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1 JOHDANTO

Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltioomme kohdistuu
voimakkaita muutospaineita. Uusliberalistisen ideologian mukaisesti on pyritty
vähentämään valtiollista ja kunnallista hyvinvoinnin tuottamista. Suomi on
Euroopan unionin jäsenvaltio. Myös sitä kautta luodaan uusia haasteita
suomalaiselle

universaalille

sosiaalipoliittisten

hyvinvoinnille,

toimenpiteiden

kohteiksi

sillä

Euroopan

ymmärretään

ennen

Unionin
kaikkea

työikäiset. (Laurinkari 2010, 84.)

Näiden haasteiden keskellä sosiaalityön ja sosiaalityöntekijän tehtävänä on
tuottaa hyvinvointia erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville
kansalaisille, lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Hyvinvointivaltion rakentamisen yhteydessä valtio ohjasi kuntien toimintaa
antamalla tarkkoja normeja palvelujen järjestämisestä. Ne koskivat sekä
palvelujen tuottamisen organisointia että palvelujen sisältöjä. Normien
noudattaminen sidottiin valtionapujärjestelmään. Vain normien mukaiseen
toimintaan oli mahdollista saada rahaa valtiolta. Kunnat olivat valtion tiukassa
ohjauksessa. Tällaisella ohjausjärjestelmällä Suomeen luotiin muun muassa
peruskoulu, kansanterveysjärjestelmä ja muut sosiaalitoimen palvelut. (Möttönen
2002, 113.)

Valtion ja kuntien suhdetta ryhdyttiin muuttamaan 1980-luvun loppupuolella.
Silloin käynnistettiin vapaakuntakokeilu, jossa kunnat saivat valtuuksia päättää
minkälaisella organisaatiolla palveluja tuotetaan. Varsinainen muutos tapahtui
vuoden 1993 alussa, jolloin siirryttiin uuteen valtionosuusjärjestelmään.
Tehtäväkohtaisista valtionavuista luovuttiin ja tilalle tulivat yleiset asukaslukuun
perustuvat valtionosuudet. Tässä yhteydessä päätösvaltaa hajautettiin
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voimakkaasti. Kunnille annettiin valta itse päättää minkälaisella organisaatiolla
ne tuottavat palvelut vai ostavatko ne palvelut ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.
Rahoitusosuudellaan valtio kuitenkin ohjasi kuntien toimintaa. Vanhan
järjestelmän loppuvaiheessa valtio rahoitti noin puolet kaikista sosiaali- ja
terveydenhuollon

menoista.

Tämän

vuosituhannen

alkupuolella

valtion

rahoitusosuus on ollut 20 % paikkeilla. Samalla kun kunnat saivat itsenäisen
päätösvallan kuntalaisten palvelujen järjestämisessä, ne saivat tehtävän supistaa
palvelut vastaamaan vähentyneitä taloudellisia resursseja. Kehityksen suunta on
ollut, että valtio on samanaikaisesti lisännyt kuntien velvollisuuksia huolehtia
kansalaisten palveluista ja vähentänyt omaa rahoitusosuuttaan.
(Möttönen 2002, 114-115.)
Suomalaiselle sosiaalityölle on alusta lähtein ollut ominaista vahva kytkös
yhteiskunnallisen järjestelmän määrittämiin tehtäviin ja toimintatapoihin. Tähän
on sopinut luontevasti sosiaalityön paikantuminen hallinnollisen organisaation ja
hyvinvointivaltion sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osaksi.
(Raunio 2009, 6. 26.)

Luvussa kaksi tarkastelen hyvinvointivaltion ajankuvaa ja siihen kohdistuvia
muutospaineita. Tarkastelen valtiovallan tavoitteita hyvinvoinnin tuottamiselle
sosiaalityössä, mitkä ovat sosiaalityöntekijöitä kouluttavan Lapin yliopiston
opetuksen

tavoitteet

ja

esittelen

osaamisalueet yhtenä keinona

sosiaalityön

sisällöllisen

osaamisen

tarkastella sosiaalityöntekijän tuottaman

hyvinvoinnin osaamista.
Kolmannessa luvussa kerron tutkimuksen toteuttamisen ja esittelen empiirisen
aineistoni. Empiirinen aineistoni koostuu Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella
tehdyistä sosiaalityön pro gradu-tutkielmista.
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Luku neljä sisältää tutkimustulokset. Tarkastelen aineistoani lähtien oletuksesta,
että opiskelijat ovat itsenäisesti valinneet heille itselleen mielenkiintoisimman
tutkielman

aiheen

ja

tutkimusprosessin.

Haen

aineistostani

vihjeitä,

suuntaviivoja ja ilmiöitä kysymykseen, miten aineiston informaatio vastaa
hyvinvointivaltion, sosiaalityön ja sosiaalityöntekijän haasteisiin ja tavoitteisiin.
Teoreettisena viitekehyksenä käytän Tarja Kemppaisen laatimaa sosiaalityön
sisällöllinen osaaminen nelikenttää.

Pohdinnassa tarkastelen tutkimustuloksiani, tulosten vastaavuutta hyvinvointivaltion sosiaalityölle asettamiin haasteisiin ja tavoitteisiin, sekä millaisia uusia
tutkimusideoita aineistoni ja sen tutkimusprosessi herättivät.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

2.1 Ajankuva hyvinvointivaltiosta

Juho Saaren (2005a, 13.) mukaan vuosikymmenten kuluessa tutkijat ovat
tuottaneet hyvinvointivaltiosta lukuisia teorioita. Nämä teoriat käsittelevät muun
muassa hyvinvointivaltion oikeutusta, kehitystä ja institutionaalisen muutoksen
ehtoja

sekä

hyvinvointivaltion

yhteiskunnallisia

vaikutuksia

resurssien

jakautumiseen, kotitalouksien hyvinvointiin sekä yritysten ja valtioiden
kilpailukykyyn.
Vielä 1980-luvun lopulla uskottiin, että Suomeen luodun hyvinvointivaltion
kannatuspohja on tulevaisuudessakin laaja ja kestävä. Kompetenssihakuinen
monipuoluejärjestelmä ja vahvat työmarkkinajärjestöt sekä valtion merkitys
työllistäjänä nähtiin hyvinvointivaltiota tukevina rakenteina. Arveltiin, että
sosiaali- ja hoitoalan työntekijät eivät jäisi sivusta katsomaan työpaikkojensa
häviämistä. (Karisto ym. 1989, 203.) Sosiaalipalvelut työllistivät 1980-luvulla 77
prosenttia julkisen talouden palkkatyöläisistä. (Julkunen 1986, 75.)

Arvioinnin jälkeen Suomea on kohdannut kaksi lamaa. Euroopan Unionin
jäsenyyden tavoittelu ja saavuttaminen, globalisaation ja poliittisen ilmaston
tuomat muutokset rakenteisiin, kansalaisten arvoihin ja asenteisiin ovat osittain
kääntäneet yleistä mielipidettä julkisesti tuotetun hyvinvoinnin vastaiseksi.
Rauli Mickelssonin (2007, 321.) mukaan ihmisten yksilökeskeistyminen on
lisääntynyt 1980-luvulta lähtien vaikuttaen kehityksen suuntaan siten, etteivät he
enää samaistu kollektiivisubjekteihin, esimerkiksi tiettyyn väestöryhmään, vaan
he pyrkivät rakentamaan omaa henkilökohtaista subjektiuttaan.
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Henkilökohtainen subjektius ei ole universaalin hyvinvoinnin este. Hyvinvoinnin
tuottaminen voi kohdistua universaalisti kaikkiin. Kunkin ihmisen oma kyky ja
mahdollisuus vaikuttaa elämäntilanteisiinsa ja niiden määräytymisen ehtoihin luo
hyvinvointia. Tälle toiminnalle on ominaista tietty autonomisuus, joka merkitsee
sitä, että ihmisellä on mahdollisuus muuttaa omaa elämäntodellisuuttaan.
(Kinnunen 1998, 28.) Hyvinvointivaltiossa tämä muutoksen mahdollisuus
tarjoutuu kaikille.
Suomalaiseen eliittiin itsensä nimeämä Tapani Ruokanen (2004, 20.) toteaa, ettei
tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan tarvitse olla vähemmän sosiaalinen tai
kovempi kuin nykyinen. Yhteisiä arvoja on vain opittava toteuttamaan uusin
tavoin.

Hänen

mielestään

säädellyn

Suomen

hyvinvointivaltio

on

vanhanaikainen.
Sama ilmiö näkyy myös Suomen ulkopuolella. Vaikutusvaltainen brittiläinen
sosiologi Anthony Giddens (1998, 112-113.) väittää, että hyvinvointivaltio on
pohjimmiltaan epädemokraattinen instituutio, joka jakaa avustuksia ylhäältä
alaspäin. Hänen mielestään hyvinvointivaltion motiivi on suojella ja huolehtia,
mutta se ei anna riittävästi tilaa henkilökohtaiselle vapaudelle.
Ruokasen (2004, 7.) mukaan hyvinvointivaltiosta ei saa keskustella rehellisesti,
vaan aiheesta on tullut tabu. Tämä on mielestäni totta. Nimenomaan
hyvinvointivaltion ja julkisten palvelujen puolustaminen on vaikeaa ja se
leimataan

menneisyydessä

elämiseksi.

Oletetaan,

että

julkisten

hyvin-

vointipalvelujen kannattajat ovat säilyttäjiä ja evolutiivisen kehityksen jarruja.
Mielestäni julkisesti tuotetut hyvinvointipalvelut ovat tarpeellinen ja merkittävä
osa hyvinvointiamme väheksymättä yksityisten ja yhteisöjen tuottamaa palvelua.
Hyvinvointipalvelumme ovat myös tunnistettu kansainvälisesti. Suomi on
maailman paras maa - otsikolla Newsweek uutisviikkolehti sijoitti elokuussa
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2010 Suomen sadan valtion vertailussa ykköseksi. Lehden tekemä listaus
perustui viiteen mittariin: koulutukseen, terveyteen, elämänlaatuun, talouden
dynaamisuuteen ja poliittiseen ympäristöön. Suomen koulutus arvioitiin
maailman

parhaaksi.

Erityisesti

vaikutti

se,

että

luokanopettajilla

on

korkeakoulututkinnot ja tukiopetusta on hyvin saatavilla.
Elämänlaadun

mittaamiseen

käytettiin

muun

muassa

tasa-arvoa,

väkivaltarikoksia ja työttömyyttä. Tässä vertailussa Suomi oli neljäs. Poliittinen
ympäristö sijoitettiin viidenneksi ja talouden dynaamisuus oli kahdeksanneksi
paras. Terveys oli Suomen heikoin osa-alue ollen 17 sijalla. Yhteispisteissä
Suomi nousi ykköseksi, seuraava oli Sveitsi ja Ruotsi sijoittui kolmanneksi.
(Niskakangas 2010, A3. B1.) Vertailun tulos toi suomalaiselle hyvinvointivaltiolle merkittävästi positiivista julkisuutta.
Suomen kuuluessa Pohjoismaihin sen yhtenä tunnusmerkkinä on erityinen
pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli. Tämän tunnistaa perusturvasta ja ennen
kaikkea julkisista hyvinvointipalveluista. (Sipilä 1996,15.) Hyvinvointivaltiossa
yhteiskunnan

kaikki

jäsenet

voivat

periaatteessa

luottaa

kuuluvansa

vastavuoroisuuden normien piiriin. (Ruuskanen 2002, 23.)
Pohjoismaissa sosiaalityön yhteiskunnallinen ympäristö on universaali, kaikille
kansalaisille tarjottavia tulonsiirtoja ja palveluja tuottava hyvinvointivaltio, jossa
sosiaalipolitiikalla, tulonsiirroilla sekä palveluilla on suuri merkitys ammatilliselle sosiaalityölle. (Raunio 2009, 29.)
Teollisissa maissa elämän edellytysten parantaminen on alue, jossa yhteiskunnallinen ja yksityinen sektori ovat toimineet rinnakkain, mutta kuitenkin eri
perustein. Demokraattinen yhteiskunta on suurelta osin vastannut siitä henkisen
pääoman muodostuksesta, jota yleinen kehitys on välttämättä tarvinnut. Se on
vastannut koulutuksesta, yleissivistyksen kasvusta ja tieteellisen tutkimustyön
etenemisestä. Se on rakentanut kattavan infrastruktuurin.
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Yksityinen yritysmaailma on puolestaan vastannut ensisijassa aineellisesta
tuotannosta ja sen kehittymisen edellyttämästä reaalipääoman tuottamisesta, siitä
osasta kehitystä, joka on merkinnyt samalla suoraan tulon saamista ja
varallisuuden kasvua. (Alenius 2011, 78.)
Pohjoismaiseen ja suomalaiseen hyvinvointivaltioon kohdistuu monenlaisia
haasteita ja muutospaineita. Liittymistä Euroopan unioniin seurasi uuden
valuutan käyttöönotto. Talouden yhdentyminen sai aikaan lisää globaalisia
ulottuvuuksia. Ihmiset, mediatarjonta, pääomat ja tavarat liikkuvat. Puhutaan
myös globaalin riskitietoisuuden tai maailmanriskiyhteiskunnan synnystä.
(Jokinen & Saaristo 2002, 319.)
Globalisaation

vaikutusta

vahvistaa

nopea

teknologian

kehitys.

Sateliittiteknologian kautta tuleva informaatio liittää maat yhteen ympäri
maapalloa luoden markkinoita maailmanlaajuisille kanaville. Taloudellinen
globalisaatio luo maailman markkinat. (Cahill 1994, 9.) Monissa valtioissa
globalisaatio on jouduttanut suuria muuttoliikkeitä ja sosiaalisten turvaverkkojen
purkautumista. (Latouche 2010, 37.)
Suomalaista hyvinvointivaltiota, sosiaalipolitiikkaa ja yhteiskuntaamme on alettu
muuntaa

uusliberalistisen

ideologian

mukaiseksi.

Uusliberalismi

nojaa

uusklassiseen talousteoriaan, jonka ytimenä on ajatus täydellisistä markkinoista.
Ideologian

mukaan

täydelliset

markkinat

muodostuvat

mieltymyksiään

rationaalisesti toteuttavista kuluttajista, voittoa maksimoivista yrityksistä ja
täydellisen kilpailun synnyttämästä markkinatasapainosta. (Kajanoja 2005, 111.)
Työmarkkinoiden tulisi puhdasoppisen uusklassisen teorian mukaan toimia ilman
sosiaaliturvan aiheuttamia häiriöitä. Tehokkaasti toimivat työmarkkinat vaativat
tuntuvia tuloeroja, jotta työvoima hakeutuisi kansantalouden kannalta tuottavimpiin työtehtäviin. Tulojen tasaus aiheuttaisi talouskasvun hidastumista ja
hyvinvoinnin heikkenemistä eli hyvinvointitappiota. Uusliberalistisen talousopin
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mukaisesti sosiaalisten etuuksien tulee ensisijaisesti tukea työhön kannustamista
ja tästä on tullutkin etuuksien keskeinen ellei keskeisin tavoite.
(Helne ym. 2003, 187-188.)
Jo ennen Euroopan unioniin liittymistä, vuonna 1991 alkaneen laman jälkeen
sosiaalipoliittisia

toimintoja

ja

eri

etuuksien

saajia

alettiin

luokitella

tärkeysjärjestykseen. Kansalaisten omavastuita korotettiin ja heille asetettiin lisää
sosiaaliturvamaksuja. (Kemppainen ym. 1998, 9.)
Palvelujen järjestämisen ja viranomaisten sisäisen hallinnon sekä henkilöstön
tehtävien kannalta ovat etualalla olleet tulosohjausjärjestelmät ja säästötoimet.
Vaikka

kilpailukyvyn

virkamiesvallasta

lisääminen

ensin

on

ollut

välttämätöntä,

palveluperiaatteeseen

ja

sitten

siirtyminen
laajempaan

yksityistämiseen ovat aiheuttaneet lyhytnäköisiä säästöjä, mutta vaikeuttaneet
yhdenveroisuuden turvaamista. Jossain määrin on unohdettu, että kysymys on
kansalaisten yhteisistä asioista ja yhteisestä hyvinvoinnista. Valta ja valtaa
käyttävät instituutiot ovat vain välineitä. Ne eivät ole olemassa itseään varten.
Lakien, hallinnon ja viranomaisten tehtävä on palvella ihmisiä ja tämä koskee
kaikkia julkisia instituutioita. (Hallberg 2005, 13. 24.)
Hyvinvointivaltion tulisi olla myös oikeusvaltio. Jos Suomessa valtio ei myönnä
oikeuslaitokselle riittävästi määrärahoja ja tämän vuoksi asioiden käsittely
tuomioistuimissa on hidasta, voidaan kysyä vaarantuuko oikeusturva ja ollaanko
enää oikeusvaltiossa. Kysymys on pohjimmiltaan poliittisesta tahdosta eli mihin
ja minkä verran suunnataan verorahojamme. (Korhonen 13.08.2010)
Kuntien tehtävänä on toteuttaa hyvinvointipalveluja valtiovallan tavoitteiden
mukaisesti. Kuntien olemassaolo on määrätty Suomen perustuslaissa ja niiden
hallinto

perustuu

kunnan

asukkaiden

itsehallintoon.

Laajoja

kuntien

erityistoimialaan kuuluvia tehtäviä ovat muun muassa koulutus, terveydenhuolto
ja laajat sosiaalipalvelut.
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Keskeistä kunnan toiminnassa on riittävien ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen kunnan asukkaille. (Nousiainen 2006, 12.) Kuntien on itse ratkaistava
millaisia palveluja ne haluavat, miten kunnat pystyvät ne tuottamaan ja kuinka
palvelut organisoidaan. (Kröger 1996, 83.)
2.2 Valtiovallan tavoitteet hyvinvoinnille
Hyvinvointivaltion velvollisuus on kantaa vastuuta kansalaisistaan. Julkisen hyvinvointivastuun ydintä on toimeentulon, hoivan ja hoidon turvaaminen. Julkinen
hyvinvointivastuu koskee niitä julkisen vallan omia palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmiä, joilla se turvaa kansalaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin jatkuvuutta kaikissa tilanteissa. (Julkunen 2007,18-19.)
Sosiaali- ja terveysministeriö

linjaa vastuunsa suomalaisten hyvinvoinnista

huolehtimalla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta sekä takaamalla
toimeentuloturvan. Ministeriö painottaa palvelujen ja muiden tukitoimien
kehittämisessä ehkäisevää näkökulmaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
näkökulma otetaan huomioon kaikissa päätöksissä ja toimissa.
Väestön hyvinvointia ja terveyttä edistetään
• Lisäämällä ja ylläpitämällä sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja
osallisuutta sekä vähentämällä köyhyyttä ja syrjäytymistä.
• Edistämällä väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellisiä
elintapoja sekä ehkäisemällä päihdehaittoja, vähentämällä sairauksia ja
kaventamalla terveyseroja.
• Lisäämällä ehkäisevän työn osaamista niin että sairaudet ja sosiaaliset
ongelmat

tunnistetaan

ja

tarvittavat

tukitoimet

mahdollisimman varhain.
• Turvaamalla terveellinen elinympäristö ja työympäristö.
(www.stm.fi/hyvinvointi)

käynnistetään
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Sosiaali- ja terveysministeriön (Muistio 11.5.2007, 1.) mukaan sosiaalisten ja
terveysongelmien vähentäminen edellyttää entistä enemmän ehkäisevää työotetta
ja varhaista puuttumista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee perustua
toimivaan ja joustavaan yhteistyöhön eri toimijoiden eli viranomaisten,
järjestöjen ja yksityisten yritysten kesken. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on
suunniteltava

yhteisenä

toiminnallisena

kokonaisuutena

ja

yhteistyön

edellytyksiä onkin syytä vahvistaa uusissa palvelurakenteissa. Systemaattisen
hyvinvoinnin ja terveyden seurannan ja tietojärjestelmän avulla voidaan
ehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista kohdentaa oikein.
Valtiovalta voi toteuttaa kansalaisten hyvinvoinnin tavoitteita erilaisten
kehittämisohjelmien ja projektien kautta. KASTE vuosille 2008-2011 on
valtioneuvoston

hyväksymä

kehittämisohjelma.

sosiaali-

Kehittämisohjelman

ja

terveydenhuollon

päätavoitteita

ovat

kansallinen
kuntalaisten

osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen sekä väestön hyvinvoinnin
ja

terveyden

lisääminen.

Tavoitteena

on

myös

kaventaa

kansalaisten

terveyseroja sekä tavoitella palvelujen laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden
parantumista ja alueellisten erojen vähentymistä. (KASTE - sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008–2011, 3.)
Sosiaalityötä hyvinvoinnin välineenä on tarkasteltu 2015-toimenpideohjelmassa.
Sosiaalityön neuvottelukunnan tehtävänä

oli hakea sosiaalityön pääsuunnat

vuoteen 2015. Sosiaalityön neuvottelukunta asetti sosiaalityö 2015 jaoston, jonka
tehtävänä

oli

valmistella

neuvottelukunnalle

esitys

Sosiaalityö

hyvinvointipolitiikan välineenä 2015- toimenpideohjelma. Julkaisussa on tiivistetty sosiaalityön lähitulevaisuuden haasteet ja neljä strategista kehittämislinjausta seuraavasti:
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1. Sosiaalityön työorientaatioiden kehittäminen osaamisperustaksi
Sosiaalityön orientaatioiksi määritellään kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö,
rakenteellinen sosiaalityö, ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen.
Työorientaatioiden edellyttämä erikoistuminen, tiedollinen pohja sekä käytännöt
huomioidaan yliopistojen opintovaatimuksissa ja käytännön työssä.
Kuntouttavan sosiaalityön ammattikäytäntöjä ja työmenetelmiä, esimerkiksi
psykososiaalinen työ, valtaistamista tukevat työotteet, tilannearviot, palvelu- ja
aktivointisuunnitelmat ja palveluohjaus, kehitetään ja valtakunnallisesti pyritään
tukemaan vaikuttavuuden arviointia sekä meta-arviointia politiikkasuositusten
pohjaksi.
Rakenteellista sosiaalityötä vahvistetaan yksilökohtaisen asiakastyön rinnalla.
Pyritään siihen, että aikaisempaa suurempi osa sosiaalityöstä suuntautuu
yhteisösosiaalityöksi.
Yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi vahvistetaan sosiaalityön sosiaalisten
vaikutusten ennakointia ja arviointia, sosiaalityön tietotuotannon menetelmiä
sekä sosiaalitalouden osaamista. Käytännön työvälineeksi luodaan sosiaalinen
raportointijärjestelmä.
2. Sosiaalityön rakenteiden ja organisoinnin muuttaminen sosiaalityön
osaamista ja asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
Ehdotetaan

toimeentulotuen

laskemisen

siirtämistä

Kelan

tai

kunnan

etuuskäsittelijöiden hoidettavaksi. Näin vapautetaan sosiaalityön voimavarat
lähipalveluna

toteutettavaan

palvelutarpeen

arviointiin,

lasten,

nuorten,

työikäisten ja ikääntyneiden kuntouttavaan sosiaalityöhön, yhteisötyöhön ja
rakenteelliseen työhön.
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Asiakkaan tulee saada sosiaalityön palvelut lähipalveluina. Erityisosaamista
vaativat palvelut järjestetään laajalla väestöpohjalla toimivien alueellisten
toimintayksiköiden kautta. Yksiköt verkottuvat ja kehittävät työkäytäntöjä
terveydenhuollon,

työvoimapalvelujen,

koulujen

oppilashuollon,

poliisin,

nuorisotoimen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä muiden tarvittavien
toimijoiden

kanssa

ja

tarjoavat

sosiaalityön

asiantuntemuksen

poikki-

hallinnollisen asiakastyön käyttöön.
Sosiaalityöntekijöiden johtamisosaamista vahvistetaan

peruskoulutuksessa ja

ammatillisena lisensiaattikoulutuksena. Lisäksi vahvistetaan julkisen, yksityisen
ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Yhteistoiminnalla pyritään pitkäjänteiseen
ja luottamukselliseen yhteistyöhön ja työnjakoon.
3. Asiakkaiden osallisuuden ja sosiaalityön eettisyyden vahvistaminen
Sosiaalityön

asiakkaiden

osallistumis-

ja

vaikuttamismahdollisuuksia

parannetaan sosiaaliasiamiestoiminnalla, jota kehitetään yhteistyössä kuntien,
sosiaalialan osaamiskeskusten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteeksi asetetaan
asiakas-demokratian vahvistaminen sosiaalityössä kaikissa kunnissa. Sosiaaliasiamiestoiminnan tueksi perustetaan eettisiä toimikuntia, joiden tavoitteena on
saada aikaan yhtenäiset käytännöt eettisten periaatteiden soveltamiseksi
sosiaalialalla.
4. Sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen suuntaaminen alan perustutkimukseen sekä vastaamaan nopeasti kehittyviin yhteiskunnallisiin
muutoksiin
Opetusministeriölle

esitetään

sosiaalityön

koulutuspaikkojen

lisäämistä.

Maisterikoulutuksessa voidaan vahvistaa johtamisosaamista ja käytännön
opetusta. Yliopistoja ohjataan osoittamaan määräraha sosiaalityön käytännön
opetukseen, jotta sosiaalityön koulutuksessa voidaan kehittää käytännön opetusta
sisällöllisesti ja tuottaa koulutusta käytännön kentällä toimiville.
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Laaditaan yhteistyössä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön,
Stakesin, SOSNETin ja ammattikorkeakoulujen kanssa valtakunnallinen
tutkimusstrateginen ohjelma. Tutkimusperustan vahvistamiseksi tulisi lisätä
sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tutkijakoulun koulutuspaikkamääriä.
Valtion talousarvioon tulee erityisvaltionosuusjärjestelmään pohjautuva rahoitus,
joka turvaa systemaattisen tiedontuotannon ja tarvittavan tutkimustiedon
saatavuuden palvelujärjestelmän sekä työn sisältöjen ja työmenetelmien
kehittämisen pohjaksi.
Edelliset linjaukset ovat kytköksissä toisiinsa ja siten niitä tulee viedä eteenpäin
yhtäaikaisesti. Tavoitteena on luoda uudenmuotoinen sosiaalityön professio.
Professio siirtyy tietoisesti reaktiivisesta, korjaavasta, hyvinvointivaltion
järjestelmissä toimivan sosiaalityön profiilista kohti ehkäisevää, vahvistavaa,
vaikuttavaa ja kumppanuusperusteista sosiaalityötä. (Karjalainen & Sarvimäki
2005, 3-4. 9. 12-15.)
Edellisten linjaukset ja toimenpideohjelmat ovat valtiovallan asettamia
velvoitteita eri instituutioille. Valtiovalta velvoittaa tuottamaan ja ylläpitämään
sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta sekä vähentämään
köyhyyttä ja syrjäytymistä. Valtiovalta velvoittaa edistämään väestön hyvää
terveyttä

ja

toimintakykyä,

vahvistamaan

ehkäisemään

päihdehaittoja.

Sosiaalityön

terveellisiä
voimavaroja

elintapoja
tulee

sekä

suunnata

lähipalveluna toteu-tettavaan lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden
sosiaalityöhön.
Sosiaalityössä tulee kehittää yhteistyötä ja työkäytäntöjä, jotka vahvistavat
moniammatillisten ryhmien työskentelyä ja hyvinvoinnin tuottamista.
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2.3 Lapin yliopiston sosiaalityön opetus
Lähitulevaisuuden sosiaalityöntekijä on tiedon tuottaja, näkijä ja toimija
moniulotteisessa toimintaympäristössä. Sosiaalityö on siten ensisijaisesti
sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka tavoitteena on ihmisten
elämäntilanteisiin vaikuttaminen, uuden tiedon tuottaminen ja tutkimus.
(Karjalainen & Sarvimäki 2005, 33. )
”Sosiaalityölle on ollut ominaista koulutustason jatkuva kohoaminen sekä
omintakeisen yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen aikaansaaminen”.
(Raunio 2009, 6.) Lapin yliopistossa sosiaalityö itsenäistyi omaksi tieteenalakseen ja oppiaineekseen vuonna 1993. (Junila 2009, 320.)
Sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia ihmisten elämässä yksilötasolla,
yhteisötasolla

ja

yhteiskuntatasolla.

Sosiaalityötä

voidaan

pitää

hyvin-

vointitieteenä. Hyvinvointitieteen tehtävänä on tutkia asiakkaiden hyvinvoinnin
tilaa, sen edellytyksiä, esteitä ja puutteita sekä kehittää toimia ja menetelmiä
asiakkaiden

hyvinvoinninvajeiden

korjaamiseksi

eli

hyvinvoinnin

tilan

parantamiseksi. (Niemelä 2009, 224.)
Sosiaalityön erityisalutta ovat sosiaalisten ongelmien ja niiden muutosten
analyyttinen jäsentäminen tieteellisen ajattelun välinein. Tämä edellyttää
valmistuvalta sosiaalityöntekijältä kykyä eritellä yksilöiden ja ryhmien
selviytymisongelmien

kytkentöjä

ja

taitoa

vaikuttaa

niihin.

Sosiaalityö

ymmärretään erityisesti muutostyönä. Asiakkaiden ongelmanratkaisuprosessien
ohella muutokseen liittyy myös vaikuttaminen yhteiskunnallisiin prosesseihin
ongelmia ehkäisevästi. (Pohjola 1998, 13-14.)
Lapin yliopiston sosiaalityön koulutuksen sisältö voidaan pelkistää teorian,
käytännön ja tutkimusvalmiuksien opetukseen. Tavoitteiden realisoiminen
käytännössä merkitsee koulutuksessa vahvaa yhteiskuntatieteellistä panosta, so-
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siaalisten ongelmien jäsentämistä sekä sosiaalityön oman teoriaperustan,
metodien, toimintaprosessien ja eettisyyden analysointia. (Pohjola 1998, 35.)
Koulutuksessa sosiaalityötä voidaan tarkastella ainakin neljänlaisen teoretisoinnin avulla:
1. Teoriat sosiaalityöstä avaavat teoreettista ymmärrystä laajasti siitä, mitä
sosiaalityö on ja sen yhteiskunnallisista tavoitteista, funktioista ja periaatteista.
2. Teoriat sosiaalityössä jäsentävät käytännön toimintaa, sen sisältöjä, prosesseja, reunaehtoja, eettisiä suhteita ja kysymyksiä työn merkityksistä.
3. Teoriat sosiaalityön kohteesta kiinnittyvät kansalaisten elämisen todellisuuteen

ja

sen

tuottamiin

haasteisiin

sosiaalityölle

eli

tyypillisesti

monimuotoisiin sosiaalisiin ongelmiin.
4. Sosiaalityön tutkimuksen teoriat painottavat tutkimusta omana, käytäntöjä
ulkopuolelta analysoivana, teorioita hyödyntävänä ja niitä tuottavana alueena.
(Mäntysaari ym. 2009, 8-9.)
Teorian ja käytännön leikkausalueilla käsitellään palvelujärjestelmän toimintaan,
sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Yhteys käytäntöön
rakennetaan muuhun opetukseen integroiduilla käytännön opetuksen jaksoilla ja
erilaisilla

projektityöskentelyillä.

Näitä

peruselementtejä

läpileikkaavana

opetuksellisena juonteena kulkee tutkimuksellisuus ja tutkimusvalmiuksien
tuottaminen. (Pohjola 1998, 35.)
Koulutuksen kautta sosiaalityöntekijä omaksuu monipuolisen tutkimuksellisen
työotteen. Sosiaalityöntekijän tulee olla tutkija ja uuden tiedon tuottaja. Nyt ja
tulevaisuudessa

hyvinvointipalveluista

tarvitaan

uutta

tietoa

tarkastellen

kansalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista, palvelutarpeista ja palvelutyytyväisyy-
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destä. Samoin tarvitaan palvelujen tuottajien näkemyksiä palvelutilanteesta.
Tarvitaan

reaaliaikaista

rekisteritietoa

toteutuneista

palvelutapahtumista,

tilastollista ja vertailevaa tietoa palvelukokonaisuuksien toteutumisesta sekä
paikkatietoon perustuvaa tietoa palveluiden alueellisesta vaihtelusta. Lisäksi
tarvitaan uutta tietoa yksilöihin, perheisiin ja pienyhteisöihin tehtyjen
interventioiden vaikuttavuudesta. (Kinnunen 2010, 19.)
Lapin yliopiston sosiaalityön koulutuksessa korostuu yhteiskuntatieteellinen
teoreettinen ymmärrys yhdistyneenä sosiaalityön käytännön opetukseen. Opetus
suuntautuu

hyvinvointivaltion

haasteisiin

ja

tavoitteisiin.

Hyvinvoinnin

tuottamista tukevat opiskelijan vahvat tutkimusvalmiudet ja palvelujärjestelmän
tuntemus. Hän hallitsee sosiaalityön teoriaperustan, sosiaalityön metodit ja
toimintaprosessit. Opiskelijalla on taito jäsentää yhteiskunnallisia ja asiakkaan
elämään liittyviä sosiaalisia ongelmia ja siten tukea voimaannuttavaa muutosta
asiakkaan elämässä.
2.4 Sosiaalityön sisällöllinen osaaminen
Tässä tutkimuksessani käytän sosiaalityön sisällöllisen osaamisen nelikenttää
teoreettisena viitekehyksenä. Tarja Kemppainen (2006, 257-258.) on laatinut
sosiaalityön sisällöllisen osaamisen nelikentän lehtori Ulla-Maija Rantalaihoa
mukaillen.

Nelikentässä

sosiaalityön

ydinosaaminen

rakentuu

yhteis-

kuntatieteellisistä, tutkimuksellisista ja ammatillisista osaamisalueista.
Osaamisella hän tarkoittaa työn vaatimien tietojen hallintaa ja niiden
soveltamista käytännön työtehtäviin eli kykyä selviytyä työn haasteista.
Ydinosaamista on

organisaatiolle tyypillinen, laaja-alaisesti omaksuttu

osaaminen, joka tekee organisaatiosta ylivertaisen ympäristössään eli se on
vaikeasti korvattavissa tai kopioitavissa ja sen elinkaari on pitkä. Samoin se
tuottaa organisaatiolle merkittävää kilpailuetua. Uudet teknologian ja palveluiden
muutokset eivät hävitä sen tarvetta ja sitä voidaan jalostaa jatkuvasti.
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Kemppaisen laatiman sosiaalityön sisällöllisen osaamisen nelikentän kulmat
muodostavat sosiaalityön tiedollisen osaamisen kovan ytimen, eli yhteiskuntatieteellisen-, resurssi-, innovaatio- ja tutkimuksellisen osaamisen.
Yhteiskuntatieteellinen osaaminen on sosiaalityön yhteiskunnallisten yhteyksien
ymmärtämistä. Näitä ovat esimerkiksi talouden, kulttuurin, arvojen ja
elämäntavan ymmärtäminen suhteessa yhteiskuntaan.
Resurssiosaaminen eli palvelujärjestelmä osaaminen kohdistuu ihmisten ja
ihmisryhmien elämäntilateisiin liittyvien riskien, puutteiden ja ongelmien
havaitsemiseen ja analysointiin.
Innovaatio-osaamisen eli kehittämiseen liittyvän osaamisen avulla sosiaalityöntekijä pyrkii vaikuttamaan palvelujärjestelmien hyvinvointimallien kehittämiseen ja työkumppanuuteen. Tutkimuksellinen osaaminen sisältää tutkimustiedon tuottamisen, soveltamisen ja käyttämisen. Näiden neljän osaamisen
keskiöön sijoittuu vuorovaikutuksellinen osaaminen, arvo-osaaminen, sosiaalityön metodinen osaaminen ja muutososaaminen. (Kuvio 1.)
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Asiakastyön prosessien metodien hallinta sekä ratkaisujen etsiminen yhdessä
asiakkaiden kanssa vaatii muutososaamista. Sosiaalityön tavoitteena on saada
aikaan muutosta asiakkaan, perheen tai yhteisön elämäntilanteessa. (Kemppainen
2006, 259.)
Sosiaalityöntekijän henkilökohtaiseen osaamiseen kuuluu oman oppimisen ja
osaamisen arviointi ja ohjaaminen. Samoin omaan työhön liittyvän kiinnostuksen
ylläpitäminen, muutos – ja kehittämisvalmiudet ja teorian, tutkimuksen ja
käytännön välisten yhteyksien ymmärtäminen. Sosiaalityössä tavoitellaan
asiantuntijuutta, jossa kyetään muuttuvissa olosuhteissa vastaamaan niin
nykyisiin kuin uusiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa tietoisen, tutkimuksellisen
työotteen omaksumista yhdistyneenä taitavaan ja eettisesti kestävään toimintaan.
Tätä osaamista voi kuvata pyrkimykseksi kriittiseen refleksiivisyyteen.
(Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 70.)
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Sosiaalityön koulutuksen tehtävänä on varmistaa valmistuvan sosiaalityöntekijän
korkeatasoinen

sosiaalityön

osaaminen.

Lapin

yliopistosta

valmistuvan

sosiaalityöntekijän tiedollista, teoreettista ja käytännöllistä osaamista tuetaan
monin tavoin.

Koulutuksessa painotetaan sosiaalityön tutkimuksellisuutta ja

yhteiskunnallisuutta. Sosiaalityö määritellään muutostyöksi yksilö, - yhteisö – ja
yhteiskuntatasoilla.
Sosiaalityöntekijä on professio, vastuunkantaja, vaikuttaja, ennaltaehkäisijä ja
tutkimustiedon

tuottaja.

Sosiaalityö

on

asiantuntijuutta,

jossa

kyetään

muuttuvissa, osin vaikeissakin, olosuhteissa vastaamaan hyvinvointivaltion
kansalaisten moniulotteisiin haasteisiin.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.1 Tutkimuskysymys
Sosiaali- ja terveysministeriö valtiovallan edustajana pyrkii lisäämään ja
ylläpitämään

kansalaisten

hyvinvointia,

turvallisuutta

ja

osallisuutta.

Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee perustua toimivaan ja joustavaan
yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Valtiollisten, kunnallisten, yksityisten ja
yhteisöjen palvelujen tulee edistää valtakunnallista kansalaisten hyvinvoinnin
tuottamista.
Hyvinvointivaltiossa sosiaalityöllä on merkittävä tehtävä varsinkin kaikkein
heikoimmassa

asemassa

olevien

ihmisten

hyvinvoinnin

turvaajana.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, joka
Lapin yliopistossa on yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaine on sosiaalityö.
Sosiaalityön

pääaineopintojen

lisäksi

tutkinnon

suorittaneen

osaamista

suuntaavat ja laajentavat suoritetut sivuaineet ja sivuainekokonaisuudet.
Valtakunnallisesti tällaisia sivuaineita ovat esimerkiksi sosiaalipolitiikka,
hallintotiede, taloustiede, oikeustiede, liiketalous ja johtaminen sekä psykologia.
(Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 70.)
Koulutukseen liittyy opinnäyte eli pro gradu -tutkielman teko. Oletan, että
opinnäytetyöskentelyn käynnistävät aina tutkijan omat ideat, eli lähtökohtana on
opiskelijan oma tiedonhalu. (Hakala 1996, 85.) Umberto Econ (1990, 23-24.)
mukaan aiheen tulee vastata opiskelijan intressejä, käytettävän aineiston on
oltava opiskelijalle ymmärrettävää ja metodologian on mahduttava opiskelijan
kokemuspiiriin eli ”tutkielman tekijän on tehtävä sellainen tutkielma, jonka hän
kykenee tekemään.” Tutkielma on siten opiskelijan omaehtoinen valinta siitä
aiheesta, joka häntä eniten kiinnostaa.
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Edellisen

perusteella

valitsin

tutkimusaineistokseni

Lapin

yliopistossa

sosiaalityön laitoksella tehdyt sosiaalityön tutkielmat. Lapin yliopiston
sosiaalityön

koulutuksessa

korostetaan

yhteiskuntatieteellistä

teoreettista

ymmärrystä yhdistyneenä sosiaalityön käytännön opetukseen. Koulutus käsittelee
palvelujärjestelmän toimintaa, sosiaaliturvaa ja lainsäädäntöä. Sosiaalityöntekijän
ammattitaitoa tuottaa hyvinvointia tuetaan edellyttämällä opiskelijalta vahvoja
tutkimusvalmiuksia,

sosiaalityön

oman

teoriaperustan,

metodien,

toimintaprosessien hallintaa sekä kykyä jäsentää sosiaalisia ongelmia.
Tutkimuskysymykseni on, miten empiirisen aineistoni kautta nousevat vihjeet,
informaatio ja niistä johdetut ilmiöt vastaavat hyvinvointivaltion sosiaalityölle ja
sitä

kautta

valmistuvalle

sosiaalityöntekijälle

asettamiin

haasteisiin

ja

tavoitteisiin. Tarkastelen aineistoani hyvinvointivaltion asettamien haasteiden ja
tavoitteiden sekä sosiaalityön sisällöllisen osaamisen kautta.
3.2 Tutkimusaineisto
Aineistoni on kerätty yksinkertaisella satunnaisotannalla vuosina 1996-2009
tehdyistä Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen sosiaalityön tutkielmista.
Yksinkertaisessa satunnaisotannassa otokseen poimitaan yksiköt siten, että
jokaisella yksiköllä on yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi. (Holopainen &
Pulkkinen 1999, 22.)
Alkuperäisen suunnitelman mukaan aineistoni piti koostua kaikista 1996-2009
sosiaalityön laitoksella tehdyistä sosiaalityön tutkielmista. Mutta, kuten Pertti
Alasuutari (1999, 277.) toteaa, tutkimuksen teossa ongelmien ja yllätysten
mahdollisuuksia on lukemattomia. Tammikuussa 2010 tein päätöksen aineiston
keruun lopettamisesta ja rajaamisesta. Olin siihen mennessä kerännyt
satunnaisesti 147 tutkielmaa kirjastosta, kahden lehtorin hyllystä ja amanuenssin
huoneesta.

24

Aineiston kokoamisessa runkona käytän Hilla - tietokannan luetteloa sosiaalityön
tutkielmista. Tietokannan perusteella rajasin vuoteen 1996, sillä vuosien 1995 ja
vanhemmat työt olivat sosiaalipolitiikan töitä. Luettelo ei ollut autenttinen, sillä
sosiaalityön tutkielmien joukosta löytyi muutama väitöskirja, kasvatustieteen-,
hallintotieteen- ja oikeustieteen tutkielma, lisäksi sieltä puuttui muutamia
valmistuneita sosiaalityön tutkielmia. Yhtä henkilöä ei löytynyt lainkaan
yliopiston tietokannoista.
Jokaisesta tutkielmasta on käsin koottu irrallinen aineistoarkki. Tutkielmista kirjasin ylös tekijän, otsikon, työn ajankohdan, aineistonkeruumenetelmät, tutkimusmenetelmät, tutkimuksen kohteen ja tutkittavien lukumäärän sekä tutkimuksen kokonaissivumäärän, kirjoitetun sivumäärän ja lähteiden sivumäärän.
Poimin verkkosivuilta, pöytäkirjoista ja yliopiston tietokannasta kaikkien 19962009 tehtyjen sosiaalityön tutkielmien arvostelut. Perusjoukoksi muodostui 293
tutkielmaa. Otokseni 147 tutkielmaa on 50 % kaikista sosiaalityön tutkielmista.
Arvostelujen kautta pyrin hahmottamaan otokseni tutkimuksellisesta validiteettia
eli miten perusjoukon ja oman aineistoni arvosanat vastaavat toisiaan.
Tutkielma on liki aina opiskelijan viimeinen koitos ennen työelämää. Tutkielma
on itsenäisesti laadittu kirjallinen esitys, jossa opiskelija käsittelee jotakin
pääaineeseensa liittyvää ongelmaa. (Eco 1990, 17.) Kun tutkielma on valmis, se
arvioidaan tai arvostellaan ja siitä annetaan lausunto, jossa tutkielmaa
luonnehditaan sekä esitetään sille arvosanaa.
Arvosanat määräytyvät seuraavasti:
Approbatur

- hyväksytty

Lubenter approbatur

-kernaasti hyväksytty

Non sine laude approbatur

- ei ilman kiitosta hyväksytty

Cum laude approbatur

- kiitoksella hyväksytty
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Magna cum laude approbatur

- suurella kiitoksella hyväksytty

Eximia cum laude approbatur

- erinomaisella kiitoksella hyväksytty

Laudatur

- ylistäen (Karisto & Seppälä 2004, 142-144.)

Cum laude approbatur on eräänlainen odotusarvo siitä, minkä arvosanan
tutkielma saa. Työtä lukiessaan tarkastaja kerää näyttöä sen vahvoista ja
vähemmän vahvoista puolista. Jos

painavia perusteluja ei ole sen enempää

paremman kuin huonomman arvosanan suhteen tai

perustelut kumoavat ja

tasapainottavat toisensa, lopullinen arvosana on cum laude approbatur.
Cum laude approbatur työn teoriatausta osoittaa aikaisempien tutkimusten
tuntemista ja valitut lähteet ovat yleensä tutkimusongelman kannalta relevantteja.
Tutkimusmenetelmä on asiallisesti valittu, mutta sen soveltaminen on
tavanomaista. Tulosten tulkinnassa ja johtopäätöksissä on pyritty saamaan aikaan
teorian ja empirian vuoropuhelua, mutta tässä ei ole päästy pitkälle.
Tutkimuksellinen taso on keksinkertainen, työ ei sisällä isompia virheitä, mutta
se ei tuo liioin esiin mitään merkittävää.
Magna cum laude approbatur tutkielmassa tutkimusongelma on muotoiltu
selkeästi ja se myös ohjaa tutkimusta. Tutkimusasetelma on mielekäs, tekijä on
perehtynyt aiheeseensa ja osaa kytkeä lukemaansa kirjallisuutta tutkimukseensa.
Käytetyt käsitteet ja niiden väliset suhteet on jäsennetty tutkimustehtävään
nähden hyvin. Tutkimusmenetelmän valinta ja perustelut ovat vakuuttavia.
Aineiston käsittely on kohtalaisen taitavaa, ja tuloksia on esitelty ja tulkittu
johdonmukaisesti ja monipuolisesti. Pohdinta osoittaa kykyä tarkastella
tutkimuskohdetta laaja-alaisesti. Myös muodollinen puoli on kunnossa ja
kielellisestikin tutkielma on hyvää tasoa. Magna cum laude approbaturiin voi
päästä muuten keskinkertainenkin työ, jos se on joissakin suhteissa ansiokas.
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Arvosana eximia cum laude approbatur on merkki edellä kuvattua suuremmasta
taituruudesta, eikä sen saanut työ jää miltään osin keskinkertaiselle tasolle. Kyseessä on itsenäinen, suvereeni suoritus. Työ on tehty merkittävästä aiheesta ja
sen tekijä osoittaa syvällistä perehtymistä alansa teorioihin ja metodologisiin
kysymyksiin sekä tieteen käytäntöihin. Esitys on johdonmukainen, selkeä ja
huoliteltu. Laudaturin tutkielmalla on lisäksi myös pysyvää tieteellistä arvoa.
Non sine laude approbaturin tutkielmassa työstä syntyvä yleisvaikutelma on
hieman valju tai vaatimaton. Tutkielmalle on usein tyypillistä standardimaisuus
tai fraseologia ja lähteiden käyttö voi olla mekaanista. Aihe voi olla
tavanomainen. Aineiston keruuseen ja menetelmiin liittyviä asioita käsitellään
suhteellisen korrektisti, mutta muualta jo moneen kertaan luetun kaavan
mukaisesti. Perusasiat ovat kohtalaisessa kunnossa, mutta pikkuvirheitä ja
huolimattomuuksia on paljon. Muutoin cum laude approbaturin tasoinen
tutkielma saattaa jäädä non sine laude approbaturiin myös silloin, kun sen eteen
tehty työmäärä on selvästi keskimääräistä vähäisempi.
Lubenter approbaturin tutkielmissa edellä mainitut heikkoudet ovat vielä
silmiinpistävämpiä. Tätä arvosanaa on käytetty silloin, kun tutkielman yleisilme
on auttamattoman lattea ja vaatimaton. Aiheen käsittely on korkeintaan
proseminaariesitelmän luokkaa tai jopa sellaista, että lopputulos ei oikein näytä
yliopistolliselta opinnäytteeltä.
Approbaturin arvosanakseen saaneessa tutkielmassa on monia perustavaa laatua
olevia ongelmia. Ehkä tutkimustehtävä on niin vaikea, että sitä ei lähimainkaan
ole kohtuullisesti pystytty toteuttamaan, tai kyse on mitättömän asian kovin
perusteellisesta tutkimuksesta. (Karisto & Seppälä 2004, 143-147.)
Lapin yliopistossa valmistuneiden sosiaalityön 293 tutkielman perusjoukossa
keskiarvona pidettävää cum laude approbaturia on 91 kappaletta eli 31 % kaikista
töistä. Sitä parempia tutkielmia on 90 työtä eli 31 % ja keskiarvon alle jää 112
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työtä eli 38 %. Omassa aineistossani cum laude approbaturia on 40 kappaletta eli
27 % kaikista töistä. Sitä parempia on 43 työtä eli 29 % ja alle jääviä on 64
kappaletta eli 44 %.
Lapin yliopistossa laudatur- arvosanan on saanut 1 % tutkielmista eli kolme
työtä. Eximia cum laude approbaturin on 14 vuoden aikana saanut 13 tutkielmaa,
ja magna cum laude approbaturia on 74 kappaletta. ( Taulukko 1.)

Taulukko 1. Kaikkien tutkielmien arvosanat ja vuosittaiset tekomäärät sekä
oman aineistoni jakautuminen eri arvosteluluokkiin

Oma aineistoni ja perusjoukon arvosanat vastaavat hyvin toisiaan. Suurin ero on
oman aineistoni non sine laude approbaturin suuremman määrän kohdalla. Ero
on 9 %.

28

Aineistoni tutkimusmenetelmät
Tutkimukset voidaan jakaa kvalitatiivisiin eli laadullisiin ja kvantitatiivisiin eli
määrällisiin tutkimuksiin. Lisäksi samassa tutkimuksessa voi käyttää molempia
tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivinen menetelmä on tutkimustapa, jossa tietoa
tarkastellaan numeerisesti. Tämä tarkoittaa, että tutkittavia asioita ja ja niiden
ominaisuuksia käsitellään yleisesti kuvaillen numeroiden avulla. Määrällinen
tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin kuinka moni, miten paljon ja kuinka
usein. (Vilkka 2007, 14.)
Myös sisältöjä voi tutkia kvantitatiivisesti. Kvantitatiivinen sisällön erittely on
menetelmänä muodollinen, vakioitu tekniikka, jolla tutkitaan pääasiallisesti
kirjallisten dokumenttien sisältöä. Siinä sisältö hajotetaan, analysoidaan osiin ja
vertaillaan osien määrällisiä suhteita. (Pirttilä 1979, 42.)
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mittarin tai mittauksen validiteetti on hyvä
silloin, kun todella mitataan haluttua asiaa. (Vartia 1989, 51.) Tutkimuksissa,
jotka sisältävät inhimilliset subjektit, tilastollisen tutkimuksen tekijän täytyy
huomioida ja olla huolellinen olemassa olevien eettisten tapojen kanssa.
Perussuositus on, että tutkijan tulee olla varma siitä, ettei kukaan yksilö kärsi
vääristä johtopäätöksistä tutkimuksen seurauksena. (Fowler 2009, 163.)
Kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä tavallisimmin tarkoitetaan ei-tilastollisia
menetelmiä. Ero kvalitatiivisten ja tilastollisten menetelmien välillä on lähinnä
tavoissa, joilla niiden tieteellinen selitysvoima osoitetaan. Kun tilastolliset
menetelmät nojaavat matemaattisiin keinoihin tieteellisyyden osoittamiseksi,
kvalitatiivisten menetelmien käyttäjät keskittävät huomionsa aineiston
hankintaan, joka sisältää prosessoitavia ongelmia. (Grönfors 1985, 11.)
Aineistoni

jakautuu

kvalitatiivisiin,

kvantitatiivisiin

ja

kvantitatiivis-

kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin siten, että kvalitatiivisia tutkielmia on 82 %,
kvantitatiivisten osuus on 9 % ja kvantitatiivis-kvalitatiivisia tutkielmia on 10 %.
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Eskolan ja Suorannan (1996, 64.) mukaan haastattelu lienee yleisin tapa kerätä
laadullista

aineistoa

Suomessa.

Haastattelu

sinänsä

ei

ole

pelkästään

kvalitatiivista aineistoa. Haastattelun tavoite on selvittää, mitä mieltä
haastateltava on. Haastattelua voi pitää eräänlaisena keskusteluna, joka tapahtuu
tutkijan aloitteesta ja hänen ohjauksessaan.
Omassa aineistossani teemahaastattelun ja haastattelun osuus on merkittävä.
Tutkielmissa käytetään haastattelua tai teemahaastattelua pääasiallisena tai
lisäaineiston keruumenetelmänä 70 % töistä. Teemahaastattelun osuus aineiston
keruumenetelmänä on yli 50 % kaikista tutkielmista.
Miesten osuus, pareittain tehdyt työt ja sosiaalityöntekijät aineistona
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä 2005:28 Konstikas sosiaalityö,
kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä yli 90 % oli naisia. Miespuolinen
sosiaalityöntekijä yleensäkin luokiteltiin harvinaisuudeksi sosiaalityöntekijöiden
keskuudessa. (Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 47.)
Miten harvinainen miespuolinen sosiaalityöntekijä on Lapin yliopistosta
valmistuneiden joukossa? Perusjoukossa miehen tekemiä tutkielmia on 15
kappaletta eli 5 % töistä. Kolmena viimeisenä vuotena töitä on valmistunut kaksi
vuosittain. (Liite 1.)
Perusjoukossa miesten tekemistä tutkielmista 27 % asettuu cum laude
approbaturin eli keskiarvon kohdalle. Keskiarvoa parempia töitä on 33 % ja alle
keskiarvon meneviä on 40 % töistä. (Taulukko 2.)
Taulukko 2. Miesten tekemät tutkielmat ja arvosanat.N=293. N=15.
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Omassa aineistossani on kuusi miehen tekemää tutkielmaa eli 4 % koko
otoksesta.
Tutkielman voi tehdä myös parityönä. Parina tehtyjä töitä perusjoukossa on 22
tutkielmaa, joka on 8 % koko perusjoukon tutkielmista. Omaan aineistooni on
valikoitunut puolet parina tehdyistä töistä eli 11 työtä.
Tutkielmien arvosteluissa näkyy, että omassa aineistossani cum laude
approbaturin eli keskiarvon töitä on 27 %. Perusjoukossa niitä on on 32 %
kaikista perusjoukon parina tehdyistä töistä. Yli keskiarvon meneviä töitä on
molemmissa 36 %. Alle keskiarvon arvosteltuja töitä on perusjoukossa 32 % ja
omassa aineistossani 36 % töistä. (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Omassa aineistossani ja vuonna 1996-2009 pareittain tehtyjen
tutkielmien arvosanat. N=293

Ammatillisessa ongelmanratkaisussa sosiaalityöntekijä toimii monenlaisen tiedon
ohjaamana. Kokemattomalla aloittelijalla erilaiset tiedon lajit eivät vielä ole
muodostaneet käytännön kokemuksen kautta toisiinsa nivoutuvaa kokonaisuutta.
Käytännön viisaus perustuu työntekijöiden yhteiseen kokemukseen ja käytännön
viisautta on saatu työskentelemällä useiden samasta ongelmasta kärsivien
asiakkaiden

kanssa.

(Raunio

2009,

124.)

Aineistoni

tutkielmissa

sosiaalityöntekijät ovat tutkimusaineiston tuottajina 29 työssä eli 20 %
tutkielmista. (Liite 2.)
Kevään ja syksyn tutkielmat sekä tutkielmien sivumäärät
Aineistossani kevään töitä on 62 % ja syksyllä valmistuneita on 38 %. Syksyllä
arvioiduista tutkielmista 41 % on saanut arvosanan non sine laude approbatur
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verrattuna kaikkiin syksyllä palautettuihin töihin. Keväällä luku on 29 %.
Lubenter approbaturin määrä on syksyllä 9 % ja keväällä 6 %. (Liite 3.)
Aineistoni tutkielmissa on yhteensä 15002 sivua, joista sisältöä kuvaavaa tekstiä
on 13295 sivua ja lähteitä on 1265 sivullista. Keskiarvoina yhden tutkielman
sivumäärä on 102 ja kirjoitettuna 90 sivua, lähteitä on keskimäärin yhdeksän
sivua. Vaihteluväli tutkielmien kokonaissivumäärissä on 61-211 sivua.
Lähteiden sivumäärän vaihteluväli on kahdesta sivusta 20 sivuun. Kahden sivun
lähdetöitä on yksi ja seuraavia, eli neljän lähdesivun töitä on 16 tutkielmaa.
Ikäluokat aiheittain
Coffeyn ja Atkinsonin (1996, 27.) mukaan aineistoa analysoitaessa on erittäin
tärkeää tunnistaa millaisten luokittelujen kautta tarkastelee tutkimustaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö huomioi kansalaisten ikäluokat erikseen. Ministeriö
käyttää luokitusta lapset, nuoret, työikäiset ja vanhukset. Samoin sosiaalityön
käytännöt voivat kohdistua ikäluokittain. Tässä aineistoni esittelyssä luokittelen
tutkielmat ikäluokittain lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset. Lisäksi jää ryhmä
muut.
Valitsin kunkin tutkielman omaan ikäluokkaansa sen perusteella, ketä tai mitä on
tutkittu. Ikäluokka lapset osuus on 14 %, nuorten 16 % ja aikuiset ikäluokkaan
kuuluu 33 % tutkielmista. Ikäluokassa vanhukset on 13 % eli 19 työtä ja muut
ryhmään jää 24 % tutkielmista. (Taulukko 4.)
Taulukko 4. Aineiston jakautuminen eri ikäluokkiin ja ryhmään muut. N=147
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Arvosanojen jakautumisessa vanhukset ikäluokassa töistä yli puolet eli 11 työtä
on arvioitu cum laude approbaturiksi eli keskiarvoksi.

Lapsissa cum laude

approbatureita on yhdeksän, mutta nuorissa vain kaksi. Nuorissa non sine laude
approbaturia on yli puolet eli 12 työtä,

ja kahdeksan magna cum laude

approbatur tutkielmaa. Myös aikuiset ikäluokassa on eniten non sine laude
approbaturia, 19 työtä, mutta samalla siinä on 15 magna cum laude approbaturia.
Eximia cum laude approbatur tutkielmat sijoittuvat ryhmiin lapset, aikuiset ja
muut. Aineistossani ei ole yhtään laudaturin tutkielmaa. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Aineistoni arvosanat ikäluokittain. N=147

Seuraavaksi esittelen ikäluokkien jakautumisen eri aiheisiin. Ryhmittelen aiheet
sisällöittäin

alaotsikoihin.

Lapset

ikäluokkaan

kuuluu

21

tutkielmaa.

Lastensuojelu kattaa liki puolet tutkielmista. Lastensuojelun työkäytäntöjä
tarkastellaan

teoreettisesti,

käytännössä

ja

kehittämisen

näkökulmasta.

Yhteistyötä eli verkostotyötä lastensuojelun onnistumiseksi tutkitaan koulun ja
vanhempien tukemisen kautta. Myös maahanmuuttajaperheiden erityisasema
lastensuojelussa huomioidaan.
Sairas tai vammainen lapsi on aiheena neljässä tutkielmassa, kolmessa työssä
tarkastellaan sijaisperheen arkea ja sijoituksen kokemusta. Yksittäisinä aiheina
ovat lapset ja vanhukset, kotiolot, koulu ja lapsen kehitysvaiheet. (Kuvio 2.)
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Lapset ikäluokassa aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua on käytetty
liki puolessa tutkielmista, haastatteluja on viisi, kyselyjä kaksi. (Liite 4.)
Nuoret ikäluokkaan kuuluu 23 tutkielmaa. Tässä ikäryhmässä työttömyys,
elämänhallinta, päihteet ja pahoinvointi on suurin ryhmä. Kuntoutus, kuntouttava
työtoiminta ja sovittelu sisältävät neljä tutkielmaa, samoin lastensuojelu ja
sosiaalityön asiakkuus. Aihe sosiaalityön verkostot, sosiaalinen tuki ja
sosiaalinen pääoma, nuorisotyön verkostot ja varhainen puuttuminen sisältää
neljä tutkielmaa. Koulu ja opiskelu ovat aiheina kolmessa työssä. Aiheet
maahanmuuttajatyttöjen elämänkulku, luova toiminta voimaistajana ja nuorten
ajatuksia Lapista sisältyvät tähän ikäluokkaan. (Kuvio 3.)
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Nuoret ikäluokassa teemahaastattelu ja haastattelu ovat aineistonkeruumenetelmänä 16 työssä. Lisäksi on käytetty muun muassa havainnointia, päiväkirjoja
ja eläytymismenetelmää. (Liite 5.)
Aikuiset ikäluokkaan valikoituu 49 tutkielmaa. Aiheen tutkielmien lukumäärän
takia olen luokitellut aiheet tiivistämällä niitä enemmän kuin lapsia, nuoria ja
vanhuksia.
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Päihteet aihe sisältää yhdeksän tutkielmaa. Aiheissa tarkastellaan päihteiden
käyttöä raitistumisen, kuntoutuksen ja äitiyden kautta, lääkkeiden ja alkoholin
sekakäyttäjän päihdeuraa, urheilun ja alkoholin yhteensopivuutta. Yhdessä
tutkielmassa huomioidaan alkoholistien aikuiset lapset. Lisäksi tarkastellaan
korvaushoitoa ja saamelaisten alkoholikulttuuria.
Aiheryppääseen elämäkulku, maahanmuuttajanaisten sosiaalinen verkosto ja
sopeutuminen, ja sosiaalinen tuki sisältyy myös yhdeksän työtä. Elämänkulusta
on kolme työtä, maahanmuuttajanaisista on kolme työtä ja sosiaalista tukea
tarkastellaan kolmessa työssä.
Vammaisuus, sairaus, kipu ja työtapaturma otsikon sisällä on kahdeksan työtä.
Vammaisuuden osuus on puolet aiheista, MS-tautia sairastavista henkilöistä on
kaksi työtä, lisäksi tutkitaan kroonista kipua ja työtapaturmaa.
Perhe ja yksihuoltajuus- aiheissa tarkastellaan perhe-, avioliitto- ja avioerokäsityksiä, perheellistymispäätöksiä, vanhemmuutta, perheiden tyytyväisyyttä
saamiinsa palveluihin ja yksihuoltajaäitien elämää.
Pitkäaikaistyöttömyys ja kuntoutus sisältää kuusi tutkielmaa. Tarkastellaan
pitkäaikaistyöttömien

käyttämiä

palveluja,

kuntoutushoitoa

ja

mielen-

terveyskuntoutusta.
Omaiset kohdalla tarkastellaan omaishoidon tukea, omaisia vanhainkodin arjessa,
kun lapsi menettää omaisensa, psyykkinen sairaus omaisen kokemana ja mitä on
olla vangin omainen, vaimo. Työ vai eläke, yhdistelmätukityö ja asiakkaan
aktivointi, köyhyys, syrjäytyminen ja perheväkivalta ovat otsikon yksittäisiä
töitä. (Kuvio 4.)
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Aikuisten kohdalla aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu on 33 työssä,
haastatteluja 10 ja kyselyjä 12 työssä. (Liite 6.)
Vanhukset ikäluokkaan kuuluu 19 tutkielmaa. Elvi-hankkeen avulla tehtyjä
tutkielmia on neljä. Koti ja isovanhemmuus aiheessa on myös neljä työtä.
Vanhustyötä ja gerontologista sosiaalityötä tarkastellaan kolmen työn avulla.
Aiheissa

tutkitaan

vanhustyön

kehittämistarpeita

ja

vanhuksen

asemaa

vanhustyössä, luovaa toimintaa voimaannuttavan vanhustyön välineenä ja
tarkastellaan gerontologista sosiaalityötä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta.
Omaishoito on kolmen työn aiheena. Aiheissa käsitellään arjessa selviytymistä,
interventioita ja omaishoitajien tukemista. Kotihoito ja palveluasuminen – aiheita
on kaksi. ( Kuvio 5.)
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Vanhukset ryhmässä käytettään aineistonkeruumenetelminä teemahaastattelua
yhdeksässä ja haastattelua neljässä työssä. Kyselyä käytetään viidessä työssä.
(Liite 7.)
Muut ryhmään kuuluu 35 tutkielmaa. Sosiaalityö sisältää 12 työtä. Sosiaalityötä
tarkastellaan suhteessa teknologiaan, etiikkaan, yhteiskunnan muutokseen ja
muistitietoon. Pohditaan sosiaalityön ammatillisuutta, tiimien toimintaa ja
ekososiaalista sosiaalityötä.
Kriisityö, psykososiaalinen työ, läheisneuvonpito ja mentorointiohjelma aiheet
sisältävät

myös

sosiaalityön

ammatillisuuden

sosiaalipalvelutyö

ja

yhteispalvelu

Vammaispalvelu,

koulukuraattori

vammaispalvelun

tiimityötä,

aiheisiin
ja

tarkastelua.

sisältyy

köyhyys-

Perhetyö,

neljä

tutkielmaa.

kohdassa

käsitellään

aluekoulukuraattoritoimintaa

ja

köyhyyden

vähentämistä Nigeriassa.
Väkivaltaa aiheena tutkitaan kolmessa työssä, samoin palvelujärjestelmän
kehityksestä. Aikamatkasta tulevaisuuteen ja johtajuudesta on molemmista yksi
tutkielma.

Maahanmuuttopolitiikka,

kausisiirtolaisuus

ja

väittely

aihe-

luokituksessa on kolme työtä. Muut ryhmässä päihteitä käsitteleviä tutkielmia on
yksi ja sosiaalialan ammattilaisten työuupumuksesta on yksi tutkielma.
(Kuvio 6.)
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Muut ryhmän aineistonkeruumenetelmistä teemahaastatteluja on eniten, eli sitä
on käytetty 12 työssä. Viidessä työssä aineistonkeruumenetelmänä on kysely.
(Liite 10.)
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3.3 Aineiston analyysi
Hyvinvointivaltio painottaa ihmisten välistä tasavertaisuutta ja pyrkii tukemaan
niitä, jotka eivät itse kykene turvaamaan hyvinvointiaan. Hyvinvointivaltiota
määrittävät siten paitsi oikeudet myös erityisesti julkishallinnolle lankeavat
velvollisuudet. Hyvinvointivaltion periaatteisiin kuuluukin, ettei yksilöllä ole
ainoastaan oikeus tavoitella hyvinvointia vaan myös oikeus hyvinvointiin ja että
muiden on autettava niitä yksilöitä, jotka eivät kykene itse takaamaan omaa
hyvinvointiaan. (Aaltola 2010, 63.)
Hyvinvointivaltion ja siinä toimivien instituutioiden, kuten sosiaalityö, tehtävänä
on tunnistaa, mikä on kansalaisten haluttu elämäntilanne yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan tasolla ja miten sitä voidaan tukea.
Kansallisessa sosiaalityön kehittämisohjelmassa lasten, nuorten, työikäisten ja
vanhusten palvelutarpeet tuodaan vahvasti esille. Valtiovalta myös edellyttää,
että kansalaisten hyvinvointia tukevan työn osaamisen kautta sairaudet ja
sosiaaliset ongelmat tunnistetaan ja tarvittavat tukitoimet käynnistetään
mahdollisimman varhain. Asiakkaiden osallisuuden lisäämisellä pyritään
vähentämään syrjäytymistä. Sosiaalialalla ja sosiaalityössä olennaista on
asiakkaan näkökulma ja positio. Asiakas pystyy omien näkemystensä, tilanteensa
ja tarpeittensa itsenäisenä määrittäjänä toimimaan tasaveroisena oman elämänsä
asiantuntijana. (Kivilaakso 2009,79.)
Psykososiaalisten ongelmien ja köyhyyden lisääntyminen tämän päivän
hyvinvointivaltiossa

korostaa sosiaalityön merkitystä. (Raunio 2009, 6.)

Köyhyys, työttömyys, sairaudet ja vammat horjuttavat yksityisen ihmisen ja
hänen läheistensä arkielämää ja mahdollisuutta tehdä oman elämänsä tasapainoa
tukevia päätöksiä.
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Sosiaalityön koulutuksen tehtävänä on huomioida valtiovallan ja sosiaalityön
tavoitteet. Valmistuvan sosiaalityöntekijän on osaamisensa kautta pystyttävä
vastaamaan näihin tavoitteisiin ja haasteisiin.
Olen

jakanut

aineistoni

tutkielmat

aiheittain

ryhmiin,

jotka

vastaavat

hyvinvointivaltion sosiaalityölle asettamiin tavoitteisiin ja haasteisiin tiedostaen,
että jaottelu voidaan tehdä usealla tavalla. Anneli Pohjolan (2003, 61.) mukaan
tutkija joutuu tekemään tutkimusprosessin edetessä valintoja, jotka suuntaavat
valittua tutkimuksen polkua omaan suuntaansa ja tuottavat tutkimustuloksinaan
omanlaistaan todellisuutta. Hänen mielestään valinnat ottavat aina kantaa.
Käsitteet kertovat tutkijan näkökulmasta tutkimaansa ilmiöön.
Kukin tutkielma sisältyy vain yhteen ryhmään. Ryhmien tutkielmien lyhyt
kuvaus löytyy Liitteestä 9. Tutkielma valikoituu siihen ryhmään, joka mielestäni
kuvaa työtä tarkimmin. Ryhmissä tulevat esille lapset, lastensuojelu ja perhe,
nuoret, köyhyys, työttömyys, syrjäytyminen, päihteet, väkivalta, sairaudet,
vammat, omaishoito, ikääntyminen ja vanhuus, yhteistyö, aluesosiaalityö,
työkäytäntöjen tarkastelu, sosiaalityön tulevaisuus ja johtajuus. Lisäksi jaossa on
mukana muut ryhmä.
Ryhmät

kohdistuvat

asiakkaiden

hyvinvointiin

sekä

hyvinvointivaltion

tavoitteisiin ja haasteisiin sosiaalityölle. Ryhmien töiden lukumäärä ei ole
suoraan verrannollinen, sillä osa ryhmistä käsittelee suppeasti yhtä aihetta ja
toisessa otsikossa on laajempi sisältö. (Taulukko 6.)
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Taulukko 6. Ryhmien jakautuminen tutkielman tekovuoden mukaan. N=147

Olen valinnut jokaisesta ryhmän tutkielmasta ydinilmiön, joka selittää tutkielman
tekijän mielenkiinnon suuntautumisen. Tutkimustuloksissa tarkastelen tutkielmia
ja ilmiöitä otsikon sisällön kautta hyvinvointivaltion asettamia tavoitteita ja
haasteita peilaten, sekä tarkastelen ilmiöitä sosiaalityön sisällöllinen osaaminen
nelikentän kautta hakien vastauksia kysymyksiin, millä tavalla tutkielmien ilmiöt
vastaavat sosiaalityön sisällöllinen osaaminen nelikentän osaamisiin ja mitä tämä
informaatio kertoo valmistuvien sosiaalityöntekijöiden mielenkiinnon kohteista.
.
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4. TUTKIMUSTULOKSET
4.1 Lapset, lastensuojelu ja perhe
Lastensuojelu on institutionaalinen vastaus siihen, etteivät kaikki perheet kykene
tarjoamaan lapsille riittävää huolenpitoa ja kasvatusta. Lastensuojeluaatteessa
suojeluperiaatetta
tuottamasta

ei

johdeta

hyödystä

vaan

ensisijaisesti

lastensuojelun

ihmisarvon

ajatuksesta,

yhteiskunnalle
lapsen

elämän

ainutkertaisuuden periaatteesta ja siitä, että lapsella on erityinen tarve kokea
turvallisuutta, suojaa ja huolenpitoa. (Hämäläinen 2010, 307.)
Kati

Saastamoisen

(2010,75.

82.)

mukaan

lapsen

asioista

vastaavan

sosiaalityöntekijän tulee huolehtia ja päättää niistä lasta koskevista asioista, jotka
säädetään lastensuojelulaissa. Lapsi- ja perhesosiaalityö läpäisee kaikki sosiaalityön työorientaatiot, eli se voi olla rakenteellista sosiaalityötä, yhteisötyötä,
kuntouttavaa sosiaalityötä ja ennaltaehkäisevää, varhaisen puuttumisen työtä.
(Karjalainen & Sarvimäki 2005, 38.)
Omassa aineistossani ryhmään, joissa tulee selkeästi esille lastensuojelu, perhe
tai lapsi valikoituu 18 tutkielmaa.
Tutkielmista poimitut ydinilmiöt:
Lastensuojelu (9)
- Erityislapsen asema
- Lapsikeskeisyys ja lapsen kuulluksi tuleminen
- Vanhempien tukeminen
- Kotikäynnit
- Sijaisperheen arki
- Sijaisvanhemmuus
- Lapsuudenaikaiset kokemukset sijoituksesta
- Sijaishoidossa kasvaneiden kokemukset ja myöhemmät elämänvaiheet
- Maahanmuuttajaperheet
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Perhe (6)
- Opiskelijanaisten perhekäsitykset
- Perheellistymispäätös
- Kahden naisen lapsiperhe
- Lapsiperheiden hyvinvointi opettajien näkökulmasta
- Jaettu vanhemmuus yksihuoltajuudessa
- Eronneiden käsitykset avio- ja avoliitosta ja erosta
Muut (3)
- Tuhrivan lapsen elämä
- Lapsen sosiaalinen kehitys
- Lasten ja ikäihmisten välinen vuorovaikutus
Tutkielmista nousee yksilötason, ryhmätason ja yhteisötason ilmiöitä. Sama
ilmiö voi kuulua useampaankin osaamisen alueeseen. Erityisesti perhe -ilmiöissä
elämäntavat ja arvot tulevat esille, maahanmuuttajaperheet tuovat mukaan
kulttuurin ja arvioinnin. Arvot tulevat esille myös perheellistymispäätöksen ja
avio- ja avoliitto sekä avioero käsitysten kautta. Lastensuojelu itsessään on
palvelujärjestelmä. Ilmiöissä arvioidaan lastensuojelun työmenetelmiä ja
käytäntöjä.
Tarja Kemppaisen (2006, 258.) mukaan sosiaalityö on muutososaamista, eli
sosiaalityön tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa saada aikaan positiivista
muutosta asiakkaan, perheen tai yhteisön elämäntilanteessa. Vanhempien
tukeminen, kotikäynnit, tuhrivan lapsen elämän tarkastelu ja lapsikeskeisyys ja
lasten kuuleminen kohdistuvat suoraan muutoksen hakemiseen.
Uuden lastensuojelulain (417/2007, 3§) mukaan kunnan tehtävänä on järjestää
ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan
lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. (GråstenSalonen, 2008, 202.)
Lastensuojelu on sosiaalityöntekijän vahvaa osaamis- ja toiminta-aluetta.
Tutkielmien ilmiöt sijoittuvat käytännön ja sen vaikutusten ymmärtämiseen ja
selittämiseen, esimerkiksi mikä on erityislapsen asema, miten vanhempia tuetaan,
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tuleeko lapsi kuulluksi ja sijoitusten vaikutukset. Ilmiöissä näkyy asiakkuuden
analysointi. Tutkielmat ja niistä valikoituneet ilmiöt ovat ajankohtaisia.
4.2 Nuorten elämää
Karjalaisen ja Sarvimäen (2005, 50-51.) mukaan nuoret ovat olleet sosiaalityössä
melko

tavalla

näkymätön

ryhmä.

Nuoret

voivat

olla

asiakassuhteissa

viranomaisiin vasta kun ongelmat ovat todella pahoja. Nuorisososiaalityön
kehittäminen omana alueenaan on heidän mielestään perustelua, sillä nuoret
jäävät marginaaliin sosiaalityössä, joka tunnistaa lapsen ja osin varhaisnuoren
tilanteet perheiden kautta. Nuoret yksilöinä, yhteiskunnan jäseninä ja
sosiaalisissa suhteissa voivat jäädä sosiaalityön ulkopuolelle.
Omassa aineistossani ryhmään Nuorten elämää kuuluu 15 tutkielmaa eli
kymmenen prosenttia töistä.
Nuorten elämää tutkielmien ydinilmiöt:
Instituutiot (4)
- Sosiaalityön asiakkuus
- Tyttöjen elämänhallinta ja lastensuojelupalvelut
- Yhden nuoren sijoituskertomus lastensuojelun interventiona
- Kouluongelmat
Elämä (4)
- Elämänpolitiikka työttömänä marginaalissa eläen
- Elämänhallinta ja syrjäytyminen
- Perhehoidossa kasvaneen nuoren naisen identiteetti
- Elämänkulut, kodit ja identiteetit nuorten afgaaninaisten kokemana
Tuki (6)
- Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki
- Sosiaalinen pääoma
- Kuntouttava työtoiminta ja aktivoinnin merkitys
- Kokemukset nuorten tukitalo -projektista
- Sovittelun merkitys, menetelmä ja käytäntö
- Sovittelun kuvaus ja arviointi
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Muut (1)
- Ajatukset ja kokemukset Lapista
Nuorten elämää koskevissa ilmiöissä tulevat esille yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja
yhteiskuntatasot.

Sosiaaliset

verkostot

ja

tukitaloprojektit

sijoittuvat

yhteisötasolle. Nuorten elämä kiinnostaa monin tavoin. Ilmiöissä tarkastellaan
nuorten arvomaailmaa, elämisen hallintaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Koulun merkitys nuoren elämään on vahva. Koulua käsitellään yhdessä työssä.
Kuntouttava työtoiminta ja aktivoinnin merkitys, kokemukset nuorten tukitalo projektista

ja

sovittelun

palvelujärjestelmien

analysointi

kehittämiseen,

liittyvät

arviointiin

innovaatio-osaamiseen
ja

eli

yhteiskuntatieteellisten

yhteyksien ymmärtämiseen.
Ilmiöiden tarkoituksena on selittää, miten nuori on integroitunut tähän
maailmaan. Miten hän määrittelee elämänsä ja miten hän onnistunut luomaan
sosiaalisia suhteita. Miten hän on selvinnyt yhteiskunnan rajoista ja niiden
rikkomisesta.

Ilmiöt

nuorten ajatuksista ja kokemuksista Lapista sekä

sosiaalinen pääoma ovat töitä, joissa tarkastellaan nuorta ilman mahdollista
sosiaalista ongelmaa.
Tutkielmien ilmiöt kertovat vahvasta tarpeesta ymmärtää nuorta asiakkaana.
Kuntouttavan työtoiminnan ja sovittelusta tehtyjen tutkielmien kautta selvitetään
instituutioiden toimintaa ja onnistumista.
4.3 Köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun Hyvinvointi 2015 – ohjelman (2007, 1112.) mukaan Suomessa tuloerot ovat kasvaneet voimakkaasti erityisesti
hyvätuloisten tulojen voimakkaan kasvun seurauksena. Samaan aikaan
tulokehitys on ollut heikompaa keskituloisilla ja erityisesti pienituloisilla. Laman
myötä työttömyys jäi korkealle. Lisäksi pienituloisten yleisimmin saamien
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tulonsiirtojen,

kuten

peruspäivärahan,

toimeentulotuen,

asumistuen

ja

kansaneläkkeen, taso on heikentynyt suhteessa ansiotuloon. Työttömyys,
köyhyys, toimeentulovaikeudet, kouluttamattomuus ja muut hyvinvointia
vähentävät ja elämänhallintaa vaikeuttavat seikat ovat monissa tapauksissa
yhteydessä asumisen ongelmiin. (Korhonen 2010, 169.)
Köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen ovat yhteiskunnallisia, henkilökohtaisesti
koettavia, yksilön ja hänen läheistensä elämään vahvasti vaikuttavia haasteita.
Hyvinvoinnin lisääjänä ja asiakkaan tukijana kohti voimaannuttavaa muutosta,
sosiaalityöntekijä tarvitsee kaikkia sosiaalityön sisällöllisen osaamisen taitoja.
Köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen sisältää yhdeksän tutkielmaa.
Tutkielmien ydinilmiöt:
Köyhyys ja syrjäytyminen (4)
- Köyhyys yksinhuoltajaäitien kokemana
- Köyhyys Nigeriassa
- Syrjäytyminen kolminkertaisesti, työstä, työttömyydestä ja terveydestä
- Puolison vankeus vaimon kokemana
Palvelujen kehittäminen (4)
- Pitkäaikaistyöttömien kunnan ja valtion palvelujen käyttö
-Ryhmädynamiikan
käyttö
sosiaalityön
menetelmänä,
asiakkaina
pitkäaikaistyöttömät toimeentulotukiasiakkaat
- Työllisyyskurssin ja sosiaalisen yrityksen merkitys valmennettavan sosiaaliselle
pääomalle ja elämänpolitiikalle
- Syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen projektin keinoin
Muut (1)
- Sosiaalinen tuki
Köyhyys tulee esille yhteiskuntaan vaikuttavana ilmiönä ja mikrotasolla suoraan
yksilön elämänkuvana. Syrjäytymistä käsitellään elämäntilanteiden, elämäntilanteisiin liittyvien riskien ja projektin vaikuttavuuden kautta.
Palvelujen kehittämisessä tutkielmien ilmiöt tunnistavat yksilötason, yhteisötason
ja yhteiskuntatason. Omassa aineistossani ainoa vankeuteen ja vankilaan liittyvä
työ on arvoja ja elämätapaa tarkasteleva tutkielma vangin vaimosta.
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Köyhyys ja varattomuus ovat sosiaalityössä yleinen ilmiö ja monen asiakkuuden
pohja. Köyhyys tai pienituloisuus ennustaa voimakkaimmin lähes kaikkia muita
hyvinvoinnin vajeita. (Julkunen 2007, 225.)
Makrotasolla tilastollista köyhyyttä tutkitaan muun muassa Euroopan Unionin
määrittelemien, sen hetkisten, kriteerien kautta. Mikrotasolla sosiaalityöntekijät
ovat

hyvinvointivaltion,

erityisesti

sosiaalipalvelujen

sekä

sosiaalisten

ongelmien, kuten köyhyyden, asiantuntijoita, joilla on ensikäden tietoa
järjestelmän puutteista, haasteista sekä sosiaalisten ongelmien yleisyydestä ja
paikantumisesta. (Blombergin ym. 2010, 589). Sosiaalityöntekijän koulutuksessa
painotetaan vahvaa yhteiskunnallista osaamista. Tätä asiantuntijuutta hyödyntäen
sosiaali-työntekijä voi vaikuttaa suoraan yhteiskunnallisiin muutoksiin.
Tutkielmien ilmiöissä palvelujärjestelmien kehittäminen tutkien toimenpiteiden
vaikuttavuutta vahvistaa muutososaamista, metodista osaamista, palvelujärjestelmäosaamista ja yhteiskunnallista osaamista.
4.4 Päihteet
Hyvinvointi 2015- ohjelman (2007, 12.) mukaan tulo- ja terveyserojen kasvu
edesauttaa epäterveellisten elämäntapojen, tupakoinnin ja päihteiden ongelmakäytön kasautumista tulonjaon alapäähän. Päihdeongelmainen on monella
tapaa haasteellinen asiakas. Siten ongelman tunnistaminen, sen puheeksi
ottaminen ja kullekin asiakkaalle sopivan avun löytäminen vaatii monia taitoja ja
moniammatillista yhteistyötä. (Mäkelä & Teinilä 2008, 217.) Päihteitä käsitellään
yhdeksässä tutkielmassa.
Tutkielmien ydinilmiöt:
Nuoret ja naiset (4)
- Tyttöjen päihteidenkäytön kokemukset ja heihin kohdistuneet interventiot
- Nuorten päihteidenkäytön ja kodin yhteys
- Päihdeongelmaisen naisen kokemukset äitiydestä, tuesta, kontrollista
- Päihdeongelmaisen naisen kohtaaminen sosiaalitoimiston naissosiaalityöntekijänä
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Käyttö (2)
- Alkoholin ja bentsodiatsepiinien sekakäyttäjän päihdeura
- Urheilu ja alkoholi
Muutos (3)
- Kuntoutushoito
- Korvaushoito
- Uskoontulo
Päihteiden

väärinkäyttöä

päihteiden käyttö

esiintyy

kaikissa

yhteiskuntaluokissa.

Runsas

voi tuoda mukanaan huono-osaisuuden, työttömyyden ja

syrjäytymisen. Tai huono-osaisuus, työttömyys, köyhyys ja syrjäytyminen voivat
tuoda mukanaan päihteiden runsaan käytön. Päihteiden runsas käyttö vaikuttaa
merkittävästi henkilön ja hänen läheistensä hyvinvointiin.
Päihteet liittyvät arvoihin, elämätapaan, kulttuuriin ja ainakin yksittäisen
henkilön talouteen. Päihdeongelmainen nainen näyttäytyy ilmiöissä äitiyden
kautta. Ilmiön tunnistaminen ja päihdeongelmaisen äidin tukeminen ovat
sosiaalityössä moniulotteisesti merkittäviä, sillä päihdeongelmainen nainen voi
tuntea syvää syyllisyyttä epäonnistumisestaan kansalaisena, naisena, äitinä ja
vaimona. Tämä syyllisyys voi johtaa jopa masennukseen. (Kirkpatrick 2000,
166.)
Kuntoutumisen ja raitistumisen arviointia tehdään yksilötasolla, palvelu- ja
instituutiojärjestelmien tuomien kokemusten ja muutosten tarkasteluna. Ilmiöt
päihteistä tukevat resurssiosaamista eli tutkielmissa haetaan asiakkaiden, nuorten
ja naisten, elämäntilanteisiin liittyviä riskejä ja ongelmia. Ilmiöissä tulee esille
tilanteiden analysointi ja muutoksen hakeminen eli hyvinvoinnin lisääminen
asiakkaan elämässä.
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4.5 Väkivalta ja riitely
Sosiaalityöntekijä joutuu kohtaamaan työssään väkivaltaa, parisuhdeväkivaltaa ja
riitelyä. Kun perheessä tasapaino järkkyy ja yksimielisyys loppuu, avioliitto voi
muodostua puolisolle vankilaksi. Varsinkin juomisesta itsetuntoa hakevat
puolisot, mutta myös muulla tavalla epävarmat, voivat purkaa tunteitaan,
mustasukkaisuuttaan, väkivallan kautta. (Sulkunen ym. 1985, 239.)
Parisuhdeväkivallassa on kyse yhteiskunnallisesta ongelmasta, yksityiselämän,
läheisten eli perheen tilanteesta sekä seksuaalisista suhteista. Parisuhdeväkivallan
mukanaan tuomaa inhimillistä kärsimystä on vaikea kohdata ja hahmottaa.
(Husso 2003, 13.18.) Parisuhdeväkivallassa keskeistä on toisen tunteiden,
ajatusten ja tekojen kontrollointi. Keinoja ovat erilaiset fyysisen, seksuaalisen,
henkisen ja taloudellisen väkivallan muodot. Uhri kokee pelkoa ja turvattomuutta
omassa kodissaan. Tämän takia parisuhdeväkivalta tulee tunnistaa ja osata pukea
sanoiksi. ( Huikko & Tiainen 2011, 18.)
Sosiaalityöntekijä voi kohdata myös itse väkivaltaa asiakkaidensa taholta. (Palola
2007,104.) Väkivaltaa ja riitelyä käsitellään seitsemässä työssä.
Tutkielmien ydinilmiöt:
Perheväkivalta (4)
- Naisiin kohdistuva perheväkivalta ja siitä selviytyminen
- Naisiin kohdistuva väkivalta, sosiaalityöntekijöitä haastatellen
- Perheväkivallan määrittyminen työntekijäpositiossa ja mitkä näkökulmat
ohjaavat työntekijää
- Keskustelupalstan perheväkivaltatarinat
Lapset ja nuoret (2)
- Vihan, riitelyn ja väkivallan kokemukset kuusivuotiaan lapsen silmin
- Nuorten runsas päihteiden käyttö ja väkivaltaisuus, pahoinvointi
Muut (1)
- Suomalaisen ja espanjalaisen väkivallan tarkastelua
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Väkivaltaa tarkastellaan perheen, naisen, nuorten ja lapsen kautta. Yksilötasolla
henkilön kautta, sosiaalityön asiakkuuden kautta ja sosiaalityöntekijän arvioinnin
kautta. Yhteisö- ja yhteiskuntatasolla väkivaltaa tutkitaan keskustelupalstojen
tuottaman aineiston avulla ja globaalimmalla tavalla verrataan Suomen ja
Espanjan väkivaltaa. Kaikki otsikkoon liittyvät ilmiöt vahvistavat resurssiosaamista eli palvelujärjestelmäosaamista.
Perheväkivaltaa

on

tutkittu

neljässä

tutkielmassa.

Ilmiöt

vahvistavat

yhteiskunnallista osaamista kohdistuen yhteiskunnallisiin arvoihin, elämätapaan
ja kulttuuriin.
Yhteiskunnassamme parisuhdeväkivallan uhriksi joutunutta naista voidaan
syyllistää osallisuudesta ja monet heistä kertovat epäilleensä omaa osallisuuttaan
kohtamaansa parisuhdeväkivaltaan ja etsineensä vuosikaudet syytä itsestään.
(Husso 2003, 113.)

Perheväkivalta ja parisuhdeväkivalta ovat äärimmäisiä

hyvinvoinnin vajeita ja vaativat sosiaalityöntekijältä niin hienovaraista ja
korkeatasoista osaamista, että se kertynee vain käytännössä, asiakaskokemusten
kautta.
4.6 Sairaus, vammaisuus ja omaishoito
Suomessa on 35000- 40000 kehitysvammaista henkilöä. Heistä suuri osa
tarvitsee asumiseensa runsaasti yksilöllistä apua ja tukea. (Saarinen 2010, 8.) Työ
nähdään monen vammaisen henkilön voimaantumisen mahdollisuutena, mutta
kiristyvillä työmarkkinoilla vammaisia, vajaakuntoisia ja pitkäaikaissairaita
suoranaisesti syrjitään sekä työnhakijoina että työntekijöinä. (Rahkonen &
Lahelman 2005, 288.) Vakava sairaus tai vammaisuus tuo usein mukaan myös
toimeentulo-ongelmat.
Omaishoito on sairauden tai vanhuuden vuoksi avuttomien henkilöiden kotona
tapahtuvaa hoivaa, jota tuetaan taloudellisesti. (Julkunen 2007, 115.) Sairaus,
vammaisuus ja omaishoito ryhmään valikoituu 19 työtä.
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Tutkielmien ydinilmiöt:
Lapset (3)
- Sydänlasten vanhemmat ja sosiaalinen tuki
- Erityislasten vanhempien käsitykset palvelujärjestelmästä
- Oppimisvaikeudet osana syrjäytymistä
Vammaisuus(3)
- Kehitysvammaisten täysivaltaisuus (empowerment), kotikunnan ryhmäkodissa
- Kehitysvammaisten mahdollisuus ja vaikutusvalta, voimaantuminen
(empowerment)
- Vaikeavammaisten työllistymismenetelmät ja -mahdollisuudet
Mielenterveys (3)
- Mielenterveyskuntoutujien selviytyminen
- Kuntoutujalähtöinen mielenterveyskuntoutus
- Perheen kokemus psyykkisesti sairaasta perheenjäsenestä
Omaishoito (4)
- Omaishoidontuki omaishoitajien näkökulmasta
- Omaishoitoperheeseen kohdistuvat interventiot
- Dementoituneiden ja heitä hoitavien puolisoiden selviytyminen arjessa
- Iäkkäiden vanhempien kanssa asuvan vajaakuntoisen aikuisen hyvinvointi ja
sosiaalinen tuki
Muut (5)
- Vertaistuen merkitys MS-tautia sairastavalle
- Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta
- Tapaturma työyhteisön ja omaisten näkökulmasta
- Elämä pitkäaikaissairauden kanssa
- Sosiaalialan työntekijöiden selviytyminen työuupumuksesta
Otsikon ilmiöissä yksilötaso, ryhmätaso, yhteisötaso ja yhteiskuntataso ovat
edustettuina. Yksilötasolla tarkastellaan muun muassa lasten vanhempien
tukemista, kehitysvammaisten ryhmäkoti edustaa ryhmän tarkastelua ja
vertaistuen huomioiminen yhteisötasoa. Vaikeavammaisten työllistymismenetelmät ja työllistymismahdollisuudet vaikuttavat yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan.
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Kuntoutus on Lapin yliopiston sosiaalityön yksi neljästä erityisteemasta. (Pohjola
1998 26-27.) Marjo Peltomaan (2005, 31.) mukaan kuntoutuminen voidaan
määritellä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien löytämisenä ja
kehittämisenä.
Tutkielmien ilmiöissä tarkastellaan mielenterveyskuntoutujien selviytymistä ja
kuntoutujalähtöistä

mielenterveyskuntoutusta

eli

miten

kuntoutumisen

määritelmä toteutuu. Perheen kokemus psyykkisesti sairaasta perheenjäsenestä
sijoittuu yksilötasolle, mutta voi laajentua myös yhteisötasolle.
Vammaisuutta käsittelevät ilmiöt sisältävät yhteiskunnallisten yhteyksien
ymmärtämisen ja arvojen tunnistamisen. Ilmiöistä tulee esille palvelujärjestelmäosaamisen, innovaatio-osaamisen ja tutkimuksellisen osaamisen alueet.
4.7 Vanhuus ja ikääntyminen
Sosiaalityöstä ikääntyvien ihmisten parissa on kehittynyt sosiaalityön erityisalue.
Ikääntyvässä yhteiskunnassamme on alettu pitää tärkeänä yhdistää vanhenemista
ja sosiaalityötä koskeva tietämys. Ammatillisen vanhustyön päämääränä on
ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin, elämänlaadun, elämänhallinnan kykyjen sekä
turvallisuuden ylläpitäminen, edistäminen ja lisääminen.
(Koskinen 2003, 351-352.)
Väestön ikääntymisellä on syviä vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan. Ikääntyvät
mukautuvat yhteiskuntaan. Toisaalta ikääntyvä yhteiskunta muuttaa toimintojaan
voidakseen turvata kansalaisilleen hyvän elämänlaadun ja hyvinvoinnin. Kukin
ihminen kokee ikääntymisen eri tavoin. Kokemusta määrittävät kulttuuriset ja
historialliset tekijät. Kokemuksellisen ikääntymisen lopputuloksen muodostavat
kuitenkin viime kädessä henkilökohtaiseen elämänkulkuun liittyvät tekijät.
(Seppänen & Koskinen 2010, 388.)
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Vanhuus ja ikääntyminen ryhmässä on 12 tutkielmaa.
Tutkielmien ydinilmiöt:
Ikääntyminen (3)
- Ikääntyneistä käytetty termistö
- Suhtautuminen ikääntymiseen
- Ikääntyvän naisen vanhenemiskokemukset
Elämä (3)
- Kolmasikäläisten sosiaalinen aktiivisuus
- Kolmannessa iässä koettu elämänlaatu
- Luova toiminta voimaannuttavan vanhustyön välineenä
Asuminen (5)
- Kotona asuvien ikääntyneiden selviytyminen
- Iäkkään henkilön muuttamiskokemukset ja muuttoon johtuvat syyt
- Ikääntyneen ohjautuminen kotihoidon palvelujärjestelmään
- Ikäihmisten kokemuksia asumisestaan yksityisissä ja kunnan palveluasuntoyksiköissä
- Ikääntyvän äidin ja aikuisen pojan yhteiselo
Muut (1)
- Isovanhemmat lastenlasten huoltajina ja kasvattajina
Vanhuus ja ikääntyminen ovat yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiöitä.
Yhteisötason ilmiö, joka kertoo ikääntyneistä käytetyistä termistöistä ET-lehtien
mainoksissa, sijoittuu myös yhteiskunnan tasolle. Mainosten ja tekstien
käyttämät määritelmät ja termistöt luovat tietoisesti mielikuvia meistä ja muista.
Vanhuus, ikääntyminen ilmiöt sijoittuvat kaikkiin sosiaalityön sisällöllisen
osaamisen alueisiin. Ilmiöissä tulee esille yhteiskunnallisten yhteyksien
ymmärtäminen,

erityisesti

asumista

tarkastelevissa

ilmiöissä.

Palveluj-

ärjestelmäosaaminen eli ihmisten ja ihmisryhmien elämäntilanteisiin liittyvien
riskien, puutteiden ja ongelmien havaitseminen ja analysointi, samoin
innovaatio-osaaminen eli palvelujärjestelmien kehittäminen ja tutkimuksellinen
osaaminen todennetaan.
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Vanhustyön tehtävänä on varmistaa ikääntyvälle henkilölle turvallinen koti ja
asuminen. Aineistossani tämä on huomioitu. Tutkielmissa tarkastellaan miten
ikääntyvät selviytyvät kotona asumisesta, miten he ohjautuvat kotihoidon
palvelujärjestelmään ja millainen kokemus on kotoaan pois muuttaminen.
Vanhuuden alkamisen ikäraja on häilyvä ja yksilöllinen. (Niemelä 2007, 196.)
Vanheneva henkilö nimetään aineistossani useilla tavoilla. Hän on ikääntynyt,
iäkäs, vanheneva, kolmasikäläinen, kolmannessa iässä, ikäihminen tai vanhus.
Nimikkeiden moninaisuus kertonee ajastamme eli ihmisen vanhenemisen ja
vanhaksi tulemisen ristiriitaisuudesta. Katukeskusteluissa 74-80-vuotiaat kuvaavat itseään nuorekkaina, virkeinä ja omatoimisina, ei-vanhoina tai vanhuksina.
Omassa tutkimuksessani käytän luokitusta vanhukset, jonka kopioin tutkimusta
aloittaessani Sosiaali- ja terveysministeriön luokituksesta.
Krögerin ym. (2007, 11.) mukaan ihmisen luokitteleminen yksinomaan iän
perusteella on uudessa vanhuustutkimuksessa kyseenalaistettu. Tietyn iän
ylittäneet voidaan nähdään samanlaisena massana, vaikka vanhuus eroaa
esimerkiksi sukupuolen, sosiaalisen ryhmän, työhistorian, perhesuhteiden,
asuinympäristön ja terveydentilan suhteen. Vanhustyö - sanan tilalla tai sitä
tukemaan sopisi jokin muu ilmaus kuvaten iäkkään ihmisen eletyn elämän ja
elämänviisauden kunnioittamista.
4.8 Yhteistyö ja aluesosiaalityö
Yhteisöllisen sosiaalityön teoria lähtee siitä, että vain kollektiivisen toiminnan
avulla voidaan ratkaista sosiaalisia ongelmia. Kasvu ja laajeneminen tässä
sosiaalisen organisaation käytännössä on sitä, että yksilö tulee uudelleen
integroituneeksi maailmaan, vähemmän epävarmana, enemmän ennakoitavana ja
enemmän turvattuna. (Howe 1996, 80.)
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Yhteisötyö

tarkoittaa

yksilötyötä

laajempaa

työotetta.

Työtä

tehdään

asuinalueilla, lähiössä ja kylissä, asumisyhteisöissä, laitoksissa ja vuokrataloissa,
harrastus- ja vapaa-ajan yhteisöissä. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 70.)
Yhteistyö ja aluesosiaalityö sisältöön valikoituu 11 tutkielmaa.
Tutkielmien ydinilmiöt:
Meri-Toppila (2)
- Meri-Toppila asuinalueen asukkaiden mielikuvat asuinpaikastaan
- Meri-Toppila asuinalueen etnografinen tutkimus
Verkostot (6)
- Psykososiaalinen työ Rovaniemen seudun mobile-tukiasemalla
- GATE-projektin mentorointiohjelma
- Aluekuraattoritoiminta koulun sosiaalityön kehittämisessä
- Omaiset vanhainkodin arjessa
- Opettajien ja sosiaalityöntekijöiden näkemysten vertaaminen koulun ja
lastensuojelun sosiaalityöstä ja yhteistyöstä.
- Nuorisotyön yhteistyöverkostot ja varhaisen puuttumisen käytännöt
Tuki (3)
- Päiväkeskusasiakkaiden kokemukset arjesta
- Aikuisten Alkoholistien Lapset – kerho
- Kuntomylly -päihdevalmennuskurssin käyneiden henkilöiden koherenssin
tunne
Otsikon mukaisesti ilmiöihin kuuluvat työt sijoittuvat joko ryhmä- tai
yhteisötasolle. Ilmiöissä tarkastellaan erilaisia toimintamalleja, yhteistyömenetelmiä ja palvelujärjestelmiä.
Työt tukevat sosiaalityön yhteiskunnallista ymmärtämistä, verkostotyötä ja
yhteisötyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää ennaltaehkäisevän toiminnan
niin terveyden kuin sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteeksi. Ilmiöihin liittyy
ennaltaehkäisevä sosiaalityö.
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4.9 Työkäytännöt, sosiaalityön tulevaisuus ja johtajuus
Ammatillisena hyvinvointityönä toteutettava sosiaalityö toimii hyvinvoinnin
hallinnan järjestelmässä valtion ja kunnan tasolla. (Niemelä 2011, 17.)
Sosiaalityöntekijän osaamisen perustan muodostavat laaja yhteiskunnallinen
näkemys

ja

teoreettisuus.

tutkimuksellisille

valmiuksille,

Sosiaalityöntekijän
joita

osaaminen

hyödynnetään

perustuu

asiakkaan

tilanteen

analyyttisessä jäsentämisessä. Asiakastyö ja siihen liittyvät taidot ja työkäytännöt
ovat sosiaalityöntekijän ydinosaamista. (Kemppainen 2006, 258.)
Lastensuojelun

työkäytäntöjen

kehittäminen

on

reaaliaikaista

työtä

ja

ennaltaehkäisevää tulevaisuuteen sijoittamista. Ennaltaehkäisevä työ on myös
valtiovallan yksi tavoite sosiaalityölle. Ehkäisevä lastensuojelutyö voidaan
laajentaa kaikkeen siihen tukeen, jota tarjotaan opetuksessa, nuorisotyössä,
päivähoidossa,

äitiys-

terveydenhuollossa

ja

laajeten

lastenneuvolassa
jopa

sekä

muussa

ympäristönsuojeluun,

sosiaali-

ja

maankäytön

suunnitteluun ja liikennejärjestelyihin. (Matila 2011, 4.)
Johtajan tehtävänä on suurten linjausten jäsentäminen. Hän toimii yhteisössä
sosiaalisen käytösmallin edustajana. (Heiske 1997, 174. 179.) Julkinen johtaja
edustaa perinteisessä johtaja - mallissa suurinta asiantuntijuutta. Uralla
eteneminen

tapahtuu

asiantuntemuksen

perusteella.

Mitä

paremmaksi

asiantuntijaksi virkamies osoittautuu, sen paremmin hän pääsee urallaan
eteenpäin. Oikeus johtamiseen ja siihen kytkeytyvään vallankäyttöön tulee
annettuna. Julkisen johtamisen malli on muutostilassa. Uuden julkisen
johtamisen mallin tarkoituksena on luoda hallinto, joka toimisi yhä
kustannustietoisemmin. (Virtanen & Stenvall 2010, 43. 47.)
Julkisen johtamisen toimintaympäristö on rajoitettu säädöksin. Johtaminen on
usein kompromissien etsimistä neuvotellen ja ottaen huomioon yleisen edun ja
demokratian vaatimukset. Päätöksenteossa korostuu pitkä aikaväli ja siinä
painottuvat oikeusturva, julkisuus ja kansalaisläheisyys. (Karento 1999,161.)
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Ryhmään Työkäytännöt, sosiaalityön tulevaisuus ja johtajuus kuuluu 28
tutkielmaa.
Tutkielmien ydinilmiöt ovat:
Lastensuojelu ja perhetyö (9)
- Lastensuojeluasiakkuuden alku
- Lapsikeskeisyys lastensuojelun asiakasprosessissa
- Miten sosiaalityöntekijät jäsentävät 7-12 vuotiaan lapsen aggressiivisuutta,
sosiaalisia suhteita ja miten toimivat perheessä
- Suomalaisen lastensuojelun painopisteiden muutokset 1950-luvulta 1990luvulle
- Luova toiminta lastenkodissa
- Perhetyön kokeilu
- Perhetyö – mitä se on?
- Läheisneuvonpito
- Kriisityö sijaishuollon pitkäaikaisessa perhehoidossa
Vanhustyö (4)
- Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän kehittäminen vuosina 1969- 2006
- Vanhustyön sosiaalityöntekijöiden omaishoitajien tukeminen
- Vanhustyön kehittämistarpeet ja vanhusten asema
- Gerontologinen sosiaalityö Tampereella
Sosiaalityö (7)
- Muistitieto sosiaalityön ammattilaisen kokemuksen välittäjänä
- Aikuissosiaalityön tiimit kontekstissaan
- Sosiaalityö turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa
- Sosiaalityön koulutusohjelmaan hakeutuminen, kokeminen, uravalinnan
varmuus ja työelämään suuntautuminen
- Sosiaalityö ja kvalifikaatiot
- Sairaalan sosiaalityö erikoissairaanhoidossa
- Sosiaalityön asiantuntijuus erikoissairaanhoidossa
Aktivointi ja kuntoutus (4)
- Aktivoinnin asiakkuus sosiaalipoliittisin käsittein
- Oppilashuollon tyytyväisyyskysely
- Kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien sosiaalityöntekijöiden kokemukset
- Vammaispalvelun tiimityö
Etiikka(1)
- Sosiaalityön etiikka asiakastyön näkökulmasta
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Muut (3)
- Sosiaalityöntekijät ja teknologia
- Sosiaalitoimen johtajuus
- Modernista eheydestä postmoderniin rikkonaisuuteen
Työkäytännöt, sosiaalityön tulevaisuus ja johtajuus -otsikon alla olevat tutkielmat
tarkastelevat yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla olevia ilmiöitä.
Yhteiskunnan tasolle sijoittuu tutkielma, jossa tarkastellaan suomalaisen
lastensuojelun

painopisteiden

muutoksia

1950-luvulta

1990-luvulle

sekä

sosiaalityöntekijän ja teknologian suhdetta käsittelevä työ. Nämä ilmiöt liittyvät
myös sosiaalityön kehittämiseen. Palvelujärjestelmä osaaminen ja tutkimuksellinen osaaminen eli tutkimustiedon tuottaminen, soveltaminen ja vaikuttavuuden arvioiminen toteutuu näissä ilmiöissä.
Sosiaalityössä eettiset periaatteet ovat tärkeitä. Julkisen vallan vastuulla on
turvata erityisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien
oikeudet. Tämä liittyy kiinteästi julkisen vallan perustuslailliseen tehtävään, jossa
lähtökohtana on ihmisarvoinen kohtelu ja pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kyvykkyys eettiseen harkintaan, jossa joudutaan sovittamaan
yhteen ristiriitaisia intressejä, on ammattieettiseltä kannalta sosiaalityön
olennainen laatutekijä. (Hämäläinen 2011, 61-62.)
Sosiaalityön opetuksen velvollisuutena on antaa opiskelijalle välineet, joiden
avulla opiskelija pystyy asiakastyössä tekemään ammatillisesti vastuullisia,
eettisiä ratkaisuja ja arvovalintoja sekä tekemään oikeudellisesti päteviä,
asiakkaan edun mukaisia ratkaisuja. (Rostila 2001, 7.) Etiikka ovat huomioitu
ilmiössä.

Eettiset

periaatteet

velvoittavat

sosiaalityöntekijää

jakamaan

asiantuntemuksensa asiakkaan kanssa ottaen huomioon asiakkaan arvot ja
toiveet. (Raunio 2011, 134-135.) Ydinilmiössä tarkastellaan sosiaalityön etiikkaa
juuri asiakastyön näkökulmasta.
Lapin yliopiston sosiaalityön erityisteemat, lastensuojelu, kuntoutus, verkostotyö
ja vanhustyö tulevat esille

näistä ilmiöistä. Johtajuudesta on mukana yksi
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tutkielma.
Ammatillisen vanhustyön päämääränä on tukea vanhenevaa ihmistä hänen
elämässään. Sosiaalityön työkäytäntönä vanhustyötä tutkitaan neljässä työssä.
Tutkielmissa

tarkastellaan

kehittämistarpeita

ja

omaishoitajien

vanhuksen

aseman

tukemista,

selkeyttä

sekä

vanhustyön
gerontologista

sosiaalityötä Tampereella.
Professori Pekka Himasen (2010, 40-41.) mielestä kansalaisten ikääntymisestä
puhutaan nykyisin yksinomaan ongelmana, mikä peittää alleen sen tärkeimmän
merkityksen koko ihmiskunnan historiassa. Tilanteemme on seurausta siitä, että
syntyvät lapset jäävät eloon. Suurimman osan historiaa aina 1900-luvun alkuun
saakka keskimääräinen elinikä oli noin 35-vuotta. Nyt se on kaksinkertainen.
Jatkuvan ikääntymisestä valittamisen sijaan hän ehdottaa tälle historialliselle
käännekohdalle juhlapäivää.
4.10 Muut
Muut ryhmään valikoituvat nimensä mukaisesti ne työt, jotka poikkeavat
sisällöllisesti aikaisempien ryhmien töistä. Muut ryhmässä on 19 tutkielmaa.
Tutkielmien ydinilmiöt:
Kokemukset (3)
- Vuosina 1901-1924 syntyneiden elämänkulun kokemukset turvattomuudesta,
selviytymiskeinoista ja kokemusten merkityksestä nykyisyydelle
- Äitiysneuvolan terveydenhoitajien kokemukset päihteiden käytön puheeksi
ottamisesta ja yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden kanssa
- Läheisen menettäminen lapsuudessa
Maahanmuutto (5)
- Maahanmuuttajien integroitumisen vertaaminen Suomessa ja Kanadassa.
- Maahanmuuttajanaisten sosiaalinen verkosto osana sosiaalista identiteettiä
- Bangladesilaiset pääelättäjänaiset ja valtaistuminen
- Yhdeksän somalinaisen kokemukset sopeutumisestaan Suomeen
- Suomalaisten Espanjaan suuntautuva kausisiirtolaisuus
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Verkostot ja työympäristö (3)
- Sosiaalihuollon työympäristön vaikutus sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuteen
- Kolmen hyvinvointipalveluja tuttavan toimiston yhteistyötapahtumat
- Hakeva- projektin vaikuttavuus tutkimusjoukkona
Väittely (1)
- Lehtori Raija Julkusen ja professori Matti Wiberin väittely hyvinvointivaltiosta
Muut (7)
- Matkailualalla työskentelevien suhtautuminen palkkatyöhön ja muutoksiin
- Lappilaisyrittäjien eläkkeelle siirtyminen ja työstä poistuminen
- Kuvapuhelimen merkitys viittomakielisille
- Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholikulttuurin muuttuminen
- Merkityksen muodostuminen ennakkodialogeissa eli tulevaisuuden muistelu
- Sovittelun historiaa vuosien 1907-2006 välillä
- Naiset palvelualan yhdistelmätukityössä
Muut - ryhmän ilmiöissä on yksilö-, ryhmä- , yhteisö- ja yhteiskuntatasolle
sijoittuvia töitä. Ilmiöissä korostuu yhteiskuntatieteellinen osaaminen, joka
sisältää sosiaalityön yhteiskunnallisten yhteyksien ymmärtämisen, esimerkiksi
talouden, kulttuurin ja elämäntapojen kautta. Maahanmuuttoa tarkastellaan niin
yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin yhteiskunnankin tasolta. Tutkimuksellista
osaamista vahvistanee lehtori Raija Julkusen ja professori Matti Wiberin
väittelyn arviointi.
Ilmiöissä tulee esille yhteistyökumppanuus äitiysneuvolan terveydenhoitajien ja
hyvinvointipalveluja

tuottavan

yhteispalvelupisteen

toimijoiden

kanssa.

Maahanmuutto on huomioitu erityisesti naisten kautta. Yhteiskunnallisesti aihe
on ajankohtainen. Suomeen muuttaneiden somalien ansioista Suomessa on
virinnyt vilkas monikulttuurikeskustelu. Maahanmuuttajien tulo suomalaisiin
instituutioihin, kuten kouluihin ja terveydenhuoltoon, on herättänyt monia
kysymyksiä ja tarpeen ymmärtää. (Tiilikainen 2003, 57.)
Aineistoni ilmiöt sijoittuvat hyvin sosiaalityön sisällöllisen osaamisen alueisiin.
Yhteiskuntatieteellinen osaaminen, resurssiosaaminen, innovaatio-osaaminen ja
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tutkimuksellinen

osaaminen

mahdollistavat

sosiaalityöntekijän

vuoro-

vaikutuksellisen osaamisen, arvo-osaamisen, sosiaalityön metodisen osaamisen
ja muutososaamisen.

5 POHDINTA

Tutkielmat ja ilmiöt
Tutkimukseni tarkoituksena oli löytää Lapin yliopistossa tehdyistä sosiaalityön
pro graduista eli opinnäytetutkielmista vihjeitä ja informaatiota selittämään,
miten tutkielman tekijän mielenkiinto suuntautuu valtiovallan ja sosiaalityön
asettamiin tavoitteisiin ja haasteisiin.
Ryhmittelin

aineistoni

pääotsikoittain

sisällöllisiin

ryhmiin

mukaillen

valtiovallan hyvinvoinnille asettamia haasteita ja tavoitteita. Valitsin jokaisesta
tutkielmasta ydinilmiön, joka mielestäni parhaiten kuvasi työtä. Tutkielmia ja
niiden ydinilmiöitä tarkastelin sosiaalityön sisällöllisen osaamisen teorian kautta
hakemalla ilmiöistä vastaavuuksia osaamisten eri alueisiin. Tarja Kemppaisen
laatima ja Ulla-Maija Rantalaihon inspiroima Sosiaalityön sisällöllinen
osaaminen nelikenttä ja sen osaamisalueet kuvaavat mielestäni selkeästi niitä
osaamisen taitoja, joita sosiaalityötekijä työssään tarvitsee.
Lisäksi tarkastelin tutkielmia ja ilmiöitä ryhmän otsikoinnin kautta. Valitsin
otsikot kuvaamaan valtiovallan tavoitteita ja haasteita sosiaalityön tuottamalle
hyvinvoinnille.
Hyvinvointivaltion tuottamaa hyvinvointia voidaan käsitteenä määritellä
kuvaamaan yksilön, yhteisön ja valtion tunnistamaa elämäntilanteiden haluttua
tilaa ja niiden muutosmahdollisuuksia tai negaationa jotain tämän tilan vajausta.
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Yhteiskunnallinen todellisuus ja siinä tapahtuvat muutokset muodostavat
puitteet, joiden kautta kansalaisten hyvinvointi toteutuu. Kun ihmisten
elämäntilanteisiin vaikuttavat erilaiset epävarmuuden ja ennakoimattomuuden
ainekset, heijastuvat ne välittömästi myös heidän hyvinvointiinsa. (Kinnunen
1998, 29-30.) Sosiaalityön sisällöllisen osaamisen kautta asiakkaille löytyy
mahdollisuuksia muuttaa elämäntodellisuuttaan heille itselleen myönteiseen
suuntaan ja näin kokea lisääntyvää hyvinvointia elämässään.
Mikrotason hyvinvoinnilla voidaan viitata ihmisten elinoloihin, terveyteen ja
toimintakykyisyyteen, yksilön sijoittumiseen yhteiskuntaan, hänen kykyynsä ja
motivaatioonsa toimia yhteisössä. Hyvinvointia sivutaan puhuttaessa onnesta,
mielenterveydestä, elämänhallinnasta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. (Suoninen ym. 2010, 291.) Sosiaalityön koulutuksen tehtävänä on antaa
valmistuvalle sosiaalityöntekijälle valmiudet toimia ja kehittyä työssään eli
koulutuksen tulee vastata hyvinvointivaltion, valtiovallan ja kansalaisten
asettamiin haasteisiin ja tavoitteisiin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia tavoitteita ovat muun muassa
köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen, väestön hyvän terveyden ja
toimintakyvyn tukeminen sekä päihdehaittojen ehkäiseminen. Lasten, nuorten,
työikäisten ja vanhusten palvelutarpeet tuodaan esille. Kansalaisten hyvinvointia
tukevan työn osaamisen kautta sairaudet ja sosiaaliset ongelmat tunnistetaan ja
tarvittavat tukitoimet on käynnistetään mahdollisimman varhain. Kuntalaisten
syrjäytymistä pyritään vähentämään.
Tutkimuksessani tärkeimmät tulevaisuuden sosiaalityön osa-alueet ja sosiaali- ja
terveysministeriön linjaukset kuten lastensuojelu, vanhustyö, köyhyys ja
syrjäytyneisyys, päihteet ja sairaudet tulevat tuloksissa esille.
Aineistossani lasta ja lastensuojelua käsitellään monipuolisesti. Tutkielmissa
tarkastellaan lapsikeskeistä lastensuojelutyötä ja lapsen kuulluksi tulemista,
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lastensuojelun kotikäyntejä ja vanhempien tukemista. Lapsen ja nuoren
sijoittamista ja sen vaikuttavuutta tutkitaan sijaisperheen arjessa ja sijaishoidossa
kasvaneiden lasten hoitokokemusten ja myöhempien elämänvaiheiden kautta.
Samoin tarkastellaan lastensuojelupalveluja käyttävien nuorten kokemuksia
elämänhallinnasta.
Maahanmuuttajaperheiden

kanssa

tehtävä

lastensuojelutyö

tulee

esille

lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemysten kautta. Ilmiöissä tulee esille
myös lastensuojelun työkäytännöt. Nuorten kohdalla lastensuojelua tarkastellaan
nuorten asiakkuuskokemusten kautta. Nuorten elämisen etenemistä tutkitaan
elämänpolitiikan, elämänhallinnan, elämänkulkujen ja elämänkertojen avulla.
Sosiaalisen toteutumista tarkastellaan monin tavoin. Tutkitaan nuorten sosiaalisia
verkostoja, sosiaalista tukea ja sosiaalista pääomaa, ja kuinka maahanmuuttajanaisten

sosiaalinen

verkosto

on

osana

sosiaalista

identiteettiä.

Negaationa tarkastellaan kroonisen kivun aiheuttamaa sosiaalista haittaa.
Väkivallan

tunnistaminen,

hakeminen

vaativat

siihen

puuttuminen

sosiaalityöntekijältä

vahvaa

ja

muutosvaihtoehtojen

ammatillista

osaamista.

Aineistossani väkivalta, viha ja riitely tulevat esille kuusivuotiaan lapsen silmin.
Ilmiöissä on huomioitu nuorten runsaan päihteiden käytön tuoma väkivaltaisuus
ja pahoinvointi sekä naisiin kohdistuva perheväkivalta.

Köyhyyttä, työttömyyttä ja syrjäytymistä tarkastellaan yhdeksässä tutkielmassa.
Työttömyyttä

peilataan

kolminkertaisesti

syrjäytyneiden

miesten

kautta.

Syrjäytyessään terveydestä syrjäytyy myös työstä ja työttömyydestä. Samoin
tarkastellaan millaisia kunnan ja valtion palveluja pitkäaikaistyöttömät miehet
käyttävät ja millaisia mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille tarjottu projekti
tarjoaa. Sosiaalityön käytännöissä tarkastellaan kuntoutuksen ja aktivoinnin
mahdollisuuksia auttaa asiakasta työmarkkinoille.
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Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholikulttuurin muuttumista tutkitaan osana
yhteiskunnallista ja yhteisöllistä muutosta. Yksilö- ja yhteisötasolla päihteitä
tarkastellaan nuorten, päihdeongelmaisten äitien, urheilijoiden ja sekakäyttäjien
päihteiden käytön kautta. Kysytään, onko kodilla yhteyttä nuorten päihteiden
käyttöön ja mitkä ovat päihdeongelmaisen naisen kokemukset äitiydestä, tuesta
ja kontrollista. Lisäksi tarkastellaan sosiaalitoimiston naissosiaalityöntekijän ja
päihdeongelmaisen naisen kohtaamista. Raitistuminen tulee esille kuntoutushoidon, korvaushoidon ja uskoontulon kautta.
Aineistossani käsitellään sairaan lapsen ja sairaan aikuisen elämää sekä
sairauteen liittyviä haasteita useasta näkökulmasta. Tutkielmien ydinilmiöt
sijoittuvat yksilötasolle, yhteisötasolle ja yhteiskunnan tasolle. Aineistossani on
huomioitu myös mielenterveysongelmat ja kuntoutus, omaishoito ja vammaisuus
sekä kehitysvammaisten voimaantuminen ja vammaisen mahdollisuus sijoittua
työelämään.
Sosiaalityön työkäytäntöihin kuuluvassa tutkielmassa tarkastellaan teknologian ja
sosiaalityön suhdetta. Teknologian lisääntymisen kautta sosiaalityö, muut
palvelujärjestelmät ja järjestelmien asiakkaat siirtynevät lisääntyvässä määrin
teknologian ja tietokoneiden kommunikaatio- ja informaatiomaailmaan. Tämä
tuo mukanaan uusia haasteita sosiaalityölle ja muille hyvinvointipalveluille
tunnistaa uudenlainen köyhyys.

Suomeen

valmistellaan

uutta

sosiaalihuoltolakia.

Laaja

sosiaali-

ja

terveydenhuollon lainsäädäntöuudistus määrittelee tämän aikakauden näkemyksen avuntarvitsijoista. Yhdeksi kysymykseksi nousee miten normistoihin
kirjataan kommunikaatio-, informaatio- ja osallisuusköyhyys tai reflektiokyvyttömyys, joita ilman ei selviä yksilöllisiä valintoja edellyttävässä
yhteiskunnassa. (Kinnunen 2010,17.)
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Informaatioteknologia voi olla monin tavoin ongelmallinen. Sen käytön
uhkakuvana on, että se jopa aiheuttaa ikärasismia, sillä ikääntyneiden kohdalla
teknologia voi kääntyä rasitteeksi. (Kilpeläinen & Pohjola 2007, 89.)
Marjaana Seppänen ja Simo Koskinen (2010, 397.) myös tarkastelevat
teknologian lisääntymistä ikääntyneiden kannalta. Muiden kansalaisten tavoin
myös ikääntyneiden yhteiskunnallista asemaa määrittävät merkittävästi suhde
tekniikkaan ja asema tietoyhteiskunnassa. Suuri ikääntymispoliittinen haaste on
estää ikääntyneen väestön syrjäytyminen erityisesti informaatiotekniikan
sovellutuksista. Myös vanhustyössä sovelletaan monenlaista tekniikkaa ja
palvelut, kuten terveys- ja pankkipalvelut, ovat siirtyneet Internetiin. Ongelmaksi
on osoittautunut, että monet tekniikan muodot on suunniteltu palvelujärjestelmän
tai nuorempien ikäluokkien tarpeitten mukaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa erityishuomion kiinnittämistä teknologian käytön
ohjaamiseen ja opettamiseen ikääntyneille ja kaikille niille, jotka kokevat
teknologian vaikeana tai torjuttavana. Palvelujärjestelmien on suostuttava
mahdollisten virheiden ja puutteiden inhimilliseen ymmärtämiseen, asiakkaan
auttamiseen

ja

kommunikaatio-

ja

informaatioköyhyyden

olemassaolon

tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Uusia tutkimuksia
Anna Metterin ( 2010, 7.) mukaan sosiaalityön koulutuksessa ja elinikäisessä
ammatillisessa oppimisessa sosiaalityöntekijän tulee jatkuvasti reflektoida omaa
toimintaansa, oppia tunnistamaan käsityksiään ja ennakkoluulojaan.
Tutkielmien

aineistonkeruumenetelmänä

teemahaastattelua

ja

haastattelua

käytetään 70% töistä. Haastattelumenetelmät mielestäni sopivat sosiaalityöntekijälle, sillä haastattelutilanteissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja,
kykyä avoimeen viestintään, luottamusta ja luottamuksen ansaitsemista. Näitä
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ominaisuuksia vaaditaan sosiaalityöntekijältä. Haastattelujen analyysien, aineistossani yleisimmin sisällönanalyysi, kautta opiskelija oppii kuulemaan itseään ja
toista.
Tutkimuksen teon yhteydessä syntyy ideoita uusille tutkimuksille. Aineistona
kaikki sosiaalityön tutkielmat laajentaen aineistoa haastattelujen kautta,
voitaneen päästä syvemmälle tutkielman ja sen tekijän maailmaan. Miten
valmistuneet sosiaalityöntekijät sijoittuvat työelämään suhteessa siihen, mihin
opiskeluaikana suuntaavat opiskelunsa eli voiko tutkielmien aiheiden ja
ilmiöiden kautta ennustaa tulevaa työurasuuntautumista. Syvyyttä tutkimukseen
toisi vertailu toisen yliopiston vastaaviin tutkimustuloksiin.
Kaikista Lapin yliopistossa vuosien 1996-2009 välillä tehdyistä sosiaalityön
tutkielmista miehen tekemiä on 5 % eli 15 tutkielmaa, ja omassa aineistossani
miehen tekemiä tutkielmia on 4 %. Miesopiskelijoiden prosentuaalinen osuus on
huomattavan matala. Miksi?
Sosiaalityö on hyvinvointitiede. Vaikka hyvinvointivaltiosta on lukuisia
tutkimuksia, hyvinvointi jää kiinnostamaan. Risto Harisalo ja Ensio Miettinen
(2004, 36.) väittävät, että hyvinvointivaltio on eettisen valtion tavoin ihmisten
perimmäinen saavutus, josta ei enää ole tietä eteenpäin. Rönnbergin (1994, 1516.) mukaan 1990-luvun alussa vaadittiin hyvinvointivaltiosta luopumista, jotta
kansakunta voidaan pelastaa. Ihmisille vakuutettiin, että hyvinvointivaltio on
menettänyt käyttövoimansa, utooppisen energiansa. Hyvinvointivaltion ylläpito
nähtiin ylivoimaisena. Hyvinvointivaltio nähtiin ihmisten samankaltaistajana ja
tasapäistäjänä.
Hyvinvointivaltion aika ei ole ohi. Opiskelun tehtävänä on tukea opiskelijan
kriittisen ajattelun taitoa ja kykyä nähdä asioiden ja ilmiöiden taakse.
Aikalaisdiagnoosin sisäistäminen pro gradu-tutkielman avulla voisi olla vahvuus
valmistuvalle sosiaalityöntekijälle. Hyvinvointivaltiosta tehtävä aikalaisdiagnoosi
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sisältäen hyvinvoinnin, sosiaalityön paikan ja erilaiset rahavirrat yhteiskunnassamme ja yhteiskuntamme ulkopuolelle sekä pureutuminen poliittisen,
Euroopan Unionin ja globaalin vaikuttamisen ja piilovaikuttamisen keinoihin
hyvinvointimme muuttamiseksi, on mielenkiintoinen tutkimuskohde.
Aikalaisdiagnoosilla tarkoitetaan ajan virrasta poimittuja havaintoja, jotka juuri
sillä hetkellä vaikuttavat perustelluilta. Tutkija tekee aikalaisdiagnoosin, siis
tulkitsee ajan virtaa teoreettisen kirjallisuuden sekä omien, eri tavalla kertyneiden
havaintojensa valossa. (Saari 2005b, 183.)
Uusliberalistisen ajattelun ja toimintarakenteen vahvistuminen yhteiskunnassamme on vaikuttanut siihen, että poliittishallinnollinen tuki ruohonjuuritason
työlle sosiaalisten ongelmien hoitamiseksi on ohentunut. Julkisen sektorin
rahoitusta on supistettu ja ennaltaehkäisevän työn välineitä ja tilaa on vähennetty.
(Metteri & Hotari 2011, 73.) Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien
sosiaalityön asiakkaiden auttamismahdollisuuksia on rajattu ja omavastuuta on
lisätty.
Köyhyyteen ja huono-osaisuuteen liittyy vahvasti taloudellinen tuki eli raha.
Mikrotasolle sijoittuvalla tutkimuksella asiakkaiden saamista todellista eurotuista
ja -avustuksista, avustusten riittävyydestä ja niiden toinen toistaan kumoavista
vaikutuksista tehdyllä tutkimuksella pyrkisin vaikuttamaan yhteiskunnan ja
poliittisten päättäjien tietoisuuteen.
Valtaeliitin

usein

ilmaisema

huoli

kansalaisten

saamasta

työkyvyttömyyseläkkeestä tarvinnee vastauksen. Tutkimuksen kautta voisi
selvittää, ketkä yleensä saavat eläkkeen, millä perusteella ja miten paljon euroja.
Miten käy niille, jotka sitä eivät saa? Miten tämä työkyvyttömyyseläkkeen
hakuprosessi välillisesti, taloudellisesti, tukee kaikkia niitä organisaatioita ja
toimijoita, joiden kautta tuotetaan hakemuksiin lisämateriaalia?
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Yhteenvetona voidaan aineistoni tutkielmien monipuolisista aihevalinnoista
päätellä, että opiskelija on valinnut aiheensa itsenäisesti ja itselleen
mielenkiintoisesta aiheesta. Samat otsikot ja muut samanlaisuudet eivät toistu
aineistossa, vaan sosiaalityöhön liittyviä alueita, ilmiöitä, haasteita ja kokonaisuuksia tarkastellaan rohkeasti eri tavoin.
Otoskokonaisuutena aineistoni tutkielmat edustavat hyvin monipuolisesti
sosiaalityön osaamista ja oppilaiden valmiuksia sosiaalityöhön. Valmistuva
sosiaalityöntekijä pystyy osaamisellaan vastaamaan hyvinvointivaltion ja
sosiaalityön hänelle asettamiin haasteisiin ja tavoitteisiin.
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Liitteet
Liite 1. Miesten tekemät sosiaalityön tutkielmat vuosittain. N= 15.

Liite 2. Sosiaalityöntekijä pääasiallisen tai lisäaineiston tuottajana.
N=147. N= 29.
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Liite 3. Pro gradu - tutkielmien arvosanojen jakautuminen keväällä ja syksyllä.
N= 147.

Liite 4. Lapset ikäluokan aineistonkeruumenetelmät. N=26.
Samassa tutkielmassa on voitu kerätä aineistoa useammalla menetelmällä.
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Liite 5. Nuoret ikäluokan aineistonkeruumenetelmät. N= 27.
Samassa tutkielmassa on voitu kerätä aineistoa useammalla menetelmällä.

Liite 6. Aikuiset ikäluokan aineistonkeruumenetelmät. N=64
Samassa tutkielmassa on voitu kerätä aineistoa useammalla menetelmällä.

Liite 7. Vanhukset ikäluokan aineistonkeruumenetelmät. N= 24.
Samassa tutkielmassa on voitu kerätä aineistoa useammalla menetelmällä.
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Liite 8. Muut ryhmän aineistonkeruumenetelmät. N=39.
Samassa tutkielmassa on voitu kerätä aineistoa useammalla menetelmällä.
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Liite 9. Ryhmiteltyjen tutkielmien kuvaukset
Lapset, lastensuojelu ja perhe. 18 tutkielmaa
Erityislapsen asemaa lastensuojelussa käsitellään kvalitatiivisin menetelmin soveltaen
väljästi fenomenografista metodia. Työssä haastatellaan neljää sosiaalityöntekijää.
SOS-lapsikylä uuden kiintymyssuhteen mahdollistajana tutkimus kuvaa neljän henkilön
lapsuudenaikaisia kokemuksia sijoituksesta. Fenomenologiseen, kokemussuuntautuneeseen tutkimukseen aineisto kerätään teemahaastattelulla.
Tutkielma
lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden
näkemyksistä
maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävästä lastensuojelutyöstä on kvantitatiiviskvalitatiivinen kyselytutkimus, jossa kysely sisältää myös avoimia kysymyksiä.
Maahanmuuttajakysely
lähetetään
sähköpostilla
102:lle
lastensuojelun
sosiaalityöntekijälle ja vastauksia palautuu 61 kappaletta. Aineisto käsitellään SPSStilasto- ohjelmalla.
Tutkielma tuhrivan lapsen elämästä on sosio - konstruktionistinen tutkimus, joka rakentuu lasten vanhempien, kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän ja psykologin
haastattelujen kautta.
Opettajien näkemyksiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ja siinä
tapahtuneista muutoksista tutkitaan kvantitatiivis- kvalitatiivisesti.
Tapaustutkimuksen ja etnografisen tutkimusmenetelmän avulla tarkastellaan tutkijan
oman lapsen sosiaalista kehitystä kahden ensimmäisen ikävuoden aikana.
Tutkielmassa lapsikeskeinen lastensuojelutyö ja lapsen kuulluksi tuleminen haastatellaan seitsemää asiakkaana ollutta lasta. Sisällönanalyysi.
Vanhempien tukemista lastensuojelussa tutkitaan lastensuojelun työparien ja vanhempien haastattelun, asiakirjojen ja sosiaalisen konstruktionismin avulla.
Tapaustutkimus neljästä asiakaskertomuksesta analysoi lastensuojelun kotikäyntejä.
Fenomenologisin keinoin tarkastellaan kokemuksia sijaisperheen arjesta. Tutkielman
tarkoituksena on tuoda esille sijaisperheeseen sijoitettujen lasten, biologisten lasten ja
sijaisvanhempien kokemuksia sijaisperheen arjesta.
Tutkielma sijaishoidossa kasvaneiden hoitokokemuksista ja heidän myöhemmästä
elämänvaiheistaan
sisältää
kuusi
teemahaastattelua,
jotka
analysoidaan
sisällönanalyysin avulla. Haastateltavat on otettu huostaan kahdesta kuukaudesta ja
seitsemään vuoteen ikäisinä.
Sijaisvanhemmuuden iloja ja suruja kartoitetaan kuuden teemahaastattelun ja
sisällönanalyysin kautta.
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Eronneiden käsityksiä avo- ja avioliitosta sekä erosta kartoitetaan kahdeksalla
teemahaastattelulla, konstruktionistisesta näkökulmasta ja MCD- analyysimenetelmällä.
Opiskelijanaisten perhekäsityksiä kartoitetaan kymmenen akateemisen opiskelijanaisen
teemahaastattelulla.
Jaettu vanhemmuus on aiheena diskurssianalyysissa, jossa tarkastellaan 12 eronneen
yksinhuoltajaäidin kirjoituksia.
Kvalitatiivinen tutkielma perheellistymispäätöksestä on tehty kahdeksan teemakirjoitelman, teemahaastattelun, lisähaastattelun ja Grounded theoryn avulla.
Kahden naisen lapsiperheestä kertoo yhdeksää teemahaastattelua analysoinut tutkielma.
Eläytymismenetelmän ja teemahaastattelujen avulla kartoitetaan lasten ja ikä-ihmisten
välistä vuorovaikutusta.

Nuorten elämää. 15 tutkielmaa
Sosiaalityön asiakkaana olleiden nuorten kokemuksia tarkastellaan tapaustutkimuksen
ja seitsemän teemahaastattelun keinoin.
Kouluongelmien vaikutusta nuorten tulevaisuuteen kartoitetaan viidellä teemahaastattelulla. Tutkielmassa käytetään sisällönanalyysiä.
Marginaalissa elävien, työttömien nuorten elämänpolitiikasta kertoo viiden teemahaastatellun aineisto. Tutkielmassa käytetään sisällönanalyysiä.
Näkemyksiä nuorten syrjäytymisestä ja elämänhallinnasta tutkitaan aineistotriangulaation ja haastattelujen avulla. Tutkielmassa verrataan sosiaali- työntekijän,
työvoimaneuvojan ja työvoimapoliittisen kouluttajan teemahaastattelun avulla saatuja
näkökulmia nuorten syrjäytymiseen ja elämänhallintaan.
Perhehoidossa kasvanut nuori aikuinen äiti vastaa elämänkerralliseen tutkimukseen;
”Mihin kuulun, kuka olen?” Tutkielmassa samaa henkilöä on haastateltu useamman
kerran. Analysointina aineistolähtöinen sisällönanalyysi.
Nuorena äidiksi tulleiden kirjeiden kautta tarkastellaan sosiaalisia verkostoja ja
sosiaalista tukea. Kirjoittajia on 29 ja kirjeet analysoidaan Grounded theorymenetelmällä.
Nuorten sosiaalista pääomaa kartoitetaan 90 eläytymismenetelmä - tarinan tuottaman
aineiston teemoittelun ja narratiivisen analyysin avulla. Tutkielma nojaa sosiaalisen
konstruktivismin ja postmodernismin teoriaan.
”Mun Lappi” - kirjoitusten pohjalta lähestytään nuorten ajatuksia ja kokemuksia Lapista
ja lappalaisuudesta. Kirjoituksia on 19, jotka on valittu 32 kirjoitelman kokonaisjoukosta. Tutkielma rakentuu konstruktionismin avulla lähestyttävään sosiaalisen
todellisuuden tutkimiseen.
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Suomessa asuvien nuorten afgaaninaisten elämänkulut, kodit ja identiteetit –
tutkielmassa kerrotaan pakolaisuudesta ja uudesta elämästä Suomessa. Työssä on
naistutkimuksellinen ulottuvuus ja se sisältää virikkeitä etnografisesta tutkimuksesta.
Nuorten tukitalo - projektin eli T.A.L.O. -projektin asiakkaiden kokemuksia tutkitaan
teemahaastattelujen, havainnoinnin, päiväkirjojen, tilastojen ja asiakasrekisterien avulla.
Lastensuojelupalveluja käyttävien tyttöjen kokemuksia elämänhallinnasta kuvataan
kahdeksan teemahaastattelun kautta, sisällönanalyysin avulla.
Tapaustutkimus, käytännön tutkimus kuvaa sisällönanalyysin avulla yhden nuoren
sijoitusta kodin ulkopuolelle lastensuojelun interventiona.
Tutkielma ”Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuus ammattikouluttamattomalle
nuorelle” tarkastelee aktivoinnin merkitystä nuoren elämässä. Tutkimusaineistona on
viisi alle 25-vuotiaan nuoren haastattelua.
Tapaustutkimuksessa sovittelun merkityksestä oululaisnuorille, kuvataan ja arvioidaan
sovittelua menetelmänä sekä käytäntönä suhteessa nuoren rikoksentekijän
sille
antamalle merkitykselle. Tutkimusaineistona on 13 nuoren teemahaastattelu.
Toisessa sovittelu -tutkimuksessa myös kuvataan ja arvioidaan nuorten rikosten ja
riitojen sovittelutoimintaa. Työ on kvantitatiivis-kvalitatiivinen arviointitutkimus, jossa
dokumenttiaineistona ovat Rovaniemen ja maalaiskunnan sovittelutapaukset 1993-1995.
Lisäksi haastatellaan kolmea sovitteluun osallistunutta.

Köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen. Yhdeksän tutkielmaa
Toimeentulotukea saavien yksinhuoltajaäitien kokemuksia köyhyydestä kartoitetaan
teemahaastattelujen avulla, teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Aineisto koostuu
seitsemästä äidistä. Tutkielman teoreettisena taustana ovat köyhyystutkimus,
selviytymisen strategiat ja elämänhallinnan käsite.
Millaisia kunnan ja valtion palveluja pitkäaikaistyöttömät miehet käyttävät sekä heidän
tulevaisuuden odotuksiaan tutkitaan teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä, lähestymistapana on Grounded theory.
Kolminkertaisesti syrjäytyneitä, eli työstä, työttömyydestä ja terveydestä syrjäytyneitä
työkyvyttömyyseläkkeellä olevia miehiä tarkastellaan sisällönanalyysin avulla.
Tutkimustuloksissa esitetään työstä syrjäytymisen, sosiaalisista suhteista syrjäytymisen
ja vallasta syrjäytymisen dimensiot.
Projektista
”Asiakkaasta Tiimalasissa Kansalaiseksi” saatujen seitsemän pitkäaikaistyöttömän toimeentulotukiasiakkaan teemahaastattelujen ja havainnoinnin kautta
tarkastellaan ryhmädynamiikkaa, sosiaalista ryhmätyötä
sekä sen käyttöä
sosiaalityössä.
Valmentavan työllisyyskurssin ja sosiaalisen yrityksen merkitystä yksilön sosiaaliselle
pääomalle ja elämänpolitiikalle tutkitaan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla.
Tutkimusjoukko muodostuu kymmenestä henkilöstä.
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Sosiaalista tukea, eli työtön toisen tukena, kartoitetaan 23 henkilön teemahaastattelulla.
”Puolison vankeus vaimon kokemana”- tutkimus on fenomenologis-hermeneuttinen,
sukupuolisensitiivinen marginaalisaatiotutkimus, jonka tiedonintressi on emansipatorinen. Aineisto kerätään haastattelemalla yhdeksää vaimoa, joiden miehillä on
ehdoton vankeusrangaistus.
Köyhyystutkimus kertoo nigerialaisesta köyhyyden vähentämisohjelmasta suhteessa
talouden kehitykseen.
Kolmivuotisen Kuntoutus ja selviytyminen -projektin kautta tarkastellaan projektin
mahdollisuutta ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä. Kvantitatiiviskvalitatiivisen tutkielman aineisto muodostuu teemahaastatteluista, kyselystä ja
rekisteriaineistoista.

Päihteet. Yhdeksän tutkielmaa
Päihdeongelmaisten asiakkaiden kokemuksia kuntoutushoidosta kuvataan 10 teemahaastattelun avulla. Aineistona käytetään myös asiakasdokumentteja ja havainnointia.
Tutkielma alkoholin ja bentsodiatsepiinien sekakäyttäjän päihdeurasta avautuu
kahdeksan haastattelun kautta. Tutkielman näkökulma on sosiaalikonstruktivistinen.
Tapaustutkimuksessa miten sosiaalitoimiston naissosiaalityöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen naisen teemahaastatellaan kahdeksaa työntekijää.
Päihdeongelmaisten naisten kokemuksia äitiydestä, tuesta ja kontrollista selvitetään
seitsemän teemahaastattelun avulla.
Urheilun ja alkoholin yhdistelmää tarkastellaan kolmen urheilevan, alkoholiongelmista
kärsivän henkilön kautta. Lisäaineistona käytetään kirjallisuutta ja lehtileikkeitä.
Kristinuskoon tulleiden alkoholistien elämänmuutosta ja raittiina elämistä tarkastellaan
teemahaastattelemalla viittä uskoontullutta alkoholistia ja yhtä diakonia.
Lähestymistapa on sosiaaliskristillinen ja analyysi aineistolähtöinen.
Korvaushoidon asiakkaiden elämässä tapahtunutta muutosta kartoitetaan transteoreettista muutosmallia käyttäen. Tutkimuksessa haastatellaan yhdeksää korvaushoidon
asiakasta. Aineisto analysoidaan fenomenografisen aineiston analyysin mukaan.
Tyttöjen päihteidenkäytön kokemuksia ja heihin kohdistuneita interventioita
tarkastellaan Grounded theoryn tyyppisellä aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.
Aineisto kerätään haastattelemalla kahdeksaa tyttöä, joilla on asiakassuhde poliisiin 1316-vuotiaana.
Kvantitatiivinen tutkielma nuorten päihteidenkäytön ja kodin yhteydestä perustuu 86
oululaisen nuoren kyselyvastaukseen.
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Väkivalta tai riitely. Seitsemän tutkielmaa
Kuudelta kuusivuotiaalta lapselta kysytään vihan, riitelyn ja väkivallan kokemuksista
neljään eri kertaan, teemahaastattelun avulla, ryhmänä.
Nuoren pahoinvointia, joka ilmenee esimerkiksi nuorten runsaana päihteiden käyttönä
ja väkivaltaisuutena tarkastellaan vanhempien näkökulmasta. Tässä kartoittavassa
tapaustutkimuksessa haastatellaan kahdeksan pahoinvoivan nuoren vanhempia.
Tutkimus ” Väkivallan verkossa” kuvaa naisten kokemuksia perheväkivallasta ja selviytymisestä. Aineisto kerätään yhdeksällä teemahaastattelulla ja analysoidaan
temaattisella sisällönanalyysillä.
Kvalitatiivinen tutkimus; ”Ulos pelon varjosta – edessä turvallisempi elämä” analysoi
systeemiteorian avulla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Työssä haastatellaan seitsemää
sosiaalityöntekijää.
Puolen vuoden ajalta kerättyjä keskustelupalstan perheväkivaltatarinoita tarkastellaan
sisällönanalyysin avulla.
Kvantitatiivinen tutkielma tarkastelee pääasiallista väkivaltaa Suomessa ja Espanjassa.
Aineistona on Euroopan Unionin materiaali, kansallinen ja kansainvälinen organisatorinen aineisto. Tutkielma perustuu feministiseen teoriaan.
Eläytymismenetelmällä saadun aineiston avulla tutkitaan, miten perheväkivalta
määrittyy työntekijäpositiossa ja mitkä näkökulmat ohjaavat työntekijää. Aineiston
tuottavat 20 sosiaalityöntekijää, jotka kohtaavat työssään perheväkivaltatilanteissa
osallisena olleita ihmisiä.

Sairaus, vammaisuus ja omaishoito. 19 tutkielmaa
Kvalitatiivinen tutkielma analysoi diskurssianalyysin avulla sosiaalisia käytäntöjä, kun
perheessä on sairas tai vammainen lapsi. Aineisto kerätään 15 fokusryhmähaastattelulla
ja kahdella teemahaastattelulla.
Tutkielma sydänlasten vanhempien sosiaalisen tuen muodostumisesta kertoo kuuden
teemahaastattelun ja kuuden verkostokartan avulla vertaistuen merkityksestä.
Erityislasten vanhempien käsityksiä palvelujärjestelmästä tarkastellaan fenomenografisella tutkimusotteella. Aineistona on kuusi vapaata kirjoitelmaa.
Tapaustutkimuksessa
”Oton
oppimisvaikeudet
osana
haastatteluaineistoa tukevat sosiaalitoimiston asiakirjamuistiinpanot.

syrjäytymistä”,

Ryhmäkotien hoitajien kyselyn ja haastattelun sekä kuuden kehitysvammaisen
teemahaastattelun kautta tutkitaan kehitysvammaisten täysivaltaisuutta, empowermen,
kotikunnan ryhmäkodissa.
Samoin empowerment eli kehitysvammaisen aseman parantaminen on tavoitteena
työssä, joka tarkastelee kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuutta itsemääräämiseen ja vaikutusvaltaa omaan elämäänsä.
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Selvitys Invalidiliiton vaikeavammaisten henkilöiden työllistämismenetelmien ja
mahdollisuuksien kehittämisprojektin asiakkaista tehdään kyselylomakkeen avulla.
Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistuu 87 asiakasta.
Tutkielma
iäkkäiden vanhempien kanssa asuvan aikuisen vajaakuntoisen
hyvinvoinnista ja sosiaalisesta tuesta sisältää viiden vajaakuntoisen teemahaastattelun.
Tapaustutkimus mielenterveyskuntoutujien selviytymisestä sisältää kymmenen nuoren
mielenterveyskuntoutujan teemahaastattelun. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään
dokumenttiaineistoa ja asiakkaiden projektipolkuja.
Miten perhe kokee psyykkisen sairauden? Aihetta tutkitaan haastattelemalla kymmentä
sairaan omaista.
Kvantitatiivis-kvalitatiivinen tapaustutkimus kuntoutujalähtöisestä mielenterveyskuntoutuksesta kertoo diskurssianalyysin avulla neljän ryhmähaastattelun, 25
kyselyvastauksen ja yhdeksän henkilökohtaisen haastattelun tulokset.
MS-tautiin sairastuneiden kertomuksia vertaistuen merkityksestä kuvataan
kvalitatiivisella tutkimuksella, narratiivisen analyysin avulla. Tutkimusaineisto koostuu
seitsemän työikäisen MS-tautia sairastavan henkilön kertomuksesta, jotka on saatu
kirjoitelmina tai teemahaastatteluina.
Kvantitatiivinen tutkielma kertoo kroonisen kivun aiheuttamasta sosiaalisesta haitasta.
Kyselyyn vastaa 153 Oulun yliopistollisen sairaalan kipuklinikalla käynyttä henkilöä,
joiden yhtenä diagnoosina on krooninen neuropaattinen kiputila. Vastausprosentti on
74,3.
Työtapaturmaa työyhteisön ja omaisten näkökulmasta tarkastellaan kriisiteorian, 14
teemahaastattelun, fenomenografisen lähestymistavan ja sisällönanalyysin avulla.
Teemahaastateltavina ovat uhrit, omaiset, silminnäkijät ja esimiehet.
Elämänkertakirjoitusten avulla tutkitaan mitä on elää pitkäaikaissairauden kanssa.
Elämänkertoja on 12 henkilöltä, joista puolet naisia, puolet miehiä. Lisäksi haastatellaan
kahta henkilöä.
Omaishoidontukea tarkastellaan oululaisten omaishoitajien näkökulmasta. Tutkielma on
kvantitatiivis-kvalitatiivinen tapaustutkimus ja aineisto kerätään seitsemän
teemahaastattelun ja kyselylomakkeen avulla. Lomakkeen palauttaa 173 omaishoitajaa.
Omaishoitoperheeseen kohdistettuja interventioita tutkitaan kvantitatiivisesti,
strukturoidun haastattelulomakkeen avulla. Haastateltavia on 18 omaishoitoperhettä, ja
heitä haastatellaan kaksi kertaa, puolen vuoden välein. Haastattelijana toimii perheen
oma vanhussosiaalityöntekijä.
Tutkielmassa kotona asuvien dementoituneiden ja heitä hoitavien puolisoiden
selviytymisestä arjessa, tutkimusaineistona on kahdeksan teemahaastattelua, kuusi
omaishoitajaa ja kaksi dementoituvaa puolisoa. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi.
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Sosiaalialan työntekijöiden selviytyminen työuupumuksesta – tutkielman aineistoina on
seitsemän työuupumuksesta selviytyneen sosiaalialan ammattilaisen teemahaastattelut.

Vanhuus ja ikääntyminen. 12 tutkielmaa
Kvantitatiivis-kvalitatiivinen työ kertoo ikääntymisen muuttuvista kuvastoista eli
tutkitaan ikääntyneistä käytettyä termistöä ET - lehtien mainoksissa. Tutkielmassa
käytetään sisällönanalyysia, diskurssianalyysia ja luokittelua.
Kolmasikäisten sosiaalista aktiivisuutta pohjoisissa kaupungeissa käsitellään
kvantitatiivisin menetelmin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimus kuuluu KaupunkiElvi hankkeeseen. Perusjoukko on 6000 henkilöä, joista haastatellaan kyselylomakkeen
avulla 140 henkilöä. Lomakkeet analysoidaan faktorianalyysillä, ryhmittelyanalyysillä
ja erotteluanalyysillä.
Kvantitatiivis-kvalitatiivinen survey-tutkimus tarkastelee kolmannessa iässä koettua
elämänlaatua. Tutkielma on myös osa KaupunkiElvi-tutkimusta ja kehittämisprojektia.
Perusjoukosta 5717 henkilöä, tehdään 240 henkilön satunnaisotos, joille lähetään
haastattelupyyntö kirjeitse.
Elvi-hankkeeseen liittyvä tutkielma kotona asuvien ikääntyneiden selviytymisestä Lapin
maaseudulla on kvantitatiivinen tutkimus, jossa haastatellaan 158 kotona asuvaa yli 65vuotiasta henkilöä.
Elvi-hankkeeseen liittyy myös tutkielma 55-64-vuotiaiden
ikääntymiseen. Aineisto kerätään yhdeksällä teemahaastattelulla.

suhtautumisesta

Ikääntyvän naisen vanhenemiskokemuksia arkielämässä tarkastellaan neljän
haastattelun avulla. Naiset ovat kaupungissa asuvia 53-58-vuotiaita, jokaisella on lapsia
ja lapsenlapsia. Tutkimusaineistona käytetään myös kirjallisuutta, aikaisempaa
tutkimusta ja tv-ohjelmaa.
Ikääntyvän äidin ja aikuisen pojan yhteiseloa tarkastellaan Lapin haja-asutusalueella.
Työssä käytetään sosiaalisen vaihdon teoriaa ja aineistona ovat viiden äidin ja neljän
aikuisen pojan teemahaastattelut.
Neljän iäkkään henkilön muuttamiskokemuksia ja muuttoon johtaneita tekijöitä sekä
sopeutumista uuteen asuinpaikkaan tarkastellaan teemahaastattelun avulla, elämänkulun
näkökulmasta.
Miten ikääntynyt ohjautuu kotihoidon palvelujärjestelmään Oulaisten seudulla. Tätä
tutkitaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jonka puolistrukturoituun kyselylomakkeeseen vastaa 380 yli 75-vuotiasta henkilöä. Vastausprosentti on 58,4. Aineisto
analysoidaan SPSS-tilasto-ohjelmalla.
Ikäihmisten kokemuksia asumisestaan yksityisissä ja kunnan palveluasuntoyksiköissä
tutkitaan kymmenen teemahaastattelun, havainnoinnin ja sisällönanalyysin keinoin.
Tutkielma isovanhempien kokemuksista lapsenlapsen huoltajina ja kasvattajina
tarkastelee aihetta viiden haastattelun sisällönanalyysillä.
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Luova toiminta voimaannuttavan vanhustyön välineenä sisältää kahdeksan
näytelmäkerhossa olevan ikäihmisen teemahaastattelun. Työssä tarkastellaan
elämänlaatua sisällönanalyysin avulla. Aineistoa kerätään myös osallistuvalla
havainnoinnilla ja keskusteluilla.

Yhteistyö ja aluesosiaalityö. 11 tutkielmaa
Tutkielma ”Meri-Toppila paikkana asukkaiden mielikuvissa – asuinalueen ekososiaalista tarkastelua” on kvantitatiivinen tutkielma, jossa klusteri – ja ryhmittelyanalyysin avulla kerrotaan 151 postikyselyn tulokset. Postikysely lähetetään 300
meritoppilalaistaloudelle.
Toinen työ Meri-Toppilan asuinalueelta on etnografinen tutkimus aluesosiaalityön
position ja ulottuvuuksien paikannuksesta. Diskurssianalyysin aineisto koostuu
nauhoitetuista ryhmäkeskusteluista, joissa ovat mukana profession edustajat,
aluesosiaalityöntekijät ja moniammatillisten tiimien jäsenet. Lisäksi hyödynnetään
palaverimuistioita, kenttäpäiväkirjaa ja Toppila-projektiin liittyvää tekstiä.
Kvantitatiivis-kvalitatiivinen tutkielma kertoon psykososiaalisesta työstä Rovaniemen
seudun mobile-tukiaselmalla. Tutkimusaineistona käytetään valtakunnalliseen tiedontuottamiseen kerättyä lomaketietoa, havainnoimalla ja asiakastilanteita kuvaamalla sekä
haastattelemalla kolmea asiakasta, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä.
Kuuden GATE-projektin mentorointiohjelman onnistumista tutkitaan aktoreiden ja
mentoreiden teemahaastattelujen, alkuhaastattelujen, kirjallisen palautteen ja sisällönanalyysin avulla.
Aluekuraattoritoimintaa koulun sosiaalityötä kehitettäessä tarkastellaan tapaustutkimuksen avulla. Työssä on sosiaalipedagoginen ote, tutkimusaineistona on erään
koulun oppilashuollon kehittämistyön ja aluekuraattoritoiminnan yhteydessä syntyneitä
ja käytettyjä dokumentteja.
Tarkastellaan päiväkeskusasiakkaiden kokemuksia arjesta, kotona selviytymisestä ja
niihin vaikuttavista tekijöistä 11 ikäihmisen arvioimana. Aineisto kerätään teemahaastatteluin.
Kvantitatiivinen tutkielma kertoo omaisten osallistumisesta vanhainkodin arkielämään.
Kyselyjä lähetetään 34 kappaletta, joista palautuu 29 vastausta, vastausprosenttina 85.
Analyysi SPSS-tilasto-ohjelman avulla.
Otsikolla ”Omituisten otusten kerho”, tutkimuskohteena ovat Alkoholistien Aikuiset
Lapset (AAL) kerhon jäsenet. Aineisto kerätään kolmen yksilöhaastattelun, yhden
ryhmähaastattelun, jossa seitsemän osallistujaa, sekä viiden teemahaastattelun avulla.
Aineistoa tarkastellaan psykososiaalisen teorian kautta.
Kvantitatiivis-kvalitatiivisessa työssä tarkastellaan Kuntomylly-päihdehavahduttamiskurssin käyneiden henkilöiden koherenssin tunnetta. Kyselytutkimukseen vastaa 64
henkilöä ja haastatteluaineisto on yhdeksältä henkilöltä.
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Tutkielma ” Koulun ja lastensuojelun sosiaalityö ja yhteistyö - Fenomenografinen
tutkimus opettajien ja sosiaalityöntekijöiden käsityksistä” vertaa opettajien ja
sosiaalityöntekijöiden käsityksiä toisiinsa. Tutkimusaineisto kerätään puolistrukturoidulla teemahaastattelulla.
Nuorisotyön yhteistyöverkostoja ja varhaisen puuttumisen käytäntöjä Rovaseudulla
tutkitaan aineistona kuuden nuorisotyöntekijän puolistrukturoitu teemahaastattelu ja
haastateltavien piirtämät yhteistyöverkostokartat

Työkäytännöt, sosiaalityön tulevaisuus ja johtajuus. 28 tutkielmaa
Kvalitatiivinen kokonaistutkimus ”Aikuissosiaalityön tiimit kontekstissaan” on
tutkielma, jossa kyselyyn vastaa yhdeksän työntekijää; kolme aikuissosiaalityöntekijää,
kolme sosiaaliohjaajaa ja kolme etuisuuskäsittelijää.
Kymmenen sosiaalityöntekijää kertoo eläytymismenetelmän avulla
sijaishuollon pitkäaikaisessa perhehoidossa. Analyysina sisällönanalyysi.

kriisityöstä

Tutkielma sosiaalityöstä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa on osallistuvaa
tutkimusta, jossa aineistona ovat neljän sosiaalityöntekijän kirjoittamat omat
pohdinnat, sekä aineisto vuodelta 1993, jonka perusteella on tehty Sosiaali- ja
terveysministeriön moniste 1995:4 ” Sosiaalityö vastaanottokeskuksissa”.
Etiikkaa käsittelevässä työssä kuvataan tapaustutkimuksen avulla sosiaalityön etiikkaa
asiakastyön näkökulmasta. Aineisto kerätään ryhmähaastattelulla, Focus group menetelmällä ja kolmella teemahaastattelulla. Tutkielman tavoitteena on tarkastella
asiakastyön näkökulmasta, miten eettiset asiat näkyvät sosiaalityössä ja millaisia eettisiä
ongelmia ja eettisiä ristiriitatilanteita sisältyy sosiaalityöhön sosiaalityöntiimin
toimeentulotukiprosessissa.
Sosiaalityöntekijät ja teknologia- tapaustutkimuksessa on
eläytymismenetelmäkertomusta ja kyselylomakkeen vastaukset.
kvantitatiivis-kvalitatiivinen.

aineistona
Tutkielma

19
on

Iin kunnan vanhustenhuollon palvelujärjestelmän kehitystä vuodesta 1969 vuoteen 2006
kuvataan sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta, yhden henkilön kahdesti tehdyn
syvähaastattelun sisällönanalyysin kautta.
Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen. Yhteiskunnan muutos sosiaalityön
ammattilaisten
tulkitsemana
–
tutkielman
empiirinen
osa
rakentuu
teemahaastattelemalla kahdeksaa sosiaalityön ammattilaista. Aineistosta muodostetaan
merkitysluokkia perustuen teemoitteluun ja teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin.
Sosiaalipalvelutyö ja kvalifikaatiot tutkielma on kvantitatiivis-kvalitatiivinen.
Postikyselyyn sosiaalityöstä ja
kvalifikaatioista vastaa 233 henkilöä, vastausprosentti on 50. Vastaajissa on 179 sosiaalityöntekijää ja 54 sosiaaliohjaajaa tai kasvattajia.
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Tapaustutkimus yliopistollisen sairaalan sosiaalityöstä kertoo sosiaalityön
asiantuntijuudesta erikoissairaanhoidossa. Ryhmähaastattelussa ovat mukana Oulun
yliopistollisen sairaalan sosiaalitoimen tulosyksikön sosiaalityöntekijät. Ryhmähaastattelut suoritetaan kaksi eri kertaa, kolmessa ryhmässä. Osallistujista kymmenellä
on sosiaalityöntekijän pätevyys, muut ovat kasvatustieteen opiskelija, kaksi
diakonitutkinnon suorittanutta, kaksi liki valmista yhteiskuntatieteiden maisteria
(YTM), viisi YTM, kaksi sosiaalihuoltajaa ja yksi lääkinnällis-sosiaalisen koulutuksen
suorittanut.
Sairaanhoitajien käsityksiä sosiaalityön asiantuntijuudesta erikoissairaanhoidossa
tutkitaan fenomenografisella lähestymistavalla, teemahaastattelemalla 10 Oulun
yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten poliklinikalla työskentelevää sairaanhoitajaa.
Bronfenbrennerin sosialisaatioteoriaan perustuvaa ekosysteemistä viitekehystä
toteuttava tutkimus kertoo perhetyön kokeilusta. Työssä teemahaastatellaan kolmea
vanhempaa, kolmea sosiaalityöntekijää ja yhtä perhetyöntekijää. Lisäksi aineistona
käytetään perhetyöntekijän perhetyöstä laatimia huoltokertomuksia.
Tutkielman otsikko kysyy; ”Perhetyö – mitä se on?” Vastausta haetaan
teemahaastattelemalla 12 sosiaalityöntekijää, 12 lastensuojelun perhetyöntekijää ja
kuutta järjestöjen perhetyöntekijää.
Vammaispalvelun tiimityötä analysoidaan fiktiivisten asiakastapausten ja työntekijöiden
kokemusten kautta. Tapaustutkimuksen tutkimusaineisto koostuu vammaispalvelun
seitsemän sosiaalityöntekijän, 11 vammaispalvelun työntekijän ja neljän vammaisavustajan kirjoittamista lyhyehköistä kehyskertomustarinoista.
Läheisneuvonpitoa tarkastellaan sosiaalityöntekijän kokemana teemahaastatellen
yhdeksää lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Analyysi suoritetaan teemoittelulla.
Muistitietoteorian avulla kartoitetaan miten muistitieto sosiaalityön ammattilaisen
kokemuksen välittäjänä tuottaa faktatietoa ja merkitystietoa. Keskusteluja analysoidaan
laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimusaineisto käsittää kaksi avointa ryhmäkeskustelutilannetta, joihin osallistuu kymmenen sosiaalityön ammattilaista.
Vanhustyön sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tarkastellaan omaishoitajien
tukemisesta. Tutkielman aineistona on kuuden sosiaalityöntekijän teemahaastattelu.
Vanhustyön kehittämistarpeita ja vanhusten asemaa vanhustyössä tarkastellaan
vanhustyöntekijöiden näkökulmasta. Tutkielma on kvantitatiivis-kvalitatiivinen
tapaustutkimus. Lomakekysely lähetään 79 henkilölle ja vastausprosentiksi saadaan 52
prosenttia. Lisäksi aineistona on kolme haastattelua ja kuusi kirjallista vastausta.
Tutkielma ”Gerontologinen sosiaalityö Tampereella - sosiaalityöntekijöiden
näkökulmasta”, on tehty seitsemän sosiaalityöntekijän teemahaastattelun ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.
Aktivoinnin asiakkuutta tarkastellaan teemahaastattelemalla kuutta sosiaalityön
asiakasta. Teoreettisena lähtökohta käytetään aktiivisen sosiaalipolitiikan käsitteistöä.

91
Kvantitatiivis-kvalitatiivinen tutkielma käsittelee oppilashuollon papereita ja palveluja.
Sosialisaatioteorian avulla tarkastellaan 50 perheen tyytyväisyyskyselyn vastauksia sekä
oppilashuollon palveluja koskevan kyselyn 20 huoltajan vastausta.
Lastensuojeluasiakkuuden alkua analysoidaan asiakastyössä kirjattujen dokumenttien
sekä
asiakkaiden
ja
työntekijöiden
näkemysten
kautta.
Kvalitatiivisen
tapaustutkimuksen aineistona ovat kolmen lastensuojelun asiakasperheen lastensuojelun
alkuvaiheessa kirjatut asiakaskertomukset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden
haastattelut.
Kvantitatiivis-kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan lapsikeskeisyyttä
lastensuojelun asiakasprosessissa. Työssä kuvataan yhden sosiaalityötä tekevän
sosiaaliaseman
sosiaalityöntekijöiden
työskentelyä
kohti
lapsikeskeisenpää
työorientaatiota. Aineistona ovat huoliseula-aineisto, teemahaastattelut ja ryhmähaastattelut. Sosiaaliasemalla on kuusi sosiaalityöntekijää. Tutkimusote on fenomenologis-hermeneuttinen ja analyysi aineistolähtöinen.
Käyttäytymishäiriöisen aggressiivisen lapsen hoitoontulo ja interventioiden suunnittelu
ja toteutuminen -tutkielma selvittää, miten sosiaalityöntekijät jäsentävät 7-12–vuotiaan
lapsen aggressiivisuutta ja lapsen sosiaalisia suhteita, ja miten sosiaalityöntekijät
toimivat perheessä, jossa on käytöshäiriöinen, aggressiivinen lapsi. Työssä haastatellaan
kolmea sosiaalityöntekijää, kahta psykologia ja kolmea lastenpsykiatrisen osaston
hoitajaa.
Suomalaisen lastensuojelun painopisteiden muutoksia 1950-luvulta 1990-luvulle
tarkastellaan Sosiaaliturva -lehden lastensuojeluun liittyvien kirjoitusten avulla.
Kvalitatiivinen toimintatutkimus tarkastelee luovaa toimintaa lastenkodissa voimaistavan sosiaalityön välineenä. Aineisto kerätään teemahaastatellen viittä nuorta ja kahta
henkilökunnan edustajaa.
Grounded theyry -menetelmään perustuva tutkielma tuo esille kuntouttavaa
työtoimintaa
järjestävien
sosiaalityöntekijöiden
kokemuksia
sosiaalityön
mahdollisuuksista nuorten asiakkaiden aktivoimisessa kohti työmarkkinoita. Työssä
teemahaastatellaan neljää sosiaalityöntekijää.
”Mikä musta tulee isona?” on tutkielma sosiaalityön koulutusohjelmaan
hakeutumisesta, opintojen kokemisesta, uravalinnan varmuudesta ja työelämään
suuntautumisesta. Aineistona on 31 kyselyvastausta.
Johtajuutta sosiaalityössä tarkastellaan vertaamalla viiden sosiaalijohtajan ja yhden
perhepäivähoidonohjaajan näkemyksiä ja kokemuksia. Sisällönanalyysi.

Muut. 19 tutkielmaa
Elämänkulkututkimus on tutkielma vuosina 1901-1924 syntyneiden ihmisten kokemasta
turvattomuudesta, selviytymiskeinoista ja kokemusten merkityksistä nykyisyydelle.
Fenomenologisen lähestymistavan ja sisällönanalyysin aineistona on kymmenen
elämänkertahaastattelua.
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Tutkielma sosiaalihuollon työympäristöjen vaikutuksesta sosiaalityöntekijöiden
vaihtuvuuteen on postmoderni teoriaohjaava sisällönanalyysi viiden
sosiaalityöntekijän haastattelusta.
Diskurssianalyysillä käsitellään sovittelun vaiheita
avioerosovittelusta perheasiansovitteluksi vuosina
ajankohtainen kirjallisuus.

ja sovittelun
muuttumista
1907-2006. Aineistona on

Kasvotusten - tutkielmassa etsitään palvelujen käyttäjien todellisuutta. Arviointitutkimuksessa tarkastellaan kolmen hyvinvointipalveluja tuottavan toimiston
yhteispalvelutapahtumia. Hyvinvointipalvelujen tuottajina ovat sosiaalitoimisto, työvoimatoimisto ja Tutkimus- ja hoitokeskus. Yhteispalvelutapahtumia tarkastellaan
palvelujenkäyttäjien ja työntekijöiden näkökulmasta. Kehyskertomuksia on 60, joista 32
palvelujen käyttäjiltä ja 28 työntekijöiltä. Lisäksi aineistona on yksi videohaastattelu.
Miten päihteet otetaan puheeksi äitiysneuvolassa? Tutkimuksessa tarkastellaan
äitiysneuvolan terveydenhoitajien kokemuksia päihteiden käytön puheeksi ottamisesta
ja yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Aineisto kerätään teemahaastattelulla 11
äitiysneuvolan terveydenhoitajalta. Työn näkökulma on fenomenologis-hermeneuttinen
ja analyysinä sisällönanalyysi.
Merkityksen muodostuminen ennakointidialogeissa on diskurssianalyysi ennakointidialogeista eli tulevaisuuden muistelusta. Aineisto koostuu kymmenestä videonauhoituksesta.
Maahanmuuttajien integroimisesta Suomessa ja Kanadassa verrataan kymmenen
Kanadassa ja Suomessa tehdyn teemahaastattelun avulla. Haastateltavat ovat kahdeksan
maahanmuuttajien kanssa sosiaalialalla työtä tekevää työntekijää ja kaksi
maahanmuuttopolitiikasta vastaavaa hallinnon työntekijää.
Maahanmuuttajista kertoo myös tutkielma kuinka maahanmuuttajanaisten sosiaalinen
verkosto on osana sosiaalista identiteettiä. Työssä teemahaastatellaan viittä
maahanmuuttajana Suomeen tullutta naista ikäjakaumalla 37-75 vuotta. Tutkielmassa
käytetään Granovetterin sosiaalisten siteiden jaottelua vahvoihin ja heikkoihin siteisiin.
Etnografinen tutkimus bangladesilaisista pääelättäjänaisista ja työn mahdollisuuksista
tarkastelee valtaistumista. Työssä teemahaastatellaan kahdeksaa pääelättäjänaista,
kolmessa työkeskuksessa. Havaintomateriaalia kerätään kuudesta työkeskuksesta.
Teemahaastattelun avulla haastatellaan yhdeksää somalinaista heidän kokemuksistaan
sopeutua Suomeen. Työssä on etnografinen näkökulma.
Kyselytutkimus Espanjaan suuntautuvasta kausisiirtolaisuudesta kertoo 74 Costa
Blancalla osan vuodesta asuvasta suomalaista. Kvantitatiivinen tutkimus on analysoitu
SPSS-tilasto-ohjelmalla.
Tutkielma väittelystä käyttää aineistonaan kahden tohtorin, lehtori Raija Julkusen ja
professori Matti Wibergin väittelyä hyvinvointivaltion uudistamisesta, hävittämisestä ja
säilyttämisestä Helsingin sanomien sunnuntailiitteessä syksyllä 1998 käydyssä
kahdeksanosaisessa vuoropuhelussa.
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Yksilöllisiä elämänkulkuja - tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään matkailualan
elinkeinoissa työskentelevien piiristä. Työssä tarkastellaan kymmenen haastattelun
avulla henkilöiden suhtautumista palkkatyöhön ja mahdollisiin muutoksiin.
Kvantitatiivis-kvalitatiivinen tutkimus lappilaisten yrittäjien eläkkeelle siirtymisestä ja
työstä poistumisesta sisältää 94 postikyselyvastausta lappilaisilta yrittäjiltä sekä kolmen
henkilön haastattelun.
Läheisen menettämistä lapsuudessa tarkastellaan sisällönanalyysin
Tutkimusaineisto koostuu seitsemästä teemahaastattelusta ja yhdestä kirjeestä.

avulla.

Hakeva-projektin vaikuttavuutta tutkimusjoukkona tarkastellaan 13 Hakeva-projektin
yhdellä koulutusjaksolla olleen pitkäaikaistyöttömän, projektityöntekijän sekä projektin
asiakkaita ohjaavien tahojen teemahaastattelujen, kyselyjen ja puhelujen avulla.
Kvantitatiivinen tutkimus naisista palvelualan yhdistelmätyössä tarkastelee sitä,
millaista ammattitaitoa naisilta edellytetään yhdistelmätyötukisuhteessa palvelualoilla.
Posti-kyselyn palauttaa 55 työnantajaa ja 89 työntekijää.
Tutkielma tarkastelee kuvapuhelimen merkitystä viittomakielisten yhteisössä.
Tutkielmassa teemahaastatellaan viittä pohjoissuomalaista kuuroa kuvapuhelimen
avulla ja välityksellä.
Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholikulttuurin muuttumista osana yhteiskunnallista ja
yhteisöllistä muutosta tarkastellaan kymmenen teemahaastattelun aineistolla.
aineistolähtöinen analyysi.

