisiin samaistumiseen ja sosiaalisiin identiteetteihin. Itsensä toteuttamisella hän tarkoittaa 

integraatiota sen yhteisön kanssa, missä ihminen elää. Jotta ihminen voi olla hyvinvoiva, tulisi-

vat edellä mainitut perustarpeet tyydyttyä. (Mt.) 

Sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä tutkinut Pauli Niemelä (2010, 18–19) toteaa Allardtin perus-

tarpeiden olevan eräänlainen yhdistelmä 1900-luvulla vahvoilla olleita tarve- ja resurssiperus-

taisia hyvinvointiteorioita. Niemelän mukaan elintason ulottuvuus kytkeytyy resurssiperustai-

seen elintasoluokitukseen, kun taas yhteisyyssuhteiden ja itsensä toteuttamisen ulottuvuudet 

liittyvät selkeämmin tarveperustaisiin elämänlaatukategorioihin. 1900-luvun loppupuolella 

tarve- ja resurssiteoreettisten lähestymistapojen rinnalle nousi ihmisten osallisuutta ja toimin-

taa korostava lähestymistapa, jota yhteiskuntatieteissä kutsutaan toimintaperustaiseksi hyvin-

vointikäsitykseksi. (Mt.) Muiden muassa Amartya Senin (1993) kehittelemässä jäsennystavassa 

korostetaan erilaisten toimintojen (functionings) ja kykyjen (capabilities) vaikutusta hyvinvoin-

tiin, jotka Niemelän (2010, 19; 2016, 99) mukaan jäävät Allardtin teoretisoinnissa itsensä to-

teuttamisen kategorian varjoon. Tekemisen (doing) kategorialla onkin mahdollista hahmottaa 

olemisen kategoriaa monipuolisemmin ihmisten tarvetta ”osallistua yhteisö- ja yhteiskuntata-

son toimintoihin esimerkiksi tekemällä työtä ja opiskelemalla tai osallistumalla harrastus- ja 

kansalaistoimintaan” (Niemelä, 2010, 19).  

Allardtin (1976, 227–228) mukaan hyvinvointivaltio on valtio, jossa on korkeat julkiset kulut. 

Niillä katetaan sosiaaliturva, koulutus ja terveydenhuolto. Hyvinvointivaltiossa pyritään tuot-

tamaan sekä korkeaa elintasoa, että korkeaa elämänlaatua. (Mt.) Hyvinvointivaltion tavoin 

myös hyvinvointi on käsitteenä vahvasti arvolatautunut (esim. Saari, 2011a, 12, 18–19), mikä 

                                                           
1 Antti Kariston (2016, 29) suomennokset. 
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väistämättä vaikuttaa myös hyvinvoinnin tarkasteluun. Hyvinvointia tavataankin hahmottaa 

tutkimuksissa sekä objektiivisen että subjektiivisen ulottuvuuden avulla (Allardt, 1976; Nieme-

lä, 2010, 36; Raijas 2008, 2). Allardtin (1976) teorian mukaan objektiivisessa näkökulmassa 

tarkastellaan niitä ulottuvuuksia ja yhteiskunnan rakenteita, joissa ihmiset elävät ja jotka moti-

voivat ihmisiä, ja toisaalta niitä olosuhteita, joissa ihmiset kärsivät. Tällöin tutkitaan siis etu-

päässä yhteiskuntaa ja ihmisten toimintaa aineellisesta ja mitattavasta näkökulmasta käsin. 

Tyypillisesti objektiivisella hyvinvoinnilla viitataankin esimerkiksi bruttokansantuotteeseen tai 

käytettävissä oleviin tuloihin (Niemelä, 2010, 36; Raijas, 2008, 1–2). Subjektiivisessa tarkaste-

lussa keskiöön nousevat puolestaan ihmisten yksilölliset asenteet, jolloin tarkastellaan etu-

päässä yksilön näkemyksiä ja ajatuksia (Allardt, 1976, 227). Subjektiivisella hyvinvoinnin käsit-

teellä tavataan viitata esimerkiksi ihmisten käsityksiin ja kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan 

(Niemelä 2010, 36; Raijas 2008, 2).  

Allardt (1976, 228) selventää hyvinvoinnin käsitteen subjektiivista ja objektiivista näkökulmaa 

nelikentän avulla, missä nelikentän muodostavat käsitteet hyvinvointi ja onnellisuus sekä elin-

taso ja elämänlaatu. Nelikenttä auttaa myös hahmottamaan, mitä teemoja hyvinvointiin kuu-

luu. Hyvinvointia voi Allardtin mukaan mitata objektiivisesti esimerkiksi sen mukaan, mitä ih-

minen tarvitsee elääkseen. Onnellisuutta taas ei voi samoin mittarein mitata, vaan ihminen on 

itse paras arvioimaan sitä, miten onnellinen hän on. Samoin voidaan tarkastella elintasoa ja 

elämänlaatua. Elintasoa voidaan mitata erilaisilla mittareilla, jotka mittaavat esimerkiksi ihmi-

sen tuloja, asuinoloja tai koulutusta. Elämänlaatua taas voi arvioida vain ihminen itse ja siihen 

voi olla sidoksissa edellä mainitut asiat, mutta siihen voi liittyä myös täysin erilaisia näkökul-

mia, mitkä eivät ole sidoksissa siihen mitä ymmärrämme yleisesti elämänlaadulla. (Allardt, 

1976, 228.) Esimerkiksi joku voi kokea tilannettaan edistävänä tekijänä vapauden valita itse 

päivärytminsä tai sen, ettei voi nostaa enempää lainaa luottotietojen menetyksen jälkeen. 

Tämä näkökulma on tärkeää tiedostaa tutkimuksessamme, sillä ihminen voi kokea tilannettaan 

edistäviksi tekijöiksi sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole yleiseen käsitykseen sidoksissa. Tällaiset 

tekijät ilmentävät hyvinvoinnin subjektiivista käsitettä.  

Hyvinvointia tutkittaessa tulee siis tiedostaa jako objektiiviseen ja subjektiiviseen hyvinvoinnin 

tarkasteluun. Allardtin (1976, 228) mukaan jako saattaa kuitenkin tuottaa haasteita, sillä aina 

ei ole selvää kumpaa näkökulmaa tulisi hyvinvointia tarkasteltaessa priorisoida: materiaalisia ja 

rakenteellisia tekijöitä vai ihmisen kokemusta. Omassa työssämme otamme huomioon mo-

lemmat näkökulmat. Kuten Pauli Niemelä (2010, 16) toteaa, olennaista hyvinvointia tarkastel-

taessa on huomioida sen kytkeytyminen sekä ihmisen toimintaan että yhteiskunnallisiin raken-
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teisiin. Koska teoreettisena kehyksenämme on hyvinvointiteorioiden ohella rakenteellinen 

sosiaalityö, on tärkeää huomioida hyvinvointiin liittyvät rakenteelliset tekijät. Tutkimme kui-

tenkin samalla ihmisten yksilöllisiä kokemuksia, joten subjektiivinen näkökulma nousee myös 

esiin. Työssämme keskitymmekin sekä rakenteeseen liittyviin, että ihmisten kokemuksiin liitty-

viä tekijöihin, jotka vahvistavat ja heikentävät ihmisten tilanteita. Rakenteelliset ja yksilön ko-

kemukseen liittyvät tekijät ovat joka tapauksessa yhteen kietoutuneita ja niitä voi olla mahdo-

ton suoraan erottaa toisistaan.  

3 Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi 

Kuten johdannossa mainitsimme, toi vuoden 2015 sosiaalihuoltolain uudistus sosiaalityön teh-

täväkenttään eksplisiittisesti rakenteellisen sosiaalityön tekemisen ja kehittämisen velvoitteen. 

Sosiaalihuoltolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 164/2014 vp, 90) mukaan rakenteellinen 

sosiaalityö nähdään tärkeänä osana ”sosiaalihuollon vaikuttavuuden kehittämistä (…), jonka 

myötä sosiaalihuollon asiakastyöstä saatavat kokemukset välittyisivät luontevaksi osaksi pää-

töksentekoa ja mahdollistaisivat näin joustavan reagoinnin muutostarpeisiin”. Rakenteellisen 

sosiaalityön määritellään mahdollistavan asiakastyöhön perustuvan, asiakkaiden tarpeita kos-

kevan tiedon liittäminen osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Käytännössä tämä tar-

koittaa sellaisten toimenpiteiden kehittämistä, joiden tavoitteena on sosiaalisten ongelmien 

korjaaminen ja ehkäiseminen sekä hyvinvointia tukevien ja edistävien olosuhteiden ylläpitämi-

nen ja niitä tukevien rakenteiden rakentaminen. (Mts. 91.) 

Vaikka rakenteellinen sosiaalityö mainittiin ensimmäistä kertaa uudessa sosiaalihuoltolaissa, 

oli sisällöllinen velvoite rakenteellisen sosiaalityön tekemisestä jo vanhassa sosiaalihuoltolais-

sa. Uudistuksella haluttiinkin korostaa sosiaalityössä tehtävän rakenteellisen sosiaalityön yh-

teiskunnallista merkitystä. (HE, 91.) Anneli Pohjolan (2014, 20) mukaan suomalaisen sosiaali-

työn kiinnittyminen julkisiin palveluihin perustuvaan järjestelmään tarjoaa hedelmällisen läh-

tökohdan rakenteellisen sosiaalityön tekemiselle, sillä työtä tehdään jo valmiiksi yhteiskunnal-

listen rakenteiden sisällä. Toisaalta yhteiskuntaan kiinnittyminen voi toimia myös rakenteelli-

sen sosiaalityön tekemistä heikentävänä tekijänä, sillä järjestelmän osana oleminen saattaa 

itsessään vaimentaa kriittisiä ääniä (Pohjola ym. 2014, 11). Pohjola ym. (mt.) nimittävätkin tätä 

sosiaalityön kaksoissidokseksi, jossa yhteiskunnan palveleminen sosiaalisten ongelmien tasoit-

tamiseksi kohtaa vaateet yhteiskunnan toimintojen ja rakenteiden muuttamisesta ”ihmisten 

hyvinvointia paremmin tukeviksi”. 



 

6 

 

Rakenteellisen sosiaalityön nähdään olevan olennainen osa sosiaalityön ydintä ja sen tavoit-

teena on yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen sekä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, 

oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden puolesta toimiminen (Hick & Murray 2009, 86; Pohjola 

2014, 32–33). Stephen F. Hick ja Kate Murray (2009, 86) toteavatkin, että rakenteellisessa sosi-

aalityössä keskeistä on tuoda näkyväksi sosiaalisia ja ekonomisia rakenteita, jotka vaikuttavat 

suoraan sosiaalityön keskeisiin teemoihin ja sosiaalityön tekemisen tapoihin. Esimerkiksi eriar-

voistavat, syrjivät ja hyvinvointia epätasa-arvoisesti jakavat rakenteet ja käytännöt tuottavat ja 

uudistavat tukahduttavia toimintatapoja. Hickin ja Murrayn mukaan rakenteellinen sosiaalityö 

ikään kuin haastaa yksilökeskeisen sosiaalityön ja korostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, 

kuitenkaan unohtamatta pyrkimystä yksilötason muutokseen. (Hick & Murray 2009, 86.) 

Sosiaalihuoltolain seitsemättä pykälää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE, 101) 

rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon menetelminä tai tutkimuskohteina nostetaan 

esiin muiden muassa sosiaalinen raportointi, jota myös oma työmme edustaa. Taina Hussin 

(2005, 8) mukaan sosiaalinen raportointi on laadullisen tiedon esiin tuomista sosiaalityön ken-

tältä. Tämä laadullinen tieto lähtee asiakastyöstä ja sitä tuottavat sekä asiakkaat, että asiak-

kaiden kanssa toimivat työntekijät. Tavoitteena sosiaalisessa raportoinnissa voidaan nähdä 

muutostyö, missä asiakkaiden elämäntilanteita parannetaan kehittämällä työn tekemisen ta-

poja sekä yhteistyötä eri ammattialojen välillä. Jotta työtä päästään kehittämään, tarvitaan 

tietoa kentältä. (Mt.) 

Sosiaalista raportointia on tutkittu ja kehitetty erityisesti Helsingin sosiaalitoimessa (esim. Lyly 

2016; Toivanen 2015). Pro gradu -tutkielmassaan Riikka Toivanen tarkastelee ASLI-analyysi- ja 

seurantamallia (ASLI-malli), jota on kehitetty Helsingin pohjoisen alueen nuorten eli 18–24-

vuotiaiden asiakkaiden sosiaalityön tiimissä vuodesta 2013 alkaen. ASLI-malli on eräänlainen 

sosiaalisen raportoinnin muoto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa paitsi työntekijöiden 

oman työn arviointi, myös laajempi sosiaalityön tiedontuotanto ja ajankohtaisten aiheiden 

esiin nostaminen. (Toivanen 2015, 1–2.) 

ASLI-malli on jäsennettävissä neljään vaiheeseen, joista ensimmäinen käsittää yksilötyönä to-

teutettavan tiedonkeruun, reflektoinnin ja analyysin asiakkaiden elämäntilanteista. Mallin 

toisessa vaiheessa tiimin esimies kerää yhteen yksilötyössä kerätyn tiedon. Siinä missä ASLI-

mallin kaksi ensimmäistä vaihetta ovat yksilövetoisia, kolmas vaihe kokoaa koko tiimin yhteen 

yhteisen kehittämispäivän merkeissä. Tällöin tarkoituksena on paitsi tarkastella esimiehen 

kokoamaa yhteenvetoa, myös syventyä yhteen valittuun teemaan. Yhteinen pohdinta ja reflek-

tio kirjataan mahdollisimman tarkasti mallin neljättä vaihetta varten, jossa tiimin esimies laatii 
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raportin tiimin havainnoista. Valmista raporttia jaetaan eteenpäin sosiaalityön päätöksenteko-

tasoille. (Toivanen 2015, 11–12.) 

Lylyn (2016) tutkimusraportti puolestaan edustaa asiakastyöstä kumpuavaa sosiaalista rapor-

tointia, jota pilotoitiin Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa vuosina 2015 ja 2016. Tutkimuk-

sen aineisto koostuu Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen työntekijöiden kirjoituk-

sista, joissa he pohtivat palvelutarpeen arviointien perusteella tekemiään havaintoja. Tutki-

mukseen ovat osallistuneet työntekijät nuorten palveluista, taloudellisesta ja sosiaalisesta 

tuesta sekä lastensuojelun avohuollosta. Lyly tarkastelee raportissaan sitä, millaisia sosiaalisia 

ongelmia työntekijöiden kirjoituksissa asiakkaiden tilanteissa ilmenee. Hän on kerännyt yhteen 

myös työntekijöiden esille tuomia ratkaisuehdotuksia. Lylyn mukaan terveydelliset-, päihde- ja 

mielenterveysongelmat olivat kaikkia teemoja läpileikkaavia ilmiöitä (mts. 13).  

Ongelmateemoina Lylyn raportissa nimetään asumisen kalleus, talousvaikeudet ja velkaantu-

minen, osattomuus, ylisukupolvinen huono-osaisuus, lastensuojeluperheiden aikuisten kanssa 

työskentely sekä huolto- ja tapaamisriidat. Osattomuuteen nimetään kuuluvan yksinäisyys, 

tukiverkon puute ja vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen sekä työttömyys.  Lastensuojelu-

perheiden aikuisten kanssa työskentelyllä viitataan siihen, että lastensuojelun asiakasperheen 

aikuiset saattavat tarvita paljon tukea ja palvelujen rajanveto on epäselvää. Ratkaisuehdotuk-

siksi nimetään muun muassa asumisen kalleuteen vuokrien säännöstely, talousvaikeuksiin 

taloudenhallinnan opettelu jo koulussa, osattomuuteen koulutusmahdollisuuksien joustavuu-

den lisääminen, ylisukupolvisuuteen ilmiön parempaa tunnistamista, lastensuojeluperheiden 

aikuisten kanssa työskentelyyn sosiaalityön muutosta perhekeskeisemmäksi ja huolto- ja ta-

paamisriitoihin omaa toimipistettä, missä ongelmat voitaisiin ratkaista. (Mts. 15–38.)  

Omassa työssämme keskitymme osittain samanlaiseen tematiikkaan kuin Lylykin, sillä etsimme 

aineistostamme asiakkaan tilannetta heikentäviä tekijöitä. Työmme eroaa Lylyn raportista 

siinä, että etsimme aineistostamme suoraan myös asiakkaan tilannetta edistäviä teemoja, joita 

voi käyttää hyväksi myös ratkaisuehdotuksia laatiessa. Aineistomme eroaa siinä, että me tut-

kimme suoraan palvelutarpeen arviointeja ja Lyly tutki sosiaalityöntekijöiden kirjoituksia, joi-

den pohjana palvelutarpeen arvioinnit ovat toimineet.  

Sosiaalisen raportoinnin avulla on mahdollista esittää laaja tiedon määrä tiivistetyssä muodos-

sa. Sosiaalinen raportointi mahdollistaa tiedon keräämisen laajoista asiakastiedoista, oli ky-

seessä sitten tietojärjestelmissä oleva tieto tai työntekijöiden tarkoituksellisesti tuottama tieto. 

Se suuri tiedon määrä, jota asiakkaista päivittäin tuotetaan, on tärkeää saada hyötykäyttöön. 
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Kuten Lylyn raportti osoittaa, sosiaalisen raportoinnin keinoin on mahdollista saada hyödyn-

nettävää tietoa arkipäivän työstä esimerkiksi työn organisoinnin tai päätöksenteon tueksi. 

4 Tutkimuskysymykset  

Rakenteellisessa sosiaalityössä keskeistä on vallitsevien sosiaalisten ja ekonomisten rakentei-

den tarkasteleminen ja näkyväksi tekeminen (Hick & Murray 2009, 87).  Käytäntötutkimuk-

semme tavoitteena on tuottaa raportoitua tietoa sosiaalialan työskentelyn sekä päätöksente-

on tueksi. Siten se myös toteuttaa sosiaalihuoltolain seitsemännen pykälän asettamaa raken-

teellisen sosiaalityön velvoitetta. 

Tutkimuksessamme tarkastelemme Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä laadittuja palvelu-

tarpeen arviointeja. Tavoitteenamme on nostaa esiin palvelutarpeen arvioinneista ilmeneviä 

hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: 

1) Mitkä tekijät edistävät aikuissosiaalityön asiakkaiden hyvinvointia? 

2) Mitkä tekijät heikentävät aikuissosiaalityön asiakkaiden hyvinvointia? 

Tutkimuksessamme pyrimme osoittamaan, minkälaista tietoa sosiaalityöstä saadaan kerättyä 

ja miten tätä tietoa voidaan tiivistää ja saada eteenpäin päättäville tahoille asti. Pyrimme siis 

tuomaan arkityön hedelmiä näkyväksi. 

5 Palvelutarpeen arvioinnit ja niiden tutkiminen 

Tutkimusaineistonamme toimivat aikuissosiaalityössä kirjoitetut palvelutarpeen arvioinnit, 

jotka ovat yhdenlainen sosiaalihuollon asiakirjatyyppi. Aino Kääriäisen (2003, 16) mukaan sosi-

aalihuollon asiakirjoja tutkittaessa on huomioitava niiden käyttökonteksti, sillä ne ovat aina 

sidoksissa sekä ympäristöönsä että ennalta määrättyihin muotoihinsa. Tutkimuksessamme 

tarkastelun kohteena olevien palvelutarpeen arvioiden tekoa määrittelevät sekä lainsäädän-

nölliset että organisatoriset taustatekijät.  

Sosiaalihuoltolain 36 pykälän ensimmäisen momentin mukaan jokaisesta sosiaalihuollon tar-

peessa olevasta henkilöstä tulee tehdä palvelutarpeen arviointi, mikäli sen tekemistä ei nähdä 

ilmeisen tarpeettomana. Palvelutarpeen arviointien tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä 

tuen tarvetta ja onko mahdollinen tarvittava tuki tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista. Niiden 

tulee sisältää yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta, sosiaalihuollon ammattihen-

kilöstön tekemät johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä, asiakkaan näkemys omasta tuen 

tarpeestaan sekä arvio mahdollisesta omatyöntekijän tarpeesta. (SHL 37 §.) 



 

9 

 

Asiakirjat kertovatkin aina paitsi yksilötason elämästä ja elämäntilanteesta, myös instituutiota-

son palvelujärjestelmästä ja sen toiminnasta (Kiuru & Metteri 2014, 170). Yksityiskohtaisuu-

destaan huolimatta asiakirjat eivät koskaan pysty täysin kuvaamaan niitä tilanteita, joiden ai-

kana tai joiden pohjalta ne on kirjattu. Kuten Kääriäinen (2003, 16) kirjoittaa, on kirjoittaminen 

aina tulkintojen ja valintojen tekemistä. Tällöin valmiisiin teksteihin jää vain se aines, jonka 

kirjoittaja tai kirjoittajat ovat kokeneet dokumentin funktion kannalta olennaisena (Kiuru & 

Metteri 2014, 170; Kääriäinen 2016, 189).  

Espoossa palvelutarpeen arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat yhteistyössä 

asiakkaan kanssa. Lomakkeessa (Liite 1) on standardiotsikot, joissa pyritään tuomaan ilmi myös 

asiakasnäkökulmaa. Palvelutarpeen arviointi tehdään uusille asiakkaille tai sellaisille vanhoille 

asiakkaille, joille sitä ei ole aikaisemmin tehty tai sen teosta on kulunut esimerkiksi yli vuosi. 

Arvioinnit kirjataan sosiaalihuollossa käytettävään tietojärjestelmä Efficaan. Palvelutarpeen 

arviointeja käytetään paitsi varsinaisen palvelutarpeen arviointiin, myös kuvaamaan tapahtu-

nutta vuorovaikutustilannetta sekä välittämään tietoa asiakkaasta ja hänen elämäntilantees-

taan myöhempää työskentelyä varten. 

Seuraavassa osiossa kuvaamme tarkemmin aineistoamme ja sen keskeisiä tunnuslukuja. Tä-

män jälkeen esittelemme tutkimusmenetelmämme ja kuvaamme tutkimusprosessiamme. Lu-

vun lopuksi pohdimme tutkimuksemme eettisiä puolia. 

5.1 Palvelutarpeen arvioinnit 

Tutkimusaineistomme koostuu Espoon aikuissosiaalityössä kahden erillisen viikon aikana kirjoi-

tetuista palvelutarpeen arvioinneista. Valitsimme satunnaisesti yhden viikon keväältä ja yhden 

viikon syksyltä 2016, joilta haimme Effican hakutoiminnalla kaikki palvelutarpeen arvioinnit. 

Aineistosta rajattiin keruuvaiheessa pois ne palvelutarpeen arvioinnit, jotka oli tehty aikuis-

sosiaalityön ulkopuolella – esimerkiksi vammais- tai maahanmuuttajapalveluissa tai lastensuo-

jelussa. Jaoimme aineiston käsittelyn siten, että Veera keräsi, anonymisoi ja analysoi keväältä 

poimitun ja Elisa syksyltä poimitun aineiston. Aineistossa olleet tunnistetiedot poistettiin säh-

köisesti keruun aikana ja anonymisoitu aineisto koottiin kahteen eri tiedostoon (viikko 1/kevät 

ja viikko 2/syksy).  

Lopullinen aineistomme koostui yhteensä 156 palvelutarpeen arvioinnista, joiden jakautumi-

nen viikkojen ja sukupuolten mukaan on esitetty taulukossa 1. Kuvio 1 puolestaan kuvaa ai-

neiston ikäjakaumaa. 
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 naisia miehiä yhteensä 

viikko 1/kevät 47 26 73 
viikko 2/syksy 44 39 83 

yhteensä 91 65 156 

Taulukko 1: Aineiston jakautuminen keruuviikon ja sukupuolen mukaan (n = 156) 

Kuvio 1: Aineiston ikäjakauma syntymävuosien mukaan (n = 156) 

Keväältä poimitun aineiston koko oli yhteensä 134 sivua ja syksyn yhteensä 141 sivua (Calibri, 

fonttikoko 11, riviväli 1). Hieman yli puolet palvelutarpeen arvioinneista oli tehty naisille (n = 

91, 58 %). Suurin osa asiakkaista oli syntynyt 1960-luvulla (n = 35, 22 %), joskin myös 1980- ja 

1990-luvulla syntyneitä oli lähes yhtä monta (1980-luku: n = 30, 19 %; 1990-luku: n = 32, 21 %). 

Taulukossa (1) ja kuviossa (1) esitettyjä lukuja tarkastellessa on kuitenkin syytä huomioida, että 

analysoimamme aineisto kattaa kuvattuja jakaumia laajemman kirjon ihmisiä. Vaikka palvelu-

tarpeen arviointi koskisikin esimerkiksi pariskuntaa tai perhettä, tehdään varsinainen kirjaus 

pääsääntöisesti aina perheen päämieheksi määritellyn henkilön alle. Tarkastelemamme palve-

lutarpeen arvioinnit pitävätkin sisällään päämiesten lisäksi joukon heidän aikuisia tai alaikäisiä 

lapsiaan, sisaruksiaan, nykyisiä ja entisiä puolisoitaan, vanhempiaan ja isovanhempiaan sekä 

ystäviään, jotka ovat myös saattaneet olla läsnä tapaamisella. 

Kuten edellisessä osiossa mainitsimme, tekevät sekä sosiaalityöntekijät että -ohjaajat palvelu-

tarpeen arviointeja. Vaikka aikuissosiaalityötä tehdäänkin Espoossa pääsääntöisesti yksin, osal-

la tapaamisista työntekijät tapasivat asiakkaitaan työpareina. Lisäksi tapaamisilla saattoi olla 

mukana myös työtekijöitä esimerkiksi lastensuojelusta, psykiatrisilta poliklinikoita ja Espoon 

Asunnoilta. Sosiaalihuoltolain 37 pykälän mukaan palvelutarpeen arviointeja tehdessä tulee 

myös arvioida tuen tarpeen luonne eli se, onko kyseessä tilapäinen, toistuva tai pitkäaikainen 

tarve. Taulukkoon 2 on koottu tietoa siitä, kuinka monen asiakkaan kohdalla sosiaalihuollon 

asiakkuutta päätettiin jatkaa palvelutarpeen arvioinnin teon jälkeen. 
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 jatkettiin ei jatkettu ei tietoa 

viikko 1/kevät 43 17 13 
viikko 2/syksy 49 26 8 

yhteensä 92 43 21 

Taulukko 2: Päätökset sosiaalihuollon asiakkuuden jatkamisesta (n = 156) 

Kuten taulukosta 2 on havaittavissa, päädyttiin suurimman osan (n = 92, 59 %) kohdalla teke-

mään päätös sosiaalihuollon asiakkuuden jatkumisesta. Ei tietoa -kategoriaan kuuluvat ne asi-

akkaat, joiden palveluista ei ole joulukuuhun 2016 mennessä2 tehty päätöstä asiakkuuden 

mahdollisesta jatkumisesta. Käytännössä kyseisen kategorian asiakkaita ei kuitenkaan ole pää-

sääntöisesti tavattu palvelutarpeen arvioinnin teon jälkeen, sillä sosiaalihuoltolain 39 pykälän 

mukaisen asiakassuunnitelman teko edellyttää Efficassa päätöstä sosiaalihuollon asiakkuuden 

jatkumisesta. Koska työmme fokuksena on palvelutarpeen arviointien tarkastelu, emme ole 

tutustuneet asiakkaista mahdollisesti tehtyihin asiakassuunnitelmiin ja asiakkuuden jatkamis-

päätösten perusteisiin. 

5.2 Aineistolähtöinen laadullinen sisällönanalyysi 

Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysin keinoin (Tuomi & Sarajärvi 

2006, 110–115). Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2006, 115) kirjoittavat aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin olevan menetelmä, jossa käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tutkimusteh-

tävään. Tarkoituksena on siis tehdä tulkintoja ja päättelyitä, joiden lähtökohtana on empiirinen 

aineisto, mutta joiden pyrkimyksenä on tuottaa käsitteellisempi näkemys tutkittavasta ilmiöstä 

(mt.). Analyysi toteutettiin kahdessa osiossa. Alustavan koodauksen aikana hyödynsimme At-

las.ti -ohjelmaa, joka on erityisesti kehitetty laadullista analyysia varten. Yksityiskohtaisem-

massa luokittelussa käytimme tekstinkäsittelyohjelmaa (MS Office Word), jonka avulla pys-

tyimme merkitsemään havaitsemiamme koodeja eri värein. 

Aloitimme analyysin etsimällä aineistosta katkelmia, joissa mainittiin tutkimuskysymystemme 

mukaisesti hyvinvointia edistäviä tai heikentäviä asioita. Analyysiyksiköksi muodostui lause tai 

lausekokonaisuus, jotta katkelmasta saatiin tarpeeksi tietoa. Suurten kategorioiden etsimisen 

jälkeen täsmensimme koodausta lajittelemalla katkelmat samankaltaisuuksien mukaan. Nämä 

samankaltaisuudet muodostivat keskenään kategorialuokat. Ensimmäisessä lajittelussa luokkia 

muodostui huomattava määrä, joten tarkastelimme kategorioita vielä tarkemmin ja yhdiste-

limme niitä sekä nimesimme kategorioita uudestaan. Näin muodostimme lopulliset kategoriat 

                                                           
2 Päätös sosiaalihuollon asiakkuuden jatkosta tarkistettiin kevään osalta 16.12.2016 ja syksyn osalta 
22.12.2016. On mahdollista, että osan kohdalla päätös on tehty vasta tarkistusajankohdan jälkeen. 
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vastauksiksi tutkimuskysymyksiimme. Kategorialuokat on esitelty tarkemmin seuraavassa lu-

vussa (luku 6). 

5.3 Tutkimuseettinen pohdinta ja roolimme työyhteisössä 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön (2012) mukaan tutkimuksen 

tekovaiheissa tulee toimia tavalla, joka noudattaa rehellisyyden, tarkkuuden ja huolellisuuden 

arvoja. Olemme läpi tutkimuksemme teon soveltaneet eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja 

tutkimusmenetelmiä, esimerkiksi selvittämällä lähdekirjallisuuden luotettavuutta. Sosiaalihuol-

lon asiakaslain (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 vp) 14 pykälän 

1 momentin mukaisesti sosiaalihuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Näin ollen myös nii-

den käyttäminen tutkimustarkoituksiin edellyttää tutkimusluvan hakemista. Jätimme Espoon 

kaupungille tutkimuslupahakemuksen 31.10.2016 ja saimme tutkimusluvan 7.11.2016. Tutki-

musluvan myöntö löytyy liitteistä (Liite 2). 

Koska sosiaalihuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä, korostuu tutkimusta tehdessä aineis-

tossa mainittujen henkilöiden yksityisyyden suojeleminen. Tutkimusetiikan kannalta onkin 

olennaista pohtia sitä, miten aineiston keruun, analyysin ja kirjoitusprosessin aikana turvataan 

asiakirjoissa mainittujen henkilöiden anonymiteetti ja koskemattomuus. Keräämällä ja ano-

nymisoimalla aineiston itse pystyimme huolehtimaan tunnistetietojen poistamisesta. Olemme 

myös tutkimusta tehdessä varmistaneet asiakkaiden anonymiteetin suojelemisen sillä, ettem-

me ole kertoneet miltä viikoilta aineisto on kerätty tai keitä henkilöitä tutkittava aineisto kos-

kee. Lisäksi olemme säilyttäneet aineiston siten, ettei kenelläkään ulkopuolisella ole ollut sii-

hen pääsyä. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen hävitämme aineiston lopullisesti asianmukai-

sella tavalla. 

Aineistossa mainittujen henkilöiden anonymiteetin suojeleminen oli myös ensiarvoista valites-

samme tutkimusraporttiin sisällyttämiämme esimerkkejä. Henkilöihin viittaavien tunnistetieto-

jen ohella poistimme aineistosta myös tarpeen mukaan paikannimiin, henkilöiden sukupuo-

leen tai ikään liittyviä tietoja. Pyrimme myös valitsemaan aineistoomme vain sellaisia esimerk-

kejä, joiden kohdalla olimme varmoja, ettei asiakasta pystyisi automaattisesti tunnistamaan 

niistä. Esimerkiksi joidenkin asiakkaiden kohdalla heidän olosuhteensa olivat niin poikkeukselli-

set, ettei niitä yksilöiviä esimerkkejä yksinkertaisesti ollut mahdollista sisällyttää aineistoon 

ilman, että asiakkaan anonymiteetti olisi kärsinyt. On kuitenkin mahdollista, että huolellisesta 

anonymisoinnista huolimatta yksittäiset asiakkaat tai työntekijät saattavat tunnistaa itsensä 
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esimerkeistä. Tätä ei ole mahdollista täysin välttää, mutta olemme pyrkineet pitämään huolen 

siitä, etteivät muut tahot tunnistaisi heitä. 

Olemme koko tutkimusprosessin ajan reflektoineet omaa suhdettamme tutkimusympäristöön 

ja aineistoon. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että olemme kiinnittäneet huomiota tapaamme 

puhua tutkimuksestamme ja aineistostamme. Lisäksi olemme huomioineet oman suhteemme 

palvelutarpeen arvioinneissa mainittuihin henkilöihin ja roolimme Espoon aikuissosiaalityössä. 

Kumpikin meistä on ollut tutkimuksen teon aikana työsuhteessa Espoon aikuissosiaalityöhön, 

Veera Pohjoiseen ja Elisa Eteläiseen3. Näin ollen palvelutarpeen arvioinneissa mainitut henkilöt 

ovat saattaneet olla asiakkaitamme ja niitä kirjanneet työntekijät kollegoitamme. Olemme 

myös itse laatineet muutaman aineistoon sisälletyn palvelutarpeen arvioinnin. Lähestymme 

asiaa saman lailla kuin Kirsti Tonttila (2014, 39) omassa käytäntötutkimuksessaan. Tonttila on 

tutkinut lastensuojelun tarpeen selvityksiä, joissa on ollut mukana hänen omia tekstejään. Hän 

on suhtautunut omiin teksteihinsä aivan samalla tavoin kuin muidenkin tekemiin ja korostaa, 

ettei käytäntötutkimuksen tavoitteena ole verrata sosiaalityöntekijöiden tuotoksia. Huoma-

simme myös itse, etteivät omat tekstimme erottuneet muiden tekstien joukosta analyysivai-

heessa, emmekä välttämättä enää tunnistaneet niitä omiksemme anonymisointiprosessin jäl-

keen. Lisäksi oma suhteemme aikuissosiaalityöhön on eduksi: kuten Kääriäinen (2003, 20) väi-

töskirjassaan toteaa, vaatii sosiaalityön dokumenttien käyttäminen tutkimuksessa tietoisuutta 

siitä, mitä on tutkimassa. 

Tutkimuksemme tarkoituksena on tuottaa sosiaalista raportointia nostamalla esiin sosiaaliseen 

hyvinvointiin liittyvää tietoa. Emme siis pyri erittelemään yksityiskohtaisesti asiakkaiden elä-

mäntilanteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä tai tekemään tulkintoja asiakkaiden elämästä (ks. 

Kääriäinen 2016, 189). Vaikka aineistomme koostuukin sosiaalihuollon ammattilaisten kirjoit-

tamista asiakirjoista, tarkoituksenamme ei myöskään ole analysoida tai arvioida kirjoittajien 

työskentelyä tai heidän tapaansa tuottaa tekstiä. Toivomme kuitenkin, että pystymme tutki-

muksellamme tuottamaan tietoa palvelutarpeen arvioinneista sekä siten kehittämään aikuis-

sosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin käytäntöjä. 

6 Hyvinvointia edistävät tekijät palvelutarpeen arvioinneissa 

Käytäntötutkimuksemme tarkoituksena on tarkastella, minkälaisia hyvinvointiin liittyviä tekijöi-

tä aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinneissa ilmenee. Kuten aiemmin esittelemämme 

Lylyn (2016) tutkimus sosiaalisista ongelmista havainnollistaa, keskitytään sosiaalityön tutki-

                                                           
3 Pohjoinen ja Eteläinen aikuissosiaalityö yhdistyivät vuoden 2017 alussa. 
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muksessa usein erilaisiin epäkohtiin tai ongelmiin. Omassa tutkimuksessamme haluamme kui-

tenkin nostaa esiin myös asiakkaiden voimavaroja ja muita tekijöitä, joita voidaan pitää heidän 

hyvinvointiaan edistävinä tai tukevina tekijöinä. Niitä esittelemme tarkemmin tässä luvussa. 

Havaitsimme aineistosta yhteensä 664 osumaa, jotka liitimme hyvinvointia edistäviin tekijöihin 

objektiivisesta ja/tai subjektiivisesta näkökulmasta. Luokittelimme nämä tekijät yhteensä kah-

deksaan erilaiseen mutta osittain toisiinsa limittyvään kategorialuokkaan, joiden jakautumista 

aineistossa havainnollistamme kuviossa 2.  

 

Kuvio 2: Hyvinvointia edistävien tekijöiden jakaantuminen aineistossa (n = 664) 

Suurimmaksi hyvinvointia edistäväksi tekijäksi muodostui luokka, jonka nimesimme pärjää-

miseksi, itsenäiseksi tekemiseksi ja luonteenpiirteiksi (n = 178). Seuraavaksi suurimpia luokkia 

olivat läheisverkostot (n = 118), työt ja opiskelu (n = 108), taloudellinen pärjääminen (n = 101) 

sekä asuminen, vapaa-aika ja elämäntavat (n = 94). Omiksi, jokseenkin pieniksi luokiksi erot-

tautuivat myös toimivat palvelut (n = 43), valoa tunnelin päässä (n = 13) ja empatia (n = 9). 

Mikäli samassa asiakirjassa oli useampi samaan hyvinvointitekijään liittyvä katkelma, laskettiin 

se yhdeksi osumaksi. Mikäli samassa katkelmassa esiintyi esimerkiksi sekä pärjäämiseen että 

vapaa-aikaan liittyviä tekijöitä, laskettiin ne kahdeksi osumaksi. Seuraavaksi esittelemme kun-

kin luokan tarkemmin. 

6.1 Läheisverkostot  

Ensimmäinen kategoria asiakkaiden hyvinvointia edistävissä tekijöissä on läheisverkostot, joi-

hin laskimme perheenjäsenet, muut sukulaiset, ystävät sekä lemmikkieläimet, kun niistä pu-

huttiin asiakkaan hyvinvointia edistävänä asiana. Läheisverkostoista on erotettavissa erilaisia 
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teemoja, joista ensimmäinen on läheisten olemassaolo. Toisena teemana erottuu läheisten 

apu ja tuki ja kolmantena sopusointu lähipiirin kanssa.  

Palvelutarpeen arvioinneista hahmottuu selkeästi, että toisinaan asiakkaiden tilanteita edistää 

pelkästään läheisten (tai lemmikkien) olemassaolo. Seuraavat katkelmat aineistosta havainnol-

listavat asiaa. Huomionarvoista on, että useammassa palvelutarpeen arvioinnissa lemmikkien 

rooli hyvinvointia edistävänä tekijänä tuotiin esille.  

Asiakas saa voimat omista lapsista. 

Asiakkaan voimavaraksi voidaan laskea myös pojantytär, jota tapaa sään-
nöllisesti joka toinen viikonloppu poikansa kanssa. 

Asiakkaalle koira on todella tärkeä 

Lähipiirin olemassaolo kuvataan usein tärkeimmäksi voimavaraksi haastavassa elämäntilan-

teessa, mutta yhtä suuren merkityksen hyvinvointia edistäväksi tekijäksi saa myös läheisten 

apu ja tuki. Seuraavat katkelmat kuvaavat läheisten apua ja tukea.  

Lähipiiri pitää huolta. Erityisen kiitollinen tyttärelleen, jonka kokee isoksi tu-
eksi ja avuksi. 

Asiakas kertoo äitinsä auttavan häntä mm. hoitamalla asiakkaan koiraa 
sen aikaa, kun asiakas on ollut vankilassa. Asiakas kertoo, että hänellä on 
paljon ystäviä, jotka ovat valmiita auttamaan joka tilanteessa. Asiakas ker-
too myös, että hänellä on tyttöystävä. 

Läheiset auttavat asiakkaita arjesta selviytymisessä, esimerkiksi tukemalla asunnotonta majoit-

tamalla tätä tai hoitamalla asiakkaan koiraa. Läheiset auttavat kaikilla elämän aloilla: arjen 

askareissa, majoittamisessa, taloudellisesti sekä ylipäänsä olemalla tukena.  

Kolmantena lähipiirikategorian teemana aineistosta korostuu sopusointu lähipiirin kanssa. 

Sopusointu tarkoittaa sopua haastavassa elämäntilanteessa, kuten esimerkiksi erotilanteessa. 

Seuraavat katkelmat havainnollistavat teemaa. 

Tapaamisella asiakas kertoo, että miehen kanssa on nyt mennyt kaikki asiat 
sujuvasti. He käyvät usein lapsen kanssa miehen asunnosta hakemassa 
vaatteita jne. Asiakas saa myös säilyttää omia huonekalujaan miehen 
asunnossa sen aikaa että pääsee muuttamaan. 

Asiakas kertoo, että hänellä on hyvät välit lasten isän kanssa ja he asuvat 
puolen kilometrin päässä toisistaan. 

Kuten katkelmista käy ilmi, eron jälkeinen sopusointu tekee asiakkaan tilanteesta helpomman, 

vaikka asiakas huolehtisikin pääosin yksin lapsista. Eron jälkeinen sopusointu mahdollistaa 

myös sen, että entinen puoliso voi olla kriisitilanteissa tukena. 
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6.2 Pärjääminen, itsenäinen tekeminen ja luonteenpiirteet 

Asiakkaiden oma pärjääminen, tekeminen ja luonteenpiirteet näyttäytyvät aineistossa suurim-

pana hyvinvointia edistävänä luokkana. Tämän kategorialuokan sisällä on eroteltavissa kolme 

hyvinvointia edistävää alaluokkaa: asiakkaan luonne ja sosiaalisuus, motivaatio ja asenne sekä 

itsenäinen tekeminen. 

Monissa palvelutarpeen arvioinneissa nostetaan esiin asiakkaiden positiivinen luonne ja sosi-

aalisuus, joiden nähdään edistävän heidän hyvinvointiaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

Asiakas kokee voimavarakseen oman luonteensa. Hän on aktiivinen ja sosi-
aalinen, eikä jämähdä paikoilleen. 

Asiakas on peruspositiivinen ja hän on selviytynyt monesta vaikeasta elä-
mänvaiheesta. Hän kertoo, että taistelee oikeudesta hoitoon ja ottaa selvää 
asioista. 

Positiivisuus ja luonteenpiirteet yhdistetään pärjäämiseen ja vaikeista tilanteista selviytymi-

seen, eli ne ymmärretään asiakkaiden voimavaroina. Palvelutarpeen arvioinnin lomakkeessa 

on erillinen kohta asiakkaiden sosiaalisten taitojen arviointiin, joskin kaikissa tarkastelemis-

samme palvelutarpeen arvioinneissa kyseiseen kohtaan ei oltu kirjoitettu mitään. Kun asiak-

kaiden sosiaalisia taitoja kuvataan hyviksi tai heidät nähdään sosiaalisina, korostuu arvioinneis-

sa kuitenkin niiden hyvinvointia ja pärjäämistä edistävä merkitys. 

Luonteenpiirteiden ja sosiaalisten taitojen ohella asiakkaiden asenne ja motivaatio korostuivat 

hyvinvointia ja vaikeissa tilanteissa jaksamista edistävinä tekijöinä. 

Asiakas kertoo että haluaa välillä ajatella että elämässä on muutakin kuin 
terveydenhoitoon liittyvät asiat ja käynnit. 

Esimerkissä kuvattu asiakas on palvelutarpeen arvioinnin mukaan kamppaillut vuosia ter-

veyteensä liittyvien ongelmien kanssa. Vaikka hänen jaksamisensa on ollut koetuksella, asiak-

kaan asenne ja halu nähdä elämään kuuluvan muutakin kuin terveydenhoito on selkeästi hä-

nen hyvinvointiaan edistävä asia. Ylipäätään aineistosta on havaittavissa monen asiakkaan 

kohdalla motivaatio muuttaa elämäntilannettaan, esimerkiksi ottamalla vastaan tapaamisilla 

tarjottua apua tai edes tulemalla sosiaalitoimen tapaamisille. 

Motivaation ja asenteen lisäksi asiakirjoissa on hahmotettavissa itsenäistä tekemistä asioiden 

muuttamiseksi. 

Asiakas on vaikeista ajoista huolimatta pystynyt huolehtimaan itsestään, 
perheestään sekä kodistaan. Hakee sitkeästi uutta työtä ja on motivoitunut 
työntekoon. 

Asiakas yrittää rohkeasti käyttää tapaamisella suomen kieltä, vaikka kielen 
oppiminen tuntuu hänestä vaikealta. 
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Kuten esimerkeistä on havaittavissa, voi itsenäinen tekeminen ilmetä monin eri tavoin. Aineis-

tossa mainitaan lukuisia pienempiä ja suurempia tekoja, joiden avulla asiakkaat pyrkivät teke-

mään paitsi arjestaan siedettävämpää, myös muuttamaan elämäntilannettaan ja vaikuttamaan 

edistävästi omaan hyvinvointiinsa. 

6.3 Taloudellinen pärjääminen 

Taloudellinen pärjääminen korostuu selkeänä kategoriana aineistosta. Mikäli asiakas pärjää 

taloudellisesti, joko tuettuna tai itsenäisesti, edistää tämä asiakkaan tilannetta. Taloudellinen 

pärjääminen korostuu kahdessa teemassa. Ensimmäisenä teemana korostuu itsenäinen talou-

dellinen pärjääminen ja toisena teemana taloudellinen apu muilta. 

Seuraavat katkelmat havainnollistavat itsenäistä taloudellista pärjäämistä. 

Asiakkaan mukaan ajantasaiset laskut tulee hoidettua ja uusia laskuja ei 
enää mene ulosottoon. 

Asiakas on itse miettinyt, että hän alkaa säästämään seuraavan vuoden 
harrastusmaksuja etukäteen, jotta voi jatkaa harrastustaan. 

Itsenäisessä taloudellisessa pärjäämisessä asiakas suunnittelee talouttaan ja hänellä on käsitys 

siitä, miten talous pysyy tasapainossa. Erityisesti aineistosta korostuu kyky huolehtia itsenäi-

sesti vuokran- ja laskujen maksuista. Töissä olo vähentää tai lopettaa kokonaan tarpeen toi-

meentulotuelle.  

Taloudellinen apu muilta näyttäytyy merkityksellisenä tilannetta helpottavana tekijänä, kuten 

alla olevat katkelmat havainnollistavat. 

Perheellä oli vähän aikaa sitten vuokravelkaa joka oli mennyt haasteelle. 
Perhe sai kuitenkin haasteen peruttua takautuvilla toimeentulotuilla. Velka 
on maksettu. 

Sovimme, että myönnän asiakkaalle matkakortin Empun- sekä AA-ryhmiä ja 
kuntosalikäyntejä varten. 

Taloudellinen tuki on usein takautuvia toimeentulotukia, jotka maksetaan lähes poikkeuksetta 

vuokravelkoihin. Usein asiakasta tuetaan taloudellisesti myös lasten kuluissa, harrastuksissa 

sekä kuntoutumisessa, kuten AA-ryhmissä käymisessä. Kuntoutumisessa tuetaankin ensisijai-

sesti matkustuskuluja. 

6.4 Empatia 

Empatiaksi nimeämässämme kategorialuokassa kuvastuvat ne pienemmät ja suuremmat teot 

ja sanat, joiden avulla asiakkaiden elämää ja jaksamista on autettu. Esimerkiksi eräs sosiaali-
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työntekijä on kirjannut työskentelyään vaikeassa tilanteessa olevan asiakasperheen kanssa 

seuraavalla tavalla: 

Sanoin, että tuemme perhettä vuokravelan hoitamisessa, koska ajattelen, 
että asunnottomuus olisi kohtuuttoman vaikeaa perheelle juuri tässä tilan-
teessa. (…) Kysyin mitä harrastuksia lapsilla on. Kerroin, että laskuissa aute-
taan. 

Sosiaalityöntekijä osoittaa myötätuntoa perhettä kohtaan auttamalla heitä taloudellisesti sekä 

vuokravelan että lasten harrastusmaksujen kanssa. Vastaavasti eräs toinen asiakas on tuonut 

tapaamisella esiin vuokranantajansa heihin kohdistaman empaattisuuden: 

Asiakas tuo itse esille, että vuokranantaja on ymmärtäväinen asiakkaan ti-
lanteelle ja asiakas itse ei vaikuta olevan huolissaan siitä, että vuokrananta-
ja lähtisi oikeusteitse hakemaan vuokravelka saataviaan tai että perheen 
asuminen olisi vaarassa päättyä. 

Siinä missä molemmat yllä olevat esimerkit liittyvät vuokravelkaan ja taloudellisiin asioihin, on 

aineistosta myös muunlaisia myötätunnon osoituksia. Esimerkiksi eräs työntekijä kehuu palve-

lutarpeen arvioinnissa asiakasperheen toimintaa, kun taas toinen ei edellytä asiakkaaltaan 

työnhaun laittamista voimaan loppuvuodeksi, jotta asiakas saisi opintonsa päätökseen. Erään 

asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa puolestaan nostetaan esiin asiakkaan voimavarana se, 

että hän oli saanut kuulla muilta olevansa hyvä äiti. Empatian osoitukset voivat siis vaihdella, 

mutta yhteistä niille on se, että osoittamalla myötätuntoa asiakkaiden elämäntilanteita koh-

taan tullaan samalla tukeneeksi heidän jaksamistaan ja pärjäämistään. 

6.5 Toimivat palvelut 

Palvelujen toimivuus erottautuu aineistosta asiakkaan tilannetta edistävänä tekijänä. Toimivat 

palvelut pitävät sisällään muun muassa toimivan terveydenhuollon kontaktin esimerkiksi kun-

toutuksessa tai toimivan terapiakontaktin. Toimivaan palveluun sisällytettiin kaikenlaiset pal-

velut. Esimerkiksi hyvä yhteistyö lapsen kouluun tai siivouspalvelu koetaan merkittävänä asia-

na elämässä. Seuraavat katkelmat havainnollistavat toimivia palveluita asiakkaiden elämässä. 

Nyt asiakas saa kotiapua kaupungilta. Ennen hän käytti ajan kodin sii-
voamiseen, mutta kotipalvelun kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen hän 
ymmärsi, että hänen tulee levätä ja kerätä voimia sillä välin kun lapset ovat 
hoitajien kanssa muualla. 

Asiakas on aiemmin käynyt Mielenterveystalon järjestämällä kurssilla, jon-
ka kokenut erittäin hyväksi. Koki tärkeäksi myös vertaistuen saamisen, jon-
ka avulla huomasi että monet ihmiset kokevat samanlaisia asioita ja elävät 
samanlaisessa tilanteessa. 

Hän aloittanut kertaviikkoiset tapaamiset psykiatrian poliklinikalla tulkin 
kanssa. Asiakkaan ja hoitajan välille syntynyt luottamus ja asiakas alkanut 
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käydä mielellään tapaamisilla. Asiakkaasta tehty eläkehakemus, jonka liit-
teeksi liitetty psykiatrin lausunto. 

On positiivista huomata, että monissa palvelutarpeen arvioinneissa tuodaan ilmi toimivat pal-

velut. Toimivissa palveluissa korostuu palvelunantajan empaattisuus ja ymmärretyksi tulemi-

sen kokemus. Merkitykselliseksi saatetaan kokea esimerkiksi kotipalvelun työntekijän kanssa 

istuttu hetki tai vertaistuen tuoma lohtu. 

6.6 Asuminen, vapaa-aika ja elämäntavat 

Palvelutarpeen arvioinneissa suurehko joukko hyvinvointia edistäviä tekijöitä liittyy tavalla tai 

toisella asiakkaiden asumiseen, vapaa-ajan olemiseen ja tekemiseen, heidän elämäntapoihinsa 

sekä terveyteen. Kategorialuokan voi jakaa kolmeen alakategoriaan: asumiseen, harrastuksiin 

ja vapaa-aikaan sekä elämäntapoihin ja terveyteen. 

Asumiseen liittyvät hyvinvointia edistävät tekijät pitävät sisällään muiden muassa asuinaluees-

ta pitämisen ja sen viihtyisyyden esiin tuomisen, sekä maininnan palvelujen viihtyisyydestä ja 

miellyttävistä naapureista. Hyvinvoinnin kannalta erityisen keskeinen asumiseen liittyvä tekijä 

on oman asunnon saaminen. 

 Asiakas kertoi, että hänen suurin tarve olisi saada oma paikka jossa majoit-
tua, joka oli toteutunut nyt kun hänelle oli tarjottu tukiasuntopaikkaa. 

Kuten esimerkeistä on havaittavissa, helpottaa oman asunnon saaminen paitsi jaksamista, 

myös elämäntilannetta yleensä. 

Monilla asiakkailla erilaiset harrastukset ja muut vapaa-ajan tekeminen tuovat helpotusta ja 

voimavaroja arjessa pärjäämiseen ja jaksamiseen. Aineistossa mainitaan esimerkiksi ulkoilu, 

koirien kanssa liikkuminen ja harrastaminen, kuntosalilla käynti, uiminen ja erilaiset joukkue-

harrastusmuodot, kuten jalkapallo ja tanssi. Asiakkaan tiedostavat myös itse harrastusten 

merkityksen ja haluavat pitää niistä kiinni. 

Asiakas kertoo päivisin puuhastelevansa ulkona pihalla ja käyvänsä koirien-
sa kanssa lenkillä 

Harrastus on asiakkaalle erittäin tärkeä ja hän kertoo sen avulla pystyvänsä 
pitämään säännöllisen vuorokausirytmin. Jalkapallon harrastaminen on 
asiakkaalle myös sosiaalisesti tärkeää, sillä hänen läheisimmät ystävänsä 
ovat samassa joukkueessa. 

Asiakas katsoo että harrastaminen on asiakkaan hyvinvoinnille niin ratkai-
sevaa, että perhe jättää mieluummin jotain muuta hankkimatta jotta laskut 
saadaan maksettua. 
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Osalle harrastaminen tai muu tekeminen toimii siis omaa hyvinvointia edistävänä tekijänä, joka 

mahdollistaa samalla esimerkiksi päivärytmistä kiinni pitämisen tai rentoutumisen. Harrasta-

minen saattaa myös mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa. 

Kolmannen tämän kategorialuokan alakategorian nimesimme elämäntavoiksi ja terveydeksi. 

Aineistossa oma ja perheen hyvä terveys nähdään tärkeänä voimavarana, jota halutaan myös 

vaalia vaikuttamalla omiin elämäntapoihin.  

Asiakas kertoo, että hänellä on hyvä päivärytmi. Menee nukkumaan n.klo 
00.00 ja herää aamulla aikaisin. Urheilee, käy kuntosalilla ja lukee kirjoja. 

Osalla asiakkaista terveellisten elämäntapojen valinta kytkeytyy erityisesti päihteidenkäytön 

vähentämiseen tai lopettamiseen sekä raittiina pysyttelemiseen. Toisille elämäntapoihin vai-

kuttaminen puolestaan on tapa kuntouttaa itseään, kohentaa mielenterveyttään sekä saada 

ylipäätään sisältöä elämäänsä. 

Asiakas kertoo, että aikoo panostaa liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoi-
hin. Lopettanut tupakoinnin vuoden alussa ja vähentänyt alkoholin käyttöä 
ja kertomansa mukaan alkaa huomaamaan positiivisia vaikutuksia. 

Asiakas uskoo meditoinnin auttavan mielenterveysongelmiin ja pyrkii medi-
toimaan myös itse. 

Asiakas kertoo, että hänelle tuo elämään sisältöä hengellinen ryhmä. 

Kuten kategorialuokan esimerkeistä on havaittavissa, voivat keinot oman hyvinvoinnin edistä-

miseen vaihdella. Keskeistä onkin se, mistä lähtökohdasta hyvinvointia on ollut tarpeen lähteä 

edistämään. Asunnon saaminen mahdollistaa oman paikan löytämisen ja muut arjen toimin-

not. Erilaiset harrastukset ja elämäntapavalinnat puolestaan tuovat sisältöä arkeen ja edistävät 

olennaisesti jaksamista vaikeissakin tilanteissa. Hyvä terveys mahdollistaa arjen sujumisen, ja 

sitä halutaan myös pitää yllä erilaisin keinoin, päätöksin ja valinnoin. 

6.7 Työt ja opiskelu 

Työllä ja opiskelulla on suuri merkitys ihmisille. Työt tai opinnot merkitsevät arkirutiineja, luo-

vat yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia. Taloudellinen tilanne määrittyy 

myös töiden tai opintojen kautta. Esimerkiksi seuraava katkelma havainnollistaa työtä perheen 

voimavarana.  

Perheen voimavaroina on molempien työt. 

Mikäli työtä on vaikea saada, mielekkään päivä tekemisen merkitys korostuu. Esimerkiksi kun-

touttava työtoiminta saattaa parantaa asiakkaan tilannetta ja myöhempää työllistymistä. Seu-

raava katkelma havainnollistaa asiakkaan motivaatiota hakeutua sellaisen palvelun piiriin, jon-
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ka kautta kuntouttava työtoiminta olisi mahdollinen. Hän tuo myös ilmi arkirutiinien sidoksen 

muihin elämänaloihin, kuten sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. 

Keskusteltu Etypin mahdollisuudesta, sillä asiakas toivoo arkeensa miele-
kästä toimintaa ja tekemistä ja on itse kiinnostunut työllistymisen tuesta. 
Asiakkaan mukaan kuntouttava työtoiminta toisi hänen elämäänsä miele-
kästä sisältöä, sekä säännöllisyyttä ja mahdollisuuden sosiaalisten suhtei-
den ylläpitoon. 

Työ ja opiskelu voivat toimia asiakkaalle kiinnekohtana vaikeuksien keskellä tai vaikeuksien 

jälkeen. Niiden avulla tulevaisuutta on helpompi hahmottaa ja suunnitelmat lisäävät tulevai-

suuteen luottamista. Seuraava katkelma havainnollistaa opintoihin sitoutumisen tärkeyttä 

asiakkaan nykyisen elämän ja tulevaisuuden kannalta 

Asiakas vaikuttaa määrätietoiselta ja päättäväiseltä. Hän on sitoutunut ja 
motivoitunut rangaistusajan suunnitelmaansa ja opintoihinsa. Asiakas pär-
jää opinnoissaan kiitettävästi. Hän kertoo menevänsä eteenpäin pieni 
etappi kerrallaan. 

Työt ja opiskelu tarjoavat asiakkaiden tilanteisiin turvaa ja jatkuvuutta. Mikäli työ tai opinnot 

ovat motivoivia ja asiakas viihtyy niiden parissa, on kyseinen voimavara usein niin suuri, ettei 

asiakkaan tilanne tarvitse suurempaa puuttumista. Mikäli asiakkaan arki on kunnossa töiden 

tai opintojen osalta, saattaa hänellä olla vain ohimenevä, esimerkiksi taloudellisen tuen tarve. 

Usein töissä olevaa tai opintojaan suunnitellusti suorittavaa asiakasta tavataankin vain tilanne-

päivityksen merkeissä. Vakituista työllistymistä tai opintojen pariin pääsemistä voidaankin 

pitää yhtenä sosiaalityön tavoitteena. 

6.8 Valoa tunnelin päässä 

Aineistomme asiakkaiden elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Joissakin tilanteissa asiakkaat 

olivat usein eläneet jo pidemmän aikaa haastavissa elämäntilanteissa, mutta jokin tekijä oli 

auttanut heitä näkemään muutoksen mahdollisuuden. Nämä tekijät nimesimme valoksi tunne-

lin päässä, ja niitä havainnollistavat seuraavat aineistostamme poimitut katkelmat. 

Asiakkaalla on ollut menneisyydessä pahoja masennusjaksoja, mutta hän 
on selvinnyt niistä. 

Yhteiset vaikeudet ovat asiakkaan mukaan vahvistaneet heitä. 

Molemmilla on selkeät suunnitelmat ja vahvuutena haluavat kehittyä ja 
kouluttautua. 

Asiakkaalla on selkeä ja realistinen suunnitelma siitä, kuinka hän koeva-
pauden jälkeen suoriutuu asumismenoistaan. 

Kuten esimerkit osoittavat, monilla asiakkailla suurena voimavarana on heidän itse tekemänsä 

päätös siitä, että he selviävät. Tämä oma päätös tai motivaatio vaikuttaa aineiston perusteella 

olevan vahva tekijä asiakkaan tilannetta edistävänä tekijänä yhdessä muiden edistävien teki-
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jöiden, kuten esimerkiksi läheisten tuen tai taloudellisen tukemisen kanssa. Oma motivaatio tai 

päätös muuttaa elämäänsä näyttäisi siis toimivan, mikäli asiakas saa tukea myös ulkopuolelta. 

7 Hyvinvointia heikentävät tekijät palvelutarpeen arvioinneissa 

Sosiaalitoimen asiakkaita yhdistää useimmiten se, että he tarvitsevat apua jonkin elämäntilan-

nettaan hankaloittavan asian kanssa. Palvelutarpeen arviointien tarkoituksena onkin kartoittaa 

asiakkaiden hyvinvointia tukevien tekijöiden ohella myös niitä tekijöitä, jotka tavalla tai toisella 

heikentävät heidän hyvinvointiaan. Tässä luvussa esittelemme tarkemmin aineistosta havait-

semiamme hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. 

Paikansimme aineistostamme yhteensä 580 osumaa, jotka liittyivät hyvinvointia heikentäviin 

tekijöihin. Luokittelimme ne kymmeneen hyvinvointia heikentävään kategorialuokkaan, joiden 

jakaantuminen aineistossa on esitelty kuviossa 3.  

 

Kuvio 3: Hyvinvointia heikentävien tekijöiden jakaantuminen aineistossa (n = 580) 

Kuten kuviosta on havaittavissa, keskimäärin puolet hyvinvointia heikentävistä tekijöistä liittyi-

vät tavalla tai toisella terveysongelmiin ja sairauksiin (n = 142) tai taloudellisiin vaikeuksiin (n = 

143). Seuraavina, myös tasaväkisinä luokkina esiintyivät asumisen ongelmat ja asunnottomuus 

(n = 66) sekä työhön ja opiskeluun liittyvät ongelmat (n = 61). Näitä seurasivat raskaaseen ar-

keen ja kokemuksiin liittyvät asiat (n = 45) sekä perheen ristiriidat ja ongelmat (n = 35). Loput 

hyvinvointia heikentävät tekijät jakautuivat luokkiin toimettomuus, jaksamattomuus ja arjen 

hallinnan haasteet (n = 23), läheisten puute ja yksinäisyys (n = 22), päihde- ja peliongelmat (n = 
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23) sekä avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat (n = 20). Seuraavissa osioissa esittelemme tar-

kemmin näitä luokkia. 

7.1 Terveysongelmat ja sairaudet 

Toinen kahdesta suurimmasta asiakkaiden hyvinvointia heikentävästä kategorialuokasta liittyy 

tavalla tai toisella terveysongelmiin ja erilaisiin sairauksiin. Aineistossamme, joka koostuu 156 

palvelutarpeen arvioinnista, nimettiin arviolta 130 erilaista terveyteen liittyvää ongelmaa tai 

sairautta. Niiden lisäksi aineistossa viitattiin epämääräisiin ja/tai diagnosoimattomiin sairauk-

siin ja terveysongelmiin.  

Olemme luokitelleet aineistossa esiintyneet sairaudet oheiseen kuvioon niiden prosentti-

osuuksien mukaan. Kuviossa kukin sairaus tai terveyteen liittyvä ongelma on huomioitu vain 

kerran, eli esimerkiksi mielenterveysongelmien osuus olisi todennäköisesti suurempi, mikäli 

sama mielenterveysongelma, esimerkiksi masennus tai masentunut olotila, olisi huomioitu 

useampaan kertaan. 

 
Kuvio 4: Terveysongelmat ja sairaudet (erilliset maininnat, n = 130) 

Monenlaiset terveysongelmat siis rasittavat asiakkaiden arkea ja vievät heidän voimavarojaan.  

Lukemistamme 156 palvelutarpeen arvioinnista 103 (66 %) mainittiin, että asiakkaalla tai hä-

nen perheenjäsenellään on jokin sairaus tai terveysongelma. Havainto on hälyttävä, sillä Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n sairastavuusindeksin perusteella sairastavuus on 

koko maahan verrattuna vähäistä Espoossa (Sipilä ym. 2014). Vaikka aineistomme käsitti myös 

muita kuin toimeentulotuen asiakkaita, muistuttaa havaintomme Katri Hannikainen-Ingmanin 

ym. (2013, 95) tutkimustuloksia, joiden perusteella toimeentulotuen asiakkaat kokevat tervey-

tensä huonoksi tai melko huonoksi lähes kolme kertaa muuta väestöä yleisemmin. 

Siinä missä osa asiakkaista ja heidän perheistään on perusterveitä, on osalle kasautunut lukui-

sia diagnosoituja tai diagnosoimattomia terveysongelmia. 
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Asiakas on käynyt läpi sydänleikkauksen, on todettu keuhkosyöpää, diabe-
tes, hengenahdistus. Verenpainelääkkeet, nukahtamislääkkeet, mieliala-
lääkkeet. Asiakas kertoo että tämä vuosi on ollut "hirveä", oma terveys on 
huonontunut merkittävästi. 

Asiakas kertoo, että hänellä on ollut jo useamman vuoden ajan terveyson-
gelmia, joiden syytä ei ole vieläkään saatu selville. Asiakas kertoo, että hä-
nellä on vapinaa, suoliston kanssa ongelmia, lihassärkyjä ja allergia. 

Kuten jälkimmäinen esimerkki osoittaa, myös ongelmien epämääräisyys asettaa omat haas-

teensa. Sairauksien tuoma vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin on usein kokonaisvaltainen. Mo-

nien sairauksien tai niiden hoitojaksojen aikana asiakkaiden toimintakyky ja kunto heikkenevät 

huomattavasti, kuten alla olevassa tapauksessa on käynyt. 

Asiakkaalla on muistisairaus. Asiakkaan toimintakyky on heikentynyt voi-
makkaasti. Hän ei pysty ilman apua nousta sängystä ylös. Asiakas ei liiku it-
senäisesti, ainoastaan pyörätuolissa. Asiakas tarvitsee avun kaikissa toi-
minnoissa. Lasten kertomuksen mukaan, asiakas ei syö itse. 

Siinä missä esimerkiksi luiden murtumat ovat suhteellisen lyhytkestoisia ja heikentävät hyvin-

vointia yleensä vain hetkellisesti, joidenkin sairauksien ja terveysongelmien kohdalla vaikutuk-

set voivat olla pitkäkestoisia tai pysyviä. Vaikkeivat ne veisi koko toimintakykyä, saattavat ne 

pakottaa ihmisen muuttamaan omaa toimintaansa ja arkeaan. 

Asiakas kertoo keskeyttäneensä opinnot masennuksen ja paniikkikohtaus-
ten takia. 

Puolison haasteena on asiakkaan mukaan ollut viime aikoina ilmennyt kak-
sisuuntainen mielialahäiriö joka tuo myös muulle perheelle haasteita. 

Yllä olevien esimerkkien tavoin aineistossamme on havaittavissa lukuisia esimerkkejä, joissa 

asiakkaat kuvaavat joutuneensa tekemään valintoja sairautensa ehdoilla. Joidenkin kohdalla se 

on saattanut merkitä töiden tai opintojen lopettamista, kun taas toiset ovat kuvanneet lähes 

koko elämänsä pyörivän sairauksien tai terveysongelmien ympärillä. Samalla sairaudet vaikut-

tavat paitsi yksilöihin, myös heidän läheisiinsä ja heidän jaksamiseensa.  

Parhaillaan varsin ajankohtaisen sote- eli sosiaali- ja terveydenhuollon pyritään edistämään 

kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä muiden muassa integroimalla palveluita ja niissä olevaa 

asiantuntijatietoa (esim. THL 2016). Vaikka kummassakin palvelumuodossa pyrkimyksenä on 

asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen, eivät niiden omat resurssit aina riitä asiakkaiden koko-

naisvaltaiseen tukemiseen. Aineistomme perusteella aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon 

vahvempi yhteistyö saattaisi parhaimmillaan tukea juuri niiden asiakkaiden hyvinvointia, joilla 

on terveyteen liittyviä ongelma. Lisäksi yhteistyön avulla olisi mahdollista kehittää palveluita 

siten, etteivät kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat asiakkaat joudu tilanteeseen, jossa 
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he eivät koe saavansa tarvitsemaansa palvelua (ks. luku 7.8 Avun tarpeen ja tarjonnan ristirii-

dat). 

7.2 Taloudelliset vaikeudet 

Taloudelliset vaikeudet näyttäytyvät terveydellisten ongelmien ohella suurimpana asiakkaan 

tilannetta heikentävänä tekijänä. Taloudellisissa vaikeuksissa korostuvat rahojen riittämättö-

myys, huono taloudenhallinta sekä ymmärrysongelmat. Ymmärrysongelma saattaa olla esi-

merkiksi sellainen, jossa asiakas ei ole ollut selvillä toimeentulotuen laskelmasta eikä ole hah-

mottanut, kuinka paljon käyttörahaa hänelle jää kuukausittain. Heikkoa taloudellista tilannetta 

paikataan usein täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella. Seuraavat katkelmat havain-

nollistavat palvelutarpeen arvioinneista ilmeneviä taloudellisia haasteita. 

Asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa ja asiakas kertoo, että hänellä on 
joitain laskuja ulosotossa. 

Asiakas ei ole ymmärtänyt toimeentulotuen laskelmaa, eikä hahmottanut 
kuinka paljon rahaa tarkoitettu käyttöön itselleen, ja mitä pitää maksaa 
vuokraan jne. 

Asiakkaalla on kohtalainen eläke, mutta ulosoton vuoksi hänen kuukausit-
taiset tulonsa eivät riitä elämiseen ja vuokranmaksuun. 

Asiakas kertoo ajautuneensa tilanteeseen, jossa on alkanut ottamaan vel-
kaa velan päälle. Velat koostuvat pikavipeistä. 

Talous on veitsenterällä eikä se kestä mitään yllättävää suurempaa me-
noerää. 

Luottotietojen menetys korostuu myös taloudellisissa vaikeuksissa. Joko luottotiedot ovat 

menneet tai niitä yritetään viimeiseen asti suojella, joka vaikeuttaa taloudellista tilannetta 

entisestään. Huomionarvoista on se, että eräässä palvelutarpeen arviossa asiakas kokee hyö-

dyllisenä luottotietojensa menetyksen, sillä kokee että se estää häntä ottamasta uusia pika-

vippejä. Myös yllättävä elämäntilanne saattaa muuttaa taloudellisen tilanteen, esimerkiksi 

sairastuminen. Monilla asiakkailla on myös kohtalaiset tai hyvät tulot, mutta rahat eivät silti 

riitä elämiseen muun muassa korkeiden asumiskustannusten takia. 

Huomiot kertovat laajemmasta ilmiöstä koskien perusturvaa ja sen riittävyyttä. Viimeisen 20 

vuoden aikana on havaittu tuloköyhyyden yleistyminen suomalaisilla. Erityisen nopeaa tulo-

köyhyys on kuitenkin ollut juuri toimeentulotuen saajien keskuudessa. Ilmiö selittyy pitkälti 

sillä, että toimeentulotuen määrä on pysynyt suhteellisen samansuuruisena kun muun väestön 

keskimääräinen ansiotulo on noussut. Toimeentulotuki on näin ollen heikompi tuki kuin aiem-

min. Tämä aiheuttaa lisääntyvää eriarvoistumista kansalaisten keskuudessa. Toimeentulotuki-

asiakkuudet ovat myös pidentyneet, vaikka toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tu-
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eksi. (Kuivalainen 2013, 63–65.) Tämä selittyy osittain sillä että monet eläkeläiset ja jopa työs-

säkäyvät saattavat olla oikeutettuja toimeentulotukeen. Tällainen tilanne voi aiheuttaa pitkäl-

listä toimeentulotuen tarvetta ja kertoo tilanteesta, jossa perusturvaa tarvitaan paikkaamaan 

omien tulojen riittämättömyyttä suhteessa välttämättömiin elinkustannuksiin.  

7.3 Toimettomuus, jaksamattomuus ja arjen hallinnan haasteet 

Palvelutarpeen arvioinneissa pienehkön mutta selkeän kategorialuokan muodostavat hyvin-

voinnin haasteet, jotka liittyvät tavalla tai toisella asiakkaiden toimettomuuteen, jaksamatto-

muuteen ja arjen hallinnan haasteisiin. Esimerkiksi juuri tekemisen puute ilmenee asiakkaita 

lamaannuttavana tekijänä, johon he myös itse toivovat muutosta: 

Asiakas kertoo, että tällä hetkellä ei tee päivisin mitään. Istuu koneella ja 
miettii kuka ottaisi hänet töihin. 

Osa asiakkaista vaikuttaa jääneen kotiinsa siksi, ettei heillä ole mitään paikkaa, jonne he voisi-

vat päivisin mennä. Siinä missä yllä olevan esimerkin kaltaisten asiakkaiden hyvinvointia olisi 

kenties mahdollista edistää tuomalla heidän arkeensa jotain sisältöä, ei se aina ole riittävä 

ratkaisu. 

Hän kertoo, että vuokraa on jäänyt viime vuoden puolella rästiin koska hän 
ei ole jaksanut sairauksiensa takia hoitaa asioitaan. 

Kun kaikki energia menee sairauden kanssa elämiseen tai siitä kuntoutumiseen, voi joskus olla 

vaikea hahmottaa elämään muuta sisältöä tai ylipäätään nähdä muita asioita riittävän merki-

tyksellisinä. Elämä ja oleminen saattavat alkaa pyöriä sairauden ympärillä, jolloin muiden asi-

oiden ajattelemiselle tai hoitamiselle ei välttämättä jää voimavaroja. 

Toimettomuuden ja jaksamisen ongelmien lisäksi tämän kategorialuokan sisällä on paikannet-

tavissa muutama tapaus, joissa hyvinvointia heikentävät tekijät liittyvät erilaisiin arjen hallin-

nan haasteisiin. 

Asiakas kokee liikunnan jokseenkin ongelmallisena eikä ole jaksanut ulkoil-
la. Myös päivärytmin ylläpitämisen kanssa asiakkaalla on haasteita. Toisi-
naan hän saattaa pelata pitkälle aamuyöhön saakka, jonka vuoksi unirytmi 
on keikahtanut päälaelleen, asiakas nukkuu päivät ja valvoo yöt. 

Asiakas kykenee hoitamaan kodinhoitoon liittyvät asiat, mutta muutoin it-
senäiseen asumiseen liittyvät taidot ovat vielä puutteelliset. Asiakas ei osaa 
eikä kykene hoitamaan käytännön asioita, kuten laskuista huolehtiminen, 
raha-asiat yleisesti. 

Kuten esimerkit osoittavat, voivat arjen hallinnan haasteet liittyä säännöllisestä päivärytmistä 

kiinni pitämiseen, mutta myös erilaisiin arkisiin tekemisiin. Vaikka asiakkailla olisikin osaamista, 

ei se välttämättä ole riittävää tai asioista huolehtiminen on muuten vaikeaa. 
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7.4 Asumisen ongelmat ja asunnottomuus 

Asumisen ongelmissa korostuvat vahvimmin vuokravelat ja häädöt. Asumisen ongelmiin lukeu-

tuvat myös asunnottomuus ja muunlaiset ongelmat, kuten sähköjen katkaisu ja asumisen kal-

leus. Monet asiakkaat etsivät edullisempaa asuntoa, mutta ovat ikään kuin loukussa kalliissa 

vuokra-asunnossa, jolloin iso osa kuukausittaisesta budjetista menee asumisen kustannuksiin. 

Asunnottomuudessa korostuu heikot asumisen taidot ja päihteidenkäyttö, jotka todennäköi-

sesti vaikeuttavat asunnon saantia. Seuraavat katkelmat havainnollistavat huomiotamme 

asumisen ongelmista ja asunnottomuudesta. 

Asiakas ja puoliso haluaisivat jossain vaiheessa muuttaa edullisempaan 
asuntoon, jos heillä olisi sellaista mahdollisuus saada. Vuokravelan ja luot-
totietojen menetyksen takia heillä on kuitenkin vaikea saada asuntoa esi-
merkiksi Espoon Asunnoilta. 

Asiakas kertoo, että sai häädön maksamattomien vuokrien vuoksi edellises-
tä asunnosta. 

Asiakas hakee edelleen edullisempaa asuntoa. Ollut esim. Espoon asuntojen 
jonossa jo 6 vuotta.  

Asumisesta on paljon kuluja, joiden hallitseminen on asiakkaalle vaikeaa. 
Kotivakuutusta ei saa, kun on luottotiedot menneet. 

Viimeisen kuukauden aikana hän ei ole voinut tehdä ruokaa, koska hänellä 
ei ole toiminut sähköt. 

Korkea vuokra saattaa aiheuttaa asiakkaalle sen, ettei tämä kykene maksamaan vuokraa, jol-

loin vuokra-velkaa syntyy. Tällaisissa tilanteissa ratkaisu on usein joko takautuvilla toimeentu-

lotuilla vuokravelan poismaksu tai ehkäisevät toimeentulotuen käyttäminen vuokra-velkaan. 

Usein pyritään siihen, että asiakas maksaisi itse osan vuokra-velastaan, mutta monessa tilan-

teessa asiakkaan tulot eivät anna myöden. Asunnottomuus näyttäytyy aineistossa, mutta ei 

merkittävästi. Aineiston perusteella ensisijainen ongelma asumisessa vaikuttaisi olevan asumi-

sen kalleus. 

7.5 Työhön ja opiskeluun liittyvät ongelmat 

Siinä missä työ ja opinnot näyttäytyivät aineistossa hyvinvointia tuottavina tekijöinä, on niillä 

osalle asiakkaista päinvastainen merkitys. Kaikilla ei esimerkiksi ole lainkaan koulutusta, kun 

taas toisilla opintojen jatkaminen aiheutti ongelmia: 

Asiakas on käynyt peruskoulun, mutta ammattitutkintoa hänellä ei ole. Täl-
lä hetkellä hän on työtön. 

Asiakas on tiedostanut riskin, että opintotuki saattaa katketa etenemättö-
mien opintojen vuoksi mutta kokee opintojen loppuun suorittamisen tällä 
hetkellä toivottomaksi. 
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Opintojen keskeytymiselle annetaan palvelutarpeen arvioinneissa erinäisiä syitä. Esimerkiksi 

osa asiakkaista ei kokenut opiskelemaansa alaa tai ylipäätään opiskelemista omakseen, kun 

taas toisilla omat voimavarat eivät yksinkertaisesti riittäneet opintojen jatkamiseen. Erilaisten 

sairauksien ja muiden terveysongelmien vaikutus opintoihin ja työelämään onkin aineistossa 

silmiinpistävä. 

Asiakkaiden kunnon ja terveydentilan ohella on muita työhön liittyviä tekijöitä, jotka vaikutta-

vat heikentävästi heidän hyvinvointiinsa. Osalla kyse on ilmiselvästi töiden puutteesta, kun 

taas toisilla työ itsessään voi aiheuttaa ongelmia. 

Asiakas todella toivoo työllistyä, mutta työtä ei tarjota korkean iän takia. 

Työllisyystilanne omalla alalla on asiakkaan mukaan heikko. 

Asiakkaalla ei ole työmarkkinatukioikeutta, koska hän ei edellisessä työpai-
kassaan saanut tarpeeksi työtunteja työssäoloehtoa purkamaan. Asiakas 
hakee töitä, mutta ongelmaksi muodostuu monesti iltavuorot sekä autot-
tomuus. 

Asiakkaan puoliso kertoo, että vaikka työ on ok, niin työpaikalla on ollut jo 
pitkään huono tunnelma ja töitä on ulkoistettu paljon. 

Jokainen yllä olevasta neljästä esimerkistä nostaa esiin työn saamiseen ja työelämään liittyvät 

rakenteelliset ongelmat. Työn saaminen voi olla haasteellista asiakkaista riippumattomista 

syistä, kun taas riittämättömät työtunnit ovat johtaneet siihen, ettei asiakas ole saanut puret-

tua työssäoloehtoaan. Ja kuten viimeinen esimerkki osoittaa, ei työpaikka itsessään turvaa 

automaattisesti hyvinvointia: ulkoistukset ja huono työilmapiiri vaikuttavat paitsi työntekijän, 

myös hänen perheensä jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

7.6 Raskas arki ja kokemukset 

Palvelutarpeen arvioinneissa ilmenee monessa kohtaa asiakkaan kokema raskas kokemus tai 

raskaan arjen eläminen. Raskas arki saattaa olla monen tarpeista huolehtimista jolloin omat 

tarpeet jäävät huomioimatta. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi yksinhuoltajilla. Toisaal-

ta raskas arki saattaa johtua myös työn tai opiskelun aiheuttamasta stressistä tai rahavaikeuk-

sista. Myös henkinen väkivalta esimerkiksi puolison taholta aiheuttaa raskasta arkea. Raskaita 

kokemuksia ovat läheisen kuolema tai koettu väkivalta. Seuraavat katkelmat havainnollistavat 

asiakkaiden raskasta arkea ja raskaita kokemuksia. 

Asiakas kertoo, että on ollut pitkään stressaantunut opiskelu / työ ja va-
paaehtoistöiden vuoksi. 

Asiakas kertoo, että huoli pojasta vaikuttaa hänen jaksamiseensa ja keskit-
tymiseensä koulutuksessa ja arjessa, eikä hän saa yöllä nukuttua. 
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Asiakkaalla on paniikkihäiriö, univaikeuksia. Hän on joutunut käyttämään 
rauhoittavia lääkkeitä. Mies on kiusannut häntä vuosia. 

Asiakkaan ystävä on kuollut oman käden kautta hiljattain. 

Raskas arki saattaa aiheuttaa merkittäviäkin ongelmia jaksamisessa. Erityisesti univaikeudet 

korostuvat. Raskaat kokemukset taas saattavat vaikuttaa siihen, miten asiakas näkee elämän-

sä. Esimerkiksi huonon parisuhteen myötä tullut epäluottamus miehiä kohtaan saattaa vaikut-

taa siihen, ettei asiakas halua ryhtyä enää uuteen suhteeseen. Raskas kokemus on saattanut 

aiheuttaa myös psyykkisiä ongelmia, kuten paniikkihäiriöitä. 

7.7 Läheisten puute ja yksinäisyys 

Läheisten olemassaolo ja antama tuki edistävät useimpien aineistomme asiakkaiden hyvinvoin-

tia. Kolikon kääntöpuolena lukemissamme palvelutarpeen arvioinneissa esiintyy kuitenkin 

myös mainintoja, joissa korostuvat läheisten puute ja siihen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi 

yksinäisyys.  

Useimmiten läheisten puute nostetaan esiin asiakkaiden henkisestä jaksamisesta kirjoitettaes-

sa. Varsin tyypillisiä ovat kommentit katkenneista tai viilentyneistä väleistä läheisiin, kuten alla 

olevassa esimerkissä. 

 Asiakas asuu yksin. Hänen vanhempansa ja sisaruksensa asuvat lähellä, 
mutta asiakas kertoo, että ei ole kovin läheisissä väleissä perheeseensä. 

Vaikka asiakkaiden läheisverkostoa kartoitettiin lukemissamme palvelutarpeen arvioinneissa 

kohtuullisen kattavasti, jäävät maininnat puutteellisten läheisverkostojen merkityksestä asiak-

kaille melko vähäisiksi. Kuitenkin muutamien asiakkaiden, erityisesti pienten lasten vanhem-

pien kohdalla läheisten puutteen konkreettinen vaikutus tuodaan esiin: 

Asiakas kertoo, että lapsen saamisen jälkeen elämä on ollut vähän yksinäis-
tä. Asiakas kertoo, että tuntee yksinäisyyttä, koska kaikki asiat, omat ja tyt-
tären, asiat pitää aina puida yksin. Asiakas kertoo, että lastenvahtia on vai-
kea saada. 

Kuten yllä olevassa esimerkissä, myös muut asiakkaat toivat esiin läheisten puutteen osalta 

sen, ettei heillä ole ketään, kenen puoleen kääntyä tarvittaessa. Läheisten puute voi siis merki-

tä yksinäisyyttä sekä tunnetta siitä, että jää ongelmiensa kanssa yksin.  

Huomiomme läheisten olemassaolon ja puutteen merkityksistä tukevat Saaren (2010) havain-

toja. Sosiaaliset suhteet eli ystävät ja yhteisöllisyys lisäävät parhaimmillaan ihmisten subjektii-

vista hyvinvointia, mutta samaan aikaan niiden puute saattaa asettaa ihmiset erityisen haa-

voittuvaan asemaan (mts. 15). Saari (mts. 45–46) viittaa muun muassa John T. Cacioppon ja 

William Patrickin (2008) tutkimukseen, jossa yksinäisyyden havaittiin vaikuttavan esimerkiksi 
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ihmisten terveyden laiminlyöntiin, passiivisuuteen ongelmatilanteissa sekä univaikeuksiin. 

Lisäksi yksinäisyyden on todettu korreloivan masennuksen, surullisuuden ja ikävystymisen 

kanssa (Saari 2010, 138). Sosiaalisten suhteiden puute tai niiden rikkonaisuus voivat siis hei-

kentää paitsi yksilön terveyttä, myös hänen kokemustaan yhteiskuntaan kuulumisesta ja omas-

ta osallisuudestaan. Nämä kokemukset voivat puolestaan vaikuttaa heikentävästi yksilön moti-

vaatioon osallistua aikuissosiaalityön työskentelyyn. 

7.8 Avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat 

Joskus asiakas saa tarvitsemansa avun, mutta aina näin ei ole. Avun tarpeen ja tarjonnan risti-

riitoja on löydettävissä aineistosta jonkin verran. Avun tarve ja tarjonta eivät kohtaa silloin, kun 

asiakas ei ole saanut mitään apua tilanteeseensa, tai kun hän on saanut apua, mutta se ei ole 

ollut riittävää tai vastannut asiakkaan tarvetta.  

Avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat näyttäytyivät aineistossa erityisesti asiakkaiden kokemuk-

sissa terveydenhuollossa asioinnista. Niissä avun tarve ja tarjonta ovat saattaneet olla kohtaa-

matta jo pitkään, jolloin asiakkaan tilanne on voinut kärjistyä. Asiakkaiden terveydenhuollossa 

kokema kohtaamattomuus tapahtuu esimerkiksi silloin, kun asiakkaan oireet katsotaan johtu-

vaksi jostakin muusta, kuin mistä asiakas kokee niiden johtuvan. Seuraava katkelma havainnol-

listaa tilannetta, jossa asiakas kokee että olisi tarvinnut mielenterveyspalvelua, mutta ei ole 

kokenut saavansa vastakaikua pyyntöönsä. 

Asiakas kertoo yrittäneensä hakea mielenterveyspalveluja muutama vuosi 
sitten parisuhteensa päätyttyä äkillisesti. Asiakas kertoo, että ei saanut 
tuolloin lähetettä psykologille, koska oireiden katsottiin olevan ennemmin 
elämänkriisiin kuin mielenterveysongelmaan liittyvää. Asiakas arvelee kui-
tenkin sairastaneensa hoitamatonta masennusta tämän jälkeen. 

Yllä olevassa esimerkissä asiakkaan huoli omasta terveydestään ja jaksamisestaan tulkittiin siis 

väliaikaiseksi, jolloin häneltä evättiin pääsy psykologille. Asiakkaan näkemys tilanteesta on 

kuitenkin toinen, ja esimerkin perusteella hän kokee, ettei hänen avunpyyntöään ole kuultu tai 

otettu tosissaan. Vastaavanlainen kokemus nousi esiin myös erään toisen asiakkaan palvelu-

tarpeen arvioinnissa:  

Lisäksi asiakkaalla on selkäkipua ja jalkakipua. Jalkaa näyttäessään näkee 
että jalka on turvonnut ja ihon sävy violetti, jalka näyttää kivuliaalta. Käsis-
säkin on samaa violetin väriä kun jalassa. Asiakas kertoo että lääkäri ei ole 
suostunut koskemaan tai katsomaan hänen jalkaa vaan sanoo asiakkaalle 
ettei enää pistä huumepiikkejä jalkaan. Asiakas kokee että häntä nähdään 
ainoastaan huumeidenkäyttäjänä ja että kaikki hänen fyysiset oireet syyte-
tään lääkkeiden ja huumausaineiden käyttöön. 
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Yllä oleva katkelma havainnollistaa asiakkaan kokemusta siitä, että hänet nähdään aina päih-

teidenkäytön kautta. Erityisen ongelmallista on, että asiakkaan ongelmien katsotaan tällöin 

johtuvaksi (aiemmasta tai nykyisestä) päihteiden tai alkoholin käytöstä, jolloin niiden mahdolli-

sia muita selityksiä ei välttämättä lähdetä selvittämään lainkaan.  

Myös tukiasiat saattavat aiheuttaa avun tarpeen ja tarjonnan ristiriitaa. Asiakas saattaa kokea 

olevansa oikeutettu johonkin etuuteen, mistä esimerkiksi Kelassa ei olla samaa mieltä. Lisäksi 

osalla asiakkaista puutteellinen kielitaito aiheuttaa haasteita hoitaa asioita. Tällöin esimerkiksi 

velkaantuminen saattaa syntyä ainoastaan riittämättömästä kielitaidosta, kun asioita ei ole 

saanut hoidettua pyydettyjä liitteitä tai erilaisia päätöksiä ei ole ymmärretty. Seuraavissa kat-

kelmissa asiakkaan taloudellisen tuen tarve ja taloudellinen tuki tai talousneuvonta eivät ole 

kohdanneet. 

Perhe on velkaantunut, koska puolisolla ei ole oikeutta Kelan eikä sosiaali-
toimen tukeen. 

Asiakas kertoo käyneensä Talous- ja velkaneuvonnassa muutamia vuosia 
sitten koska hänellä oli maksamattomia terveydenhoidon laskuja, kertoo 
ettei siitä ollut mitään hyötyä. 

Tällaiset tilanteet saattavat johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin (ks. Metteri 2012; 2014), jolloin 

taloudellinen ahdinko johtaa ongelmiin muillakin elämänaloilla. Näin ollen talousongelmilla 

saattaa olla kauaskantoiset seuraukset. Aineiston perusteella asiakkaat vaikuttaisivat kaipaa-

van helpommin lähestyttävää talous- ja velkaneuvontaa.  

7.9 Päihde- ja peliongelmat 

Aineistomme palvelutarpeen arvioinneissa korostuvat myös päihteisiin ja pelaamiseen liittyvät 

ongelmat, joiden vaikutus asiakkaiden hyvinvoinnille on paikoin ilmeinen. Seuraavat esimerkit 

kuvaavatkin erityisesti alkoholin liikakäyttöön liittyviä elämäntilanteita. 

 Asiakas kertoi, että hänellä on ollut vuoden aikana hyvin pitkiä putkia joi-
den aikana hän on käyttänyt huomattavasti alkoholia. Ryyppyputkien jäl-
keen asiakkaalle on tullut viinakramppeja ja delirium-oireita. (…) Asiakas toi 
tapaamiselle esille sen, että hän on ajatellut sitä, että jos hän jatkaa nykyi-
senlaista alkoholinkäyttöä ei hänellä välttämättä ole enää pitkään elinai-
kaa. 

Kokee raittiina pysymisen haasteeksi, koska stressiä on niin paljon ja kaipaa 
tytärtään. 

Asiakas kertonut, että hänen rahansa menevät aikuisen pojan elättämi-
seen. Poika saa tukea mutta hän käyttää rahansa jo muutamassa päivässä. 
Pojan ongelmana on runsas alkoholinkäyttö. 

Siinä missä yllä olevien asiakkaiden kohdalla oma tai läheisen alkoholin ongelmakäyttö on jok-

seenkin tunnustettu osa elämää, kaikkien kohdalla näin ei ole.  
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Asiakas kertoo, ettei silleensä ole ryypännyt. Sosiaalityöntekijälle tulee ti-
lanteesta eri käsitys, koska edellinen sovittu tapaamisaika oli peruuntunut, 
koska asiakas ollut liian humalassa ja nyt oli puhaltanut 3 promillea. Ta-
paaminen sovitti kuitenkin pidettäväksi, koska ohjaajan mukaan asiakkaan 
alkoholinkäyttö on runsasta. 

Sosiaalityöntekijä kertoi, että viimeisintä toimeentulotukipäätöstä tehtäes-
sä oli huomattu, että asiakkaan tiliotteilla näkyi paljon siirtoja RAY:lle (…) 
Sosiaalityöntekijä kysyi asiakkaalta miten paljon hän pelaa. Asiakas kertoi, 
että hän pelaa välillä, mutta pelaaminen ei ole hänelle ongelma. 

Päihde- tai peliongelmasta keskustellessa voi nousta esiin näkökulmaeroja asiakkaiden ja työn-

tekijöiden välille. Kumpikin yllä olevista esimerkeistä havainnollistaakin samalla sitä, miten 

objektiivinen ja subjektiivinen hyvinvointikäsitys voivat poiketa toisistaan. Siinä missä molem-

pien asiakkaiden kohdalla voidaan vähintäänkin puhua huolesta heidän objektiivista hyvinvoin-

tiaan kohtaan, voi asiakkaiden subjektiivinen käsitys omasta hyvinvoinnistaan poiketa huomat-

tavastikin sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä.  

Objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvointikäsityksen ohella työntekijöiden kirjaama ristiriita 

omien ja asiakkaidensa näkemysten välillä kertoo myös siitä, miten aikuissosiaalityössä toisi-

naan työskennellään tilanteissa, joissa yhteisymmärryksen löytäminen asiakkaan kanssa vaatii 

aikaa ja luottamuksen syntymistä. Näkemykset eivät välttämättä tule koskaan kohtaamaan 

täysin, sillä asiakas saattaa edelleen kokea, ettei hänellä ole ongelmia alkoholin tai pelaamisen 

kanssa. Mikäli näkemyseroja ei kuitenkaan käsitellä ja toisen näkemystä ei kyseenalaisteta, ei 

yhteisymmärrykseen voida päästä eikä yhteinen työskentely asiakkaan elämäntilanteen muut-

tamiseksi voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla.  

7.10 Perheen ristiriidat ja ongelmat 

Perheen ristiriitoja ja ongelmia löytyy aineistosta useita. Ristiriidat ja ongelmat voivat 

olla sanallista riitelyä tai myös fyysistä pahoinpitelyä. Seuraava katkelma havainnol-

listaa perheen sisäistä väkivaltaa, niin henkistä kuin fyysistä.  

Kotona on ollut väkivaltatilanne. Avomies pudottanut asiakkaan sängyltä, 
käsi vahingoittunut ja mies repinyt vaatteet rikki. Henkistä ja fyysistä väki-
valtaa on kestänyt jo pitkään. Asiakas ei uskalla olla enää kotona.  

Usein puolison alkoholin käyttö näyttäytyy perheen ongelmien aiheuttajana. Alkoho-

lin käyttö on voinut alkaa haastavasta elämäntilanteesta tai alkoholin käyttö on voi-

nut olla pitkällistä. Seuraava katkelma havainnollistaa puolison alkoholisoitumista 

työttömäksi jäämisen jälkeen, joka on aiheuttanut yhteenottoja kotona. 
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Asiakkaan avopuoliso jäänyt hiljattain työttömäksi ja hän alkanut käyttää 
alkoholia ja käyttäytyä aggressiivisesti. Tilanne kärjistynyt kotona ja puoliso 
häätänyt asiakkaan yhteisestä kodista. 

Ristiriitoja aiheuttavat myös muun muassa vanhemman ja lapsen riidat ja erimielisyydet, kuten 

seuraava katkelma havainnollistaa.  

Joskus riitatilanteessa poika on myös tönäissyt häntä (…) Poika on uhannut 
kotona myyvänsä äitinsä laitteita saadakseen rahaa. 

Myös kulttuuriset ristiriidat saattavat aiheuttaa haasteita perheen sisällä, kuten seuraava kat-

kelma havainnollistaa. 

Asiakas kertoo tapaamisella, että hänen ja vanhempien välit ovat olleet ris-
tiriitaiset kulttuuriin liittyen. 

Toisen polven maahanmuuttajat elävät kahden kulttuurin välillä ja integroituminen vanhem-

pien kulttuuriperintöön ja toisaalta suomalaiseen kulttuuriin saattaa aiheuttaa haasteita nuo-

remman ja vanhemman sukupolven välillä. Toisen sukupolven maahanmuuttajien elämässä 

yhdistyvät usein vahvasti kaksi kulttuuria ja se, miten hyvin kulttuurien yhdistäminen onnistuu 

saattaa vaikuttaa perhesuhteisiin. Onnistuneeseen kulttuurien yhdistämiseen vaikuttaa se, 

miten hyvin nuoren sidokset sukuun ovat muodostuneet, millaisia verkostoja perheellä on ja 

millaisia intressejä nuorella itsellään on. Olennaista on myös se, miten asuinmaan rakenteet 

tukevat tai ovat tukematta monikulttuurisuutta. Samoin on tärkeää huomioida, että ensimmäi-

sen ja toisen polven maahanmuuttajat identifioituvat eri tavoin yhteiskunnan jäseniksi. (Haik-

kola 2012, 79–80.) 

8 Yhteenveto hyvinvointia edistävistä ja heikentävistä tekijöistä 

Seuraavissa taulukoissa (3 ja 4) olemme luokitelleet havaitsemiamme hyvinvointia edistäviä ja 

heikentäviä tekijöitä Allardtin (1976) hyvinvointiluokkien mukaisesti. Olemme lisänneet luoki-

tukseen tekemisen kategorian Niemelän (2010) kritiikin mukaisesti.  

Elintaso (having) 
- taloudellinen pärjääminen (6.1.3) 
- asuminen (6.1.6) 
- hyvä terveys (6.1.6) 

Yhteisyyssuhteet (loving) 
- läheisverkostot: läheisten olemassaolo, 

apu ja tuki sekä sopusointu lähipiirin 
kanssa (6.1.1) 

- luonteenpiirteet: sosiaalisuus (6.1.2) 
- motivaatio ottaa vastaan apua (6.1.2) 
- itsenäinen tekeminen asioiden muutta-

miseksi (6.1.2) 
- taloudellista apua muilta (6.1.3) 
- empatia (6.1.4) 
- toimivat palvelut (6.1.5) 
- asuminen (6.1.6) 
- harrastukset (6.1.6) 
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Itsensä toteuttaminen (being) 
- luonteenpiirteet (6.1.2) 
- asenne ja motivaatio (6.1.2) 
- empatia (6.1.4) 
- harrastukset, vapaa-ajan tekeminen 

(6.1.6) 
- elämäntavat (6.1.6) 
- työt ja opiskelu (6.1.7) 
- valoa tunnelin päässä (6.1.8) 

Tekeminen (doing) 
- itsenäinen tekeminen asioiden muutta-

miseksi (6.1.2) 
- itsenäinen taloudellinen pärjääminen 

(6.1.3) 
- harrastukset, vapaa-ajan tekeminen 

(6.1.6) 
- työt ja opiskelu (6.1.7) 
- valoa tunnelin päässä (6.1.8) 

Taulukko 3: Hyvinvointia edistävät tekijät hyvinvointiluokkien mukaan (suluissa alaluvut) 

Kuten yllä olevasta taulukosta on havaittavissa, jakautuvat hyvinvointia edistävät tekijät suh-

teellisen tasaisesti yhteisyyssuhteiden, itsensä toteuttamisen ja tekemisen luokkiin. Sen sijaan 

elintason luokassa hyvinvointia edistäviä tekijöitä on selkeästi vähemmän, joskin kukin kysei-

seen luokkaan sijoitettu tekijä on erityisesti objektiivisen hyvinvoinnin näkökulmasta käsin 

katsottuna olennainen. Toisaalta, kuten asumisen (luku 6.1.6) yhteydessä esittämämme esi-

merkki havainnollistaa, monelle asuminen ja erityisesti oman asunnon tai asuinpaikan saami-

nen tuottaa myös subjektiivista hyvinvointia. Samoin esimerkiksi terveyden ollessa hyvä mah-

dollisuudet toteuttaa itseään tai harrastaa itselle tärkeitä asioita ovat paremmat. 

Osa havaitsemistamme hyvinvointia edistävistä tekijöistä muistuttaa Juha Mikkosen (2014) 

marginaalissa elävien nuorten selviytymisstrategioita (coping strategies). Artikkelissaan Mik-

konen tarkastelee 65 nuoren autobiografista kertomusta, joista hän paikallistaa neljä selviyty-

misen strategiatasoa: materiaalisen tason strategiat, psykologisen tason strategiat, käyttäyty-

mis-toiminnallisen tason strategiat sekä sosiaalisen tason strategiat. Niistä materiaalisen tason 

strategiat ovat lähellä omaa taloudellisen pärjäämisen luokkaamme, sillä molempiin kuuluvat 

esimerkiksi rahan lainaaminen ja säästäminen sekä budjetointi. Pärjäämisen, itsenäisen teke-

misen ja luonteenpiirteiden luokka puolestaan muistuttaa psykologisen tason strategioita, 

joilla Mikkonen tarkoittaa esimerkiksi vähempään tyytymistä, tulevaisuususkoa, luovuutta sekä 

sisäisen rauhan löytämistä. Käyttäytymis-toiminnallisen tason strategioihin kuuluvat aktiivi-

suus, harrastaminen, luonnosta nauttiminen ja rutiinit ovat lähellä omia työn ja opiskelun sekä 

vapaa-ajan ja elämäntapojen kategorioitamme. Sosiaalisen tason strategiat puolestaan liittyvät 

läheisiltä saatuun tukeen, lemmikkeihin sekä mielenterveyspalvelujen asiakkaana olemiseen. 

Ne muistuttavat läheisesti havaitsemiamme läheisverkostojen, toimivien palvelujen ja empati-

an kategorioitamme. 

Yhdenmukaisuudet omiemme ja Mikkosen (2014) havaintojen välillä vaikuttaisivat siltä, että 

iästä riippumatta aikuissosiaalityön asiakkaiden ja marginaalissa elävien nuorten hyvinvointia 

edistävät tekijät ovat varsin yhdenmukaisia. Mikkosella materiaalisen tason strategiat saivat 
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eniten mainintoja, samoin omassa aineistossamme taloudelliseen pärjäämiseen liittyvät tekijät 

erottuivat selkeästi omana luokkanaan. Lisäksi sekä omassamme että Mikkosen aineistossa 

korostui läheisiltä saatu taloudellinen ja sosiaalinen tuki. Huolimatta usein epämääräisistä ja 

vaikeista elämäntilanteistaan piirtyy palvelutarpeen arvioinneissa kuva aikuissosiaalityön asi-

akkaista ihmisinä, jotka vaikeuksistaan huolimatta pärjäävät ja ovat aktiivisia (ks. Mikkonen 

2014, 236). Kuten Mikkosen nuorilla, myös tarkastelemassamme aineistossa olevilla asiakkailla 

on siis käytössään lukuisia hyvinvointia edistäviä tekijöitä – pärjäämisstrategioita –, jotka tie-

dostamalla ja nostamalla esiin on mahdollista vaikuttaa heidän jaksamiseensa. 

Siinä missä elintason luokka jäi melko pieneksi hyvinvointia edistävien tekijöiden jakautumises-

sa, näyttää hyvinvointia heikentävien tekijöiden jakautuminen huomattavasti tasaisemmalta. 

Niissä on erotettavissa niin objektiivisia, kuin subjektiivisiakin hyvinvointikäsitteitä. Objektiivi-

sesta näkökulmasta elintaso luokkaan sijoittuu melko selkeitä, usein mitattavissa olevia käsit-

teitä, kuten terveysongelmat ja sairaudet, taloudelliset vaikeudet sekä asumisen ongelmat. 

Yleisesti voidaan sanoa, että sairastaminen, tiukka talous ja velkaantuminen sekä suuret asu-

miskulut tai asunnon puute ovat paitsi hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, myös tekijöitä, joiden 

takia tullaan aikuissosiaalityön asiakkaiksi. Samoin työttömyys on helposti mitattavissa oleva 

ilmiö, jonka voidaan katsoa heikentävän hyvinvointia.  

Elintaso (having) 
- terveysongelmat ja sairaudet (6.2.1) 
- taloudelliset vaikeudet (6.2.2) 
- arjen hallinnan haasteet (6.2.3) 
- asumisen ongelmat ja asunnottomuus 

(6.2.4) 
- koulutuksen puute (6.2.5) 
- työttömyys, työllistymisen vaikeudet 

(6.2.5) 
- työmarkkinatuen saamisen ongelmat 

(6.2.5) 
- avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat: 

erimielisyydet tukemisesta (6.2.8) 
- päihteet, pelaaminen: terveys, talous 

(6.2.9) 

Yhteisyyssuhteet (loving) 
- terveysongelmat ja sairaudet: vaikutta-

vat sosiaalisiin suhteisiin (6.2.1) 
- työpaikan huono tunnelma (6.2.5) 
- raskas arki ja kokemukset: haasteita ih-

missuhteissa, kiusatuksi tuleminen 
(6.2.6) 

- läheisten puute (6.2.7) 
- avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat 

(6.2.8) 
- oma tai läheisen päihteiden käyttö 

(6.2.9) 
- perheen ristiriidat ja ongelmat (6.2.10) 

Itsensä toteuttaminen (being) 
- terveysongelmat ja sairaudet (6.2.1) 
- toimettomuus, jaksamattomuus (6.2.3) 
- työllistymisen vaikeudet (6.2.5) 
- asunnottomuus (6.2.4) 
- raskas arki: omien tarpeiden laiminlyön-

ti (6.2.6) 
- läheisten puute (6.2.7) 
- avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat 

(6.2.8) 

Tekeminen (doing) 
- terveysongelmat ja sairaudet: esim. töi-

den tai opintojen keskeyttäminen (6.2.1) 
- arjen hallinnan haasteet (6.2.3) 
- keskeytyneet opinnot (6.2.5) 
- työllistymisen ja työn tekemisen vaikeu-

det (6.2.5) 
- avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat: ky-

kenemättömyys esim. opiskella tai teh-
dä töitä (6.2.8) 

Taulukko 4: Hyvinvointia heikentävät tekijät hyvinvointiluokkien mukaan 
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Yhteisyyssuhteet luokkaan on jaoteltu sosiaalisiin suhteisiin liittyvät hyvinvointia heikentävät 

tekijät. Tässä luokassa korostuvat myös terveysongelmat ja sairaudet niiden saattaessa vaikut-

taa negatiivisesti sosiaaliseen elämään ja suhteisiin. Huono ilmapiiri työssä tai kotona sekä 

raskas arki tuottivat vaikutuksia ihmisten elämään. Myös yksinäisyyden kokemukset näkyvät 

tässä luokassa. Yhteisyyssuhteet luokkaan kuuluvat hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat 

enimmäkseen subjektiivisia kokemuksia, joita ei voida ulkoapäin mitata. Sama huomio pätee 

itsensä toteuttaminen luokassa, jossa hyvinvointiin vaikuttavat heikentävästi muun muassa 

terveysongelmat, jolloin on mahdollisesti täytynyt luopua jostakin tekemisestä tai jopa työstä. 

Myös työn puute tai asunnottomuus voi estää itsensä toteuttamista. Tekemistä voi pääosin 

mitata objektiivisesti. Tähän luokkaan sijoittuukin konkreettinen tekeminen, joka heikentää 

hyvinvointia. Tällaista tekemistä on esimerkiksi arjen hallinnan haasteet. Luokkaan luetaan 

kuuluvaksi myös tekemättä jättäminen, kuten keskeytyneet opinnot.  

Kuten taulukosta on havaittavissa, näkyvät terveysongelmat ja sairaudet sekä avun tarpeen ja 

tarjonnan ristiriidat joka luokassa. Avun tarpeen ja tarjonnan ristiriidat saattavat aiheuttaa 

esimerkiksi puutteita elintasossa, mikäli hoitamaton sairaus vaikuttaa esimerkiksi työkykyyn. 

Ristiriita saattaa aiheuttaa myös ongelmia sosiaalisissa suhteissa ja itsensä toteuttamisessa.  

Löytämämme hyvinvointia heikentävät tekijät vertautuvat Lylyn (2016) Helsingin sosiaalitoi-

messa toteuttaman sosiaalisen raportoinnin tuloksiin. Asumisen kalleus, talousvaikeudet ja 

velkaantuminen sekä osattomuus olivat yhteneviä löydöksiä. Lylyn osattomuus teemaan kuu-

luivat sosiaalisten kontaktien puute, yksinäisyys ja eräänlainen syrjään jäämisen kokemus. 

Omissa luokissamme tätä luokkaa vastaa läheisten puute, johon sisällytimme samankaltaisia 

teemoja kuin Lyly. Lylyn raportissa on edellä mainittujen lisäksi teemat ylisukupolvinen huono-

osaisuus, lastensuojeluperheiden aikuisten kanssa työskentely ja huolto- ja tapaamisriidat. 

Omassa työssämme ylisukupolvisuus ei suoranaisesti tullut esille. Osasyynä tähän voi olla ai-

neistovalintamme: mikäli olisimme tarkastelleet palvelutarpeen arviointien lisäksi myös muita 

asiakasdokumentteja ja siten saaneet laajemman kuvan asiakkaiden elämäntilanteista, olisi 

ongelmien ylisukupolvisuus saattanut välittyä vahvemmin. Omaan tutkimukseemme verrattu-

na Lyly tutki sosiaalityöntekijöiden koosteita asiakkaidensa tilanteista, jolloin hänellä saattoi 

olla laajempi näkemys asiakkaan kokonaistilanteesta. Kaksi viimeistä Lylyn teemaa eivät liitty-

neet omaan työhömme, sillä Lyly tutki myös lastensuojelutarpeen dokumentteja.  
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9 Pohdinta ja kehittämisehdotukset 

Toimivan yhteiskunnan edellytys on kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi (Niemelä 2010, 

16). Sosiaalityön yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä on yhtäältä lisätä kansalaisten hyvinvointia 

ja toisaalta vähentää pahoinvointia tuottavia tekijöitä eli sosiaalisia ongelmia (Vornanen ym. 

2016, 206). Kuten Pohjola (2014, 19) kirjoittaa, tarvitaan sosiaalityötä tilanteissa, joissa ”ihmi-

set elämänolosuhteissaan eivät selviydy omin tai verkostojensa avuin”. Tämä oli nähtävissä 

myös läpi aineistomme. Seuraavaksi esittelemme tarkemmin aineistomme pohjalta teke-

miämme havaintojamme sekä kehittämisehdotuksiamme. 

Sosiaalitoimen tehtävänä on tarjota monenlaista tukea aina ohjauksesta ja neuvonnasta asiak-

kaiden tukemiseen ja rinnalla seisomiseen silloin, kun heidän omat voimavaransa ja resurssinsa 

eivät syystä tai toisesta riitä. Aineistossamme korostui sosiaalitoimen rooli taloudellisena tuki-

jana. Asiakkaiden elämäntilanteita heikensivät merkittävästi erilaiset taloudelliset ongelmat, 

kuten velkaantuminen. Kun velkaantumiseen liittyi vuokravelka, syntyi samalla huoli asiakkaan 

asumisen turvaamisesta. Aineistomme perusteella vuokravelkatilanteet selvitettiin usein 

myöntämällä vuokravelkaan takautuvaa toimeentulotukea, joka maksettiin suoraan vuokran-

antajan tilille. Koska tällaisia tilanteita oli kahden tarkastelemamme viikon aikana useita, (1) on 

tärkeää pohtia ja selvittää, miksi toimeentulotuki jää hakematta ajallaan. Osittain kyse voi olla 

esimerkiksi halusta välttää ajatusta riippuvuudesta muihin ihmisiin ja toimeentulotukeen 

(esim. Mikkonen 2014, 226–227), mutta se tuskin yksinään selittää sitä, ettei toimeentulotu-

kea haluta tai osata hakea ennen vuokravelkatilanteen syntymistä. 

Hedelmällinen ratkaisuehdotus asiakkaiden velkaantumistilanteisiin olisi (2) lisätä ja monipuo-

listaa talous- ja velkaneuvontaa. Vaikka aineistomme asiakkailla oli kokemusta talous- ja vel-

kaneuvonnasta, osan mielestä sen piiriin oli hankala päästä tai se koettiin jopa hyödyttömänä. 

Talous- ja velkaneuvontaa tulisikin olla eritasoista sen mukaan, millaisia haasteita asiakkaalla 

taloudessaan on. Joskus neuvonta olisi syytä aloittaa aivan talouden perusasioista, sillä osa 

asiakkaista ei välttämättä ole saanut kotoa oppia niistä. Toisilla kyse voi olla puolestaan pitkälle 

edenneistä ja kauan jatkuneista talousongelmista, jolloin heille tärkeää olisi saada tarjottua 

sellaista apua ja neuvontaa, joka parhaiten vastaa heidän tarpeitaan, riippumatta siitä, täytty-

vätkö Talous- ja velkaneuvonnan asiakkuuden kriteerit vai eivät. Talousongelmia voitaisiin kui-

tenkin ehkäistä rakenteellisesti jo peruskouluvaiheessa, mikäli koulun opetukseen lisättäisiin 

taloudenhallinnan opetusta. Saman ratkaisuehdotuksen esittää Lyly (2016, 23) raportissaan.  
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Aineistossamme oli myös paljon asiakkaita, jotka olivat eläkkeellä tai töissä, mutta heidän ra-

hansa eivät riittäneet elämiseen eläkkeen tai palkan pienuuden ja erityisesti suurten asumisku-

lujen vuoksi. Tämä on tärkeä huomio rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta. Mikäli asumis-

kustannukset pysyvät korkeina tai peräti jatkavat nousuaan, vaikuttaa tämä merkittävästi ih-

misten hyvinvointiin, kun yhä useampi tarvitsee toimeentulotukea paikkaamaan pienestä pal-

kasta tai eläkkeestä ja suurista asumiskuluista johtuvaa epätasapainoa. Tässä olisi rakenteelli-

sesta näkökulmasta syytä (3) muuttaa asuntopolitiikkaa ja lisätä edullisempien vuokra-

asuntojen määrää. Monelle Kelan maksama asumistuki tuo helpotusta taloudelliseen tilantee-

seen, mutta rakenteellisesta näkökulmasta asuntojen vuokran nousun myötä nouseva asumis-

tuki on yhtä lailla ongelma, sillä asumistuella tullaan samalla rahoittaneeksi yhä kalliimpaa 

asumista (Kivimäki, 14.11.2016; ks. myös Silvasti 2014, 188). 

Erityisesti läheiset – perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät sekä lemmikit – mainittiin aineistos-

samme tärkeänä voimavarana ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Läheiset auttoivat jaksamaan 

vaikeissa tilanteissa tarjoamalla esimerkiksi taloudellista apua, majapaikkaa tai henkistä tukea. 

Vastaavasti lemmikit saattoivat tarjota pakokeinon vaikeasta elämäntilanteesta, tuoda elä-

mään sisältöä sekä lisätä ihmiskontakteja. Läheisten merkityksen korostuessa herää kuitenkin 

huoli niistä asiakkaista, joilla läheisverkostoa ei ole. Kuten aineistostakin oli havaittavissa, ai-

heutti läheisten puute ongelmia asiakkaiden jaksamiselle ja hyvinvoinnille. He kokivat esimer-

kiksi jääneensä yksin ongelmiensa kanssa tai pelkäsivät läheisverkostojensa puutteellisuuden 

vaikuttavan ennemmin tai myöhemmin omaan jaksamiseensa. Pelkkien palvelutarpeen arvi-

ointien pohjalta on kuitenkin vaikea esittää ratkaisuehdotuksia läheisten puutteen ratkaisemi-

seen. Vaikuttaisikin siltä, ettei yksi tapaaminen riitä syvälliseen lähipiirin ja sen merkityksen tai 

asiakkaan yleisen tilanteen kartoittamiseen. (4) Asiakkaalle tulisi pystyä antamaan enemmän 

aikaa, johon toimeentulotuen siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alussa tarjoaa mahdollisuuden, 

olettaen, että työ pystytään myös organisoimaan uudella tavalla. 

Myös työt ja opiskelu sekä toimivat palvelut näyttäytyivät tärkeinä voimavaroina aineistomme 

asiakkaille. Työn tai opintojen kautta muodostuva selkeä päivärytmi toi jatkuvuuden ja turvalli-

suuden tunnetta. Ongelmia tuotti kuitenkin se, jos työn jatkuvuus oli epävarmaa tai opinnot 

eivät motivoineet eivätkä edistyneet suunnitellusti. Toimiessaan ja ollessaan oikea-aikaisia 

palvelut edistävät suuresti asiakkaan tilannetta. Mikäli palvelun tarve ja tarjonta eivät kuiten-

kaan kohtaa, saattaa tämä jopa heikentää asiakkaan tilannetta. Erityisen ongelmallisia ovat 

tilanteet, joissa asiakas ei saa tarpeestaan huolimatta terveyspalveluita. Aineistosta erottuivat 

esimerkiksi päihteidenkäyttäjien kokemukset, joiden mukaan heidät nähdään päihteidenkäyt-
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täjinä silloinkin kun he tarvitsisivat esimerkiksi terveyspalveluita. Tässä kohtaa on nähtävissä 

(5) moniammatillisen yhteistyön tarve, jossa asiakkaan palveluntarvetta voitaisiin arvioida 

useamman ammattilaisen toimesta ja asiakkaan avun tarvetta päästäisiin arvioimaan laaja-

alaisemmin.  

Kuten jo mainitsimme, asiakkaiden haasteena ei näyttäisi olevan niinkään opiskelupaikan saa-

minen, vaan opintojen loppuun suorittaminen. Useat asiakkaat olivat jättäneet jotkin opinnot 

kesken tai heillä oli haasteita suoritta tarpeeksi opintoja pysyäkseen opintotuen piirissä. Joi-

denkin kohdalla opinnot pitkittyivät kohtuuttoman kauan. Samasta aiheesta Lyly (2016, 27) 

mainitsee raportissaan. Lylyn mukaan nuoret saattavat kokea, ettei opintojen loppuun suorit-

taminen takaa työpaikkaa, tai heillä ei ole opiskelustaan huolimatta työhön vaadittavaa koke-

musta. Tällaiset tilanteet aiheuttavat erityisesti opiskelijoille kohtuuttomia tilanteita, joka voi 

johtaa näköalattomuuteen tulevaisuutta kohtaan. (6) Ratkaisuehdotuksia kyseiseen ongel-

maan voisivat olla esimerkiksi parempi työmahdollisuuksien kartoitus jo ennen opiskelupaikan 

valintaa, kuraattoriyhteistyön lisääminen ja tehokkaampi opinto-ohjaus. Johtopäätöksenä voi-

daan kuitenkin todeta, että aina opiskelupaikan saaminen ei välttämättä helpota asiakkaan 

tilannetta. Sosiaalihuollon asiakkaana olevat opiskelijat tarvitsevat tukea monesti ennen kaik-

kea opintojen loppuun suorittamisessa.  

Jari Heinonen (2014, 47) kirjoittaa artikkelissaan muiden muassa työttömyyden, köyhyyden, 

pätkätöiden ja sosiaaliturvan leikkauksien olevan osa paitsi nykyistä sosiaalipoliittista mallia, 

myös ihmisten jokapäiväistä arkea. Vastaavat ”pirulliset ongelmat” (ks. esim. Lyly 2016) olivat 

edustettuina myös omassa aineistossamme. Esimerkiksi terveysongelmia, työn saamiseen liit-

tyviä epäkohtia tai avun tarpeen ja palvelujen tarjonnan ristiriitoja tarkasteltaessa korostuvat 

erinäiset rakenteelliset ongelmat, joiden selvittämiseen pelkästään aikuissosiaalityön sosiaali-

työntekijöiden ja -ohjaajien resurssit eivät riitä. Kuten Katriina Sirkka (2014, 120) toteaa, ovat 

sosiaaliset ongelmat yhä monimutkaisempia, epämääräisempiä ja moneen suuntaan kietoutu-

neempia, minkä takia niitä on myös aiempaa vaikeampaa hahmottaa. Ne eivät myöskään ole 

yksinomaan sosiaalityön ratkaistavissa, vaan vaativat ”monen sektorin yhtäaikaista lähestymis-

tapaa sekä monet tahot mukaan ottavaa toimintaa” (Heinonen 2014, 47). 

Sosiaalityön tulisi olla yhtä paljon rakenteellista kuin se on yksilöllistä (esim. Uggerhøj 2014, 

282). Yksi rakenteellisen sosiaalityön keskeisistä tehtävistä onkin nimenomaan nostaa esiin 

rakenteellisia ja sosiaalisia ongelmia sekä olla mukana kehittämässä niihin erilaisia ratkaisumal-

leja (Heinonen 2014, 59). Kehittämisen näkökulmasta työmme toimii esimerkkinä siitä, miten 

Espoossa voitaisiin kehittää rakenteellisen sosiaalityön tekemistä. Kuten tutkimuksemme ha-
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vainnollistaa, on sosiaalityöntekijöillä ja -ohjaajilla asiakkaistaan laajasti tietoa, josta osa on 

kirjattu palvelutarpeen arvioinnin kaltaisiin asiakasdokumentteihin. Olemme raportissamme 

pyrkineet kokoamaan tätä tietoutta yhteen ja samalla havainnollistamaan, miten sosiaalisen 

raportoinnin avulla on mahdollista tuottaa jäsentynyttä tietoa aikuissosiaalityön asiakkaiden 

elämäntilanteista ja hyvinvoinnista. On tärkeää myös nostaa sosiaalisen raportoinnin keinoin 

saatua tietoa julkiseen keskusteluun. Medianhallinta on yksi rakenteellisen sosiaalityön muo-

doista, ja esimerkiksi mielipidekirjoitusten avulla on mahdollista välittää tietoa myös sosiaali-

sen raportoinnin avulla tehdyistä havainnoista. Mikäli rakenteellista sosiaalityötä ei tehdä ja 

oteta osaksi sosiaalityön käytäntöä, voivat asiakkaiden elämäntilanteiden kannalta keskeisim-

mät asiat jäädä piiloon. 

Rakenteellisiin ongelmiin voi olla vaikea tarttua, mikäli niistä ei ole näyttöä. Tällä hetkellä sosi-

aalityön haasteena näyttäisi kuitenkin olevan rakenteellisen sosiaalityön tekeminen ja jopa sen 

ymmärtäminen. Kuten Tolvanen (2015) havainnollistaa Helsingissä kehitettyä ASLI-mallia tar-

kastelevassa pro gradu -tutkielmassaan, voi rakenteellisen sosiaalityön vaatima työpanos tun-

tua joskus työläältä, mutta samaan aikaan palkitsevalta ja motivoivalta.  Ensimmäinen askel 

saada rakenteellinen sosiaalityö osaksi sosiaalityön jokapäiväistä tekemistä olisikin (7) tiedon 

lisääminen: mitä rakenteellinen sosiaalityö on ja mitä on esimerkiksi sosiaalinen raportointi. 

Seuraava askel olisi (8) kehittää tapoja rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen. Mielestämme 

sosiaalinen raportointi on kätevä keino tehdä rakenteellista sosiaalityötä ja sitä lisäämällä 

työntekijätasolle saadaan tietoutta ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Työntekijät 

ja esimiehet voisivat esimerkiksi vuosittain laatia raportin näistä tekijöistä tilastoimalla tietoa 

esimerkiksi palvelutarpeen arvioinneista tai muista asiakastyön dokumenteista. Pelkkä rapor-

tointi ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä sen tulokset tulisi myös saada eteenpäin paitsi työn 

tekemisen, myös päätöksenteon tasolle. Rakenteellinen sosiaalityö (SHL 7 §) ei koske yksin-

omaan sosiaalityöntekijöitä tai -ohjaajia, vaan jokaista sosiaalityön toimijaa aina päättäjiin asti. 

Jotta rakenteellinen sosiaalityö toteuttaisi sille asetetut tavoitteet ja velvoitteet, tulee sen 

tuottama tieto ottaa vastaan ja sitoutua työn kehittämiseen kaikilla sosiaalityön osa-alueilla.  
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Liite 1: Palvelutarpeen arvioinnin lomakepohja 

Paikka: 

Päivämäärä: 

Läsnäolijat: 

 

PERHE JA YMPÄRISTÖ 

Perhe, lapset ja läheisverkosto:  

 

Asuminen ja esteettömyys:  

 

Päiväaikainen toiminta:  

 

TOIMINTAKYKY JA ARJEN HALLINTA 

Taloudellinen tilanne: 

 

Terveys ja hyvinvointi: 

 

Sosiaaliset taidot:  

 

Itsestä ja kodista huolehtiminen: 

 

ASIAKKAAN VOIMAVARAT 

 

YHTEENVETO 

 

Asiakkaan arvio palvelutarpeesta: 

 

Työntekijän arvio palvelutarpeesta: 

 

Yhteenveto ja jatkosuunnitelma: 

 

Yhteistyötahot: 

 

Arvio omatyöntekijän tarpeesta: 
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Liite 2: Tutkimuslupa 

 

 


