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Tiivistelmä: 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalityön asiantuntijuutta kunnallisessa vammaissosiaalityössä sosiaali-
työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat 1) Miten sosiaalityöntekijät jäsentävät vam-
maissosiaalityötä? ja 2) Millaisia käsityksiä sosiaalityöntekijöillä on vammaissosiaalityön asiantuntijuu-
desta? Kyseessä oli fenomenograafinen laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostui kahdeksan eri puolel-
la Suomea työskentelevän sosiaalityöntekijän yksilöhaastatteluista. Aineisto analysoitiin käyttämällä 
deduktiivista teorialähtöistä sisällönanalyysia. Haastatteluaineiston tavoitteena oli tuottaa tietoa vammais-
sosiaalityön tehtävistä ja muodostaa käsitystä siitä yhtenä sosiaalityön kontekstina. Toisena tavoitteena oli 
jäsentää aineiston avulla vammaissosiaalityössä tarvittavan asiantuntijuuden tiedollisia ja taidollisia ele-
menttejä sekä tarkastella asiantuntijuuden muutosta. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella vammaissosiaalityön tehtävät voivat olla juridis-hallinnollisia, psy-
kososiaalisia tai palvelujen koordinointiin liittyviä. Vammaissosiaalityön käytännön tehtävät kiinnittyvät 
useimmiten palvelujen järjestämiseen. Palvelujen järjestäminen edellyttää sosiaalityöntekijöiltä myös 
juridis-hallinnollisten tehtävien hallintaa. Vammaissosiaalityössä niitä ovat lakisääteisten palvelujen to-
teuttaminen sekä hakemusten käsittely ja päätöksenteko. Palvelujen koordinointi tarkoittaa myös asiakas-
tapaamisia sekä niiden aikana tehtäviä palvelutarpeen arviointia ja palvelusuunnitelmaa. Vammaissosiaa-
lityössä psykososiaalisen sosiaalityön elementit näyttäytyvät ensisijaisesti jatkuvana työskentelynä. Sen 
yhtenä erityispiirteenä ovatkin pitkäaikaiset asiakassuhteet, jotka aktivoituvat asiakkaiden elämän mur-
rosvaiheissa ja edellyttävät tuolloin sosiaalityöntekijöiltä tiiviimpää työskentelyotetta. Toisena vammais-
sosiaalityön erityisyytenä on sen kokonaisvaltaisuus, sillä siinä on huomioitava asiakkaan fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä elinympäristö. 
 
Vammaissosiaalityössä tarvittava tiedollinen asiantuntijuus on ensisijaisesti lainsäädäntötietoa ja tietoa 
palvelujärjestelmästä. Taidollinen asiantuntijuus liittyy erityisesti vuorovaikutusosaamiseen, koska sosi-
aalityöntekijän täytyy käydä asiakkaan palvelutarvetta selvittäessään keskusteluja asiakkaan sekä hänen 
epävirallisten ja virallisten verkostojensa kanssa. Asiantuntijuus muuttuu pääsääntöisesti käytännön työ-
tehtävissä, minkä vuoksi myös kokemuksellinen tieto on vammaissosiaalityössä merkittävää. Tutkimuk-
sen tulosten mukaan sekä vammaissosiaalityön tehtävät että siinä tarvittava asiantuntijuus ovat moninaisia 
ja melko vaikeasti haltuun otettavia. Tutkimuksen tarkoituksena onkin antaa lukijalle mahdollisuus muo-
dostaa käsitys vammaissosiaalityöstä. 
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1 Johdanto 

 

Vammaissosiaalityö on kaiken sosiaalityön tapaan tarpeellista asiakkaiden – yksilöiden, 

ryhmien ja yhteisöjen – vuoksi. Vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden asiakkai-

na on vammaisia henkilöitä, joista monet ovat hyvin tietoisia omista oikeuksistaan ja 

asemastaan. Myös useat vammaisjärjestöt sekä Valtakunnallinen vammaisneuvosto aja-

vat heidän etujaan ja pyrkivät edistämään vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteu-

tumista (ks. Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2011). Toisaalta asiakasryhmä kohtaa 

ympärillään myös haasteita ja esteellisyyttä sekä sosiaalisessa että rakennetussa ympä-

ristössään. Asiakkaat sekä heidän elämäntilanteensa ovat sosiaalityön keskiössä ja hei-

dän tarpeensa määrittävät sosiaalityön työtapoja, mutta lainsäädäntö ja organisaatio 

asettavat toiminnalle raamit. Lisäksi sosiaalityön tekemisen tapaan vaikuttavat sosiaali-

työntekijöiden koulutukset ja työkokemukset. 

 

Asiantuntijuudesta puhuttaessa voidaan käyttää käsitteitä ammatillinen osaaminen, kva-

lifikaatiot ja kompetenssi (Filppa 2002, 27). Kirjallisuudessa sosiaalityön asiantuntijuut-

ta määritellään monimuotoisena sekä konteksti- ja aikasidonnaisesti muuttuvana. Sen 

nähdään perustuvan työn sisällöllisiin kysymyksiin, toimintaympäristöön ja asiakkaisiin 

(mt., 17). Anneli Pohjolan (2007, 13) mukaan asiantuntijuus voi olla avointa, suljettua, 

ammatillista, erityistä, tiedostavaa, tulkitsevaa, tutkivaa, jaettua ja dialogista. Tämä ku-

vastaa asiantuntijuuden monimuotoisuutta. Sosiaalityötä voidaan luonnehtia kompleksi-

sena työnä, jonka keskiössä on asiakastyö. Tällaisessa työssä tarvitaan asiantuntijuutta, 

joka muodostuu taitojen ja tietojen kokonaisuudesta. (Sipilä 2011, 17–19.) 

 

Vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden nähdään usein liittyvän 

vammaispalvelulain tulkintaan sekä palvelujen tuntemukseen ja niiden järjestämiseen. 

Lisäksi siinä korostuu usein vammaisten henkilöiden toimintakykyä heikentävien vam-

mojen ja sairauksien tuntemus. Näkemykseni mukaan vammaissosiaalityössä tarvitaan 

muun sosiaalityön tapaan monenlaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla voidaan vastata 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin. Ajattelen tiedon ja taidon olevan osa sosiaalityön 

asiantuntijuutta, jota tarkastelen tässä tutkielmassani vammaissosiaalityön näkökulmas-

ta. Tutkielmani tavoitteena on jäsentää vammaissosiaalityötä sosiaalityön toimintakon-

tekstina ja siinä tarvittavaa sosiaalityön asiantuntijuutta sosiaalityöntekijöiden käsitysten 

perusteella. 
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Tutkielmassani sosiaalityön asiantuntijuus saa merkityksensä kunnallisessa vammais-

sosiaalityössä, joka on usein organisoitu tapahtuvaksi vammaispalveluissa. Vammais-

palvelut määritellään sosiaalihuollon palvelutehtäväksi, jonka tarkoituksena on edistää 

vammaisten henkilöiden yhdenvertaista mahdollisuutta elää ja toimia yhteiskunnan jä-

senenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia haittoja ja esteitä (Lehmus-

koski & Kuusisto-Niemi 2008, 22). Kansainvälisesti yksi tunnetuimmista vammaisuu-

den käsitettä tutkineista on brittiläinen Michael Oliver, joka on myös jäsentänyt vam-

maissosiaalityötä (esim. Oliver & Sapey 2006). Suomalaisessa tutkimuksessa sitä on 

määritelty vähän ja kansainvälinen ajattelu ei ole täysin siirrettävissä suomalaiseen yh-

teiskuntaan sen rakenteellisen erilaisuuden vuoksi. Tämän vuoksi jäsennän myös vam-

maissosiaalityötä sosiaalityöntekijöiden tuottaman tiedon pohjalta. 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe muotoutui sosiaalityön opintojeni alkuvaiheessa. Näin luon-

tevaksi suunnata tutkimuksellisen mielenkiintoni vammaisalaan, josta minulla oli ennen 

opintojen aloittamista useiden vuosien työkokemus. Viimeisin työtehtäväni oli sosiaali-

työntekijän sijaisuus kunnallisessa vammaissosiaalityössä. Työtä tehdessäni pohdin 

usein sosiaalityön paikkaa ja tehtävää vammaissosiaalityössä palvelujen järjestämisen 

sekä byrokraattisten päätösten tekemisen hallitessa arkista työtä. Pohdintani jatkuivat 

opintojen edetessä kirjoittaessani opintoihin liittyviä tekstejä, lukiessani kirjallisuutta ja 

reflektoidessani teoreettista tietoa vammaissosiaalityön käytäntöön. Kysyin itseltäni, 

millaista sosiaalityön asiantuntijuutta havaitsin käytännön vammaissosiaalityössä ja 

millaista se voisi olla. Asetin tutkielmani tavoitteeksi tarkastella sosiaalityöntekijöiden 

käsityksiä sosiaalityön asiantuntijuudesta kunnallisessa vammaissosiaalityössä. Aiheen 

valintani perustui omaan toiminnalliseen horisonttiini ja urahistoriaani, jotka Seppo 

Raiski (2003, 24) näkeekin usein tutkimuksellisten valintojen ja orientoitumisen lähtö-

kohdiksi. Tutkimusprosessini edetessä palasin takaisin sosiaalityöntekijäksi vammais-

sosiaalityöhön, mikä osaltaan auttoi aineiston tulkinnassa, mutta myös haastoi minua 

pohtimaan omaa osallisuuttani tutkimuksessani. 

 

Olen rakentanut tutkielmani niin, että luvussa kaksi jäsennän vammaisuutta, sosiaalityö-

tä ja sosiaalityön asiantuntijuutta aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa. Vammaisuu-

den käsittelyllä pyrin luomaan näkökulmaa siihen, miten eri tavoin vammaisuus voidaan 

ymmärtää. Käsittelen sitä yksilöllisenä, sosiaalisena ja ihmisoikeudellisena kysymykse-

nä. Sosiaalityön käsitettä lähestyn tuoden esiin sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan välisen 

suhteen sekä avaten sosiaalityön toimintamuotoja. Ajattelen, että Jorma Sipilän (1989) 
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tekemä sosiaalityön jako byrokratia-, palvelu- ja psykososiaaliseen työhön on toimiva 

tapa jäsentää suomalaista sosiaalityötä. Tämän vuoksi painotan näiden työmuotojen 

käsittelyä tekstissäni. Sosiaalityön asiantuntijuutta tarkastelen monimuotoisena ja muut-

tuvana ilmiönä, mutta teen myös jakoa tiedolliseen ja taidolliseen asiantuntijuuteen. 

Synnöve Karvinen-Niinikoski on tarkastellut useissa kirjoituksissaan sosiaalityön asian-

tuntijuuden muutosta, minkä vuoksi hänen tekstinsä ovat myös minun tutkielmassani 

tärkeässä roolissa. Tietoa käsittelen Julie Drury-Hudsonin (1999) jäsennyksen ja osaa-

mista Ulla-Maija Rantalaihon (2005) tarkastelun perusteella. 

 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka kulkua ja tutkimuksellisia valintojani ku-

vaan luvussa kolme. Tutkimukseni metodologisena lähestymistapana on fenomenogra-

fia, koska tutkin sosiaalityöntekijöiden käsityksiä vammaissosiaalityöstä ja siinä tarvit-

tavasta asiantuntijuudesta. Toteutin tutkimusaineistoni keruun haastattelemalla kahdek-

san eri puolilla Suomea työskentelevää sosiaalityöntekijää ja analysoin aineistoni käyt-

täen deduktiivista teorialähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimustuloksistani rakensin kaksi 

päälukua (neljä ja viisi), joista ensimmäisessä tarkastelen vammaissosiaalityön tehtäviä. 

Toisessa tutkimustulosluvussa käsittelen sosiaalityön asiantuntijuuden elementtejä haas-

tattelemieni sosiaalityöntekijöiden käsitysten perusteella. Lopuksi teen luvussa kuusi 

yhteenvetoa tutkimustuloksistani ja tuon esiin myös vammaissosiaalityötä käsittelevän 

tutkimuksen tarpeellisuuden. 
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2 Käsitteelliset kiinnekohdat 

 

2.1 Vammaisuus – yksilöllisestä viasta ihmisoikeuskysymykseksi 

 

Vammaisuus on monimuotoinen ajallisesti ja paikallisesti muokkautuva sekä monien 

tabujen värittämä ilmiö (Reinikainen 2007, 42; Ahponen 2009). Antti Teittisen (2000, 

168) mukaan ilmiöstä käytävään keskusteluun ja sen ymmärtämiseen vaikuttavat myös 

hyvinvointivaltion sekä palvelujen myöntämiskriteerien muutokset. Vammaisuuden 

tarkastelussa on keskeistä se, miten vammaisen henkilön asema määritellään erilaisissa 

lähestymistavoissa, jotka voidaan nimetä yksilölliseksi, sosiaaliseksi ja ihmisoikeudelli-

seksi (Häkkinen ym. 2010, 174). Yksilöllisessä mallissa vammaisuus nähdään henkilö-

kohtaisena tragediana tai yksilöön liittyvänä vikana, sosiaalisessa mallissa huomio kiin-

nittyy yhteiskuntaan ja sen vammauttaviin rakenteisiin sekä ihmisoikeudellisessa mal-

lissa vammaisuutta jäsennetään ihmisoikeuksien loukkaamisena ja kyseenalaistetaan 

vammaisuuteen liittyvä epätasa-arvoisuus (Siebers 2008, 3; Reinikainen 2007, 30; Kat-

sui 2006, 88). 

 

Ilmiöstä käytävä keskustelu voidaan paikantaa ajallisesti niin, että vammaisuus ymmär-

rettiin aluksi vain yksilöllisenä tragediana, sen jälkeen keskustelussa huomioitiin sosiaa-

liset tekijät ja viimeisten vuosien aikana painopiste on suuntautunut ihmisoikeudellisten 

kysymysten pohtimiseen (ks. esim. Vehmas 2005). Tämän vuoksi etenen tekstissäni 

yksilöllisestä mallista kohti ihmisoikeudellista mallia tuoden niistä esiin joitakin näkö-

kulmia pyrkimättä tyhjentävään vammaisuuden käsitteellistämiseen, sillä se ei ole edes 

mahdollista. Kronologisesta esitystavastani huolimatta on huomioitava, että mikään 

malli ei selitä yksin vammaisuutta vaan erilaiset mallit täydentävät toisiaan (esim. Teit-

tinen 2000, 24–25) eikä minkään mallin mukaisia ajattelutapoja voi täysin sulkea pois 

(Ahponen 2009, 115). 

 

Yksilöllisen mallin taustalla ovat muun muassa lääketieteellinen, erityispedagoginen ja 

psykologinen tapa määritellä vammaisuutta (Oliver 1996, 31–32; Vehmas 2005, 116; 

Teittinen 2000, 20–21). Yksi tunnetuimmista yksilöllisen mallin mukaan vammaisuutta 

tarkastelevista määritelmistä on Maailman Terveysjärjestö WHO:n vammaisuuden ja 

sen aiheuttamien haittojen porrastus, jossa vammalla tarkoitetaan psykologisten tai fy-

siologisten toimintojen tai anatomisen rakenteen puutosta tai poikkeavuutta. Vajaatoi-

minnalla taas tarkoitetaan vammasta johtuvaa rajoitusta tai puutosta ihmisten normaali-
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toiminnoissa. Haitta merkitsee vammasta tai vajaatoiminnasta johtuvaa yksilön huono-

osaisuutta, joka rajoittaa tai estää hänen normaalia suoriutumistaan ikään, sukupuoleen, 

sosiaaliseen asemaan ja kulttuuritaustaan verrattuna. (Kansainvälisen vammaisten vuo-

den 1981 Suomen komitean mietintö 1982, 30–31.) 

 

Edellä kuvattu määrittely on normatiivinen tapa selittää vammaisuutta. Tällaisen selitys-

tavan mukaisesti vammaisuudessa on kyse henkilökohtaisesta patologisesta tragediasta 

ja ominaisuudesta, jota lääketieteen keinoin pyritään estämään, parantamaan ja korjaa-

maan. Vammaisuus nähdään yksilön biologisista ominaispiirteistä, vioista ja sairauksis-

ta johtuvana sekä elämään ei-toivottavia vaikutuksia tuottavana tekijänä. Vammaisuus 

nähdään siis yksilöllisenä ongelmana, vaikeutena ja rajoitteena. Individualistisessa eli 

yksilöllisessä mallissa on voimakkaasti läsnä medikalisaatio, ja usein se rinnastetaankin 

vammaisuuden ymmärtämiseen lääketieteellisen mallin mukaisesti. (Vehmas 2004, 41–

43; Vehmas 2005, 112; Siebers 2008, 3; Reinikainen 2007, 21; Oliver 1996, 31.) Simo 

Vehmaan (2005, 113) mukaan WHO:n vuonna 2001 julkaisema uusi luokittelu ICF on 

vain näennäisesti erilainen kuin edellinen luokittelu. Se on yhä lääketieteellisesti painot-

tunut ja yksilön viallisuutta korostava, vaikka siinä on pyritty ottamaan etäisyyttä ai-

emman porrastuksen biomedikaaliseen vammaisuuden selitystapaan. Uudessa luokitte-

lussa pyritään huomioimaan biologiset, yksilöpsykologiset ja myös yhteiskunnalliset 

tekijät yksilön terveydentilassa. 

 

Ymmärrettäessä vammaisuus ihmisen henkilökohtaisen elämän tragediana, jonka koh-

taavat satunnaisesti jotkut epäonniset yksilöt, tai yksilöllisenä vikana (Oliver 1996, 31–

33) voidaan sen ajatella olevan myös häpeällinen ja syyllisyyttä aiheuttava asia yksittäi-

sen ihmisen elämässä (Vehmas 2005, 111). Syyllisyyteen ja häpeään liittyvät teemat 

sekä moraalikysymykset voivat näyttäytyä esimerkiksi vammaisuuden vuoksi tehtyjen 

tai suunniteltujen raskaudenkeskeytysten yhteydessä (mt., 78, 154). Toisaalta yksilölli-

sessä mallissa vammaisuus voidaan määritellä myös yksilön kokemuksena (Räty 2010, 

32), jolloin tarkastellaan yksilön tapaa suhteuttaa omaa toimintakykyään ja identiteetti-

ään suhteessa muihin ihmisiin (Vehmas 2004, 43). 

 

Individualistisessa vammaisuuskäsityksessä ei erotella vammaa ja vammaisuutta vaan 

ne nähdään rinnasteisina (Reinikainen 2007, 21). Tällöin myös sosiaalipoliittiset inter-

ventiot kohdistuvat yksilöön ja hänen suorituskykynsä parantamiseen (Vehmas 2004, 

43), vaikka ihmisen toiminnalliset rajoitukset johtuisivat yksilön ulkoisista olosuhteista 



 6

(Reinikainen 2007, 32). Yksilöön kohdistuviin toimenpiteisiin liittyvät muun muassa 

hoidollisuus, kontrolli, asenteellisuus ja ammattilaisten asiantuntijavalta (Oliver 1996, 

34). Toimenpiteiden tarpeellisuuden arviointi toteutetaan tarkastelemalla ihmisellä ole-

via ongelmia ja hänen vikojaan, minkä jälkeen ne pyritään poistamaan ensisijaisesti 

lääketieteen keinoin (Vehmas 2005, 59). Sosiaalisissa suhteissa näyttäytyviä ongelmia 

ei kuitenkaan voi poistaa tai parantaa lääketieteellisesti (Oliver 1996, 36). Vammaisilta 

henkilöiltä edellytetään yksilöllisen mallin mukaisissa interventioissa sitoutumista kun-

toutukseen sekä sopeutumista ja omien asenteiden muuttamista, jotta yksilöllinen sel-

viytyminen ja menestyminen mahdollistuisivat (Reinikainen 2007, 22). 

 

Sosiaalinen vammaiskäsitys kehittyi vastalauseena yksilölliselle mallille ja lääketieteel-

liselle määrittelylle, jotka olivat vallitsevia länsimaisia käsityksiä vammaisuudesta lähes 

kahden vuosisadan ajan (mt., 30). Sosiaalisen mallin juuret ovat vammaisten ihmisten 

poliittisessa aktivoitumisessa 1960- ja 1970-luvuilla sekä Yhdysvalloissa että Britanni-

assa (Vehmas 2005, 109–110). Sosiaalisen mallin pitkäjänteiseksi kehittäjäksi ja sen 

voimakkaimmaksi puolestapuhujaksi on kirjallisuudessa yleisesti nimetty brittiläinen 

Michael Oliver (ks. esim. Reinikainen 2007; Vehmas 2005; Suikkanen 1999). Marjo-

Riitta Reinikainen (2007) on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan vammaisuuden dis-

kursseja ja erityisesti vammaisdiskurssin sukupuolittuneita muotoja sekä vammaisia 

henkilöitä toiseuttavia ja sortavia diskursseja. Hän lähestyy vammaisuutta Michael Oli-

verin sosiaalisen mallin mukaisesti käyttäen siitä määritelmää vammaisuuden yhteis-

kunnallinen malli (mt., 12, 28), mutta minä käytän tässä tekstissäni käsitettä sosiaalinen 

malli, kuten useimmat aihetta käsitelleet ovat käyttäneet (esim. Suikkanen & Lindh 

2001; Vehmas 2005). 

 

Sosiaalisessa mallissa erotetaan vamma ja vammaisuus käsitteellisesti toisistaan, mutta 

ei kielletä elimellisen vamman olemassaoloa. Tällöin voidaan kiinnittää huomio vam-

maisen henkilön ulkopuolella oleviin haitallisiin sekä vammauttaviin tekijöihin, käytän-

töihin ja olosuhteisiin. (Reinikainen 2007, 19, 32.) Elimellinen vamma tarkoittaa lääke-

tieteellisesti määriteltyä vauriota, mutta vammaisuus tarkoittaa sosiaalista ilmiötä, joka 

sijoittuu yhteiskunnan ja yksilön väliseen vuorovaikutukseen (Vehmas 2005, 17). 

Vammaisuus siis määritellään sosiaalisen ja rakennetun ympäristön vammauttavana 

tuotteena eikä yksilön vikana, jolloin myös pyritään tekemään muutoksia ympäröivään 

yhteiskuntaan eikä parantamaan yksilön vammaa (Siebers 2008, 3). Toisaalta Oliverin 

(1996, 36–37) mukaan sosiaalisessa mallissa ei vastusteta vammojen ja sairauksien lää-
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ketieteellistä hoitoa, mutta interventioiden tulee kohdistua ensisijaisesti yhteiskunnalli-

siin ongelmiin eikä yksilöön. 

 

Ymmärrettäessä vammaisuus sosiaalisen mallin mukaisesti huomio kiinnitetään yhtei-

söllisiin tekijöihin (Vehmas 2005, 114–115) sekä ei-vammaisille suunnitellun ja heidän 

ehtojensa mukaan toimivan yhteiskunnan aiheuttamiin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin 

haittoihin ihmisille, joilla on jokin vamma (Reinikainen 2007, 30). Myös suomalaisessa 

yhteiskunnassa koulutus, työelämän järjestelyt, julkiset rakennukset ja liikennejärjes-

telmä on suunniteltu ei-vammaisten ihmisten lähtökohdista, jolloin ne rajoittavat vam-

maisten ihmisten osallistumista ja aiheuttavat institutionaalista syrjintää (vrt. Oliver 

1996, 33). Yksilöiden toimintaan syntyvät rajoitukset ja haitat muodostuvat myös siitä, 

miten yhteiskunta kohtelee ihmisiä, mutta vamma itsessään ei rajoita ihmisten toimimis-

ta tai osallistumista yhteiskuntaan (Reinikainen 2007, 30). Tällaisina yhteiskunnalliseen 

kohteluun liittyvinä tekijöinä voidaan pitää Michael Oliverin (1996, 32) mainitsemia 

riittämättömiä palveluja ja sitä, että vammaisten henkilöiden tarpeita ei oteta riittävän 

hyvin huomioon. Sosiaalisen mallin mukaisessa toiminnassa pyritäänkin vaikuttamaan 

yhteiskunnan rakenteisiin ja palvelujärjestelmiin niin, että ne muuttuisivat vammaisten 

henkilöiden kannalta toimivimmiksi (Vehmas 2005, 84). 

 

Sosiaalisen vammaiskäsityksen mukaan vammaisuus ei siis ole yksilön fyysinen tai 

henkinen vika vaan se saa merkityksensä tapaus- ja tilannekohtaisesti sekä kulttuu-

risidonnaisesti. Vammaisuus voidaan ymmärtää myös identiteettikysymyksenä, jolloin 

sitä ei nähdä biologisena ominaisuutena vaan sosiaalisena luokkana. (Reinikainen 2007, 

25; Siebers 2008, 4.) Oliver (1996, 34) tekee eron yksilöllisen ja sosiaalisen mallin vä-

lille myös identiteettiä tarkastellessaan. Hänen mukaansa yksilöllisessä mallissa identi-

teetti nähdään yksilöllisenä ja sosiaalisessa mallissa kollektiivisena. Tällöin vammai-

suus ei koske vain yksilöä vaan jotain tiettyä ryhmää, joka on joutunut sosiaalisen ja 

rakennetun ympäristönsä sortamaksi (Siebers 2008, 3). Painotettaessa vammaisten ih-

misten kollektiivista identiteettiä annetaan painoarvoa myös heidän kokemukselliselle 

asiantuntijuudelleen (Oliver 1996, 34). Sosiaalisessa vammaisuuden ymmärryksessä 

voidaan katsoa olevan kyse myös emansipaatiosta eli vapauttamisesta. Sosiaalisen mal-

lin mukaanhan yhteiskunnasta pitäisi poistaa rajoituksia, jotka estävät vammaisia henki-

löitä toimimasta tasavertaisesti yhteiskunnan jäsenenä. (Teittinen 2000, 26.) 
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Sosiaalista mallia on myös kritisoitu. Kritiikin mukaan mallissa unohdetaan vamma, 

ruumis tai henkilökohtaisuus, sivuutetaan sukupuoli ja mahdolliset etnisyyteen tai sek-

suaalisuuteen liittyvät kysymykset. Sosiaalisen mallin kritiikissä on otettu kantaa myös 

siihen, että siinä ei huomioida esimerkiksi kehitysvammaisia tai aivovammaisia, vaan se 

on kehitetty lähinnä fyysisesti vammaisten näkökulmasta. (Reinikainen 2007, 34, 40–

41.) Simo Vehmas (2005) määrittelee vammaisuutta sosiaalisen mallin mukaisesti. Hän 

kirjoittaa, että vammaisuus voidaan ymmärtää eri kulttuureissa eri tavoin ja se voi saada 

erilaisia merkityksiä sosiaalisissa suhteissa, mutta hän kyseenalaistaa vammaisuuden 

jäsentämisen pelkästään sosiaalisesti tuotettuna ilmiönä. Yhteiskuntaa on mahdotonta 

rakentaa tai muuttaa sellaiseksi, että se palvelisi täydellisesti kaikkia sen jäseniä, eikä 

kaikille yhteiskunnan jäsenille voida luoda samanlaisia toiminnallisia edellytyksiä. Hän 

näkee kuitenkin mahdollisena ja perusteltuna sen, että yhteiskuntaa ja sen rakenteita 

kehitetään tasa-arvoisemmaksi ja vammaisille henkilöille sopivammiksi. (Mt., 203–

208.) 

 

Viimeisten vuosien aikana on lisääntynyt keskustelu vammaisuudesta ihmisoikeudelli-

sena kysymyksenä. Keskustelun merkittävänä tuloksena on YK:n yleiskokouksen hy-

väksymä ja vuonna 2008 voimaantullut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 

yleissopimus (ks. esim. HE 166/2008, 10; YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 

oikeuksista ja sopimuksen vaillinainen pöytäkirja 2009). Yleissopimuksen aikaansaa-

minen ja sen ratifiointi useissa eri maissa (ks. United Nations Enable 2011) on myös 

pitänyt yllä keskustelua vammaisten henkilöiden oikeuksista. Hisayo Katsuin (2006, 88) 

mukaan ihmisoikeudellisessa lähestymistavassa vammaisuutta jäsennetään ihmisoike-

uksien loukkaamisena ja kyseenalaistetaan vammaisuuteen liittyvä epätasa-arvoisuus. 

 

Helena Ahponen (2009) lähestyy artikkelissaan vammaisuutta ihmisoikeudellisina ky-

symyksinä – oikeuksina työhön, kotiin, valintoihin, sukupuolisuuteen, naiseuteen, mie-

heyteen ja osallisuuteen. Hän puhuu Simo Vehmaan (2005, 153–214) tavoin ihmisen 

oikeudesta olemassaoloon, vammaisen oikeudesta syntymään ja synnyttämiseen (Ahpo-

nen 2009, 104–106), jolloin on myös kysymys vammaisuudesta ihmisoikeudellisena 

kysymyksenä. Ahponen (mt.) tarkastelee ihmisen perusoikeuksiin liittyviä sosiaalisen ja 

rakennetun ympäristön aiheuttamia haasteita vammaisille ihmisille. Sosiaalisessa vam-

maiskäsityksessä puhutaan sosiaalisen ja rakennetun ympäristön aiheuttamista haasteis-

ta sekä pyritään muuttamaan näitä rakenteita. Ihmisoikeudellisessa lähestymistavassa 

tavoitellaan myös rakenteiden muuttamista, mutta lähtökohtana on ensisijaisesti raken-
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taa kaikille tasa-arvoista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa sekä lisätä vastavuoroisuutta 

ja reiluutta. (Katsui 2006, 88, 93; Vehmas 2005, 193.) 

 

Olen kirjoittanut yksilöllistä ja sosiaalista mallia käsitellessäni sosiaalipoliittisen järjes-

telmän tekemistä interventioista eli vammaisille ihmisille järjestettävistä palveluista tai 

yhteiskuntaan kohdistuvasta muutostyöstä. Ajattelen palvelujen järjestämisen taustalla 

olevan lainsäädännön eli suomalaisessa yhteiskunnassa vammaispalvelulain 

(3.4.1987/380) ohjaavan myös sen toteuttajien ajattelua ja käsityksiä vammaisuudesta, 

minkä vuoksi näen tarpeellisena tarkastella vammaispalvelulakia vammaisuuskäsitysten 

näkökulmasta. Vammaispalvelulaissa ja sen taustalla olevassa hallituksen esityksessä 

(HE 166/2008) on nähtävissä kaikkien mallien mukaisia piirteitä. Alkuperäisen vuonna 

1987 voimaantulleen vammaispalvelulain valmistelussa oli mukana vammaisten vuoden 

1981 suomen komitea, jonka määrittelyssä vammaisuus nähdään yksilöllisen mallin 

mukaisena (Räty 2010, 16–17), kuten aiemmin tässä luvussani kirjoitin. Tämän voi nä-

kemykseni mukaan huomata siitä, miten vammaispalvelulaissa (3.4.1987/380, 2 §) mää-

ritellään vammainen henkilö. Määrittelyssä vammaisuus eli vaikeudet suoriutua tavan-

omaisista elämän toiminnoista sijoitetaan yksilöön. Haasteiden nähdään siis johtuvan 

vammasta tai sairaudesta, joka yksilöllä on. (Ks. mt.) Tällöin voidaan nähdä yksilöllisen 

mallin mukaisen ajattelun olevan yhä läsnä vammaispalvelulaissa ja sen myötä myös 

ohjaamassa palveluja järjestävien viranomaisten ajattelua. 

 

Sosiaalisen mallin mukainen ajattelu tulee myös esiin vammaispalvelulaissa (Vammais-

palvelulaki 3.4.1987/380, 1 §), koska sen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuu-

den aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kriittisesti ajateltuna tämän voi katsoa tarkoittavan 

myös yksilöllisten haittojen eli vammojen poistamista ja parantamista, mutta Tapio Rä-

dyn (2010, 34–35) mukaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestettäessä huo-

mioidaan myös elinympäristöön liittyvät kysymykset. Tällöin vammaisuus ymmärre-

tään ympäristön ja yksilön suhteessa syntyvänä tilana (mt., 15). Marjo-Riitta Reinikai-

nen (2007, 33) sanookin, että Pohjoismaissa on vakiintunut käsitys vammaisuudesta 

yksilön ja yhteiskunnan tai ympäristön välisenä suhteena. Tällöin suhteen osapuolet 

nähdään tasavahvoina ja tarkastelu ei kohdennu vain yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, 

rakenteisiin ja järjestelyihin, jotka vaikuttavat vammauttavasti joidenkin ihmisten elä-

mään. 
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Ihmisoikeudellinen vammaiskäsitys voimistui viimeisimmässä suuressa vammaispalve-

lulain uudistuksessa vuonna 2009, vaikka tavoite yhdenvertaisesta yhteiskunnan jäse-

nyydestä tuotiin esiin jo alkuperäisessä vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa (ks. 

Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380, 1 §; Vammaispalveluasetus 18.9.1987/759, 1 §). 

Uudistuksen taustalla olevassa hallituksen esityksessä (HE 166/2008) tuodaan voimak-

kaasti esiin vammaisuuteen liittyvät ihmisoikeudelliset ja perusoikeudelliset asiat. Suu-

rin uudistus oli palvelusuunnittelun vahvistaminen ja henkilökohtaisen avun muuttami-

nen subjektiiviseksi oikeudeksi. Palvelutarpeen selvittämisen ja palvelusuunnitelmien 

laatimisen tärkeyden korostamisella pyritään parantamaan vammaisten ihmisten asemaa 

ja oikeusturvaa sekä lisäämään yhdenvertaisuutta ja tasaamaan alueellisia eroja. Henki-

lökohtaisen avun tavoitteena on taas edistää vaikeavammaisten ihmisten perusoikeuksia, 

kuten yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta, liikkumisvapautta, henkilökohtaista 

vapautta ja turvallisuutta sekä yksityisyydensuojaa. (Mt., 12–18, 22; Vammaispalvelu-

laki 3.4.1987/380, 8 c §.) 

 

 

2.2 Sosiaalityön paikantamista 

 

Sosiaalityötä on pitkään pidetty osana sosiaalipolitiikkaa, jonka tavoitteena on ratkaista 

laajempia yhteiskuntaan liittyviä makrokysymyksiä. Sosiaalityö voidaankin nähdä mik-

rososiaalipolitiikkana, jossa keskitytään ihmisten arkielämään liittyvien ongelmien rat-

komiseen. Ratkottaessa ihmisten arkielämään liittyviä ongelmia pyritään käyttämään 

ensisijaisesti sosiaalipalveluja. Sosiaalityön keinoja käytetään vasta sen jälkeen, kun 

sosiaalipalvelut nähdään riittämättömiksi ongelmien ratkaisemisessa. (Kemppainen ym. 

1998 22–24.) Tarkasteltaessa sosiaalityötä osana sosiaalipolitiikkaa sitä lähestytään so-

siaaliturvapoliittisesta näkökulmasta. Samalla sosiaalityö saa myös juridisia ja hallinnol-

lisia piirteitä. (Sipilä 2011, 61.) Myös Aulikki Kananoja ym. (2007, 21–22) pohtivat 

sosiaalityön ja -politiikan välistä suhdetta. Sosiaalityö voidaan nähdä riippumattomana 

ammattina, jolloin sen osaaminen ja sisältö perustuvat yhteiskunnalliseen tehtävään se-

kä kykyyn tunnistaa, analysoida ja käsitellä sosiaalisia kysymyksiä ja tekijöitä. Tällöin 

lakisääteiset sosiaalipalvelut ja etuudet ovat sosiaalityön välineitä. Toisaalta taas sosiaa-

lityötä voidaan tarkastella sosiaalipoliittisen järjestelmän instrumenttina, jolloin sosiaa-

lityö toimii yhteiskunnan palvelujen ja etuuksien välittäjänä sekä toteuttajana. Silloin 

työssä korostuvat yhteiskunnan järjestelmien, lakisääteisten oikeuksien, palvelujen ja 

etuuksien tuntemus. 
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Sosiaalityön yhtenä tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja poistaminen 

yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Lisäksi tavoitteena on hyvinvointia edistävien 

olosuhteiden, yhteisöjen toimivuuden ja yksilöiden toimintakykyisyyden vahvistami-

nen. Sosiaalityö nähdään muutostyöksi, jolla tuetaan ihmisten selviytymistä. (Valtakun-

nallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET 2011; Kananoja ym. 2007, 194.) 

Stephen Rosen (2003, 198) mukaan yksittäisten ihmisten, perheiden ja yhteisöjen tuke-

misen lisäksi sosiaalityöllä on myös yhteiskunnallisia vaikuttamistehtäviä. Sosiaalityö 

saa näin kaksi ulottuvuutta, jotka edellyttävät erilaisia taitoja ja tietoja. 

 

Sosiaalityön interventiot voivat kohdistua yksilön ja hänen ympäristönsä väliseen suh-

teeseen, johon on syntynyt häiriö tai sen syntymiseen on olemassa uhka. Tällaisessa 

tilanteessa sosiaalityöllä pyritään tukemaan ihmisen toimijuutta ympäristössään. (Eskola 

1993, 11.) Myös International Federation of Social Workers IFSW (2011) tuo tämän 

elementin sosiaalityön määritelmään, kun se puhuu ihmisen ja hänen ympäristönsä vä-

listen vuorovaikutustilanteiden olemisesta sosiaalityön kohteena. Rose (2003, 198) mää-

rittelee sosiaalityön tehtäväksi kärsimystä aiheuttavien yhteiskunnallisten tekijöiden ja 

syrjäytymistä ylläpitävien kulttuuristen olosuhteiden poistamisen sekä niiden seurausten 

lievittämisen. Tällöin sosiaalityössä kiinnitetään huomiota sosiaalipolitiikkaan sekä py-

ritään vaikuttamaan poliittisiin ja taloudellisiin päätöksiin, jotka taas vaikuttavat ihmis-

ryhmien hyvinvointiin. Tämä kuten myös edellä mainitsemani Marjatta Eskolan (1993, 

11) ja International Federation of Social Workers IFSW:n (2011) näkemykset sosiaali-

työstä tukevat ajattelua vammaisuudesta sosiaalisesti tuotettuna ilmiönä. Pyrittäessä 

vaikuttamaan yhteiskunnallisiin tekijöihin sekä yksilön ja rakennetun tai sosiaalisen 

ympäristön välisessä suhteessa oleviin häiriötekijöihin lähestytään ajattelua rakenteelli-

sesta sosiaalityöstä, jonka tavoitteena on vaikuttaa ihmisiä sortaviin yhteiskunnallisiin 

rakenteisiin (esim. Mullaly 1997, 104) sekä sosiaalisessa että rakennetussa ympäristös-

sämme. 

 

Sosiaalityöntekijöiden kansainvälinen järjestö määrittelee sosiaalityön tavoitteeksi myös 

hyvinvoinnin lisäämisen yhteiskunnallista muutosta sekä ihmissuhdeongelmien ratkai-

sua, elämänhallintaa ja itsenäistymistä edistämällä. Sosiaalityön perustana nähdään ih-

misoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteet, jolloin tavoitteena 

on mahdollistaa kaikille ihmiselle itsensä toteuttaminen. (International Federation of 

Social Workers IFSW 2011.) Tämä sosiaalityön määrittely on lähellä ajattelua vammai-
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suudesta ihmisoikeudellisena kysymyksenä. Sosiaalityön ytimessä onkin pyrkimys tur-

vata ihmisille oikeudenmukainen elämä ja mahdollistaa heidän ihmisoikeuksiensa toteu-

tuminen (esim. Clark 2009, 43–45). Ihmisoikeuskysymysten ja asiakkaiden asioiden 

ajaminen voi tapahtua monenlaisilla yhteiskunnallisilla foorumeilla (Sipilä 2011, 67). 

Toisaalta sosiaalityön määrittelyssä voidaan kiinnittää huomio myös teoreettisen osaa-

misen ja koulutuksen merkitykseen, jolloin sosiaalityö nähdään yliopistokoulutuksen 

saaneen ammattihenkilön tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaa-

miseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin perustuvana toimintana (Valtakunnallinen 

sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET 2011). 

 

Sosiaalityön yksiselitteinen määritteleminen on vaikeaa johtuen sen hajanaisista ja toi-

sistaan paljonkin poikkeavista tehtävistä, kuten Jorma Sipilä (1989, 57) kirjoitti jo 1980-

luvun lopulla. Sen tehtävät ovat moninaisia ja osittain rajaamattomiakin, mutta se saa 

aina ominaispiirteensä tietyssä kontekstissa (mt., 63). Sosiaalityötä voidaan jäsentää 

myös erilaisina työmuotoina. Lena Dominelli (2002, 3) jakaa sosiaalityön terapeutti-

seen, ylläpitävään ja emansipatoriseen lähestymistapaan, kun taas Sipilä (1989, 213–

228) jakaa sen byrokratiatyöksi, palvelutyöksi ja psykososiaaliseksi työksi. Sipilän te-

kemä jaottelu sopii näkemykseni mukaan suomalaiseen kunnalliseen sosiaalityöhön, 

mutta katson palvelutyössä ja psykososiaalisessa työssä olevan mukana myös Dominel-

lin jaottelun mukaisia piirteitä. Byrokratiatyöstä voidaan käyttää Anita Sipilän (2011) 

tapaan myös käsitettä juridis-hallinnollinen työ. Tulen käyttämään tätä käsitettä myö-

hemmin tutkimustuloksia käsitellessäni, sillä näen sen sopivan luontevammin aiheen 

käsittelyyn aineistoni näkökulmasta. 

 

Jorma Sipilä (1989, 213) kirjoittaa byrokratiatyön tapahtuvan byrokratioissa, palvelu-

työn erilaisissa palvelupisteissä ja psykososiaalisen työn terapeuttisissa organisaatioissa. 

Kyösti Raunion (2004, 132) tavoin ajattelen, että tällaista yksioikoista jakoa ei voi tehdä 

vaan samassa toimintaympäristössä voi esiintyä useita toimintatapoja. Kun sosiaalityö 

on byrokratiatyötä, sitä määrittävät viraston normit eivätkä asiakkaiden tarpeet. Tällöin 

työaikaa käytetään paljon asiakirjojen kanssa työskentelyyn ja asiakastyö jää vähem-

mälle. (Sipilä 1989, 214.) Byrokratiatyössä sosiaalityöntekijä edustaa julkista auktori-

teettia ja päätöksentekoa suhteessa asiakkaisiin. Tässä toimintatavassa tehtävän asiakas-

työn keskeisenä tarkoituksena on selvittää asiakkuutta, asiakkaan ongelmia ja sopivia 

toimenpiteitä. Samaa tehdään käytäessä keskustelua asiakasta koskevista asiakirjoista. 

(Raunio 2004, 133.) Tosin tarkoin normitettukin työ muotoutuu toimijoidensa ja tilain-



 13

teiden mukaan erilaiseksi (Juhila & Pösö 2000, 172). Tarkasteltaessa ongelmia yksilön 

näkökulmasta ja mietittäessä niihin toimenpiteitä lähestytään vammaisuutta ensisijaises-

ti yksilöllisen mallin mukaisesti. Ongelmat pyritään tällöin sijoittamaan yksittäisen asi-

akkaan elämään eikä vammaisuutta käsitetä sosiaalisena ilmiönä tai ihmisoikeudellisena 

kysymyksenä. Tosin toimenpiteillä voidaan myös vaikuttaa yksilön ja ympäristön väli-

seen suhteeseen. 

 

Timo Toikko (2005, 213–215) sijoittaa toimenpiteisiin keskittymisen materiaaliseen 

sosiaalityöhön, jolle on tyypillistä myös ongelmien ja asiakkaiden luokittelu sekä kansa-

laisten sosiaalisiin oikeuksiin liittyvien kysymysten pohtiminen. Byrokraattisessa sosi-

aalityössä työntekijät joutuvat noudattamaan ylemmän tason antamia ohjeistuksia ja 

soveltamaan niitä asiakkaisiin. Systemaattisella ohjeistuksen noudattamisella voidaan 

myös pyrkiä asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun palveluja myönnettäessä, mitä voi-

daan pitää hyvänä tavoitteena kaikessa asiakastyössä. (Raunio 2004, 134.) Sosiaalityön-

tekijän tuleekin noudattaa palvelujen myöntämistä ohjaavaa lainsäädäntöä ja paikallises-

ti laadittuja ohjeistuksia. Anita Sipilä (2011, 68) näkee lain, sääntöjen ja ohjeiden hyvän 

tuntemuksen antavan sosiaalityöntekijälle mahdollisuuden keskittyä työhönsä. Hän kat-

soo niiden myös muodostavan kunnallisen sosiaalityön rungon. Suzy Braye ja Michael 

Preston-Shoot (2002, 62–66) pitävät kuitenkin sosiaalityön ja lainsäädännön suhdetta 

kompleksisena, sillä laki voi myös pitää yllä rakenteellista epätasa-arvoa ja valtaraken-

teita. Sosiaalityöntekijöiden tulisikin heidän näkemyksensä mukaan arvioida kriittisesti 

lakisääteisiä määräyksiä ja ajaa niihin muutoksia, jotta sosiaaliset oikeudet voisivat to-

teutua. Myös sosiaalityöntekijän ammattietiikka ja näkemys hyvästä sosiaalityöstä voi-

vat olla lain ja ohjeistusten kanssa ristiriidassa (Sipilä 2011, 69). 

 

Sosiaalityön voidaan ajatella olevan myös palvelutyötä. Jorma Sipilä (1989, 218–219) 

kuvaa palvelutyötä sosiaalityössä tapahtuvana neuvontana ja ohjauksena, joissa on ta-

voitteena etsiä sopivia palveluja asiakkaille. Palvelutyö eroaa byrokratiatyöstä siinä, että 

hallinnolliset säädökset ja organisaatio eivät määritä työn tekemisen tapaa. Myös voi-

massaoleva sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/710, 18 §) määrittelee sosiaalityön ohjaukse-

na, neuvontana ja sosiaalisten ongelmien selvittämisenä sekä muina tukitoimina, jotka 

ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yh-

teisöjen toimivuutta. Tässä lähestytään Lena Dominellin (2002, 4) jaottelun mukaista 

ylläpitävää lähestymistapaa, jossa sosiaalityöntekijän tärkein tehtävä on huolehtia siitä, 

että asiakkaat selviytyvät elämässään. Sosiaalityöntekijät suhtautuvat asiakkaisiinsa 
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neutraalisti, eikä työ pidä sisällään terapeuttista näkökulmaa. Sosiaalityön keinot ovat 

lähinnä resursseista ja mahdollisuuksista tiedottamista. Tämän lähestymistavan mukai-

sesti ajattelevat sosiaalityöntekijät pitävät yhteiskunnallista järjestystä pääsääntöisesti 

hyvänä, joten heidän näkemyksensä mukaan yhteiskuntaa ei tarvitse muuttaa. Toisaalta 

taas yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitäminen on tavoiteltavaa. (Dominelli 2002, 4.) 

Jos yhteiskunnan järjestystä pidetään lähtökohtaisesti hyvänä, niin silloin vammaisuutta 

ei pidetä sosiaalisen ja rakennetun ympäristön tuotteena vaan mieluumminkin yksilöön 

kiinnittyvänä ilmiönä. Palvelutyössä ei näkemykseni mukaan kuitenkaan lähestytä asi-

akkaan tilannetta ongelmakeskeisesti vaan hänen tarpeidensa näkökulmasta, jolloin asi-

akkaan vammaa ei pyritä poistamaan vaan löytämään yhdessä hänen kanssaan keinoja 

selviytyä kotona, lähiympäristössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa. 

 

Yksilökohtainen palveluohjaus voidaan katsoa yhdeksi palvelutyön muodoksi (Raunio 

2004, 137). Palveluohjaus-käsitteen taustalla ovat englanninkielinen käsite case mana-

gement ja yksilökohtaisen sosiaalityön menetelmä case work. Palveluohjauksen tarkoi-

tuksena on määritellä asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä löytää tarpeisiin sopi-

vat palvelut ja tuet. Sovitettaessa palveluita asiakkaan palvelutarpeisiin huomioidaan 

myös yhteiskunnan asettamat taloudelliset ja hallinnolliset puitteet. (Ala-Nikkola & 

Sipilä 1996, 16–17, 22.) Kun sosiaalityö on palvelutyötä, työskentelyn keskiössä ovat 

asiakkaiden tarpeet ja niitä vastaavien palvelujen etsiminen. Sauli Suominen ja Merja 

Tuominen (2007, 13) määrittelevät palveluohjauksen asiakkaan todellisena kohtaamise-

na ja hänen mahdollisimman itsenäisen elämänsä tukemisena. Tällainen ajattelu tuo 

näkemykseni mukaan palvelutyön keskiöön palvelujen sijaan asiakkaan ja työntekijän 

välisen vuorovaikutuksen. Tällöin palvelutyö lähestyy psykososiaalisen sosiaalityön 

mallia. 

 

Psykososiaalisessa sosiaalityössä kiinnitetään palvelu- ja byrokratiatyötä enemmän 

huomiota asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen vuo-

rovaikutukseen (Raunio 2004, 140). Psykososiaalisella työskentelytavalla voidaan Riitta 

Granfeltin (1993, 177) tapaan viitata sosiaali- ja terveysalan kaikkeen yksilöiden, per-

heiden tai ryhmien kanssa tehtävään työhön, jossa työn kohteena ovat niin sosiaaliset 

kuin psyykkisetkin kysymykset. Toisaalta psykososiaalinen työ voidaan nähdä sosiaali-

työn orientaationa, jolloin työssä korostuvat terapeuttisuus, työskentely syrjäytyneiden 

ihmisryhmien kanssa sekä tavoite tuoda sosiaalityöhön psykologisia ajattelutapoja. Psy-

kososiaalisen sosiaalityön tavoitteena on ihmisen psyykkinen selviytyminen sekä toi-
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minta- ja ajattelutapojen muuttuminen (Sipilä 1989, 224), joten se on lähellä Dominellin 

(2002, 3) esittelemää sosiaalityön terapeuttista lähestymistapaa. Siinä sosiaalityön ta-

voitteena on yksilössä tapahtuva muutos sekä asiakkaan parempi kyky käsitellä omaa 

tilannettaan. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on tukea asiakasta saavuttamaan parempi 

ymmärrys itsestään sekä suhteistaan muihin ihmisiin, erityisesti sukulaisiin ja ystäviin. 

Sosiaalityössä keskitytään ensisijaisesti yksilön psyykkiseen toimintakykyyn ja ajatus-

tapojen muutokseen keskustelun avulla. (Mt., 3.) 

 

Psykososiaalisen orientaation taustalla on palveluohjauksen tavoin case work eli yksilö-

kohtaisen sosiaalityön menetelmä, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti ihmisen elä-

män kaikki osa-alueet eli taloudelliset, sosiaaliset ja psyykkiset tekijät. Orientaation 

terapeuttinen ulottuvuus ei tarkoita, että sosiaalityö olisi terapiamuoto vaan terapeutti-

suus yhdistyy esimerkiksi resurssien jakamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin vaikuttami-

seen. (Granfelt 1993, 179, 222–223.) Psykososiaalisessa sosiaalityössä pyritään tunnis-

tamaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen psykososiaalisesta ympäristöstään riskejä, joita 

voitaisiin vähentää, poistaa ja välttää. Toisaalta sen tavoitteena on myös tunnistaa ym-

päristöstä tekijöitä, jotka tukevat asiakkaan sosiaalista hyvinvointia. (Howe 2009, 144–

145.) 

 

Psykososiaalinen työ voi olla ehkäisevää, jolloin se on luonteeltaan tiedonvälitystä ja 

valistusta, yksittäisen ihmisen tai perheen kokonaiselämäntilanteen kartoittamista sekä 

yksilöllisistä sosiaalisista oikeuksista ja palveluista tiedottamista. Psykososiaalisella 

korjaavalla työllä tavoitellaan muutosta asiakkaan ajattelu- ja toimintatavoissa sekä so-

siaalisissa suhteissa ja tilanteissa. (Granfelt 1993, 196–197.) Myös David Howe (2009) 

näkee sosiaalisten suhteiden sekä yksilöiden ja heidän ympäristönsä välisten suhteiden 

ymmärtämisen merkittävinä tekijöinä psykososiaalisessa sosiaalityössä, sillä ihminen 

kehittyy sosiaalisissa suhteissaan. Granfeltin (1993, 197) mukaan sosiaalityöntekijän ja 

asiakkaan välinen suhde on keskeistä muutoksen aikaansaamisessa, minkä vuoksi sekä 

asiakkaalta että työntekijältä edellytetään motivaatiota ja sitoutumista työskentelyyn. 

Psykososiaalinen sosiaalityö on kokonaisvaltaista asiakkaan kanssa tehtävää työtä, jossa 

keskitytään hänen psyykkiseen ja sosiaaliseen tilanteeseensa sekä pyritään tukemaan 

hänen toimijuuttaan. 

 

Näkemykseni mukaan vammaisuus voidaan ymmärtää psykososiaalisessa orientaatiossa 

yksilöllisen mallin mukaisesti, jos muutos pyritään saamaan aikaan yksilö henkilökoh-
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taisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. Kun muutosta tavoitellaan yksilön ja ympäristön 

välisessä suhteessa, lähestytään vammaisuutta taas sosiaalisen mallin mukaisesti. Näen 

psykososiaalisen sosiaalityön keskeiseksi tavoitteeksi muutoksen. Jos muutosta lähesty-

tään Lena Dominellin (2002, 4) sosiaalityön jäsennyksessä olevan emansipatorisen lä-

hestymistavan mukaisesti, kaikkea toimintaa ohjaa ajatus sosiaalisesta oikeudenmukai-

suudesta. Muutoksia pyritään saamaan aikaiseksi sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. 

Tällöin vammaisuus nähdään sosiaalisesti muotoutuvana ilmiönä. Emansipatorisen lä-

hestymistavan mukaisessa sosiaalityössä tavoitteena on lisätä asiakkaiden toimimisen, 

osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia voimaannuttamisen ja valtaistamisen 

avulla. Tällaisella toiminnalla tavoitellaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutu-

mista heidän kohdallaan. (Mt., 4.) Tarkasteltaessa oikeudenmukaisuus- ja tasa-

arvokysymyksiä vammaisuutta lähestytään ihmisoikeuskysymyksenä. 

 

 

2.3 Muuttuva ja monimuotoinen sosiaalityön asiantuntijuus 

 

Sosiaalityössä on perinteisesti korostettu professionaalista asemaa, joka Jorma Sipilän 

(1989, 221) mukaan sopisi vain sosiaalityön toimintamuodoista palvelutyöhön ja psy-

kososiaaliseen työhön. Hän perustelee tämän niin, että byrokratiatyössä professionaali-

suutta tarvitaan vain johtotason työntekijöiltä, sillä alemman tason työntekijät toteutta-

vat vain ylhäältä päin tulevia ohjeistuksia. Professionaalisen aseman on ajateltu perus-

tuvan vahvaan tieteelliseen asiantuntemukseen, tutkimustietoon ja menetelmällisyyteen 

(Karvinen-Niinikoski 2005, 78), joita näkemykseni mukaan tarvitaan myös byrokratia-

työssä esimerkiksi selvitettäessä asiakkuutta, asiakkaan ongelmia ja sopivia toimenpitei-

tä (Raunio 2004, 133). 

 

Nykyisin tavoitellaan professioaseman sijasta asiantuntijan asemaa ja toimintavalmiuk-

sia. Tiedontuottamisen sekä kriittisen ja avoimen asiantuntijuuden ulottuvuudet ovat 

keskeisessä asemassa suhteessa tieteellisen tiedon monopoliin. Tämä on seurausta siitä, 

että tieto ymmärretään kontekstuaalisena ja sosiaalisesti rakentuvana sekä yhteiskunnal-

lisiin muutoksiin kiinnittyvänä. Sosiaalityön asiantuntijuus on muuttunut perinteisestä 

suljetusta ja hierarkkisesta kohti neuvottelevaa ja avointa asiantuntijuutta. (Karvinen-

Niinikoski 2005, 78–79.) Asiantuntijuuden muutokseen ovat vaikuttaneet 1990-luvun 

taloudellisen laman seurauksesta tapahtunut hyvinvointivaltion uudelleenarviointi ja 

sosiaalityön oman tieteenalan kehittyminen. Jälkimmäisen vaikutuksesta ovat korostu-
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neet sosiaalityön ammatillisten valmiuksien ja työotteiden nouseminen kiinnostuksen 

kohteeksi. Asiantuntijuuden muutoksen keskeisimmät piirteet ovat olleet asiakaskeskei-

syyden ja sosiaalityöntekijöiden ammattietiikan henkilökohtaistumisen korostuminen. 

(Vuorikoski 1999, 191.) Myös Anna Metteri (2003, 22) sanoo yhteiskunnallisen mur-

roksen sekä jatkuvan muutokseen ja siihen liittyvien epävarmuuksien vaikuttaneen asi-

antuntijuuden muutosprosessiin. Puhuttaessa sosiaalityön asiantuntijuuden muutoksesta 

tuodaan useimmiten esiin myös yhteistoiminnallisuus, innovatiivisuus, luova asiantunti-

juus sekä oppimisen mallien ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen kehittäminen (Karvi-

nen-Niinikoski 2005, 85). 

 

Muuttuvaa sosiaalityön asiantuntijuutta voidaan tarkastella siirtymisenä suljetusta 

avoimeen asiantuntijuuteen sekä myös tiedontuotannon muutoksena. Muutos voidaan 

nähdä kuviossa 1 esitetyssä nelikentässä. Siitä voidaan havaita, miten tiedon muotoutu-

misen tavat muuttuvat siirryttäessä perinteisessä ja kehittyvässä tiedontuottamisessa 

suljetusta avoimeen asiantuntijuuteen. 

 

Suljettu asiantuntijuus 

Perinteinen 

 
Professionaalisuus, 
empiristinen tieto, 
annettu kokemuksel-
linen tieto, teknisra-
tionaalisuus 
 

 
Tieto- ja näyttöperus-
taisuus, evidenced-
based practice, post-
positivistinen suhde 
käytäntöön 
 Kehittyvä 

tiedontuotanto  
Kriittinen professio-
naalisuus, tieteellinen 
asiantuntijuus, aka-
teeminen tutkimuspe-
rinne 

 
Toimintayhteyksissään 
rakentuva, muutos-
suuntautunut asiantun-
tijuus sekä uutta luova, 
orientoiva ja kump-
panuutta rakentava 
tiedontuotanto 
 

tiedontuotanto 

Avoin asiantuntijuus 
 

Kuvio 1. Sosiaalityön asiantuntijuuden nelikenttä (Karvinen-Niinikoski 2005, 80). 
 

Risto Eräsaari (2002, 30) katsoo suljetun asiantuntijuuden perustuvan tieteellisen tiedon 

totuuteen, professionaalisen ammatin pätevyyteen ja vakaaseen instituutioon. Tämä on 

osa perinteistä tiedontuotantoa, josta on siirrytty kohti kehittyvää tiedontuotantoa sekä 

tieto- ja näyttöperusteista toimintatapaa. Myös jälkimmäinen edustaa suljettua asiantun-

tijuutta sekä toteuttaa samalla ensisijaisesti hallinnon tavoitteita. (Karvinen-Niinikoski 
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2005, 81.) Asiantuntijuuden jäsentäminen tietona ja tietämisenä kuvastaa näkemystä 

modernista professiosta, jossa työntekijä perustaa osaamisensa tiettyyn, useimmiten 

tutkimusperustaiseen asiantuntijatietoon. Tällöin asiantuntijuus voidaan nähdä vertikaa-

lisena, jolloin siihen liittyy vahva tietäjän rooli sekä tietoon perustuvat toista ihmistä 

koskevat arvioinnit ja ratkaisut. Asiantuntijuuden voidaan ajatella rakentuvan hierarkki-

sesti ylhäältä alaspäin eli sosiaalityöntekijä on tietäjän roolissaan asiakkaan yläpuolella, 

eikä työntekijän ja asiakkaan välisellä vuorovaikutuksella ole kovin suurta merkitystä. 

Asetelmaa eivät rakenna välttämättä pelkästään sosiaalityöntekijät, vaan sitä voivat teh-

dä myös asiakkaat odottaessaan työntekijöiden vastausta ja ratkaisua ongelmiinsa. 

(Launis 1997, 122; Juhila 2006, 84–88; Filppa 2002, 29; Mönkkönen 1996, 55–56.) 

Tieto ei itsessään tuota tällaista asetelmaa, vaan sen muotoutumiseen vaikuttavat niin 

sosiaalityöntekijän kuin asiakkaankin asenteet. Sosiaalityön asiakkaat voivat myös odot-

taa sosiaalityöntekijältä vahvaa tietäjän roolia, ja heillä on myös oikeus erityistietoon 

perustuvaan palveluun. 

 

Risto Eräsaari (2002, 31–33) määrittelee suljetun asiantuntijuuden vastakohdaksi avoi-

men asiantuntijuuden. Avoimessa asiantuntijuudessa tarvitaan myös tietoa, kuten edellä 

oleva kuviokin kertoo. Tiedon luonne on kuitenkin erilainen kuin suljetussa asiantunti-

juudessa. Neuvotteluihin perustuva tiedontuotanto on osa sosiaalityön muutosta globali-

soituvassa sekä eriytyvässä ja yksilöllistyvässä epävarmuuksien maailmassa (Karvinen-

Niinikoski 2005, 81). Jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vuoksi erilaisiin tilan-

teisiin sopivaa tietoa onkin kyettävä arvioimaan ja etsimään vuorovaikutteisesti toisten 

toimijoiden kanssa (Pohjola 2007, 10–11). Myös Päivi Peltomäki ym. (2002, 88–89) 

näkevät avoimen asiantuntijuuden piirteiksi muun muassa ammattikuntien välisten rajo-

jen ylitykset ja madaltumiset, verkostoitumisen ja yhteistyön sekä tilannekohtaisesti 

neuvoteltavat ongelmat ja ratkaisut. 

 

Asiantuntijuutta voidaan siis jäsentää tietona, mutta myös taitoina. Ulla-Maija Ranta-

laiho (2005) tarkastelee sosiaalityön osaamista sisällöllisenä ja henkilökohtaisena osaa-

misena, mutta osaamisalueet voidaan jakaa myös tiedolliseksi ja taidolliseksi osaami-

seksi (Kemppainen 2006, 258–259). Käsittelen asiantuntijuutta seuraavaksi tiedollisena 

ja taidollisena. Tiedollista asiantuntijuutta jäsennän Julie Drury-Hudsonin (1999, 149) 

jaottelun näkökulmasta ja taidollisen asiantuntijuuden kulmakivinä toimivat Ranta-

laihon (2005) jaottelusta vuorovaikutus-, arvo- ja metodinen osaaminen. Taidollisen 

asiantuntijuuden osa-alueeksi voidaan katsoa myös muutososaaminen (Kemppainen 
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2006, 259). Näistä painotan kumppanuudessa muotoutuvaa asiantuntijuutta, joka perus-

tuu sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tai toisen ammattilaisen väliseen vuorovaikutuk-

seen. Painotustani perustelen sillä, että neuvotteluun perustuva asiantuntijuus on osa 

avointa asiantuntijuutta ja kehittyvää tiedontuotantoa, jotka olen edellä kuvannut sosiaa-

lityön asiantuntijuuden nykyisiksi painopisteiksi. 

 

Julie Drury-Hudson (1999, 149) jakaa ammatillisessa toiminnassa tarvittavan tiedon 

viiteen lajiin: teoreettinen, empiirinen, persoonallinen ja proseduraalinen (procedural) 

tieto sekä käytännön viisaus. Teoreettinen ja empiirinen tieto ovat osa formaalia tietoa, 

joka on eksplisiittistä eli sitä voidaan ilmaista sanallisesti. Teoreettisen tiedon muodos-

tavat käsitteet, mallit ja viitekehykset. (mt. 149; Tynjälä 2004, 176.) Päivi Tynjälän 

(2004, 176) mukaan teoreettinen tieto koostuu faktuaalisesta ja käsitteellisestä tiedosta. 

Faktuaalisella tiedolla tarkoitetaan alan perustietoa, kun taas käsitteellisellä tiedolla ku-

vataan erilaisia teorioita ja käsitteellisiä malleja. Drury-Hudson (1999, 149) näkee em-

piirisen tiedon olevan tutkimuksen avulla tuotettua. Sekä teoreettisen että empiirisen 

tiedon tavoitteena on kuvata, selittää ja ennustaa ilmiöitä, maailmaa sekä tulevia tapah-

tumia. Teoreettisen tai formaalin tiedon perusteelta rakentuvassa asiantuntijuudessa 

korostetaan tiedonkäsittelyprosessia sekä painotetaan täsmällisen tietoperustan ja sen 

pohjalta rakentuvien mallien merkitystä (Launis 1997, 122). 

 

Kokemuksellinen tieto on yleistettävissä olevaa käytännön viisautta ja persoonallista 

tietoa. Ensiksi mainittu saavutetaan työskentelemällä useiden samankaltaisten asiakas-

tapausten kanssa. Se perustuu työntekijöiden yhteiseen kokemukseen, mutta persoonal-

linen tieto on kiinnittynyt vahvasti yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen ymmärryk-

seen. Sen ottaminen tietoisen tarkastelun kohteeksi tai muuttaminen formaaliksi tiedoksi 

on hankalaa, joten sitä voidaan kutsua hiljaiseksi tiedoksi tai intuitiiviseksi tiedoksi. 

(Drury-Hudson 1999, 149.) Tynjälä (2004, 176–177) käyttää kokemuksellisesta tiedosta 

käsitettä proseduraalinen tieto. Hänen näkemyksensä mukaan se on tietoa siitä, miten 

jokin asia tehdään (know-how). Tämä tiedonlaji on hänenkin mukaansa osittain automa-

tisoitunutta ja luonteeltaan hiljaista eli implisiittistä tietoa. 

 

Sosiaalityössä työntekijät kohtaavat usein asiakkaiden monimutkaisia elämäntilanteita, 

joiden käsittelyssä korostuvat aiemmat kokemukset. Mitä enemmän sosiaalityöntekijällä 

on kokemusta erilaisista tilanteista, sitä paremmin hän voi auttaa monimutkaisessa tilan-

teessa olevia asiakkaita. Kokemuksellisesta tiedosta voidaan käyttää myös termiä prak-
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tinen tietämys. Tähän tiedon muotoon liittyy käytännön ongelmanratkaisuprosesseissa 

saavutettu tieto, joka on kokemuspohjaista, toiminnallista, henkilökohtaista, toimin-

taympäristöön suhteutuvaa ja tilannesidonnaista, informaalista sekä tuntumatiedon kal-

taista. Tällaista tiedon muotoa tarvitaan erityisesti monimutkaisissa asiakastilanteissa. 

Kokemuksellinen tieto voidaan liittää myös asiantuntijuuden oppimis- ja kehittymispro-

sessiin. Metakognitiivisiin prosesseihin liittyvä itsesäätelytieto taas on asiantuntijan 

kykyä ohjata ja säädellä omaa toimintaansa sekä ajatteluaan. Tätä tiedonlajia tarvitaan 

kohdattaessa uudenlaisia ongelmia, jolloin toiminnan reflektoiminen on tärkeää. (Etelä-

pelto 1997, 98; Tynjälä 2004, 176–177; Launis 1997, 122.) Drury-Hudsonin (1999, 

149) tiedon lajien luokittelussa proseduraalisella tiedolla tarkoitetaan tietoa sosiaalityön 

organisatorisesta, lakisääteisestä ja toiminnallisesta ympäristöstä toisin kuin Tynjälän 

(2004) tiedon jäsennyksessä. Tämä tieto pitää sisällään ymmärryksen sosiaalityön taus-

talla olevasta lainsäädännöstä ja sosiaalityön poliittisesta toimintaympäristöstä (Drury-

Hudson 1999, 149). Tällainen tieto on perusolemukseltaan yleistä, mutta sitoutuu sosi-

aalityön paikalliseen kontekstiin erilaisissa tulkinnoissa. 

 

Tiedollisen asiantuntijuuden lisäksi sosiaalityössä tarvitaan taidollista asiantuntijuutta 

eli ihmisten kanssa toimimisen taitoja. Arvoja pidetään merkittävimpinä sosiaalityön 

sisältöä määrittävinä ja ammatilliseen käytäntöön vaikuttavina tekijöinä (Raunio 2004, 

71). Sosiaalityössä on tärkeää kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta ja koskemattomuut-

ta, hänen valinnan mahdollisuuksiaan ja oikeuksiaan sekä tuoda esiin velvollisuudet ja 

vapaudet. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijältä odotetaan taitoa työskennellä oikeuden-

mukaisesti ja huomioiden kansainväliset sopimukset ihmisoikeuksista sekä myös lain-

säädännölliset normit. (Rantalaiho 2005, 2–3.) Tällöin on kyse arvo-osaamisesta, joka 

voidaan käsitteellistää myös normatiiviseksi tiedoksi, joka pitää arvojen lisäksi sisällään 

etiikan (Raunio 2004, 103). 

 

Metodisella osaamisella tarkoitetaan sosiaalityön keskeisten työorientaatioiden ja -

menetelmien tuntemusta sekä käytäntöön soveltamistaitoja (Rantalaiho 2005, 3). Muu-

tososaaminen taas kiinnittyy vahvasti sosiaalityön tavoitteeseen saada aikaan muutosta 

yksilön, perheen tai yhteisön elämäntilanteessa. Tässä osaamisessa edellytetään sosiaali-

työn metodien hallintaa sekä ratkaisujen etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaali-

työn sisällöllisen osaamisen lisäksi sosiaalityöntekijöillä on myös henkilökohtaista 

osaamista, joka liittyy muun muassa oman osaamisen ja oppimisen arviointiin, muutos- 
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ja kehittämisvalmiuksiin, työhön liittyvän kiinnostuksen ylläpitämiseen sekä oman am-

matillisuuden käyttämiseen työssä. (Kemppainen 2006, 259; Kanaoja ym. 2007, 196.) 

 

Sosiaalityö on moneen suuntaan tapahtuvaa vuorovaikutustyötä, joka edellyttää taitoja 

ylläpitää kommunikaatiota sekä ratkoa vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia. Sosi-

aalityöntekijä joutuu työssään rakentamaan, purkamaan ja tulkitsemaan monenlaisia 

suhteita. Tämän vuoksi vuorovaikutusosaaminen on yksi keskeisiä sosiaalityön osaa-

misalueita. (Rantalaiho 2005, 2.) Kirsti Launis (1997, 124) näkee myös asiantuntijuuden 

kehittyvän vuorovaikutuksessa. Uudet innovaatiot ja ratkaisut työssä eivät synny yksit-

täisen asiantuntijan viisauden tuloksena vaan verkostoissa ja yhteistyössä tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa. Tällöin sosiaalityön asiantuntijuus liittyy ensisijaisesti ammattikäy-

täntöön ja asiakastyöhön, jossa arvostetaan kumppanuutta, asiakkaan osallisuutta ja 

vuorovaikutussuhteen dialogisuutta (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salonen 2007, 

77). Kirsi Juhila (2006, 147–148) määrittelee kumppanuuden asiakkaan ja sosiaalityön-

tekijän tasavertaisena oikeutena saada äänensä kuuluviin ja lähtökohtansa huomioonote-

tuksi. Kumppanuuden kumpikin osapuoli tuo kohtaamisiin ja tilanteiden työstämiseen 

omat tietonsa ja kokemuksensa. Kun erilaisissa verkostoissa tapahtuva vuorovaikutus 

perustuu tasavertaisuuteen, lähestytään näkemystä horisontaalisesta asiantuntijuudesta. 

 

Horisontaalisuudella tarkoitetaan kumppanuuteen perustuvaa asiantuntijuutta. Siinä 

korostuu vastavuoroinen dialogisuus, jossa työntekijä ja asiakas pyrkivät asettumaan 

samalle tasolle sekä kuuntelemaan toinen toisiaan. Tällöin kummankaan osapuolen asi-

antuntijuus ei ylitä toisen asiantuntijuutta. Sosiaalityöntekijällä on tarvittavaa tietoa il-

miön taustalla olevasta teoriasta ja ymmärryksestä sekä asiakkaalla tietoa omasta elä-

mäntilanteestaan. Asiantuntijuutta, yhteistä todellisuutta ja ratkaisua käsiteltävään asi-

aan rakennetaan yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös sosiaalityön yhteistyökumppanei-

den kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. (Juhila 2006, 137–140; Särkelä 2001, 27–

28.) Vuorovaikutukselliseen kumppanuuteen ja osallisuuteen perustuva sosiaalityönteki-

jän ja asiakkaan yhteisesti rakennettu todellisuus sekä jaettu ymmärrys liittyvät postmo-

derniin näkemykseen sosiaalityöstä (Parton 2002, 242). 

 

Horisontaalinen asiantuntijuus voidaan rinnastaa myös ositettuun ja jaettuun asiantunti-

juuteen, jolloin se on yhdistelmä usean henkilön ja ympäristön hallitsemasta osaamises-

ta. Tällöin yksilön ei itse tarvitse hallita täysin tiedon kokonaisuutta vaan hän toimii 

muiden osaamisen täydentäjänä. (Lehtinen & Palonen 1997, 116–117.) Asta Niskalan 
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(2008, 165) väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

yhteistoiminnallinen neuvottelusuhde voidaan nähdä sosiaalityön prosessin runkona. 

Tämä vahvistaa näkemystä neuvottelun ja kumppanuuden tärkeydestä sosiaalityöstä. 

 

Vuorovaikutuksellisuus ja yhteisesti rakennettu ymmärrys sosiaalityön asiakkaan kanssa 

ovat myös osa reflektiivistä asiantuntijuutta, jossa asiakas voi omalla tiedollaan muuttaa 

asiantuntijatyötä sekä samalla tuottaa työstä uutta ymmärrystä ja teoriaa (Peltomäki ym. 

2002, 81). Toisin sanoen sosiaalityöntekijä ei voi jäsentää asiakkaansa todellisuutta vain 

lukemalla asiakkaasta kertovia dokumentoituja tietoja, vaan todellisuutta rakennetaan 

kasvokkaisissa tapaamisissa tapahtuvissa yhteisissä keskusteluissa. Reflektiivisessä asi-

antuntijuudessa on keskeistä, että ammattilainen on tietoinen omaa toimintaansa ohjaa-

vista tekijöistä ja arvioi niitä kriittisesti kehittäessään toimintaansa (Karvinen 1996, 45; 

Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salonen 2007, 77). Siihen liittyy myös sosiaalityön 

oikeutuksen etsiminen sosiaalityön kohderyhmän luottamuksesta ja toiminnan sisällöstä 

sekä kyky kriittiseen ajatteluun ja itsearviointiin (Matthies 1993, 102, 125). 
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3 Tutkimukseni toteuttaminen 

 

3.1 Tutkimukseni tarkoitus ja tehtävä 

 

Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella sosiaalityöntekijöiden käsityksiä sosiaalityön 

asiantuntijuudesta vammaissosiaalityössä. Vammaissosiaalityöllä tarkoitan kunnallista 

vammaispalvelun sosiaalityötä, missä asiakkaina on erilaisia vammaisia henkilöitä eikä 

vain tietyn vammaisryhmän edustajia. Käsittelen aihetta sosiaalityöntekijöiden näkö-

kulmasta, jolloin he toimivat asiantuntijuuden määrittelijöinä sekä merkitysten antajina. 

Kunnallinen vammaissosiaalityö näyttäytyy usein päätöksentekotyönä ja palvelujen 

järjestämisenä vammaisille tai vaikeavammaisille henkilöille. Sosiaalityöntekijät tarvit-

sevatkin lainsäädännöllistä asiantuntijuutta päättäessään vammaispalvelulain mukaisista 

palveluista. Tutkielmani tavoitteena on kuitenkin tehdä näkyväksi sosiaalityön asiantun-

tijuuden eri puolia vammaissosiaalityössä. Samalla pyrin murentamaan stereotyyppisiä 

käsityksiä vammaissosiaalityön asiantuntijuudesta sekä antamaan tilaa toisenlaiselle 

jäsennykselle ja tiedolle (Törrönen 2006, 16–20). 

 

Tutkielmani aiheen valintaan vaikuttivat ensisijaisesti omat työkokemukseni vammais-

sosiaalityöstä ennen sosiaalityön opintojeni aloittamista. Aiheeseen perehtyessäni ha-

vaitsin, että vammaissosiaalityöstä oli tehty suomalaista tutkimusta vähän. Yleisesti 

sosiaalityön asiantuntijuudesta on kirjoitettu jo usean vuoden ajan sekä teemaan paikan-

tuvia tutkimuksia on tehty viimeisten vuosien aikana jonkin verran (mm. Kostiainen 

2009; Sipilä 2011; Vaininen 2011). Stina Sjöblom (2007) on harvoja suoranaisesti 

vammaissosiaalityötä tutkineita. Hän on tarkastellut ruotsinkielisessä lisensiaatintutki-

muksessaan vammaispalvelujen sosiaalityön mahdollisuuksia ja rajoja. Tämä aiemman 

tutkimuksen vähyys antoi minulle mahdollisuuden toteuttaa yhtä tieteen eettistä arvoa 

eli uuden tiedon tuottamista (Kuula 2006, 25). Näen myös tutkielmani tuottamalle tie-

dolle yhteiskunnallisen paikan ja tilauksen (Hurtig & Laitinen 2003, 89) jo aiemman 

tutkimuksen vähäisyydenkin vuoksi. 

 

Tutkittaessa erilaisia ilmiöitä ne pyritään sijoittamaan yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä 

(Eskola & Suoranta 1998, 18) ja kontekstiin, jossa ilmiö saa merkityksensä. Samalla 

konteksti antaa ilmiön tulkinnalle suunnan (Sund 2006, 41). Olen kuvannut tutkimus-

asetelmaani kuviossa kaksi. Pro gradu -tutkielmani kontekstina on kunnallinen vam-

maissosiaalityö, jonka olen sijoittanut tutkimusasetelmakuviossani alimmaiseen ympy-
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rään. Sosiaalityön asiantuntijuus sijoittuu ilmiönä tähän ja saa merkityksensä siinä, mut-

ta sen muotoutumiseen vaikuttavat myös sosiaalityöntekijöiden koulutus ja aiemmat 

työkokemukset. Tämän vuoksi sosiaalityön asiantuntijuus on tutkimusasetelmakuviossa 

vain osittain vammaissosiaalityön päällä. Tutkielmassani keskeisen roolin saavat sosiaa-

lityöntekijät, jotka jäsentävät asiantuntijuuttaan vammaissosiaalityön kontekstissa. Tut-

kielmani tärkeimpinä osallisina sosiaalityöntekijät ovat tutkimusasetelmassani päällim-

mäisenä ympyränä. 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimusasetelma. 
 

Sosiaalityöntekijät jäsentävät sekä vammaissosiaalityötä että sosiaalityön asiantuntijuut-

ta koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus 

on kehittynyt koulutuksen ja työuran aikana, mutta se painottuu eri tavalla tutkielmani 

kontekstissa kuin muussa sosiaalityössä. Edellä oleva kuvio kertoo ilmiön ja kontekstin 

välisestä tiiviistä suhteesta, kuten myös tutkielmani tiedontuottajina toimineiden sosiaa-

lityöntekijöiden merkittävästä roolista sekä vammaissosiaalityön että sosiaalityön asian-

tuntijuuden sanoittajina. 

 

Jotta voisin sijoittaa sosiaalityön asiantuntijuuden tutkittavana ilmiönä vammaissosiaali-

työhön, on minun aluksi rakennettava kuvaa vammaissosiaalityöstä. Siitä on kirjoitettu 

aiemmissa tutkimuksissa vähän, minkä vuoksi näin tarpeellisena jäsentää myös sitä so-

siaalityöntekijöiden haastatteluista saamani aineiston perusteella. Ensisijaisena tutkiel-
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mani tavoitteena on tarkastella sosiaalityön asiantuntijuutta vammaissosiaalityössä, 

mutta ilman kontekstin jäsentämistä en pysty tähän tavoitteeseen vastaamaan. Tämän 

vuoksi muotoilin tutkimustehtäväni kahdeksi kysymykseksi ja asetin ne seuraavaan jär-

jestykseen: 

 

1. Miten sosiaalityöntekijät jäsentävät vammaissosiaalityötä? 

2. Millaisia käsityksiä sosiaalityöntekijöillä on vammaissosiaalityön asiantuntijuu-

desta? 

 

 

3.2 Fenomenografia metodologisena lähestymistapana 

 

Yhteiskuntatutkimus voidaan Juha T. Hakalan (2007, 13) mukaan nähdä kaksijakoisena 

eli jaettuna kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen, vaikka ero onkin usein 

näennäinen (mt., 18; Töttö 2000, 25–27). Toteutin pro gradu -tutkielmani kvalitatiivisen 

eli laadullisen tutkimusotteen mukaisesti tavoitellen vammaissosiaalityön asiantuntijuu-

den paikallista ja ajallista ulottuvuutta (ks. Hakala 2007, 20). Laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkittavan ilmiön ominaispiirteitä lähestytään niiden alkuperäisessä muodossaan 

huomioiden myös aineiston keruutilanteen olosuhteet (Räsänen 2005, 90). David Sil-

vermanin (2006, 43) mukaan laadullinen tutkimus antaakin tutkijalle mahdollisuuden 

kuvata ilmiötä tietyssä kontekstissa. Pekka Räsänen (2005, 87) sanoo, että laadullisella 

tutkimuksella ei voida välttämättä luoda tilastollisesti yleistettäviä totuuksia. Ilmiötasol-

la tulosten yleistäminen on kuitenkin mahdollista. Pyrin kirjoittamaan ilmiöstä yleistet-

tävällä tasolla, mutta aineistoni rajallisuudesta johtuen vammaissosiaalityö ja sen asian-

tuntijuus voisivat saada myös erilaisia ulottuvuuksia eri tutkijan tai eri aineiston myötä. 

Tutkielmani tieto muotoutuikin paikallisesti sekä sosiaalityöntekijöiden käsityksiin pe-

rustuvana (Gould 1999, 69–70). Tieto rakentui suhteessa aikaan, paikkaan sekä erilai-

siin olosuhteisiin sekä toimintasuhteisiin (Karvinen 2000, 11). Sosiaalityöntekijät tuot-

tivat tietoa sen hetkisestä tilanteestaan käsin eli tilannesidonnaisesti (ks. esim. Hänninen 

2006, 320–321). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan tutkimustilanteiden subjektiivista rakentumista 

ja tutkijan olemista osana tutkimuskohdetta (Räsänen 2005, 87). Myös tutkimuseettises-

ti on tärkeää, että tutkija on tietoinen omista sitoumuksistaan aihetta kohtaan (Hurtig & 

Laitinen 2003, 89). Tutkija onkin aina kytkeytynyt tutkimukseensa, eikä hän ole kos-
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kaan neutraali tai ulkopuolinen (Pohjola 2003, 61; Arnkil 2005, 174). Tutkielmani aihe 

ja ilmiö olivat minulle tuttuja johtuen aiemmasta työkokemuksestani, mutta aihe ei ollut 

minun henkilökohtaisen elämäni näkökulmasta liian läheinen. Olin tutkielmaani osallis-

tuneiden sosiaalityöntekijöiden tapaan tutkielmani subjekti, sillä olin valinnut aiheen ja 

tehnyt tutkielmani etenemisen kannalta keskeiset muut valinnat, joiden tekemiseen An-

neli Pohjola (2003, 61) näkee myös eettisten kysymysten pohdinnan erityisesti kiinnit-

tyvän. Samalla olin sitoutunut omiin käsityksiini vammaissosiaalityöstä (Hurtig & Lai-

tinen 2003, 89) ja myös käsitteellinen viitekehys kertoi näkökulmastani tutkimaani il-

miöön (Pohjola 2003, 61–62). Pyrin kuitenkin antamaan tutkielmassani äänen sosiaali-

työntekijöiden käsityksille enkä omille kokemuksilleni, jotka toimivat mieluumminkin 

ilmiön ymmärryksen välineenä. Tavoitteenani oli sitoa aineiston ja aiempien tutkimus-

ten tuottama tieto toisiinsa sekä näin välttää liiallista omaan ymmärrykseeni nojaamista. 

(Layder 1998, 44; Eskola & Suoranta 1998, 19–20, Silverman 2006, 121.) 

 

Laadullisten tutkimusten tapaan tutkielmani aineisto on kielellistä sekä pelkistetty kir-

jalliseen muotoon, ja se ilmaisee kokemuksellisen todellisuuden monia merkityksiä 

(Raunio 1999, 279; Räsänen 2005, 89). Tutkielmani tavoitteena oli tuottaa tietoa vam-

maissosiaalityöstä ja sosiaalityön asiantuntijuudesta kunnallista vammaissosiaalityötä 

tekevien sosiaalityöntekijöiden käsitysten perusteella, sillä he rakentavat omalla työl-

lään vammaissosiaalityön todellisuutta. Tavoittelin heidän käsityksiään mutta en heidän 

mielipiteitään. Laadullisen tutkimuksen yksi vahvuuksista onkin, että sillä voidaan lä-

hestyä suoraan ihmisten toimintaa eikä tarvitse kysyä, mitä mieltä he ovat toiminnastaan 

(Silverman 2006, 113). Yhtenä laadullisen tutkimusotteen valitsemisen kriteerinä mi-

nulla olikin tavoitteeni tuottaa tietoa sosiaalityöntekijöiden sosiaalityön asiantuntijuu-

teen liittyvistä käsityksistä eikä testata erilaisten asiantuntijuuden elementtien läsnäoloa 

heidän työssään eli koetella etukäteen asetettua hypoteesia (ks. Eskola & Suoranta 1998, 

19–20). Tämän vuoksi metodologiseksi lähestymistavaksi oli luontevaa valita feno-

menografia, sillä siinä on keskeistä tutkia juuri käsityksiä (Uljens 1989, 10). 

 

Ympärillämme olevaa maailmaa voidaan kuvata sellaisena kuin se on tai sellaisena kuin 

ihmiset sen kokevat, ja todellisuutta voidaan tarkastella useammasta eri näkökulmasta 

(Marton 1978, 2). Fenomenograafisten tutkimusten tavoitteena on kartoittaa ihmisten 

erilaisia tapoja kokea, käsitteellistää, havaita ja ymmärtää ympäröivän maailman ilmiöi-

tä (Marton 1988, 144). Pyrkimyksenä ei ole etsiä yhtä totuutta ja lopullista kuvausta 

jostakin asiasta (Uljens 1989, 13; Larsson 1986; 12–13), mikä Ference Martonin (1978, 
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2) mukaan onkin mahdotonta. Fenomenograafisissa tutkimuksissa ei myöskään keskity-

tä käsitysten syihin, taustoihin tai ajattelu- ja havainnointiprosesseihin eikä oteta kantaa, 

ovatko käsitykset oikeita vai vääriä (Häkkinen 1996, 14, 32; Järvinen & Järvinen 2000, 

86; Uljens 1989, 13). 

 

Arkikielessä käsitykset ja mielipiteet nähdään usein toistensa synonyymeina, mutta fe-

nomenografiassa sanalle käsitys annetaan erilainen merkitys (Uljens 1989, 10). Käsityk-

set muodostuvat tietoisen pohdinnan tuloksena, ja niillä tarkoitetaan syvää ymmärrystä 

tai näkemystä jostain tietystä asiasta tai ilmiöstä. Ne heijastavat ihmisten tietoa ja ko-

kemuksia jostain tietystä ilmiöstä, joten tämän vuoksi fenomenografisessa tutkimukses-

sa on kyse myös kokemuksista. (Mt., 10; Niikko 2003, 25.) Käsitykset ovat aina kon-

tekstisidonnaisia, mikä näyttäytyy ihmisten erilaisessa tavassa tulkita, ymmärtää ja ku-

vata ilmiöitä saman kulttuurin sisällä (Häkkinen 1996, 25). Kulttuurilla tarkoitetaan 

tutkielmassani vammaissosiaalityötä. Vaikka sosiaalityön toteuttamista ohjaavat sosiaa-

lityön arvot, eettiset periaatteet, lainsäädäntö ja erilaiset yleiset toimintaohjeet, niin jo-

kaisessa toimintaympäristössä työskentelytavat poikkeavat jollain tapaa toisistaan. Tästä 

kontekstisidonnaisuudesta johtuen etsin haastateltavat eri puolilta Suomea erilaisista 

organisaatioista ja pyrin saamaan aineistooni laajemman käsitysten kirjon. Fenomeno-

grafisen tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin kuvata käsitysten variaatiota eli vaihtelua 

sekä samalla tuoda esiin tietyn ihmisryhmän käsitys ilmiöstä (Niikko 2003, 46–48). 

 

Fenomenografinen tutkimuksen yhteydessä voidaan puhua primaarisista ja sekundaari-

sista ilmiöistä, joista ensimmäisellä tarkoitetaan konkreettisia asioita, kuten kuvia ja 

tekstejä. Käsitykset näistä asioista ovat usein hyvin pysyviä ja yksilöllisesti rakentuvia. 

Sekundäärisistä ilmiöistä puhuttaessa käsitykset ilmiöistä muodostuvat sosiaalisessa 

todellisuudessa ja ne ovat muuttuvia. (Uljens 1989, 30–31.) Fenomenografinen lähes-

tymistapa voidaan niin ikään jakaa ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmaa noudatta-

viin tutkimuksiin. Ensimmäisen asteen näkökulman mukaisesti orientoitunut tutkija 

pyrkii kuvaamaan jotakin ilmiötä suoraan kokemustensa ja omien havaintojensa perus-

teella. (Niikko 2003, 24.) Tutkija ymmärtää esimerkiksi haastattelutilanteessa esiin tul-

leet käsitykset tietystä ilmiöstä tai ympäröivästä maailmasta sellaisenaan (Uljens 1989, 

30–31) eikä pyri toisen asteen näkökulman mukaisesti kuvaamaan jonkin ilmiön merki-

tyssisältöjä (Niikko 2003, 25). 
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Toteutin tutkielmani toisen asteen fenomenografian periaatteiden mukaisesti. Tällöin 

orientoiduin tutkijana tutkittavien käsityksiin ympäröivästä maailmasta ja tein päätelmiä 

niistä. Samalla pyrin sulkemaan omat käsitykseni ja kokemukseni vammaissosiaalityös-

tä tutkimukseni ulkopuolelle sekä kuvaamaan vain tutkittavien käsityksiä. Tehtäväni oli 

siis painottaa sosiaalityöntekijöiden ymmärrystä, käsityksiä ja kokemuksia vammais-

sosiaalityöstä ja sosiaalityön asiantuntijuudesta sekä samalla etsiä ilmiön merkityksiä ja 

rakenteita. (Niikko 2003, 24–25, 31.) Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin sosiaalityön-

tekijöiden käsityksiä vammaissosiaalityöstä ja sosiaalityön asiantuntijuudesta heidän 

työympäristössään. Samalla pyrin luomaan yleisempää kuvausta sosiaalityön asiantunti-

juudesta vammaissosiaalityössä, kuten myös vammaissosiaalityöstä itsessään. Michael 

Uljensin (1989, 32) mukaan yksi fenomenografisen tutkimuksen tavoitteista onkin ta-

voittaa jonkin tietyn ryhmän käsitys ilmiöstä. 

 

 

3.3 Sosiaalityöntekijöiden haastattelut aineiston keruutapana 

 

David Silverman (2006, 118–119) jaottelee haastattelututkimukset kolmenlaisiksi: emo-

tionalistisiksi, konstruktionistisiksi ja positivistisiksi. Emotionalismissa haastattelujen 

tavoitteena on tuottaa tietoa autenttisista kokemuksista, ja ne toteutetaan strukturoimat-

tomina tai avoimina. Konstruktionismissa tutkimusaineisto rakentuu vastavuoroisesti 

haastateltavan ja haastattelijan vuorovaikutuksessa. (Mt., 118–119.) Usein puhutaankin 

haastattelututkimuksista, joissa pyritään haastattelijan ja haastateltavan välisellä vuoro-

vaikutuksella rakentamaan tietoa tutkittavasta asiasta. Tällöin haastattelija pyrkii luo-

maan haastateltavan kanssa luonnollisen vuorovaikutussuhteen. (Räsänen 2005, 90). 

Pertti Alasuutarin (1999, 146) mukaan tavoiteltavaa onkin, että haastattelun osapuolet 

kohtaavat toisensa tasavertaisina subjekteina. Haastattelijan tulee kuitenkin tiedostaa 

vuorovaikutussuhteeseen liittyvä valta ja mahdolliset viestintäongelmat (mt., 146; Rä-

sänen 2005, 90). 

 

Tehdessäni tutkimussuunnitelmaa ja miettiessäni tutkimuksellisia valintojani ajattelin 

saavani aikaiseksi vuorovaikutteisia haastattelutilanteita. Useimmiten haastattelutilan-

teet ovat alkuperäisistä pyrkimyksistä huolimatta sellaisia, että haastattelija esittää ky-

symyksiä ja haastateltava vastaa, mikä tarkoittaa myös vuorovaikutuksen rajoittunei-

suutta (Räsänen 2005, 91). Toisaalta Johanna Ruusuvuoren ja Liisa Tiittulan (2005, 29) 

mukaan tutkimushaastattelut ovat aina vuorovaikutustilanteita, joissa haastattelija ja 
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haastateltava toimivat suhteessa toisiinsa. Tekemäni haastattelut etenivät pääsääntöisesti 

niin, että minä esitin kysymyksiä ja haastateltavat vastasivat, eivätkä ne olleet niin vuo-

rovaikutteisia kuin etukäteen ajattelin. Haastateltavat tuottivat osittain tietoa myös ilman 

minun kysymyksiäni, mutta se ei tehnyt tilanteita vuorovaikutteisimmiksi. Haastatelta-

vat kysyivät minulta jonkin verran vahvistusta ymmärtääkseen kysymykseni tai tarkisti-

vat, ymmärsinkö minä, mitä he kertoivat. Haastattelutilanteissa tulikin esiin eroja suh-

teessa arkisiin keskustelutilanteisiin. Minulla oli kysyjän ja tiedon kerääjän rooli sekä 

haastateltavalla vastaajan ja tiedon antajan rooli (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23). 

 

Tavoitteenani oli tuottaa tietoa sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuteen liittyvistä käsi-

tyksistä, minkä vuoksi ajattelen haastattelujeni olleen lähimpänä positivistista suuntaus-

ta, vaikka kaikilta osin ne eivät toteuttaneet suuntauksen lähtökohtia. Positivistisessa 

haastattelussa haastattelija ei voi ehdottaa vastausta tai olla haastateltavien kanssa samaa 

tai eri mieltä heidän käsityksistään. Tämä tarkoitti omassa tutkielmassani sitä, että mi-

nun tuli tiedostaa oma kokemukseni vammaissosiaalityöstä ja näkemykseni sosiaalityön 

asiantuntijuudesta, mutta en voinut esittää kysymyksiä tarjoten valmiita vastausvaihto-

ehtoja. (Silverman 2006, 118–119, 121.) Osittain omien kokemuksieni tiedostaminen 

vaikutti todennäköisesti myös siihen, että haastattelutilanteista ei syntynyt niin vuoro-

vaikutteisia kuin olin ajatellut. Minusta tuli ehkä liiankin varovainen, jotta en olisi tar-

jonnut haastateltaville valmiita sanoja, ja tästä syystä minun puheeni koostui lähinnä 

kysymyksistä sekä lyhyistä sanoista haastateltavan puheen joukossa, kuten myötäilevis-

tä joo tai kysyvistä niin -sanoista. 

 

Erilaiset haastattelut voidaan jakaa usealla eri tavalla. Yksi tapa jaotella ne on käyttää 

käsitteitä strukturoitu, puolistrukturoitu ja avoin haastattelu. Lisäksi voidaan puhua erik-

seen teema-, syvä-, ryhmä- ja puhelinhaastatteluista. Strukturoidussa haastattelussa ky-

symykset ovat kaikille haastateltaville samanlaisia ja etenevät samassa järjestyksessä. 

Haastattelija on voinut myös laatia valmiita vastausvaihtoehtoja, joista haastateltava voi 

valita. (Eskola & Vastamäki 2007, 27–28.) Strukturoidun haastattelun tekeminen nou-

dattaa positivistisen haastattelututkimuksen periaatteita. Positivistinen suuntaus edellyt-

täisi etukäteen tarkoin laaditun käsikirjoituksen mukaan etenemistä ja yhtenäisten ky-

symysten käyttämistä, mutta en nähnyt tätä tarkoituksenmukaiseksi vaan kysymykset 

muokkaantuivat haastatteluissa tilanteiden edellyttämillä tavoilla. Lisäksi tulkitsin haas-

tattelutilanteissa haastateltavan mielestä epäselviä kysymyksiä toisin kuin positivistises-

sa suuntauksen mukaan tulisi toimia. (Silverman 2006, 119, 121.) 
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Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009, 75) rinnastavat teemahaastattelun puolistruktu-

roituun haastatteluun. Ne voidaan myös erottaa toisistaan, kuten Jari Eskola ja Jaana 

Vastamäki (2007, 27) tekevät. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kai-

kille samat, mutta haastateltava vastaa omin sanoin olematta sidottu valmiisiin vastaus-

vaihtoehtoihin. Teemahaastattelussa taas haastattelun aihealueet on etukäteen määritel-

ty, mutta menetelmässä ei edetä täsmällisesti etukäteen laaditun kysymysjärjestyksen 

mukaisesti. Haastattelijalla on apunaan vain tukilista käsiteltävistä asioista kysymysten 

sijaan, jotta kaikki teemat tulisi käsiteltyä kaikkien haastateltavien kanssa. (Eskola & 

Suoranta 1998, 87–88.) Tutkimussuunnitelmaa tehdessäni päätin kerätä tutkimusaineis-

toni teemahaastatteluilla. Perehdyttyäni tarkemmin tutkimuskirjallisuuteen totesin, että 

tekemäni haastattelut olivat välimuoto puolistrukturoidusta ja teemahaastattelusta. 

 

Keräsin tutkimusaineistoni haastattelemalla kahdeksaa eri puolilla Suomea työskentele-

vää vammaissosiaalityöntekijää viidestä eri organisaatiosta, joista yksi oli useamman 

kunnan yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava liikelaitos sekä muut olivat yk-

sittäisten kuntien tai kaupunkien sosiaalipalveluihin kuuluvia organisaatiota. Etsin osan 

haastateltavien yhteystiedoista kaupunkien tai kuntien internetsivuilta sekä osan haasta-

teltavista löysin käyttäen aiemmissa työtehtävissäni syntyneitä verkostoja. Tiedustelin 

vammaissosiaalityön organisaatioiden esimiestasolta joko puhelimitse tai sähköpostitse, 

miten tutkimuslupa-asiassa edetään. Tämän jälkeen lähetin tutkimussuunnitelmani ja 

tutkimuslupahakemukseni (liite 1) sähköpostitse neljään organisaatioon. Lisäksi yksi 

organisaatioista edellytti käytettäväksi heidän omaa tutkimuslupahakemuslomakettaan, 

joka tuli lähettää kirjallisena maapostissa ja siihen tuli liittää tutkimussuunnitelma. Tut-

kimuslupahakemuksessani kuvasin tutkielmani tavoitteen ja aineiston keruutavan, lupa-

sin käsitellä aineistoa paljastamatta haastateltavien tunnistetietoja sekä annoin omat ja 

ohjaajani yhteystiedot. Lisäksi kuvasin hakemukseni liitteessä olleessa tutkimussuunni-

telmassa tarkemmin tutkimukseni toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. (Ks. Kuula 2006, 

102.) Organisaatioiden esimiehet tai erilliset hallintoelimet toimivat portinvartijoina, 

joilta minun täytyi saada lupa aineistoni hankintaan (mt., 144). Yhdestä organisaatiosta 

tutkimuslupa annettiin suullisesti puhelimessa, yhdestä sähköpostitse ja kolmesta viral-

lisella kirjallisella päätöksellä. Kaksi organisaatiota edellytti lupaa antaessaan, että heil-

le lähetetään tutkielma kahtena kappaleena sen valmistuttua. 
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Tutkimusluvat saatuani otin yhteyttä sosiaalityöntekijöihin, jotka olivat jo aiemmin lu-

vanneet osallistua aineistoni tuottamiseen. Yhdestä organisaatiosta osoitettiin yhteys-

henkilöksi johtava sosiaalityöntekijä, jolta sain tietooni haastatteluihin osallistuvien 

sosiaalityöntekijöiden nimet. Vaikka organisaatiot antoivat luvan aineiston hankintaan, 

niin yksittäiset sosiaalityöntekijät saivat itse päättää osallistumisestaan. Vain kaksi sosi-

aalityöntekijää kieltäytyi haastatteluista, mikä kertoi haastateltavien helposta löytymi-

sestä sekä myös vapaaehtoisuuden toteutumisesta. Arja Kuula (2006, 22–23) näkee tut-

kimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden perustuvan deontologisiin eli velvollisuus-

eettisiin periaatteisiin. Vapaaehtoisuuden lähtökohtina ovat ihmisarvon ja ihmisen au-

tonomian kunnioittaminen. Tutkimuseettisenä normina vapaaehtoisuus nähdään ehdot-

tomana ja voimakkaana, sillä tutkimukseen osallistuva voi perua osallistumisensa kai-

kissa tutkimusprosessin vaiheissa. Tutkimukseen osallistujilta voidaan pyytää myös 

erillinen suostumus (mt., 47). Haastatteluihini osallistuneet sosiaalityöntekijät puhuivat 

vain ammatillisista kysymyksistä eivätkä henkilökohtaisen elämänsä asioista, minkä 

vuoksi tutkielmassani ei ollut välttämätöntä pyytää kirjallista suostumusta, vaikka olin 

valmistautunut myös siihen. Tutkimukseen osallistuvia on kuitenkin informoitava mo-

nista asioista (mt., 102), vaikka heiltä ei pyydettäisikään erillistä suostumusta tai tutki-

muslupaa. Kerroin sosiaalityöntekijöille puhelimitse, miten olin löytänyt heidän yhteys-

tietonsa ja mitkä olivat haastateltavien valitsemiskriteerini sekä lähetin heille sähköpos-

titse omat yhteystietoni. Nämä ovat Kuulan (mt., 104) mukaan informoinnin minimivaa-

timukset. 

 

Laadin haastateltaville rungon haastattelun kulusta (liite 2) ja kirjasin siihen käsiteltävät 

teemat alaotsikoineen. Haastatteluni teemat olivat 1) taustatiedot, 2) työtehtävät, 3) 

vammaissosiaalityön asiantuntijuus sekä 4) osaaminen ja tieto vammaissosiaalityössä. 

Lähetin haastattelurungon sosiaalityöntekijöille etukäteen sähköpostitse. Joillekin haas-

tateltavista olisin tosin voinut lähettää rungon aikaisemmin, jotta heille olisi jäänyt 

enemmän aikaa valmistautua. Lisäksi olin tehnyt itselleni saman rungon pohjalta listan 

kysymyksiä haastattelutilanteita varten. Ennalta laaditut kysymykset tuottivat turvalli-

suuden tunnetta ja varmuutta haastattelutilanteeseen etenkin silloin, kun haastateltava ei 

tuottanut puhetta niin omaehtoisesti. Haastattelutilanteet poikkesivat toisistaan jonkin 

verran, ja osa niistä muistutti enemmän keskustelua, johon Jari Eskolan ja Jaana Vasta-

mäen (2007, 35) mukaan tuleekin pyrkiä. Ensimmäisissä haastatteluissa etenin johdon-

mukaisemmin etukäteen laatimani käsikirjoituksen mukaan, mutta myöhemmin haastat-
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telut eivät edenneet systemaattisesti teemasta toiseen, vaan palasimme välillä takaisin 

aiempaan teemaan. Osa haastateltavista myös tarvitsi kysymyksiä enemmän kuin toiset. 

 

Sosiaalityöntekijät osallistuivat tiedon tuottamiseen omien organisaatioidensa edustaji-

na, minkä vuoksi haastatteluni voikin määritellä asiantuntijahaastatteluiksi, joissa haas-

tateltavat toimivat vammaissosiaalityön asiantuntijoina eivätkä henkilökohtaisten ko-

kemuksiensa ja ajatustensa kertojina (Alastalo 2005, 59–60). Toteutin haastattelut yksi-

löhaastatteluina valiten haastateltaviksi niitä, jotka tekivät työtään kunnallisessa vam-

maissosiaalityössä ja jotka saivat keskittyä pääsääntöisesti vammaissosiaalityön tekemi-

seen. Perustelin tätä valintaani sillä, että haastateltavien asiantuntijuus oli tällöin muo-

vautunut vammaissosiaalityön kontekstissa. Toisena haastateltavien valintakriteerinäni 

oli ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää pääainetasoiset opinnot sosiaalityöstä (ks. 

Sosiaalihuollon kelpoisuuslaki 29.4.2005/272, 3 §). Tätä kriteeriä perustelin sillä, että 

sosiaalityön asiantuntijuuden muotoutumisen taustalla on myös koulutuksesta saadut 

tiedot ja taidot. 

 

Haastatteluja suunnitellessaan tutkijan tulee miettiä sopivaa haastattelupaikkaa, sillä sen 

vaikutus haastattelujen sujumiseen on olennainen. Haastateltavan koti on hänelle tilana 

tuttu ja turvallinen sekä siten usein hyvä valinta haastattelupaikaksi. (Eskola & Vasta-

mäki 2007, 28–29.) Minun aineistoni koostui asiantuntijahaastatteluista, joten luonte-

vimmaksi haastattelupaikaksi valikoitui sosiaalityöntekijöiden työhuoneet eivätkä hei-

dän kotinsa. Ensimmäisen haastattelun tein helmikuussa 2011 ja viimeisen huhtikuussa 

2011. Aihetta valitessani ja haastateltaviin liittyviä rajauksia tehdessäni jouduin pohti-

maan käytettävissäni olevia resursseja sekä niiden rajallisuutta (ks. Clarkeburn & Mus-

tajoki 2007, 54). Tästä syystä toteutin viiden kasvokkain tapahtuneen haastattelun lisäk-

si kolme haastattelua puhelimitse pitkien välimatkojen ja kohtuuttomien matkakustan-

nusten vuoksi. Näissäkin tilanteissa haastateltavat olivat haastattelujen aikana omissa 

työhuoneissaan. Puhelinhaastattelut etenivät samankaltaisesti kuin kasvokkain tehdyt 

haastattelut, eivätkä ne tutkielmani aineistona poikenneet muista haastatteluista. Kas-

vokkain tapahtuvassa haastattelutilanteessa on hyvä huomioida myös tilan kalustus joko 

valta-asemaa korostavana tai pienentävänä tekijänä (Eskola & Vastamäki 2007, 30). 

Istuimme haastattelutilanteissa pöydän vastakkaisilla puolilla, mutta en nähnyt sen ko-

rostavan minun valta-asemaani haastattelijana vaan mieluumminkin haastattelemieni 

sosiaalityöntekijöiden asiantuntija-asemaa, sillä he istuivat omilla työtuoleillaan heille 

ammatillisesti tutussa ympäristössä ja asemassa. 
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Haastatteluihini osallistuneet sosiaalityöntekijät olivat saaneet sosiaalityöntekijän kel-

poisuuden vuosina 1982–2010. Heistä kaksi oli valmistunut 1980-luvulla, kolme 1990-

luvulla ja kolme 2000-luvulla. Haastatteluhetkellä heidän valmistumisestaan oli kulunut 

puolesta vuodesta kahteenkymmeneenyhdeksään vuotta. Koulutuksen etäisyys vaikutti 

jonkin verran sosiaalityöntekijöiden puheeseen sekä heidän tapaansa jäsentää vammais-

sosiaalityötä ja sosiaalityön asiantuntijuutta. Lähivuosina sosiaalityön koulutuksen saa-

neet pystyivät helpommin peilaamaan ajatuksiaan koulutuksessa saatuihin tietoihin ja 

taitoihin sekä myös miettimään, miten koulutus voisi antaa enemmän valmiuksia vam-

maissosiaalityöhön. 

 

Sosiaalityöntekijöiden puheeseen vaikuttivat sosiaalityön koulutuksen etäisyyden lisäksi 

heidän työkokemuksensa sekä sosiaalityön opintoja edeltäneet koulutukset. Heistä neljä 

oli valmistunut suoraan sosiaalityöntekijäksi ja neljällä oli taustallaan muita aiempia 

koulutuksia. Yksi oli opiskellut sosiaaliohjaajaksi, yksi oli ensimmäiseltä koulutuksel-

taan kehitysvammaisten ohjaaja, yksi oli pätevöitynyt diakonista sosiaalityöntekijäksi ja 

yksi oli taustakoulutukseltaan lastentarhanopettaja. Viimeksi mainittu oli koulutuksel-

taan muutoinkin poikkeus haastatteluihin osallistuneiden joukossa, sillä hän oli suoritta-

nut kasvatustieteen maisterin opinnot, joiden ohessa hän oli tehnyt aiemmin kelpoisuu-

den antaneet sosiaalityön aineopinnot. Muilla sosiaalityöntekijöillä oli yhteiskuntatie-

teellinen sosiaalityön kelpoisuuden tuottanut yliopistotutkinto. Haastatteluihin osallistu-

neilla sosiaalityöntekijöillä oli haastatteluja tehdessäni kokemusta sosiaalityöntekijän 

tehtävistä kolmesta ja puolesta vuodesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Yhdellä sosi-

aalityöntekijöistä oli työkokemusta vammaissosiaalityöstä noin kuudentoista vuoden 

ajalta ja muilla vajaasta vuodesta noin neljään vuoteen. Yhdellä haastatteluun osallistu-

neista sosiaalityöntekijöistä oli taustallaan muutaman vuoden sosiaalityöntekijänä toi-

mimisen lisäksi vankka työkokemus erilaisista sosiaalialan työtehtävistä, joista useat 

liittyivät tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn. 

 

Sosiaalityöntekijöiden tuottamaan haastattelupuheeseen vaikutti heidän omien henkilö-

kohtaisten koulutus- ja työkokemustensa lisäksi konteksti, missä he toimivat sosiaali-

työntekijöinä. Kolme haastattelemistani sosiaalityöntekijöistä työskenteli organisaatios-

sa, jonka tehtäväalueisiin kuuluivat sekä vammais- että kehitysvammapalvelut. Heidän 

työyhteisössään oli yhteensä seitsemän sosiaalityöntekijää, kolme johtavaa sosiaalityön-

tekijää, kaksi asiantuntijaa, palveluohjaajia ja toimistosihteereitä. Sosiaalityöntekijöiden 

vastuualueet oli jaettu joko kaupungin alueen tai asiakkaiden iän mukaisesti. Kahden 



 34

haastatteluihin osallistuneen sosiaalityöntekijän organisaation tehtäväalueeseen kuului 

vammaispalvelujen lisäksi vanhussosiaalityö sekä kehitysvammaisten palveluja. Heidän 

työyhteisössään oli kehitysvammaisten kotihoidonohjaaja, toimistosihteeri ja yhteensä 

kolme vammaissosiaalityöntekijää, joiden asiakkaat määräytyivät asuinalueen mukai-

sesti. 

 

Kolme tutkielmaani osallistuneista työskenteli organisaatiossaan ainoana vammaissosi-

aalityöntekijänä. Heistä yhden organisaatiossa vammaissosiaalityö oli osa aikuissosiaa-

lityön ja kehitysvammatyön tiimejä. Hänen työyhteisössään vammaissosiaalityötä tuke-

vina työntekijöinä olivat toimistosihteeri, asumispalvelujen ja toimintakeskuksen johta-

jat, palveluohjaaja sekä avotyön ohjaaja. Yhden sosiaalityöntekijän organisaatiossa 

vammaissosiaalityö oli osa aikuispalveluita ja vammaispalvelutiimiin kuuluivat sosiaali-

työntekijän lisäksi kaksi kuntoutusohjaajaa, yksi palveluohjaaja, toimintakeskuksen ja 

asuntolan esimies sekä kaikkien esimiehenä toimiva sosiaalityön johtaja. Hänellä oli 

myös mahdollisuus saada jonkin verran toimistosihteerin työpanosta työnsä tueksi. Yksi 

haastatteluihini osallistuneista sosiaalityöntekijöistä työskenteli organisaatiossa, joka oli 

useamman kunnan yhteinen perusturvaliikelaitos. Hän toimi organisaationsa ainoana 

vammaissosiaalityöntekijänä eikä hänellä ollut mahdollisuutta saada työnsä tueksi toi-

mistosihteerin työpanosta vaan hänen työtehtäviinsä kuuluivat myös toimistotyötehtävät 

henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusta laskujen maksamiseen. Hän kuului orga-

nisaatiossaan tiimiin, jossa oli hänen lisäkseen kehitysvammaisten henkilöiden palve-

luista vastaavia palveluohjaajia. 

 

 

3.4 Litteroinnista sisällönanalyysiin 

 

Litteroinnin avulla tutkija tutustuu aineistoonsa ja muuntaa sen hallittavampaan muo-

toon. Litteroinnin tarkkuus määrittyy tutkimusintressin ja analysoinnin tarkkuustason 

perusteella. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 13–14.) Tarkka litterointi, joka 

sisältää kaikki äännähdykset, tauot ja painotukset, on tarpeen tehtäessä esimerkiksi dis-

kurssianalyysia, mutta useimmiten riittää haastattelujen purkaminen sellaisenaan teksti-

tiedostoiksi (Eskola & Vastamäki 2007, 41–42). Haastattelijan vaikutus haastattelun 

kulkuun jää usein näkymättömäksi ja haastattelutilanteiden vuorovaikutuksellisuus ei 

saa keskeistä roolia, koska haastatteluja litteroitaessa ei kirjoiteta tarkasti auki haastatte-

lijan puhetta (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29). Purin haastattelut keskusteluina teksti-
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tiedostoiksi käyttäen apuna internetistä ilmaiseksi saatavaa Transcriber-ohjelmaa, mutta 

ohitin äännähdykset, tauot ja painotukset, koska en tehnyt haastattelupuheen analyysia. 

Ohitin litteroidessani myös omasta puheestani sellaiset sosiaalityöntekijöiden puheen 

sekaan sanomani lyhyet sanat, joilla ei ollut merkitystä keskustelun etenemiselle, sekä 

haastateltavien puheesta useita kertoja peräkkäin toistuneet samat sanat, kuten niinku -

sanan toistot. Tämän jälkeen poistin tiedostoista myös haastatteluissa esiin tulleiden 

organisaatioiden ja paikkakuntien nimet (Kuula 2006, 129), koska näin pystyin suojaa-

maan haastatteluihin osallistuneiden anonymiteettia sekä toteuttamaan tutkimuksen te-

kemiseen liittyviä eettisiä periaatteita. 

 

Aineiston ollessa laaja ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista litteroida kaikkea vaan 

voi olla järkevämpää purkaa tekstiksi vain tutkimusongelman kannalta olennaisin osa. 

Rajausta tehtäessä on koko aineiston osalta oltava johdonmukainen ja noudatettava sa-

moja valintoja kaikkien haastateltavien kohdalla. Yhtään haastattelua ei voi jättää raja-

uksen ulkopuolelle vaan rajauksen täytyy olla muunlainen. Litteroitaessa on siis hyvä 

pitää mielessä tutkimuskysymys ja mietittävä, mitkä osat tekstistä auttavat vastaamaan 

tutkimuskysymykseen. Aineiston rajaamisen tuleekin perustua tutkimuskysymykseen 

tai -kysymyksiin. Aineistoa rajatessa tulee miettiä myös validiteetin ja reliabiliteetin 

kysymyksiä. Tällöin on pohdittava, vastaako aineisto tutkimuskysymykseen riittävällä 

tavalla sekä tuottaako tutkimus luotettavaa ja jollain tapaa yleistettävää tietoa tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Ruusuvuori ym. 2010, 14–15, 17.) Litteroin koko aineiston, koska en 

halunnut siinä vaiheessa rajata aineistoani enkä vielä tiennyt, mikä on tutkielmani kan-

nalta olennaista ja mikä ei (ks. Eskola & Vastamäki 2007, 42). Sosiaalityöntekijät vai-

kuttivat asennoituvan haastatteluissa asiantuntijan rooliin, joten litteroinnin ulkopuolelle 

jätettävää oli hyvin vähän. Joitakin henkilökohtaisiin asioihin tai haastattelun teknisiin 

asioihin liittyviä kommentteja en kirjoittanut auki, mutta niitä oli haastatteluaineistossa 

hyvin vähän. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 131 sivua rivivälillä 1,5. Tehtyäni analyy-

sin ja tulkinnat sekä kirjoitettuani tulosluvut hävitin tutkimusaineistoni teksti- ja ääni-

tiedostot, sillä en ollut pyytänyt niiden säilyttämiseen lupaa tutkimusluvan antaneilta 

tahoilta tai haastatteluihin osallistuneilta sosiaalityöntekijöiltä (ks. Kuula 2006, 99–100, 

227). 

 

Laadullinen tutkimus voi olla teoriaa rakentavaa tai tarkentavaa (Raunio 1999, 309), 

joten tutkimusta aloitettaessa on tehtävä valintoja myös siitä, pyrkiikö tuottamaan ai-

neistonsa perusteella teoriaa vai käsittelemään aineistoa aiemman teorian näkökulmasta. 
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Nämä valinnat ohjaavat erilaisten analysointimenetelmien valintaa. Ensisijaisesti tämä 

liittyy aineiston tulkintavaiheeseen, jolloin tulkintoja rakennetaan selkeästi aineistosta 

käsin tai aineisto toimii tutkijan teoreettisen ajattelun lähtökohtana, apuvälineenä tai 

tulkinnan lähtökohtana (Eskola & Suoranta 1998, 146). Valitsin aineistoni analyysime-

netelmän niin, että pystyin käyttämään aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä jäsennyksiä 

sosiaalityöstä ja sosiaalityön asiantuntijuudesta hyödykseni rakentaessani analyysirun-

koani. Kari Kiviniemen (2007, 74–75) mukaan käsitteellistämisen ei tarvitse olla pel-

kästään aineistolähtöistä vaan aineisto ja teoreettiset näkökulmat voivat olla myös vuo-

ropuhelussa. Lisäksi aineistosta voi löytyä uusia käsitteellistyksiä, vaikka teoria ohjaisi-

kin analyysia. 

 

Laadullisen aineiston analysoinnissa on tavoitteena tuottaa uutta tietoa tutkittavasta ai-

heesta tiivistäen hajanaisesta aineistosta selkeä kokonaisuus. (Eskola & Suoranta 1998, 

138). Selkeän kokonaisuuden tavoittaminen tuntui välillä epätoivoiselta, koska aineisto 

vaikutti hajanaiselta ja osittain myös epäonnistuneesti kerätyltä. Toistuva aineiston ää-

relle palaaminen auttoi minua tällaisina hetkinä. Jari Eskolan ja Juha Suorannan (mt, 

139) mukaan laadullisessa aineiston analysoinnissa on aina kyse kieleen liittyvistä tul-

kinnoista. Minun olikin ymmärrettävä aineistoni kielellisenä sekä sosiaalisen todelli-

suuden tuotteena ja tuottajana, vaikka en tehnyt aineistolleni diskurssianalyysia. Samal-

la minun tuli muistaa, että aineisto oli tuotettu tietyssä kontekstissa, jolloin puhe sai 

merkityksensä paikallisesti. (Mt., 141–145). Amanda Coffey ja Paul Atkinson (1996, 

108) kuvaavat analyysin olevan ote yhteiskunnallisesta ilmiöstä tai sen uudelleenraken-

tamista. Heidän mukaansa analyysissa ei ole kyse pelkästään puheen muotojen tai toi-

minnan lainalaisuuksien tunnistamisesta. Analysoitaessa aineistosta ei vain kuvata, mitä 

löydetään vaan luodaan kuvausta sosiaalisesta todellisuudesta. Tutkielmani aineistoa 

analysoidessani kuvaus vammaissosiaalityöstä ja sen asiantuntijuudesta rakentui aineis-

ton sekä aiemman tutkimuksen vuoropuhelusta, jolloin tutkimusluvuista ei tullut vain 

aineistosta löytyneiden ilmaisujen luettelointia. 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysissa on kyse havaintojen pelkistämisestä, kielelliseen 

muotoon typistetyn aineiston tulkinnasta sekä arvoituksen ratkaisemisesta (Räsänen 

2005, 95; Alasuutari 1999, 39–40). Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander ja Matti Hyvä-

rinen (2010, 9–10) puhuvat myös aineiston analysoinnista arvoituksen ratkaisemisena. 

Analysoidessaan tutkija esittää aineistolle analyyttisia kysymyksiä, joiden avulla hän 

pyrkii saamaan vastauksia asettamiinsa tutkimuskysymyksiin. Aineistolle esitettävät 
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kysymykset eivät kuitenkaan ole samoja kuin tutkimuskysymykset tai haastateltaville 

esitetyt kysymykset. Aineistolle esitettävät kysymykset on hyvä muotoilla avoimiksi 

mitä ja miten -kysymyksiksi, jolloin kysymysten avulla voi löytää aineistosta jotain 

uutta ja ennen havaitsematonta sekä uusia jäsennyksiä ja uusia merkityksiä (Ruusuvuo-

ri, Nikander & Hyvärinen 2010, 16). Lukiessani aineistoani yhä uudelleen ja uudelleen 

esitin sille kysymyksiä, joiden avulla pyrin saamaan selville, millainen vammaissosiaa-

lityö on sosiaalityön tekemisen kontekstina, millaisia tehtäviä siihen liittyy ja millä ta-

valla sosiaalityöntekijät käsitteellistivät omaa asiantuntijuuttaan. 

 

Laadullisen aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta ovat toisiinsa liittyviä, mutta 

samalla erillisiä osatehtäviä, jotka on hyvä tunnistaa (Ruusuvuori ym. 2010, 11). Jari 

Eskolan ja Juha Suorannan (1998, 151) mukaan aineiston analyysi ja tulkinta voidaan 

nähdä hermeneuttisena päättelyprosessina, jossa analyysi ja tulkinta liittyvät kiinteästi 

toisiinsa. Toisaalta taas analyysivaihe voidaan erottaa teknisesti erilliseksi tulkinnasta, 

jolloin analyysivaiheessa erotellaan aineistosta tutkimusongelman kannalta olennainen 

osa ja luokitellusta aineistosta tehdään tulkintoja. (Mt., 151). Analysointivaiheessa ver-

taillaan teemoja tai ilmiöitä sekä tiivistetään, järjestään ja jäsennetään aineisto niin, että 

mitään olennaista ei jää mitään pois vaan aineiston informaatioarvo kasvaa (Ruusuvuori 

ym. 2010, 12; Eskola 2007, 172–173). Käytin aineiston analysoinnissa deduktiivista 

teorialähtöistä sisällönanalyysia, jota ohjaa aiemmin luotu teoria tai käsitejärjestelmä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 112). 

 

Analysointivaiheen aluksi rakensin Excel-ohjelmalla analyysirungon, jossa deduktiivi-

sen teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti aineiston luokitteluani ohjasi aiemman 

tutkimuksen perusteella muodostettu käsitejärjestelmä. Tällä tavalla sain järjesteltyä 

aineistoani aiheeni kannalta merkityksellisesti. Liitteessä kolme olevassa taulukossa on 

muutamia esimerkkejä siitä, miten analysointini eteni yläluokasta kohti pääluokkaa. 

Määrittelin aluksi analyysirunkoni yläluokiksi vammaissosiaalityön ja sosiaalityön asi-

antuntijuuden. Deduktiivisen teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti etenin tämän 

jälkeen induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen eli aineistolähtöisesti 

kohti pääluokkia, mutta aiemmin kirjoittamani teoriaosuus ohjasi analyysiani sekä ana-

lyysirungossa olevien alaluokkien ja pääluokkien määrittelyä. Tämä tarkoitti sitä, että 

järjestelin aluksi aineiston kirjoittaen analyysirunkooni litteroidusta aineistosta yläluok-

kien mukaisia alkuperäisilmaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–114.) Etsiessäni al-

kuperäisilmaisuja kävin litteroitua tekstiä läpi kokonaisuutena, koska sosiaalityön asian-
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tuntijuuteen tai vammaissosiaalityöhön sopivat alkuperäisilmaisut eivät olleet vain tiet-

tyjen kysymysten jälkeisessä tekstissä. Luin haastattelutekstejä läpi useita kertoja, jär-

jestelin ne aihealueittain ja sen jälkeen siirsin alkuperäisilmaisuja systemaattisesti ana-

lyysirunkoon. 

 

Analyysirunkoon ja myös tutkimusraporttiini kirjoittamani alkuperäisilmaisut erottelin 

antamalla sosiaalityöntekijöille koodit sostt1-sostt8. Näin tutkimukseen osallistuneet 

voivat tunnistaa omat sanansa aineisto-otteista, mutta muut eivät voi liittää niitä tietyn 

henkilön tai tietyn organisaation edustajan sanomiksi. Tutkimustulosluvuissa muokka-

sin yhden sosiaalityöntekijän aineisto-otteita niin, että murteen perusteella ei voi tunnis-

taa, kenen sosiaalityöntekijän puheesta on kyse. Näin pyrin suojaamaan haastatteluihin 

osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden anonymiteettia (ks. Kuula 2006, 53, 201–204). 

Tämä on yksi tutkimusten eettisistä periaatteista. Samalla tässä on kyse tutkimukseen 

osallistuville aiheutuvien riskien ja haittojen minimoinnista (Rauhala & Virokannas 

2011, 240–241). Haastattelemani sosiaalityöntekijät edustivat organisaatioitaan, minkä 

vuoksi minun tuli arvioida heidän kertomansa vaikutuksia heidän asemaansa organisaa-

tiossaan, sillä osa heistä puhui melko kriittiseen sävyyn organisaatiostaan ja sen työjär-

jestelyistä. Haittojen lisäksi voidaan arvioida myös tutkimuksen hyötyjä sekä tutkimuk-

seen osallistuneille että uuden tiedon tuottamiselle (Kuula 2006, 55). Nämä arvioinnit 

ovat osa tutkimuseettistä ennakkoarviointia (ks. esim. Rauhala & Vironkannas 2011, 

239) sekä seurauseettistä päätöksentekoa (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 38–42). 

 

Analyysini seuraavassa vaiheessa redusoin eli pelkistin alkuperäisilmaisut (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 114). Tässä vaiheessa karsin tutkimukseni kannalta epäolennaisen pois 

ja tarkastelin aineistoani fenomenografisesta näkökulmasta (Räsänen 2005, 95; Raunio 

1999, 315). Tämä tarkoitti sitä, että käsittelin aineistostani vain sosiaalityöntekijöiden 

käsityksiä vammaissosiaalityöstä ja sosiaalityön asiantuntijuudesta, mutta en tarkastellut 

näiden käsitysten syitä ja taustoja. Käsittelin aineistoani tutkimuskysymysteni sekä tut-

kielmani kannalta keskeisten käsitteiden näkökulmasta eikä muu aineistosta esiin tullut 

ollut merkityksellistä. Aineistoa litteroidessani ja käsitellessäni tarkentuivat myös tut-

kimuskysymykseni, joten aineisto ohjasi niiden muotoa. Deduktiivisen teorialähtöisen 

sisällönanalyysin mukaisesti luokittelin pelkistetyt ilmaisut alaluokiksi eli klusteroin 

aineiston. Tämä tarkoitti pelkistettyjen ilmaisujen tiivistämistä. Käytin tässä vaiheessa 

hyödykseni aiemman tutkimuksen tietoa esimerkiksi sosiaalityön asiantuntijuudesta. 

Viimeisessä vaiheessa abstrahoin aineistoa yhdistämällä alaluokkia pääluokiksi eli muu-
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tin ne abstraktimmalle tasolle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111.) Pääluokat muodos-

tuivat tutkielmassani teorialähtöisesti eli ne perustuivat aiemmassa tutkimuksessa teh-

tyihin jäsennyksiin sosiaalityön asiantuntijuudesta ja sosiaalityöstä. Vammaissosiaali-

työn pääluokat olivat palvelutyö, juridis-hallinnolliset tehtävät ja psykososiaalinen työ 

sekä sosiaalityön asiantuntijuuden pääluokat olivat tiedollinen, taidollinen ja muuttuva 

asiantuntijuus. Käyn tuonnempana tutkimustulosluvuissani läpi aineiston analyysissa 

käyttämäni alaluokat. 

 

Aineiston analysoinnissa on siis kyse havaintojen yhdistämisestä, jolloin aineistoa tulee 

tarkastella kokonaisuutena ja huomioida kaikkien informanttien käsitykset. Ana-

lysoidessaan tutkija ei voi sanoa kaikkien haastateltavien käsitysten olevan samoja, jos 

yksi haastateltava poikkeaa asiasta. Yhdistettyjen havaintojen pitää päteä kaikkiin in-

formantteihin. Toisaalta laadullisen tutkimuksen analysointi- ja tulkintavaiheessa on 

tärkeää tehdä näkyväksi eroja informanttien välillä, mikä lisää osaltaan ilmiön ymmär-

rettävyyttä. Tällä voidaan korostaa tutkittavien yksilöllisyyttä, mutta loputon aineiston 

moninaisuuteen keskittyminen voi aiheuttaa sen, että ilmiöön ei saa minkäänlaista otet-

ta. Erottelujen tekemiseen ja tyypittelyyn tulee suhtautua varovaisesti, sillä voi olla vai-

keaa muotoilla sellaista sääntöä, jolla erot liittyvät toisiinsa. (Alasuutari 1999, 40, 42–

43.) Sosiaalityöntekijöiden käsitykset olivat osittain yhteneviä, mutta kaikki eivät puhu-

neet samoista asioista. Fenomenografisessa tutkimuksessa aineistoa käsitellään koko-

naisuutena, koska ilmiön osat ovat riippuvaisia kokonaisuudesta. Tämä tarkoitti tut-

kielmassani sitä, että tuloslukuja kirjoittaessani pyrin rakentamaan yleistettävää kuvaa 

vammaissosiaalityöstä sosiaalityön toimintakontekstina ja siinä tarvittavasta asiantunti-

juudesta enkä käsitellyt haastateltavia yksittäisinä tapauksina. (Häkkinen 1996, 39.) 

Kokonaisuuksien muodostamisella turvasin myös haastateltavien anonyymiuden mutta 

samalla koin ongelmalliseksi sen, että ilmiötason yleistäminen oli hankalaa kahdeksan 

sosiaalityöntekijän haastattelujen perusteella. 
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4 Vammaissosiaalityön tehtävät 

 

4.1 Monimuotoisesti ja paikallisesti muotoutuvat käytännöt 

 

Vammaissosiaalityö näyttäytyy paikallisesti muotoutuvana ja monimuotoisena sosiaali-

työn kontekstina. Paikallisuuden ulottuvuus tuli aineistossani esiin erityisesti siinä, mi-

ten vammaissosiaalityö oli organisoitu toteutettavaksi. Kuvasin aiemmin (luku 3.3) or-

ganisaatioita, joissa tutkielmani aineiston tuottamiseen osallistuneet sosiaalityöntekijät 

työskentelivät. Useissa kunnissa vammaissosiaalityö on organisoitu tehtäväksi erillises-

sä vammaispalvelun organisaatiossa. Lisäksi se on voitu organisoida yhden sosiaali-

työntekijän tehtäväksi yksittäisessä kunnassa tai useamman kunnan yhteisessä sosiaali- 

ja terveystoimen organisaatiossa. Sosiaalialan sanastossa (Lehmuskoski & Kuusisto-

Niemi 2008, 22) vammaispalvelut määritellään sosiaalihuollon palvelutehtäväksi, jonka 

tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista mahdollisuutta elää ja 

toimia yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia hait-

toja ja esteitä. Vammaissosiaalityö on yksi osa vammaispalvelua. 

 

Useimmiten kunnat jakavat sosiaalityön lapsiperheille ja aikuisille suunnattuihin palve-

luihin sekä vammaispalveluihin. Tällöin vammaiset asiakkaat voidaan katsoa kuuluvak-

si johonkin erityiseen ryhmään, ei aikuisiin eikä lapsiperheisiin. (Juhila 2008, 18.) Timo 

Toikko (2005, 213–214) näkee asiakasryhmään perustuvan eriytyneen sosiaalityön jär-

jestämistavan kuvastavan yhtä tapaa luokitella yhteiskunnan ongelmia. Hän katsoo luo-

kittelun kiinnittyvän ensisijaisesti materiaaliseen sosiaalityöhön mutta olevan toisaalta 

erityisesti hallinnon ongelma. Vammaisten ihmisten kanssa tehtävä sosiaalityö voidaan 

nähdä niin erityisenä, että heidät ohjataan tuen tai avun luonteesta riippumatta vammais-

sosiaalityön piiriin. Tämä erityisyys tuli esiin myös haastatteluihini osallistuneiden sosi-

aalityöntekijöiden puheesta. Toisaalta sosiaalityöntekijät itse näkivät vammaissosiaali-

työn muita sosiaalityön sektoreita täydentävänä toimintana, eivät erityisenä ja mahdot-

tomana tehtävänä. 

 
”Meillä ainaki on se, ett vammaispalvelut järjestää. Ett täähän on vammainen 
henkilö, no niin vammaispalvelut hoitaa. Sit muut jotenki liukenee johonki. -- Mut-
ta ett myös vammaisilla henkilöillä on oikeus ihan samoihin palveluihin, kun meil-
lä muillakin henkilöillä. -- Joskus se erityisyys tulee ihan näistä muista toimijoista 
sit, kun kukaan ei suostu mihinkään --. (sostt5) 
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Vammaissosiaalityön erityisyys voi antaa mahdollisuuden asiantuntevaan palveluun, 

koska sosiaalityöntekijät ovat perehtyneet ensisijaisesti vammaispalveluun. Vammais-

sosiaalityöntekijöiltä voidaankin edellyttää erityistä osaamista vastata tehtävistään. Sa-

malla se antaa myös mahdollisuuksia erikoistua vammaispalvelujen järjestämiseen. 

(Sjöblom 2007, 40.) 

 

Erilaisissa organisaatioissa sosiaalityön tekemisen todellisuus poikkesi toisistaan, mutta 

se sai paljon myös samankaltaisia ulottuvuuksia johtuen asiakkaista, heidän palveluis-

taan ja palvelujen järjestämistä ohjaavasta lainsäädännöstä. Organisaationsa ainoan 

vammaissosiaalityötä tekevän sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan saattoi kuulua vam-

maisten henkilöiden palvelujen järjestämisen lisäksi muun muassa henkilökohtaisten 

avustajien palkanmaksua, päätöksentekoa, arkistointia ja laskujen maksua. Isommissa 

organisaatioissa sosiaalityöntekijät saivat keskittyä selkeämmin sosiaalityöhön. Pie-

nemmissä organisaatioissa sosiaalityöntekijät mielsivät erillisiksi tehtävikseen myös 

tiedontuottamisen ja vaikuttamisen. Isommissa organisaatioissa nämä tehtävät oli to-

dennäköisesti delegoitu muille kuin sosiaalityöntekijöille, koska sosiaalityöntekijät eivät 

kuvanneet näitä omaan työhönsä sisältyviksi. Nämä sosiaalityön tehtävät nähtiin kui-

tenkin tavoiteltavina asioina myös isommissa organisaatioissa. 

 

Vammaissosiaalityö on monitasoista työtä, jossa työn tekemiseen vaikuttavat niin asi-

akkaan vammasta johtuvat tekijät, hänen avuntarpeensa kuin myös yhteiskunnalliset 

tekijät. Myös esimerkiksi vammaisen ihmisen elinympäristön esteettömyys tai esteelli-

syys vaikuttaa paljon siihen, mitä sosiaalityöltä odotetaan. Vammaissosiaalityö voikin 

näyttäytyä tekijälleen ja ulkoapäin katsovalle pirstaleisena sekä laajana erilaisten tehtä-

vien kokonaisuutena. 

 
”Mutta tässä sen näkee, että tää on toisaalta aika semmonen, ettei yhtään ihme, 
että tätä työtä on vaikea ulkopuolisen hahmottaa. Ku se on välillä vähän itelleki 
semmonen, että mitäs kaikkee tässä nyt onkaan.” (sostt5) 

 

Lähes kaikkiin sosiaalityön kunnallisiin tehtäviin voi sisältyä juridis-hallinnollisia, psy-

kososiaalisia ja palvelutyön elementtejä. Olen jäsentänyt vammaissosiaalityötä aineisto-

ni perusteella tämän jaon mukaisesti. Nämä olivat myös analyysini pääluokkia, joista 

muodostuivat tämän tulosluvun seuraavat alaluvut. Alaluvuissa jäsennän sosiaalityötä 

analyysini alaluokkien mukaisesti. Juridis-hallinnollisen sosiaalityön tehtävät liittyvät 

asiakkaille järjestettävien lakisääteisten tukien ja palvelujen toteuttamiseen (Sipilä 2011, 
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67). Määrittelin juridis-hallinnollisen sosiaalityön alaluokiksi lakisääteisten palvelujen 

toteuttamisen, hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon, asiakkuuden selvittämisen sekä 

juridisuuden ja lääketieteellisyyden. 

 

Näen palvelutyön tavoitteena olevan toimivien palvelujen järjestämisen. Jäsensin sen 

alaluokiksi palvelujen järjestämisen, ohjauksen ja neuvonnan, palvelusuunnitelmien 

laatimisen sekä asiakastapaamiset. Kyösti Raunio (2004, 137) katsoo, että yksistään 

ohjaus ja neuvonta eivät kuvaa palvelutyön luonnetta, vaan se on myös asiakkaan palve-

lutarpeen selvittämistä ja tarpeita vastaavien palvelujen järjestämistä. Palvelutyöhön 

liittämistäni alaluokista palvelusuunnitelmaa voitaisiin pitää myös juridis-

hallinnollisena toimenpiteenä lakisääteisyytensä (Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380, 

3a§) vuoksi, mutta näkemykseni mukaan se on luonteeltaan enemmän palvelutarpeen 

selvittämiseen ja palvelujen järjestämiseen kiinnittyvä tehtävä. 

 

Psykososiaalinen sosiaalityö on yksittäisten ihmisten elämään suuntautuva työmuoto, 

jossa pyritään vaikuttamaan ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä väliseen suhtee-

seen. Sen periaatteena on, että kaikilla ihmisillä on voimavaroja muutokseen ja sosiaa-

listen olosuhteidensa muokkaamiseen. (Sipilä 2011, 54–55.) Riitta Granfelt (1996, 222) 

katsoo sen olevan ruohonjuuritason työtä, mutta siinä on yhteiskunnallisen vaikuttamis-

työn tavoitteet. Jäsennän psykososiaaliseen työhön liittyviä tehtäviä jatkuvana työsken-

telynä, keskusteluna, kokonaisvaltaisuutena, osallisuuden lisäämisenä ja asiakaslähtöi-

syytenä sekä muutostyönä. Nämä olivat analyysissani psykososiaalisen työn alaluokkia. 

Pyrin tuomaan seuraavien lukujen aikana esiin vammaissosiaalityön tehtävien moni-

muotoisuuden ja helpottamaan sen hahmottamista. 

 

 

4.2 Juridis-hallinnolliset tehtävät 

 

Vammaissosiaalityön yhtenä tehtävänä on lakisääteisten palvelujen toteuttaminen eli 

palvelujen ja tukitoimien järjestäminen vammaisille henkilöille, jotta he voisivat toimia 

ja elää muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä (Vammaispalvelulaki 

3.4.1987/380, 1 §). Kirjoitin jo edellisessä alaluvussa, että vammaissosiaalityö saa myös 

paikallisia ulottuvuuksia. Tällainen paikallisuus näkyy esimerkiksi siinä, millaisista la-

kisääteisistä palveluista sosiaalityöntekijät tekevät hallinnollisia päätöksiä. Päätöksente-

koa voidaankin delegoida eri tavoin eri organisaatioissa. Pyrkimys toteuttaa lakisäätei-
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siä palveluja voi näyttäytyä toimenpidekeskeisyytenä, joka on yksi materiaalisen sosiaa-

lityön piirteistä. Tällöin tiettyyn ongelmaan haetaan sopivaa ratkaisua tietyllä toimenpi-

teellä. (Toikko 2005, 214.) 

 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteuttaminen on sosiaalityön-

tekijöiden ensisijainen tehtävä kunnallisessa vammaissosiaalityössä. Vammaispalvelu-

lain mukaisista palveluista osa on kuntien erityisessä järjestämisvelvollisuudessa eli ne 

ovat vaikeavammaisuuden perusteella subjektiivisia oikeuksia. Tällaisia palveluja ovat 

kuljetuspalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon 

muutostyöt. Lisäksi kunnat voivat harkinnanvaraisesti järjestää muun muassa sopeutu-

misvalmennusta sekä myöntää taloudellista tukea esimerkiksi päivittäisessä toiminnassa 

tarvittaviin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin. (Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380, 8 §, 9 

§; Vammaispalveluasetus 18.9.1987/759, 15 §, 17 §.) Joissain haastatteluihini osallistu-

neiden sosiaalityöntekijöiden organisaatioissa sosiaalityöntekijän päätäntävaltaan kuu-

luikin vain vammaispalvelulain mukaisten päätösten tekeminen, kun taas esimerkiksi 

omaishoidon tukeen liittyvien (Laki omaishoidon tuesta 2.2.2005/937) päätösten teke-

minen oli delegoitu muille työntekijöille. Joissakin organisaatioissa myös omaishoidon 

tuen käsittely kuului sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan. Omaishoidon tuen käsittely 

saattoi muodostua myös sosiaalityöntekijän keskeiseksi tehtäväksi. Tällaiseen työnku-

van toisenlaiseen muotoutumiseen vaikuttavat organisaation sisäiset järjestelyt ja myös 

asiakaskunta. Usein esimerkiksi lapsiasiakkaiden kohdalla ensimmäinen haettava palve-

lu on omaishoidon tuki. 

 

Vammaissosiaalityöntekijöiden tehtäviin voi kuulua myös sosiaalihuoltolain mukaisten 

kuljetuspalvelujen ja asunnonmuutostöiden sekä toimeentulotuen päätösten tekeminen 

(ks. Sosiaalihuoltoasetus 29.6.1983/607). Toimeentulotuen käsittely koskee vain niitä 

asiakkaita, joilla on muista syistä johtuva asiakkuus vammaissosiaalityöhön. Tämä on 

yksi paikallisuutta korostava työn järjestämistapa, sillä vain harvoissa organisaatiossa 

sosiaalityöntekijät vastaavat myös toimeentulotuen käsittelystä. Useimmiten toimeentu-

lotuen käsittely jääkin vammaissosiaalityön organisaatioissa marginaaliseen asemaan, 

mutta toisaalta vaati aikaa ja resursseja. 

 
”-- tavanomaisessa tilanteessa vammaispalvelu menee ehottomasti ensin. Sitä tu-
lee varmasti eniten. Omaishoidontukea on aika satunnaisesti -- ja sitten tuota toi-
meentulotukea säännöllisesti, mutta ei millään lailla ole ollu hirveän paljon.” 
(sostt2) 
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Kehitysvammalain (23.6.1977/519, 14 §, 34 §) mukaisten päätösten tekemistä on sää-

delty lainsäädännössä niin, että yksilöllisestä palvelujen järjestämisestä ja päätöksente-

osta vastaa erityishuollon johtoryhmä tai kunnan sosiaalilautakunta, joka voi delegoida 

päätösvallan tietyille viranhaltijoille. Aineistoni perusteella tämä päätösvalta ei näytä 

kuuluvan vammaissosiaalityöntekijöille, mutta he voivat olla valmistelemassa päätök-

siä. Pienissä vammaissosiaalityön organisaatioissa myös päätöksiin liittyvien oi-

kaisuvaatimusten käsittely ja vastineiden laatiminen olivat osa sosiaalityöntekijän työtä. 

Isommissa organisaatioissa tämä näyttäisi kuuluvan muiden henkilöiden tehtäviin, kos-

ka nämä asiat eivät tulleet esiin isompien organisaatioiden sosiaalityöntekijöiden pu-

heessa. 

 

Kunnallisen sosiaalityön juridis-hallinnolliset tehtävät näyttäytyvät käytännön työssä 

myös asiakkaiden hakemusten käsittelynä ja päätöksentekona, jolloin sosiaalityönteki-

jöiden työtä ohjaavat lainsäädäntö, asetukset ja organisaation sisäiset ohjeistukset (Sjöb-

lom 2007, 41). Asiakirjojen kanssa työskentely on yksi kiinteä osa sosiaalityön käytän-

nön arkea, mutta vammaissosiaalityössä se voi saada myös liian suuren roolin. Hake-

musten käsittely ja päätöksenteko vievät paljon aikaa sosiaalityöntekijöiden työajasta, 

vaikka se ei olisikaan vaikein osuus työstä. Aineistoni perusteella päätöksenteko näyt-

täytyi useimmiten luonnollisena työn osana, mutta joillekin se oli byrokratian edellyt-

tämä teko, joka toimi myös työn tehokkuuden mittaamisen välineenä. 

 
”-- välillä tuntuu siltä, ett tänki talon tärkein asetelma ois siinä, kuinka paljon saa 
päätöksii tehtyy aina kunakin päivänä, että ehkä jotku sosiaalityön ihmiset painot-
taa tai ehkä tääl meijän toimiston ulkopuolellaki periaattees semmosta tehokkuut-
ta. On panos, tuotos, panos ja tuotos, panos ja tuotos ja tällasii mitattavii perus-
teita. Ett miten voidaan todentaa, ett tämmönen ja tämmönen on tehty. Mut sitte se 
on kysymys sinänsä, että miten tätä sosiaalityötä mitataan”. (sostt7) 

 

Päätöksenteko on sosiaalityöntekijöiden työssä osittain myös melko tekninen suoritus. 

Tällöin työ on Jorma Sipilän (1989, 215) mainitsemia erillisistä asioista tehtäviä päteviä 

päätöksiä, jotka eivät välttämättä turvaa yksittäisen ihmisen arkielämän sujuvuutta. So-

siaalityöntekijöiden mukaan teknisyys ja rutiininomaisuus liittyvät pääsääntöisesti kul-

jetuspalvelua sekä asiakasmaksuja koskeviin päätöksiin, joiden valmisteluvaiheeseen ei 

välttämättä liity kotikäyntiä. Vammaissosiaalityössä päätöksenteko voi myös ruuhkau-

tua esimerkiksi vuodenvaihteessa tai alkuvuodesta johtuen määräaikaisista sekä talous-

arvioon sidotuista päätöksistä. 
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”Alkuvuoshan menee muuten sillälailla ihan siinä, että kun asiakasmaksupäätök-
set tuossa kummittelee --. Niin minä teen nekin, elikkä minä lasken sitten tulojen 
mukaan sen asiakasmaksuosuuden ja taian olla ainoa tässä kaupungissa. Muualla 
kyllä tekee toimistotyöntekijät. -- Niin ne työllistää hirvittävästi kuin myös sitte 
kuljetuspalvelupäätökset, kun niitä on aika paljon, ku vuos vaihtuu. -- Tämmöseen 
aika rutiiniin toisaalta menee sitten --.” (sostt5) 

 

Toisaalta kaikissa vammaissosiaalityön organisaatiossa päätöksenteko ei sosiaalityönte-

kijöiden mukaan ruuhkaudu tiettyyn ajankohtaan vuodesta, vaan päätösten käsittelyä 

tapahtuu tasaisesti vuoden eri aikoina. Päätöksentekoon liittyy aina myös tietynlainen 

kontrollin ja vallan elementti. Tästä syystä vammaissosiaalityössä voidaan aiheuttaa 

pettymyksiä asiakkaille, koska kaikkia heidän toiveitaan ei voida toteuttaa. Sosiaali-

työntekijällä voi olla myös ristiriitainen rooli suhteessa asiakkaisiinsa ja työnantajaansa, 

sillä toinen pyytää käyttämään rahaa hänen elämänsä järjestämiseen ja toinen säästä-

mään budjetin vähiä rahoja (ks. myös Sjöblom 2007, 130). 

 
”-- Osa asioista on toki sellasia, että voijaan suhtautua myönteisesti, mutta harva 
asia on varmaan niin, että pystyy myöntämään ihan aina kaikkea sitä, mitä asiak-
kaat toivoo. -- Ja tässä työntekijä joutuu olemaan siinä mielessä hankalassa ase-
massa, että työnantaja vaatii meiltä tiettyjä asioita ja asiakkaat vaatii tiettyjä asi-
oita ja aina ne ei välttämättä ole samoja asioita, mitä ne. Toinen sanoo, että nyt 
säästäkää ja toinen sanoo, että nyt käyttäkää rahoja, teillähän niitä on, vaatikaa 
lisää rahoja sinne --.” (sostt2) 

 
Kontrollin elementit ja sosiaalityöntekijän aseman ristiriitaisuus kietoutuvat useimmiten 

organisaation asettamiin rajoihin sekä säädöksiin, jotka voivat myös rajoittaa sosiaali-

työntekijän ammatillista autonomisuutta (Sipilä 1989, 215–217). Anita Sipilä (2011, 69) 

näkee ammattietiikan olevan erityisessä asemassa näissä jännitteisissä tilanteissa. Pohti-

essaan rajallisten resurssien suhdetta asiakkaiden oikeuksiin saada tarvitsemansa palve-

lut ja tukitoimet sosiaalityöntekijän tulee miettiä kysymyksiä sosiaalisten oikeuksien 

toteutumisesta (Toikko 2005, 215) sekä myös vammaissosiaalityön arvoja. Palvelut ja 

tukitoimet ovat vammaisten henkilöiden oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Nii-

den toteuttaminen yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti edellyttääkin sosiaalityönteki-

jöiltä eettistä herkkyyttä ja harkintaa (Pehkonen & Väänänen-Fomin 2011, 7). Tällöin 

juridis-hallinnollisen sosiaalityön tehtävät saavat myös ei-materiaalisen luonteen (Toik-

ko 2005, 219). 

 

Vaikka päätöksenteko vie paljon työaikaa, niin se voidaan nähdä myös pienenä osana 

kokonaisuutta ja asiakkaan asian käsittelyprosessia, jossa hakemuksen saapumisen jäl-

keen otetaan asiakkaaseen yhteyttä vammaispalvelulain mukaisessa määräajassa 
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(Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380, 3 §), tehdään arviointi kotikäynnillä, laaditaan pal-

velusuunnitelma sekä tehdään päätökset haetuista palveluista ja tukitoimista. Päätöksen-

teon voidaan siis ajatella olevan asiakasprosessiin liittyvä tietyn vaiheen loppu tai kansi, 

kuten yksi sosiaalityöntekijöistä osuvasti kuvasi. 

 
”Se on kumminkin mun mielestä se pikkuosa sitten siitä kokonaisuudesta, että kyl-
lä se on vaan semmonen kansi, joka pannaan siihen päälle tai jotain tämmöstä.” 
(sostt1) 

 

Vaikka vammaissosiaalityöhön voikin sisältyä rutiininomaisuutta ja teknisyyttä, kuten 

aiemmin kirjoitin, niin kaikkien hakemusten käsittely yksinomaan tiettyjen sovittujen 

toimintamallien mukaan ei ole mahdollista. Myös työn kotikäyntipainotteisuus suojaa 

rutiininomaiselta työskentelyotteelta. Sosiaalityöntekijät toivat lähes poikkeuksetta esiin 

yksilöllisen tilanteen ja yksilökohtaisen tarpeen selvittämisen merkittävyyden vammais-

sosiaalityössä suhteessa päätöksentekoon. 

 
”Tottakai huomioidaan se vammasen yksilöllinen tilanne, koska sosiaalityöhän on 
aina yksilöllistä, että ei tehtäs mitään tämmösii joukkopäätöksiä. Tavallaan just 
sellanen rutiinipäätösten tuottaminen, niin mun mielestä se ei oikeen sovi tähän 
istu, sosiaalityön periaatteisiin, koska sosiaalityö on aina yksilökohtasta ja se yk-
silökohtanen tarve pitää aina selvittää.” (sostt4) 

 

Byrokratiatyöhön mielletään liittyväksi myös asiakkuuden selvittäminen asiakkaan 

asiakirjoja tarkastellen (Sipilä 1989, 214). Tällöin on myös kyse asiakkaan oikeuksien 

selvittämisestä haettuun palveluun tai tukitoimeen (Toikko 2005, 224). Vammaispalve-

lulain (3.4.1987/380) mukaisia palveluja järjestettäessä asiakkaan vaikeavammaisuus 

määritellään suhteessa haettuun palveluun (ks. esim. 8 c § tai Vammaispalveluasetus 

18.9.1987/59, 5 §). Vammaissosiaalityössä edellytetään hakemusten liitteeksi yleensä 

lääkärinlausuntoa tai muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden laatimia lausuntoja, 

joiden tehtävänä on avata vammaisen ihmisen toimintakykyä ja vammaisuutta. Palvelu-

jen saamisen perusteluksi edellytetään siis tiettyjä kriteereitä vammaisuuden tai sairau-

den suhteen, mutta toisaalta sosiaalityöntekijällä tulisi olla rohkeutta perustella näke-

myksensä myös muulla kuin lääkärinlausunnosta saatavalla tiedolla. 

 
”Niin se vaatii sit sosiaalityöntekijältä sitten myös sitä sellasta rohkeutta ja kykyä 
siihen, että pystyy tuomaan sitä sosiaalityönki näkemystä esiin. Mut se ei oo aina 
helppoo. -- asiakas hakee jotain tiettyä asiaa ja hänelle on sit lääkäri ihan suosit-
taa, että kyllä te olette vaikeavammainen henkilö. Mut sitte sosiaalityöntekijä sitä 
miettii niistä muistakin lähtökohdista--. Että aina se vaikeevammasuus ja suhtees-
sa [palveluun] --.” (sostt5) 
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Sosiaalityöntekijältä edellytetäänkin taitoja ymmärtää palvelujen ja tukitoimien myön-

tämisen ehtoja, jotta hän voi arvioida asiakkaan oikeuksia (Toikko 2005, 225). Aineis-

toni perusteella asiakkuuden selvittäminen byrokraattisena tekona on kuitenkin pienessä 

roolissa vammaissosiaalityön käytännöissä, koska sosiaalityöntekijät eivät tuottaneet 

runsaasti tietoa esimerkiksi vaikeavammaisuuden selvittämisestä. 

 

Lääkärien ja muiden terveydenhuollon edustajien lausunnot tuovat vammaissosiaalityö-

hön vaikutteita lääketieteestä. Tällöin sosiaalityö voi medikalisoitua eli lääketieteen 

vaikutusvalta ulottuu myös sellaiselle elämänalueelle, jossa on kyse käyttäytymisestä, 

arvoista ja normeista eikä niinkään lääketieteestä (Helén 2002, 104). Vaikka vammais-

sosiaalityössä edellytetään hakemusten liitteiksi lääkärinlausuntoja, kuten edellä olevas-

sa sosiaalityöntekijän sitaatissa kerrotaan, niin lääketieteellisyys ei ollut sosiaalityönte-

kijöiden puheessa mitenkään keskeistä. Tosin asiakkaiden vammaisuus voi tuoda omat 

erityispiirteensä vammaissosiaalityöhön suhteessa muihin sosiaalityön osa-alueisiin. 

Useimmiten vammaisuus näyttäytyy erityisesti fyysisinä vaikeuksina, jotka vaikuttavat 

asiakkaan toimintakykyyn ja arkeen. 

 
”Jos lastensuojelutyössä ja aikuissosiaalityössä näkyy psyykkiset ongelmat ja mo-
net tällaset ehkä käyttäytymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät ongelmat, niin 
tällä puolella näkyy niitä myös, mutta se fyysinen puoli korostuu hirveesti, että 
ihmisen fyysiikan ongelmat ja niiden tuomat ongelmat toimintakykyyn ja arkeen 
sitten. Se on erilainen.” (sostt3) 

 
Vammaisuuden ymmärrys monimuotoisena ilmiönä nähdään kuitenkin tärkeänä käy-

tännön työssä. Siinä tulee huomioida sekä fyysiset, sosiaaliset että psyykkiset tekijät, 

mikä edellyttää sosiaalityöntekijältä laajaa tietoa erilaisista vammoista. Lääketieteen 

valta-asema ja lääkärien arvovalta ei näytä olevan vammaissosiaalityössä ylivertaisessa 

asemassa suhteessa sosiaalityöntekijöihin, kuten medikalisoituneessa sosiaalityössä voi-

si olla (Tuomainen ym. 1999, 16). 

 

Lääketieteellisyyden lisäksi vammaissosiaalityön käytäntöihin liittyy juridinen ulottu-

vuus, jolloin työ voi saada juridisen luonteen. Voidaan puhua myös sosiaalityön oikeu-

dellistumisesta. Tällöin yhteiskunnallinen ilmiö muuttuu oikeudelliseksi, sekä se saate-

taan oikeudellisen sääntelyn ja ratkaisutoiminnan piiriin. Tällöin pohditaan muun muas-

sa sääntöjen noudattamisen valvontaa ja noudattamatta jättämisen sanktioita sekä risti-

riitatilanteiden ratkaisutapoja. Oikeudellistuminen näyttäytyy juridisten menettelytapo-

jen laajentumisena suhteessa sosiaalityöntekijöiden asiantuntemukseen ja ammattitai-
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toon. Lisäksi sen nähdään hidastavan asioiden käsittelyä sekä lisäävän toiminnan jäyk-

kyyttä ja byrokraattisuutta. (Tala 1988, 165–175.) Puhuessaan sosiaalityön tehtävistä ja 

käytännöistä sosiaalityöntekijät puhuivat hyvin vähän tästä ulottuvuudesta, mutta kes-

kusteltaessa työssä tarvittavasta tiedosta lainsäädäntötieto esiintyi heidän puheessaan 

paljon enemmän. Käsittelen tätä enemmän tuonnempana pääluvussa viisi, koska laki 

ohjaa palveluiden myöntämistä ja näin myös sosiaalityöntekijöiden työtä. Lain tehtävä-

nä on myös turvata asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelu. 

 

 

4.3 Palvelujen koordinoiminen 

 

Vammaissosiaalityössä sosiaalityö on usein asiakkaille järjestettävien palvelujen suun-

nittelua ja toteuttamista. Oikean palvelun löytäminen edellyttää sosiaalityöntekijöiltä 

palvelutarpeen arviointia sekä keskustelua asiakkaan ja myös yhteistyötä palveluja jär-

jestävien tahojen kanssa. Toisaalta palvelujen järjestämistä ohjaa myös lainsäädäntö. 

Palvelutarpeen arviointi lähtee liikkeelle vammaisen ihmisen elämäntilanteen ja vam-

man vaikutusten kartoittamisella, minkä jälkeen pyritään järjestämään asiakkaalle sopi-

va palvelu. Vammaissosiaalityön voidaankin nähdä olevan vammaisten ihmisten palve-

lutarpeeseen vastaamista konkreettisella tasolla. Sopivan ja oikean palvelun järjestämi-

nen vaatii sosiaalityöntekijöiden mukaan aikaa, koska aina ei voi heti tietää, mikä auttaa 

kyseisessä tilanteessa. (Ks. myös Sipilä 1989, 218–219.) Usein tämä edellyttää sosiaali-

työntekijältä myös erilaisiin palveluihin tutustumista. Välillä sopivan palvelun löytymi-

nen voi osoittautua myös vaikeaksi. Päätöstä asiakkaan tarvitsemasta palvelusta onkin 

hankala tehdä pelkästään papereiden perusteella, vaan sen tekeminen tarkoittaa monen-

laisia vaiheita. 

 
”Täällä ei voi tehdä papereiden perusteella niit päätöksii vaan on pakko käydä 
tutustumassa sen asiakkaan ympäristöön ja niihin verkostoihin ja palveluihin.” 
(sostt7) 

 

Sosiaalityöntekijät näkivät palvelujen tavoitteiksi yhdenvertaisen osallistumismahdolli-

suuden toteutumisen, mahdollisimman hyvän elämän järjestämisen vakavasti sairastu-

neille ihmisille sekä vammaisten lasten vanhempien jaksamisen tukemisen. Ongelmalli-

sena voidaan nähdä se, että asiakkaat tulevat vammaissosiaalityöntekijöiden tietoon 

hyvin myöhäisessä vaiheessa, mikä myös vaikeuttaa palvelujen järjestämistä. 
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”Mää en oo vielä päässy selville, että miten onnistuis saaha ne asiakkaat meijän 
palveluitten piiriin ennen ku se tilanne on jo niin katastrofaalinen. -- Niin mikä se 
ois se ennaltaehkäsevä, miten me löyetään ne ihmiset, ku ne ei meihin ota yhteyt-
tä.” (sostt6) 

 
Palvelun järjestettyä sosiaalityöntekijän työ ei pääty vaan hänen tulee tehdä säännölli-

sesti arviointia palvelun toimivuudesta ja tehdä tarvittavia muutoksia palvelujen järjes-

tämistapaan. 

 

Yksi sosiaalityön tehtävistä on tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan antaminen sitä pyy-

täville (ks. Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982, 13 §). Ne ovat osa kaikkea asiakkaiden kanssa 

tehtävää vammaissosiaalityötä ja niitä on ilmeisesti vaikea nähdä erillisinä sosiaalityön 

tehtävinä, koska ne eivät olleet mitenkään merkittävästi sosiaalityöntekijöiden haastatte-

luissa esillä. Palveluohjaus oli niin ikään hyvin vähän puhuttu aihe. Tämä oli yllättävää, 

sillä vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevia palveluohjaushankkeita järjestettiin 

2000-luvun alussa useita (Hänninen 2007, 19–20). Näen palveluohjauksen ideologian 

istuvan hyvin vammaissosiaalityöhön, sillä siinä on kyse palvelukokonaisuuksien raken-

tamisesta huomioiden asiakkaan tarpeet (Ala-Nikkola & Sipilä 1996, 17). Vaikka sosi-

aalityöntekijät eivät puhuneet erityisesti palveluohjauksesta, vammaissosiaalityössä 

voidaan nähdä samanlaisia elementtejä kuin palveluohjauksessa kuvataan olevan. 

Vammaissosiaalityössä, kuten palveluohjauksessakin, keskitytään selvittämään asiak-

kaan palvelutarpeet, sovittamaan yhteen palvelut ja varmistamaan yhteys palveluntuot-

tajiin. Tällöin sosiaalityöntekijältä edellytetään palvelujärjestelmän tuntemusta, jotta 

hän osaa ohjata asiakkaan oikeiden palvelujen piiriin. (Suominen & Tuominen 2007, 

32.) 

 

Sosiaalityöntekijöiden työtä rytmittävät erilaiset kokoukset ja asiakastapaamiset, jotka 

ovat osa kaikenlaista sosiaalityötä. Juridis-hallinnollisessa työssä asiakastapaamiset 

mielletään osaksi asiakkuuden selvittämis- ja päätösprosessia, kun taas psykososiaalisen 

työn nähdään tapahtuvan juuri asiakkaiden kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Näen 

kuitenkin asiakastapaamiset yhdeksi osaksi palvelutyötä, sosiaalityön palveluksi. Asia-

kastapaamiset näyttäytyvät myös aineistoni perusteella erityisesti palvelutarpeen selvit-

tämisareenoina, minkä vuoksi käsittelen niitä tässä kohden. 

 

Asiakastapaamiset ovat keino selvittää asiakkaan elämäntilannetta, palvelutarvetta ja 

laatia palvelusuunnitelma, jota käsittelen tarkemmin tuonnempana. Niiden jälkeen sosi-

aalityöntekijän tehtäväksi jää muun muassa palvelujen koordinoiminen ja yhteistyö pal-
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veluja järjestävien tahojen kanssa. Asiakastapaamiset kiinnittyvät siten sosiaalityönteki-

jän toimintarooliin, joka on suuntautunut asiakkaan sosiaalisten oikeuksien varmistami-

seen ja sosiaaliseen suojeluun (Vaininen 2011, 114). Haastatteluihini osallistuneet sosi-

aalityöntekijät kertoivat tapaavansa asiakkaitaan useimmiten kotikäynneillä, mutta välil-

lä myös toimistollaan, palveluntuottajan luona tai verkostopalavereissa. 

 
”Me tehdään paljon kotikäyntejä. Asiakas tavataan siellä omassa ympäristössään, 
joka on tietysti suuri etu tässä työssä, ku arvioidaan sitä toimintakykyä. -- Ihminen 
nousee ihan erillä tavalla esille, ko tämmösillä toimistokäynneillä. Se on kyllä 
musta suuri etu tässä, että sitä mennään sinne ihmisen luo.” (sostt1) 

 
”Aikalailla sataprosenttisesti oon käyny kotikäynneillä. -- En pysty vammaispal-
veluissa hakemuksen perusteella tekeen yhtään päätöstä. -- koen, että oon sosiaa-
lityöntekijänä velvollinen tekeen muunkinlaista sosiaalityötä ku vaan sen päätök-
sen siihen liittyen. Ett se tietenki työllistää, ett kyllähän se nopeuttas hakemusten 
käsittelyä, jos tekisit rutiinipäätöksiä noin vaan. Mutta mun mielestä se ei oo 
vammaissosiaalityötä.” (sostt3) 

 

Kotikäyntien suurta määrää voidaan pitää yhtenä vammaissosiaalityön erityispiirteenä. 

Tapaamiset asiakkaan omilla areenoilla mahdollistavat asiakkaan kokonaisvaltaisen 

kohtaamisen, kun taas toimistossa tapaaminen voi ohjata keskustelemaan vain elämän 

tietyistä osa-alueista (Pohjola 1996, 85). Kotikäynnit nähdäänkin parhaimpana keinona 

selvittää asiakkaan toimintakykyä hänen omassa toimintaympäristössään ja saada selvil-

le mahdolliset muut avuntarpeet. Tämä selvittelytyö auttaa sosiaalityöntekijää päätök-

senteossa. Lisäksi asiakas saa omassa ympäristössään isomman roolin oman elämänsä 

asiantuntijana. 

 

Sosiaalityöntekijöiden viikoittainen asiakastapaamisten määrä vaihtelee hyvin paljon 

riippuen esimerkiksi organisaation kokouskulttuurista, välimatkojen pituudesta ja työ-

hön kuuluvista muista tehtävistä. Jos asiakas asuu etäällä sosiaalityöntekijän työpistees-

tä, kotikäynnille lähtemistä saatetaan harkita tarkemmin. Toisaalta sosiaalityöntekijän 

työtä voi ohjata ajatus siitä, että kaikki asiakkaat on tavattava pitkistä välimatkoista huo-

limatta. 

 
”Huomioiden nää palaverit plus puhelinneuvonta-ajat, niin mää oon laskenu sen, 
että käytännössä mulla ei jää kun kolmeen asiakastapaamiseen viikossa aikaa. -- 
Sitten on otettava huomioon, ett myöskin on jossaki vaiheessa tehtävä näitä pää-
töksiä ja palvelusuunnitelmia.” (sostt4) 

 
”Oisko neljä asiakasta semmonen kohtuullinen, että mää saan muut paperit pyö-
ritettyä. Se on mun mielestä tosi vähän. -- Kyllä ne vie aikaa työajasta kanssa, 
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mutta kyllä mun mielestä useempi asiakas pitäs pystyy päivässä tapaamaan.” 
(sostt3) 

 
”Joka päivä käyään kakski kertaa, kolmeki kertaa, jos tarvii. -- Se on meijän pää-
asia, että me aina käyään kotikäynti, jos tulee hakemus.” (sostt6) 

 
”Siis ett kyllä niitä aikalailla -- joka päivä on. Ja yleensä on vielä useampi. -- 
Niin tota kyl mää teen hirvittävästi kotikäyntejä.” (sostt5) 

 

Asiakastapaamisen järjestämiseen näyttäisi vaikuttavan myös haettu palvelu tai tukitoi-

mi. Sosiaalityöntekijät sanoivat kotikäyntien olevan tärkeitä arvioitaessa omaishoidon 

tuen, henkilökohtaisen avun tai asunnonmuutostöiden tarvetta. Omaishoidon tuen koh-

dalla kotikäyntiin velvoittaa myös lainsäädäntö, sillä omaishoidon tukea arvioitaessa on 

tarkasteltava myös hoitoympäristöä (ks. Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937, 3 §). 

Tarvittaessa sosiaalityöntekijä ottaa kotikäynnille mukaan myös työparin, jolla on asian-

tuntemusta liittyen asiakkaan tarpeeseen. Esimerkiksi asunnonmuutostöitä arvioitaessa 

työparina voi toimia toimintaterapeutti tai rakennustekninen asiantuntija. Asiakasta-

paamisten määrät vaihtelevat muutamasta viikossa useampiin yhden päivän aikana. 

 

Palvelusuunnitelman laatiminen on vammaissosiaalityössä lakisääteinen tehtävä 

(Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380, 3a§). Lakisääteisyytensä vuoksi palvelusuunnitel-

man tekeminen voidaan nähdä ylhäältäpäin ohjattuna pakollisena toimenpiteenä tai työ-

tehtävänä. Tällöin sen voitaisiin ajatella olevan juridis-hallinnolliseen työmuotoon liit-

tyvä sosiaalityön tehtävä. Velvoittavuutensa vuoksi palvelusuunnitelma voi osoittautua 

sosiaalityössä myös rasitteeksi ja yksittäisen sosiaalityöntekijän asiakasmääriin nähden 

mahdottomaksi tehtäväksi. 

 
”Koska tää palvelusuunnitelma on lain mukaan tehtävä, -- sitä ei pysty tekemään 
näillä asiakasmäärillä -- huolellisesti ja perehtyen siihen kunkin asiakkaan yksi-
lölliseen tilanteeseen. En mä tiiä, antaako se mitään lisäarvoa tässä tilanteessa 
sille sosiaalityölle.” (sostt4) 

 
”Kyllähän niitä paljon tehään niitä suunnitelmia, mutta ihan liian paljon ne jää 
liian yleisiks, ja että niitä ei niin paljon ole suoraan käytettävissä.” (sostt2) 

 
Juridis-hallinnollisten piirteiden lisäksi palvelusuunnitelman laatimisessa voi nähdä 

myös psykososiaaliseen työhön liittyviä tekijöitä. Asiakassuunnitelmissa onkin kyse 

asiakkaan ja työntekijän välisestä tekstimuotoisesta vuorovaikutuksesta, mutta useimmi-

ten se on työntekijän kirjaama ja näin asiakkaan osallisuus unohtuu (Günther 2012, 15, 

28). Vammaissosiaalityössä laadittava palvelusuunnitelma on asiakasta varten laadittava 

suunnitelma, mutta usein se näyttäytyy myös sosiaalityöntekijän työvälineenä. Sitä käy-
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tetään asiakkaan kokonaistilanteen ja palvelutarpeen kartoittamiseen. Työntekijät ovat-

kin usein kehittämässä suunnitelmia sellaisiksi, että ne vastaisivat parhaiten heidän 

oman työnsä tarpeita (Günther 2012, 15). Myös Vammaispalvelulain (3.4.1987/380, 

3a§) mukaan palvelusuunnitelman tehtävänä on selvittää asiakkaan tarvitsemia palvelu-

ja ja tukitoimia. Suunnitelmia on myös kritisoitu, koska ne rakennetaan usein olemassa 

olevien palvelujen varaan eikä toisenlaisia ratkaisuja oteta riittävästi huomioon (Filppa 

2002, 66). 

 

Palvelusuunnitelmien laatimisessa on jonkin verran eroja riippuen siitä, missä sosiaali-

työntekijä tekee työtään. Toimintakulttuurista riippuen palvelusuunnitelma tehdään joko 

kaikille tai vain tiettyjä palveluja hakeville asiakkaille. Tärkeintä palvelusuunnitelman 

laatiminen näyttäisi olevan silloin, kun asiakkaan tilanne on monimutkainen, ja hän tar-

vitsee paljon palveluja. Tällaisten asiakkaiden palvelusuunnitelmien laatiminen voi 

myös olla aikaa vievää. 

 
”Palvelusuunnitelmiahan me tehään kaikille henkilökohtaisen avun asiakkaille, 
palveluasumisen asiakkaille. -- Kuljetuspalvelussa ei tehä, niitä on niin paljon ja 
he on yleensä tämmösiä iäkkäitä hakijoita.” (sostt2) 

 
”Ja kaikkein enitenhän mua työllistää ne asiakkaat, jotka on näissä palveluasun-
noissa. Eli niissähän me tehään ihan säännönmukaisia palvelusuunnitelman tar-
kistuksia ja palvelusuunnitelmia. -- Ei me tämmösistä, jos joku hakee jotain yksit-
täistä välinettä tai laitetta.” (sostt8) 

 

Palvelusuunnitelman laatimisen jälkeen sosiaalityöntekijältä odotetaan myös sen tarkis-

tamista säännöllisesti tai asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Se voi myös mahdollis-

taa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän säännöllisesti toistuvien keskustelujen lisääntymi-

sen. Vaikka palvelusuunnitelman laatimisen lakisääteisyys on tuottanut sosiaalityönteki-

jöille urakoinnin tuntemuksia, sen laatiminen on myös muuttanut vammaissosiaalityön 

luonnetta. Se ei enää näyttäydy pelkästään päätösten tekemisenä vaan mieluumminkin 

palveluna. 

 
”Että kyllähän sen nyt huomaa, ku me urakalla työstetään näitä palvelusuunni-
telmia, -- ni on korostunu samalla myös tämä sosiaalityö tässä vammaissosiaali-
työssä ihan erillä lailla. Että se päätöksenteko -- jää koko ajan vähän sinne täm-
möseks välineeks vaan, mutta että tämmönen sosiaalityö nousis enemmän esiin. -- 
Tää ois joku palvelu, jota me annetaan, tää sosiaalityö itessään.” (sostt1) 
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4.4 Psykososiaalisen työn aineksia 

 

Sosiaalityön yhdeksi perustehtäväksi nähdään muutoksen aikaansaaminen yksilön elä-

mässä yhdessä hänen kanssaan eli sosiaalityössä tehdään muutostyötä (Sipilä 2011, 58). 

Myös vammaissosiaalityössä tehdään interventioita ja haetaan muutoksen mahdolli-

suuksia. Vammaisen ihmisen elämä voi muuttua sosiaalityön tuella, vaikka vamma tai 

sairaus ei muuttuisikaan. Muutokseen tähtäävässä työskentelyssä sosiaalityön tuki on 

tavoitteellista ja suunnitelmallista (Jokinen 2008, 115–116). Muutos voi tapahtua esi-

merkiksi siinä, että asiakas löytää sosiaalityön keinoin yhä olemassa olevia voimavaro-

jaan sekä osaa käyttää niitä. Asiakkaat voivat tarvita sosiaalityön tukea myös uudessa 

tilanteessa tarvittavien voimavarojen löytämiseen. 

 
”-- että se ois sen asiakkaan ja myös hänen perheensä just tukemista siihen, ett he 
tavallaan löytää ne voimavaransa huolimatta siit vammaisuudesta ja ett he pystyy 
tulemaan sinuksi sen elämäntilanteensa kanssa --” (sostt7) 

 
Lisäksi sosiaalityöntekijä voi omalla työllään tukea esimerkiksi vammaisen nuoren per-

hettä löytämään kotoa pois muuttavan nuoren jättämään tyhjään tilaan tilalle jotain 

muuta. Muutostyössä on tärkeää myös toivon ylläpitäminen ja mahdollisuuksien näky-

väksi tekeminen. Esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla tällaisella työskentelyllä voi-

daan tukea asiakkaan mahdollisimman omatoimisen tulevaisuuden rakentumista. Täl-

löin tehdään usein yhteistyötä myös kuntoutusta toteuttavien tahojen kanssa. 

 

Muutostyön mahdollisuudet vammaissosiaalityössä voidaan nähdä vaikeiksi, sillä usein 

asiakkaiden toimintakyky heikkenee ja tavoitteena on ensisijaisesti arjen helpottaminen. 

Muutostyöhön kiinnittyvä asiakkaiden aktivointi näyttää myös istuvan huonosti vam-

maissosiaalityön ajatteluun, sillä useimmiten asiakkaat ovat eläkkeellä. 

 
”Se [vammaissosiaalityön] erityisyys lähtee muun muassa siitä, että meillähän 
lähtökohtasesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden tilanne ei muutu ainakaan pa-
remmaksi. Elikkä heijän fyysinen terveydentila tai fyysinen toimintakyky yleensä 
heikkenee iän myötä. -- Me vaan yritetään tehä sitä arkea heille helpommaksi.” 
(sostt2) 

 
”Meillä ei ole mitään aktivointisuunnitelmia niinku aikuissosiaalityössä, että mei-
jän asiakkaat on eläkkeellä pääosin. -- Me ei pyritä heitä mihinkään aktivoi-
maan.” (sostt6) 

 
Vammaissosiaalityön yksi erityispiirre onkin se, että vammaisten ihmisten asiakkuudet 

ovat pitkäkestoisia. Tällöin voidaan puhua jatkuvasta työskentelystä. Vammaisen ihmi-
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sen sosiaalityön asiakkuus voi alkaa vammautumisesta, vammaisena syntymisestä tai 

pitkäaikaissairauteen sairastumisesta. Alkuvaiheessa asiakas ja hänen perheensä tarvit-

sevat tiivistä tukea sosiaalityöntekijältä niin arjen järjestämiseen kuin uuden elämänti-

lanteen kohtaamiseen. Ensiksi mainittu voi toteutua konkreettisina palveluina, ohjauk-

sena ja neuvontana (Jokinen 2008, 115). Tällaisen työotteen omaksuessaan sosiaalityön-

tekijä on valmis tapaamaan asiakastaan useita kertoja sekä kulkemaan hänen ja hänen 

perheensä rinnalla. Idea usein toistuviin tapaamisiin perustuvasta työskentelytavasta 

edellyttää toimivaa vuorovaikutussuhdetta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä. 

 
”Mä voisin antaa semmosen esimerkin, että ku kuulee, että joku ihminen on saanu 
aivoinfarktin ja ollu pitkään sairaalassa ja pitää olla kotiutumassa. Niin sitten ois 
selvä ajatus, että tämä on tämmönen ihminen, joka tarvii nyt aika paljon tukea, 
tiivistä tukea. -- Että ois siinä ajoissa valmiina ottamassa koppia asioista ja tälle 
asiakkaalle tulis myös semmonen tunne, että siinä on joku, joka nyt vähän aikaa 
kävelee tässä vieressä.” (sostt1) 

 

Sosiaalityön käytännön resurssit asettavat myös reunaehtoja jatkuvalle työskentelylle ja 

rinnalla kulkemiselle. Kaikkia asiakkaita ei pysty tapaamaan yhtä tiiviisti. Sosiaalityön 

tekemisen tapa vaihteleekin asiakkaan mukaan. Mitä monimutkaisempi asiakkaan elä-

mäntilanne on, sitä tiiviimpi asiakassuhteesta muodostuu. Vammaissosiaalityön asia-

kasprosessissa ei välttämättä ole selkeästi määriteltävää loppua kuten esimerkiksi las-

tensuojelun tai aikuissosiaalityön asiakkuudessa. Asiakkuus on välillä aktiivinen ja vä-

lillä hiljainen, minkä vuoksi myös tapaamisten tiheys vaihtelee. Asiakkuus päättyy 

yleensä vasta asiakkaan kuolemaan tai paikkakunnalta muuttoon. Vammaissosiaalityön 

asiakkailla on usein vakavia sairauksia, joista he eivät selviä. Tämän vuoksi sosiaalityön 

yhtenä tavoitteena voi olla hyvän elämän järjestäminen loppuun asti. Sosiaalityöntekijän 

antama tuki konkretisoituu asiakkaan kohtaamisessa (mt., 117), ja sen tehtävänä on 

kannatella asiakasta hänen elämäntilanteessaan. 

 

Sosiaalityössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen vuorovaikutus on keskeinen so-

siaalityön tekemisen areena. Keskustelu on tapa selvittää asiakkaan elämäntilannetta ja 

keinoja, miten hän pääsisi eteenpäin (Granfelt 1996, 199). Vuorovaikutustilanne antaa 

myös asiakkaalle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Psykososiaalisessa työskentelyssä 

tavoitteena on antaa tilaa asiakkaan ymmärrykselle omasta tilanteestaan ja toiminnas-

taan (Raunio 2004, 142). Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan yhteinen keskustelu onkin 

keino jäsentää yhteistä ymmärrystä asiakkaan palvelutarpeesta sekä elämäntilanteesta. 

Vammaissosiaalityön käytäntö näyttäytyy usein palvelujen järjestämisenä, päätöksente-
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kona ja muina konkreettisina tekoina, jolloin tukea antavan keskustelun määrä voi jäädä 

vähäiseksi. 

 
”Se keskustelu asiakkaan kanssa on ehkä se tärkein. Mietitään, että mitä se 
[vammaisuus] tämän ihmisen kohdalla merkitsee --. Se ei aina välttämättä edes 
tarkota sitä, että myönnetään joku, mitä on haettu. Vaan on niinko yhdessä mietit-
ty, että mikä on se asia, joka tuntuu nyt ja miten siitä pääsis eteenpäin.” (sostt1) 

 
”-- keskustelun avulla pyritään löytämään semmonen yhteisymmärrys siitä, että 
mikä on se palveluntarve, huomioimaan molempien näkemykset ja löytämään joku 
yhteinen ymmärrys siitä.” (sostt4) 

 

Psykososiaaliseen sosiaalityöhön liittyy hermeneuttinen työtapa, jossa asiakas pyritään 

ymmärtämään kokonaisvaltaisesti (Sipilä 1989, 227). Vammaissosiaalityössä kokonais-

valtaisuus tulee vammaissosiaalityössä esiin siinä, että yksittäisen palvelun hakutilan-

teessa keskustellaan myös asiakkaan kokonaistilanteesta sekä kannustetaan häntä käyt-

tämään omia voimavarojaan niin paljon kuin mahdollista. Tällöin kartoitetaan hänen 

palvelutarvettaan, elämäntilannettaan, elämänhallintaansa ja omatoimista selviytymis-

tään. 

 
”Kyllähän sosiaalityön näkökulma on kokonaisvaltanen näkökulma yksilön elä-
mään. Kun tapaa asiakasta, niin ite yrittää pitää mielessä koko ajan sen, ettei kä-
sittele jotain tiettyä asiaa vaan kattos sosiaalityön näkökulmasta jotenkin koko-
naisvaltasesti. -- Ett osata käyttää verkostoja ja hyödyntää niitä ja jollain tavalla 
musta sosiaalityön tietämys on moniammatillistaki. Sosiaalityöntekijät on tosi 
ammattilaisia siinä, ett ne osaa kattoo ihmistä silleen laaja-alaisesti. Ei vaan yhen 
asian kannalta vaan kokonaan.” (sostt3) 

 
”Kyllähän tässä enemmän painottuu semmonen ihmisten tapaaminen ja kokonais-
valtanen kohtaaminen.” (sostt7) 

 
Myös Satu Vaininen (2011, 128–129) on havainnut tutkimuksessaan, että sosiaalityön-

tekijöiden tavoitteena on kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti jät-

tämättä tilanteen selvityksestä mitään pois. Psykososiaalisen sosiaalityön tavoitteiden 

mukaisesti sosiaalityöntekijän tehtävänä on edesauttaa muutoksen aikaansaamista, mut-

ta nopeasti tapahtuvan kokonaisvaltaisen muutoksen aikaansaaminen on mahdotonta 

eikä liene tarkoituksenmukaistakaan (Raunio 2004, 143). 

 

Vammaissosiaalityössä kokonaisvaltaisuus tarkoittaa yksilötyössä vammaisuuden mer-

kitysten huomioimista psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella tasolle sekä myös yhteis-

kunnallisen tason vaikutusten näkemistä. Yhteiskunnallinen ulottuvuus saa merkityk-

sensä myös yksilöllisellä tasolla, koska sosiaalityössä on tarpeen huomioida yksilön 
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asema yhteiskunnassa ja vammaisen ihmisen ihmisoikeuksien toteutuminen. Sosiaali-

työn kokonaisvaltaisuus näkyy myös siinä, että se kokoaa yhteen eri asiantuntijoiden 

näkökulmat ja erityisesti vammaisen ihmisen oman näkemyksen hänen elämästään. 

Vammaissosiaalityö edellyttääkin tekijältään taitoa koota verkostoja yhteen ja hyödyn-

tää niiden tuottamaa tietoa. Näitä taitoja käsittelen tarkemmin luvussa 5. 

 

Vammaissosiaalityön yhtenä tehtävänä on lisätä palvelujen ja tukitoimien avulla vam-

maisten henkilöiden edellytyksiä osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisena jäsenenä 

muiden kanssa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä 

(Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380, 1 §). Tämä tarkoittaa heidän osallisuutensa lisää-

mistä ja sosiaalityön asiakaslähtöisyyttä. Anneli Pohjola (2010, 45–47) kuvaa asiakas-

lähtöisyyttä pulmallisena käsitteenä. Sen ideana on asiakkaiden tarpeista ja toiveista 

lähtevän palvelukulttuurin kehittäminen, mutta usein sillä kuvataan vain palvelujärjes-

telmän tavoitetilaa. Asiakaslähtöisyys tarkoittaakin aidoimmillaan asiakkaan itsemää-

räämisoikeutta ja todellista osallisuutta häntä koskevien palvelujen suunnittelussa. 

 

Vammaispalveluissa yksi asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden osallisuuden lisäämisen 

mahdollisuus kytkeytyy palvelusuunnitelman laatimiseen. Se tulisi laatia yhdessä asiak-

kaan kanssa eikä asiakkaalle. Tällöin asiakas on subjekti ja aktiivinen toimija suunnitel-

taessa hänen palvelujaan. (Mt., 49.) Vammaissosiaalityön tukitoimin voidaan vahvistaa 

asiakkaiden omia valintoja ja heidän omanlaisensa elämän rakentumista. Niiden tulisi 

antaa vammaiselle henkilölle myös mahdollisuuksia tasavertaiseen osallisuuteen niin 

kotona, työssä kuin koko yhteiskunnassakin. 

 
”Kyllä mä näkisin, että vammaissosiaalityö on sitä, että jotenki pyritään --
edesauttamaan, että nää asiakkaat ois helpompi sopeutua ja osallistua tähän ar-
kielämään ja yhteiskuntaan. -- Että jotenki ne pystyis järjestämään oman näkö-
sensä elämän, vaikka heillä on tämä toimintarajote niillä tukitoimilla, mitä meillä 
on mahdollisuus tarjota.” (sostt1) 

 

Vammaissosiaalityö perustuu vapaaehtoisuuteen, mikä luo myös asiakaslähtöisyyden 

toteutumiselle hyvät edellytykset. Lisäksi monet vammaisten henkilöiden etuja ajavat 

vammaisjärjestöt voivat osaltaan edesauttaa heidän itsemääräämisoikeutensa ja asiakas-

lähtöisyyden toteutumista sosiaalityössä. Ne voivat edistää myös asiakkaiden osallisuut-

ta järjestämällä esimerkiksi vertaistukitoiminta. Sosiaalityöntekijät voivat toimia yhteis-

työssä järjestöjen kanssa kehittäen ja organisoiden niiden toimintaa. (Ks. Juhila 2008, 

38–39.) 
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5 Sosiaalityön asiantuntijuuden elementit 

 

5.1 Kohti tiedon ja taidon moninaisuutta 

 

Vammaissosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus koostuu muun mu-

assa yleisesti sosiaalityössä ja erityisesti vammaissosiaalityössä tarvittavista tiedoista 

sekä taidoista. Sosiaalityöntekijät jäsensivät asiantuntijuuttaan monimuotoisena sekä 

puhuivat vammaissosiaalityön erityisyydestä suhteessa muuhun sosiaalityöhön. Laaja-

alainen asiantuntijuus vammaissosiaalityössä tarkoittaa ihmisten kanssa toimimisen 

taitoa sekä tietoa palveluista ja toimintaa ohjaavista laeista. Samalla vammaissosiaali-

työssä tarvitaan taitoa verkostoitua ja muodostaa asiantuntijuutta kumppanuudessa. So-

siaalityöntekijöille voi tosin tulla myös tunne, että heidän itsensä täytyy tietää ja osata 

kaikki mahdollinen. 

 
”Joskus tuntuu, ett pitäskö mun olla palkanlaskija, ett mä osaisin tarkistaa ne 
henkilökohtasen avun palkkausasiat. -- Pitäskö olla se kaupallinen tai mikä, onko 
se nyt merkonomi, mikä heillä on? Sit asunnonmuutostyökohteessa aina miettii, ett 
pitäskö mun sitte olla kirvesmieski. -- Tietysti sen asiantuntijalausunnonhan saa, 
mut aina huomaa välillä miettivänsä, että ei tää oo vaan sosiaalityö, ett pitäs niin 
monesta tietää.” (sostt5) 

 

Jäsennän tässä luvussa vammaissosiaalityön asiantuntijuutta sosiaalityöntekijöiden käsi-

tysten perusteella tiedollisena, taidollisena ja muuttuvana asiantuntijuutena. Nämä olivat 

analyysirungossani sosiaalityön asiantuntijuuden pääluokkia. Tarkastelen seuraavissa 

alaluvuissa aihetta analyysini alaluokkien mukaisesti. Tiedollisen asiantuntijuuden ala-

luokiksi määrittelin formaalin, kokemuksellisen ja proseduraalisen tiedon Julie Drury-

Hudsonin (1999) tiedon jäsennyksen mukaisesti. Formaaliksi tiedoksi olen yhdistänyt 

sekä teoreettisen että empiirisen tiedon. Kokemuksellinen tieto taas koostuu käytännön 

viisaudesta ja persoonallisesta tiedosta. Näistä käytännön viisaus näyttäisi olevan vam-

maissosiaalityössä merkittävä tiedon laji. Proseduraalisena tietona käsittelen tietoa lain-

säädännöstä, palvelujärjestelmästä ja toimintaympäristöstä. 

 

Taidollisen asiantuntijuuden alaluokkia olivat arvo-osaaminen, metodinen osaaminen ja 

vuorovaikutusosaaminen. Nämä perustuvat Ulla-Maija Rantalaihon (2005) tarkasteluun 

sosiaalityössä tarvittavasta osaamisesta. Arvoihin liittyvä puhe jäi sosiaalityöntekijöiden 

haastatteluissa melko pieneen rooliin. Halusin ottaa arvo-osaamisen kuitenkin tarkaste-

luun, koska arvot nähdään teorioiden ja tiedon lisäksi sosiaalityön ammatilliseen käy-
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täntöön vaikuttavina tekijöinä sekä toiminnan tärkeimpinä lähtökohtina (Raunio 2004, 

71). Sosiaalityössä tarvitaan metodista osaamista, joka on käytännön työprosessiin 

suuntautuvaa laaja-alaista osaamista (Rantalaiho 2005, 3). Vammaissosiaalityössä se 

näyttäisi olevan ensisijaisesti tilannearviointiin liittyvää. Se voi myös olla ohjaustaitoja, 

kirjallista ja tietoteknistä osaamista, esiintymisvalmiutta sekä kykyä käyttää erilaisia 

työmenetelmiä ja -välineitä. Yksi tärkeimmistä sosiaalityössä tarvittavista taidoista on 

vuorovaikutusosaaminen, sillä sosiaalityöntekijä käy päivittäisessä työssään keskustelu-

ja asiakkaan, hänen verkostojensa ja muiden ammattilaisten kanssa. Näen toimivan vuo-

rovaikutuksen mahdollisuutena rakentaa kumppanuutta niin asiakkaan kuin muiden asi-

antuntijoidenkin kanssa. Vuorovaikutusosaamisen tärkeys sosiaalityössä korostui myös 

aineistossani, minkä vuoksi käsittelen sitä erillisessä alaluvussa (5.4). 

 

Ympärillä oleva yhteiskuntamme muuttuu koko ajan sekä myös sosiaalityön tekemisen 

tavat muotoutuvat uudelleen palvelu- ja hallintorakenteiden muuttuessa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sosiaalityössä edellytettävä asiantuntijuus on myös jatkuvassa muutoksessa. Se 

on aikaan ja paikkaan sidottua sekä erilaisten yhteistyötahojen kanssa käytävissä neu-

votteluissa muotoutuvaa. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salonen 2007, 78–79.) 

Kuvasin sosiaalityön asiantuntijuuden yleistä muutosta luvussa kaksi. Yksittäisen vam-

maissosiaalityötä tekevän sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden muutoksen voi nähdä 

prosessina. Aineistoni perusteella havaitsin prosessiin vaikuttavia tekijöitä, jotka määrit-

telin muuttuvan asiantuntijuuden alaluokiksi. Näitä olivat sosiaalityön koulutus, täyden-

nyskoulutus, työkokemus, verkostoituminen ja työnohjaus. 

 

 

5.2 Tiedollinen asiantuntijuus 

 

Formaali tieto on kirjallisesti ilmaistavissa olevaa tieteellistä tietoa. Se koostuu teoreet-

tisesta ja empiirisestä tiedosta. Teoreettisella tiedolla tarkoitetaan käsitteitä, malleja tai 

viitekehyksiä. Empiirinen tieto taas on tutkimustietoa. (Drury-Hudson 1999, 149.) 

Vammaissosiaalityössä on merkityksellistä erityisesti vammaisuuteen mutta myös lain-

säädäntöön liittyvä tieto. Jälkimmäistä käsittelen tarkemmin tuonnempana proseduraali-

sen tiedon yhteydessä. Asiakkaan kokonaistilanteen ja arjessa selviytymisen hahmotta-

miseksi vammaissosiaalityöntekijät tarvitsevat tietoa esimerkiksi kuntoutuksesta, lääke-

tieteestä ja hoitotieteestä. Lääketiede onkin monella tavoin lähellä vammaissosiaalityön 

käytäntöjä, sillä usein hakemusten liitteiksi edellytetään lääkärinlausuntoja, joiden avul-
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la sosiaalityöntekijät voivat saada ymmärrystä asiakkaan toimintakyvystä. Lausunnoissa 

asiakkaan tilannetta kuvataan lääketieteen termein ja diagnoosein, minkä vuoksi sosiaa-

lityöntekijät tarvitsevat tietoa myös niistä. Vaikka sosiaalityöntekijöiden työssä asiak-

kaiden sairaudet ja diagnoosit ovat keskeistä tietoa, heidän ei kuitenkaan tarvitse tietää 

niitä kaikkia. Diagnoosejakin merkityksellisempää näyttäisi olevan arjesta selviytymi-

seen liittyvä tieto. 

 
”Monesti on vähän pihalla, -- mikäs tää diagnoosi on, että pitäskö oikeesti olla 
jotain tarkempaa vähän lääketieteellisten termien, diagnoosien avaamista. Kyllä-
hän noi lääkärit konsultoi ja fysioterapeutit konsultoi, jos tarvii tarkempaa tietoa. 
Netistä saa tarkempaa tietoa. Mutta välistä tuntuu, että oispa hyvä, kun ois jotain 
laajempaa osaamista sillä alueella.” (sostt3) 

 
”Määki luen ne diagnoosit ja monesti mää en oikeen tiedä, mitä se itessään tar-
kottaa. Mut se on helpotus, että se on kumminki se arjessa selviytyminen, joka on 
se tärkein. Ja sen kautta sitä peilataan, että ei sillä tavalla tarvi täydellisesti halli-
ta näitä lääketieteellisiä. Kyllä se monesti helpottaa, ko tietää vähän, mutta kum-
minki se arjessa selviytyminen on se pääasia.” (sostt1) 

 

Vammaissosiaalityön asiakkaina voi olla hyvin erilaisia ihmisiä, joilla on myös erilaisia 

vammoja ja sairauksia. Tästä syystä erilaisten vammojen ja sairauksien täydellinen tun-

teminen voi olla sosiaalityöntekijöille lähes mahdotonta tai edellyttää vuosien työkoke-

musta. Vammaissosiaalityö voi tosin antaa myös mahdollisuuden kehittyä asiantuntijak-

si esimerkiksi sosiaalityön ja kuntoutuksen rajapinnalle. Asiantuntijuutensa kehittämi-

seksi sosiaalityöntekijät tarvitsevat myös empiiristä tietoa (Raunio 2004, 105), jota he 

voivat saada lukemalla esimerkiksi alan tutkimuksia ja artikkeleita. Sen tehtävänä on 

kuvailla, selittää ja ennustaa ilmiöitä, ympärillä olevaa maailmaa sekä tulevia tapahtu-

mia (Drury-Hudson 1999, 149). Tutkimuksiin perustuvan tiedon tärkeyden perusteena 

voidaan pitää myös sitä, että siitä sosiaalityöntekijät saavat objektiivista tietoa todelli-

suudesta (Raunio 2004, 105). 

 

Sosiaalityöntekijöiden työ näyttäytyy hyvin tiiviisti käytäntöihin kiinnittyvänä, jolloin 

formaalin tiedon hankkimiseen ja lisäämiseen näyttää olevan hyvin vähän aikaa. Tutki-

mustiedon hankkimiseen voi vaikuttaa myös sen vähäisyys ja tästä syystä kokemukselli-

nen tieto muodostuu vammaissosiaalityössä yhdeksi merkittävimmistä tiedon lajeista. 

 
”-- käytännön kokemuksen kautta tietysti tulee. Että loppujenlopuks semmosia 
asioita aika vaikee jostain kirjoista, ku ei niistä oo paljoo kirjoja.” (sostt8) 
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”Ja tämmöstä jota ei oo kirjotettu mihinkään, mutta joka pikkuhiljaa avautuu sit-
ten jokaisen hakemuksen myötä. Joka tilanteessa aina jotain vähän tämmöstä, että 
mitenhän tämä nyt kääntyy, ko tässä on tämmönen puoli.” (sostt1) 

 
Kokemuksellinen tieto voi olla sekä persoonallista tietoa että käytännön viisautta (Dru-

ry-Hudson 1999, 149). Jokainen sosiaalityöntekijä tekee työssään havaintoja, joista 

muodostuu työssä tarvittavaa tietoa ja automatisoituvia taitoja eli käytännön viisautta. 

Kunkin sosiaalityöntekijän oma persoona vaikuttaa myös työn tekemiseen. 

 
”Mää koen, ett meillä jokaisella on jotain tämmöstä henk’kohtasta persoonaa tai 
mitä se nyt sitte onkaan. Niin kyl se on yks semmonen osatekijä.” (sostt5) 

 

Vammaissosiaalityössä tarvitaan monenlaista tietoa erilaisista asiakkaiden elämään liit-

tyvistä asioista. Moninaisuudestaan johtuen tieto voi näyttäytyä pirstaleisena, jolloin 

tiedon hallinta voi muodostua vaikeaksi. Pienissä työyhteisöissä työskentelevät tai työ-

yhteisönsä ainoat vammaissosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijät joutuvat etsimään 

tietoa myös yhteistyökumppaneiltaan. Isommissa vammaissosiaalityön organisaatioissa 

työskentelevät taas voivat löytää etsimänsä tiedon työyhteisönsä toisilta sosiaalityönte-

kijöiltä tai muiden ammattikuntien edustajilta. 

 
”Sitä mää oon aina pitäny tärkeenä, että vaikka ei tiiä mistään mitään, niin soit-
taa jonnekin. Se ei ole mikään häpeä soittaa, kysyä vaikka viienteen kertaan, että 
miten tämä asia menikään.” (sostt6) 
 
”Ja tietysti ois varmaan hirveen hyödyllistä yhdessä täällä miettii asioita. Nythän 
meillä on ollu esimies, joka on hirveesti kehittäny työtä. Ett ainaki tämmönen tie-
totaito on lisääntyny hänen aikanaan.” (sostt7) 

 

Pitkään työtä tehneillä sosiaalityöntekijöillä on paljon tiedollista asiantuntijuutta, jonka 

he ovat saavuttaneet työkokemuksensa myötä. Usein tieto on kuitenkin hiljaista tietoa. 

Myös Anita Sipilän (2011, 126–127) tutkimuksen mukaan yksittäisillä sosiaalityönteki-

jöillä on paljon hiljaista tietoa, jota on kertynyt useista asiakassuhteista ja toisilta am-

mattilaisilta. Tämä tieto nähdään tärkeänä asiakkaan tilanteen ymmärtämisessä. Hiljai-

sen tiedon sanoittaminen muuttaa sen näkyväksi, ja myös kokemattomammat sosiaali-

työntekijät voivat saada lisää tietoa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi tietyn työyhtei-

sön työkulttuuriin tai asiakastilanteiden arviointiin liittyvä tieto. (Ks. myös mt., 127–

128.) 

 

Keskustellessaan esimerkiksi asiakastilanteista sosiaalityöntekijä reflektoi omaa tieto-

aan suhteessa muiden tietoon ja saa mahdollisuuden kehittää käytännön työstä muodos-
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tuvaa viisauttaan. Vammaissosiaalityössä työkokemus näyttää esittävän keskeistä roolia 

tiedollisen asiantuntijuuden muodostumisessa. Sosiaalityön koulutus antaa työlle perus-

tan, mutta käytännön työssä sosiaalityöntekijä saa syvempää tietoa lainsäädännöstä, 

palvelujärjestelmästä ja asiakkuuksista. Tämän tiedon pohjalta sosiaalityöntekijä kyke-

nee neuvomaan ja ohjaamaan asiakkaitaan paremmin, työ helpottuu ja rohkeus tehdä 

ratkaisuja kasvaa. 

 
”Mitä enemmän on työkokemustaki, niin sitä enemmän useimmiten on sitten asi-
antuntijuuttakin. Että kun tulee varmaksi siitä tekemisestään, vaikkei kaikkia de-
taljeja [tunnekaan], mutta tietyllä tavalla semmonen varmuus siitä, ett en aina-
kaan kauhean väärin tee tätä asiaa. -- Myös se, että uskaltaa kyseenalaistaa ne 
omat tiedot ja taidot --.” (sostt2) 
 
”Oon mää varmaan tullu paljon rohkeammaksi --. Se kokemus karttuu [töitä] teh-
dessä ja mennessä kotikäynneille. Muokkautuu semmonen käsitys niistä, että mi-
hin tää on tarkotettu ja kuka tätä nyt saa. -- Tulee semmonen varmuus siihen työ-
hön, että osaa ja uskaltaa lähteä selvittämään asiaa ja tehä päätöksiä.” (sostt6) 

 

Toisaalta työkokemuksen myötä sosiaalityöntekijä voi tulla tietoiseksi oman tietämyk-

sensä rajoittuneisuudesta. Sosiaalityöntekijän tuleekin olla tietoinen siitä, että pitkästä 

työkokemuksesta huolimatta hänellä on koko ajan uutta opittavaa. 

 
”Itseasiassa täshän huomaa, ett mitä kauemmin täällä on niin sen vähemmän tääl 
tietää asioista. Pitää ottaa vaan aina selvää asioista ja tutustua aina uusiin ja uu-
siin asioihin.” (sostt7) 

 
”Muuttuminen on ehkä kahenlaista, että tavallaan sitä tietotaitoa tarttuu kiinni, 
mitä pitempään tässä tekee tätä työtä, mutta toisaalta sitten myös tietää, ettei tie-
dä asioista, niin tulee sitten tietoisemmaksi siitä. Aina on jotain uutta opittavaa.” 
(sostt2) 

 

Vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus muotoutuu myös prosedu-

raalisesta tiedosta, joka voidaan jaotella lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmätietoon sekä 

tietoon toimintaympäristöstä (Drury-Hudson 1999, 149). Vammaispalveluissa lainsää-

däntö on kiinteä osa käytännön sosiaalityötä, koska useimmiten sosiaalityöntekijät jär-

jestävät asiakkaiden palveluja niin vammaispalvelulain, kehitysvammalain, omaishoi-

dontukilain kuin sosiaalihuoltolainkin perusteella (ks. luku 4.2). Lisäksi sosiaalityönte-

kijöiden tulee olla tietoisia muun muassa asiakaslain ja hallintolain sisällöistä. Työ voi-

kin kehittää sosiaalityöntekijästä asiantuntijan lainsäädännön soveltamisessa. 

 
”Täällähän kyllä painottuu ihan oikeesti se, että tuntee nää lait.” (sostt7) 
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”Kyllä mää väitän, ett vammaispalvelun sossut on tosi hyviä juridiikan asiantunti-
joita, enemmän ku moni. -- Kyllä täällä tosi paljon täytyy olla lakien ja lain tulkit-
semisen kans tekemisissä. Jos on pitkään sossuna, niin kyllä erityistietämys var-
maan siitä tulee.” (sostt3) 

 

Haastattelemani sosiaalityöntekijät näkivät lainsäädäntötiedon työssään ehdottoman 

tärkeänä (ks. myös Sipilä 2011, 112), kuten myös sen, että osaa käyttää hyödykseen lain 

soveltamisoppaita (esim. Räty 2010). Vammaissosiaalityössä lainsäädäntöosaamiseen 

liittyy kiinteästi myös taito arvioida asiakkaan vaikeavammaisuutta suhteessa vammais-

palvelulain mukaiseen palveluun. Lainsäädäntötiedon merkittävyys ei kuitenkaan näyt-

täydy aineistoni valossa niin suurena, että työ olisi juridisoitunutta. Sosiaalityön juridi-

soitumisella tarkoitetaan sitä, että juridiikka alkaa ottaa valtaa määrittelemällä sosiaali-

työn prosesseja, työssä käytettävää kieltä ja asiantuntijuutta. Se voi näyttäytyä myös 

sosiaalityöntekijöiden ja juristien tiivistyneenä yhteistyönä sekä lakimiesten läsnäolona 

asiakasneuvotteluissa. (Sinko 2005, 57–59.) Vammaissosiaalityössä on hyvä hallita 

lainsäädäntö, mutta sen rooli näyttäisi olevan toissijainen suhteessa esimerkiksi asiak-

kaiden arjen haasteiden tunnistamisen taitoihin. 

 
”Tietysti kyllähän se asiantuntijuus on myös tämä, että hallitsee tätä lainsäädän-
töä, mut se on kumminki semmonen väline tai toissijainen.” (sostt1) 

 

Sosiaalityöntekijän toiminnan jäsentyessä jonkin tietyn kokonaisuuden hoitamiseen, 

hänelle kehittyy usein erityisasiantuntijan identiteetti. Se kiinnittyy ensisijaisesti palve-

lujärjestelmän asiantuntijan toimintarooliin. (Vaininen 2011, 249.) Palvelujärjestelmä-

tieto saa vammaissosiaalityössä merkityksensä järjestettäessä palveluja vammaisille 

henkilöille tai ohjattaessa heitä muiden palvelujen piiriin. Sosiaalityöntekijöiden asian-

tuntijuus korostuu heidän varmistaessaan asiakkaiden oikeudet tarvitsemiinsa palvelui-

hin (mt., 150). Palvelut ovat osa yhteiskuntajärjestelmäämme, minkä vuoksi tieto palve-

lujärjestelmästä ja toimintaympäristöstä kietoutuvat usein toisiinsa. Vammaisten henki-

löiden elämään kiinnittyy monesti iso verkosto eri ihmisiä useista palveluorganisaatiois-

ta ja järjestöistä. Tästä syystä sosiaalityöntekijällä tulee olla jonkinlainen tieto asiak-

kaalle mahdollisista muistakin kuin kunnallisten vammaispalvelujen järjestämistä palve-

luista. (Ks. myös Raunio 2004, 151.) Lisäksi sosiaalityöntekijällä on tarpeen olla perus-

tietoa vammaisten henkilöiden toimeentulon järjestämisestä sekä Kansaneläkelaitoksen 

etuuksista. Palvelujärjestelmästä on tunnettava paikalliset tavat järjestää palveluja, mut-

ta pienemmillä paikkakunnilla on tiedettävä myös lähikuntien palvelujärjestelmästä. 
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”Sitä tietoa, miten yhteiskunta pelaa, mitä on eri organisaatiot, missä on yhteis-
työkumppanit ja mihin se vammanen henkilö -- asettuu siellä. Tietoa siitä, mitä 
hällä on mahollisuus saaha, mikä on hänen elämäntilanteensa ja tietoa niistä pal-
veluista, mitä mää voin tarjota.” (sostt6) 
 
”Kyl sit tarvii olla hirveesti myöski sitä terveydenhuollon kautta tulevaa tietoo, et-
tä yksin myös terveydenhuoltopalveluista, että mitä mahdollisuutta on saada muil-
ta sektoreilta, mitä apuja ja tukia. Toki että osata myöski rajata se, että mitä apua 
täältä on.” (sostt4) 

 

Pelkkä palvelujen tuntemus ei riitä ratkaisemaan asiakkaan elämään liittyviä kysymyk-

siä, vaan sosiaalityöntekijän tulee osata arvioida, mihin palveluun asiakas on oikeutettu 

ja mitkä palvelut hänen elämäntilanteessaan ovat sopivimpia. Tämä näyttäisi olevan 

tärkeää erityisesti asiakkaan elämän murrosvaiheissa. 

 
”Sitä just tarvitaan näissä kotiutustilanteissa. Siinähän jos missä sitä sosiaalityön 
asiantuntijuutta tarvitaan, että ku mietitään, mitä palveluja se ihminen tarvii siel-
lä kodissa. -- Se on ehkä tän työn haastavin puoli, miten ne [palvelut] näissä ih-
miselämän isommissa siirtymävaiheissa ja miten ne saahaan onnistumaan ja mi-
ten omassa kodissa eläminen onnistuu.” (sostt8) 

 

Tieto toimintaympäristöstä tarkoittaa ymmärrystä yhteiskunnasta ja lähiympäristöstä 

sekä niiden toimintarajoista (Ks. Vaininen 2011, 123; Sipilä 2011, 110–111). Lisäksi se 

on tietoa kuntalaisten tarpeista. Sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksessaan saama laa-

ja yhteiskunnallinen näkemys antaa hänelle mahdollisuuden ymmärtää muun muassa 

yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen vaikutukset vammaisten henkilöiden elämään. 

Ensisijaisesti rakenteelliset muutokset näyttäytyvät palvelurakenteen muutoksina niin 

kuntien kuin esimerkiksi sairaanhoitopiirien palveluissa. Sosiaalityöntekijällä tulee olla 

tietoa myös siitä, miten vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet toteutuvat yhteiskunnas-

samme ja miten niitä voidaan edistää. Lisäksi vammaissosiaalityöntekijä voi toimia es-

teettömyyden asiantuntijana. 

 
”Siinä on tavallaan huomioitava vammaisen yksilön asema yhteiskunnassa ja 
myöskin se, että millä tavalla vammaisen ihmisen ihmisoikeudet toteutuu näissä 
palvelujärjestelmissä, myöski koko yhteiskunnassa. Tässä on aina kaks tasoo, että 
millä tavalla yksilöllisesti vammanen saa palvelua ja miten yhteiskunta huomioi 
vammasen ihmisen tarpeet.” (sostt4) 

 

Yleisen yhteiskunnallisen tiedon lisäksi sosiaalityöntekijä tarvitsee työssään tietoa oman 

organisaationsa toimintaehdoista. Hänen tulee tietää organisaationsa asettamat toiminta-

rajat ja arvioitava niitä suhteessa kuntalaisten tarpeisiin. Toimintaympäristöstä voi saada 

tietoa keräämällä tilastoja tehdystä työstä sekä tietoa asiakkaiden tilanteista. 
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”Pitäis sisältäpäin tulla tietoa, iteki analysoija ja miettiä. Kuukausittain tääl on 
ruvettu keräämään tilastot, kuin monta päätöstä mä teen ja mihin aiheisiin liitty-
viä päätöksiä. -- Mut ett siinä on kuitenki se hyvä puoli, ett jollain tavalla saa iteki 
vähän näppituntumaa siihen, että mikä työllistää ja mikä ei ja mihin menee työ-
aikaa, mihin asioihin ja tällasiin, että.” (sostt3) 
 
”Mähän kerään koko ajan tietoa siitä asiakkaitten tilanteesta. Kun minä huomaan 
epäkohtia, -- minä sitten olen koko ajan raportoinut eteenpäin.” (sostt5) 

 

Näiden tietojen avulla sosiaalityöntekijä voi yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunni-

tella kuntalaisten tarpeiden mukaisia palveluja sekä suunnata työtään siihen, missä sitä 

erityisesti tarvitaan. 

 

 

5.3 Taidollinen asiantuntijuus 

 

Sosiaalityöntekijän työ edellyttää laaja-alaista osaamista ja ammattitaitoa (Sipilä 2011, 

34). Henkilökohtaisen osaamisen alueella oleva arvo-osaaminen kytkeytyy ensisijaisesti 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä asiakkaiden kohtaamiseen. Ihmisarvoon liit-

tyvät kysymykset, kuten ihmisen ainutkertaisuus, valinnan mahdollisuudet, velvollisuu-

det ja oikeudet, ovat sosiaalityössä keskeisiä asioita. Samalla sosiaalityöntekijän on tär-

keää tunnistaa, miten yhteiskunnalliset, kulttuuriset, poliittis-hallinnolliset ja taloudelli-

set tekijät vaikuttavat työskentelyyn. Näiden mahdollinen ristiriitaisuus suhteessa asiak-

kaiden oikeuksiin haastaa sosiaalityöntekijät jatkuvaan eettiseen pohdintaan. (Ranta-

laiho 2005, 1–2; Laitinen & Kemppainen 2010, 138–139.) 

 

Anita Sipilä (2011) jäsensi väitöskirjatutkimuksessaan etiikan yhdeksi sosiaalityön asi-

antuntijuuden ulottuvuuksista. Minun aineistossani etiikkaan ja arvo-osaamiseen kiin-

nittyvät kysymykset eivät olleet mitenkään korostuneessa asemassa. Tämä saattoi johtua 

siitä, että haastattelutilanteissa esittämäni kysymykset eivät ohjanneet pohtimaan näitä 

asioita. Tämä voisikin olla yksi tarkempaa tarkastelua vaativista aiheista myös vam-

maissosiaalityössä. Arvokysymykset näkyvät vammaissosiaalityössä pohdittaessa 

vammaisten henkilöiden tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa ja sen edistämistä. Sosiaa-

lityöntekijän toiminnan eettisyys näkyy esimerkiksi siinä, miten hän suhtautuu asiak-

kaisiinsa heidän vammastaan huolimatta (vrt. mt., 117–118). Hänen tulee miettiä, kohte-

leeko hän asiakkaitaan yhteiskunnan marginaaliryhmänä vai yhdenvertaisina kansalaisi-
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na. Toisaalta sosiaalityöntekijällä voi olla myös yhteiskunnan marginaaliryhmän asioi-

den ajajan rooli johtuen asiakkaiden erilaisuudesta. 

 
”Se eettisyys tulee monesti esille. Se, että jos on vaikeavammanen ihminen, riip-
puu niin paljon, ett millä lailla vaikeevammanen, mut esimerkiks kehitysvammais-
ten kohalla monesti miettii, että toimii eettisesti oikein heitä kohtaan. Erityisesti 
ajaa heidän etujaan, jotka ei ite pysty ääntä pitämään ja ajamaan. Tällä puolella 
se etiikka on aika voimakkaasti läsnä. Ett tässä on kyse kuitenki monista sillä ta-
valla niin vähäosasista ihmisistä, että haluaa ehottomasti heidän puoliaan pitää.” 
(sostt3) 

 

Sosiaalityössä tarvitaan metodista osaamista, joka vammaissosiaalityössä näyttäisi ole-

van tilannearviointiin liittyvää. Vammaissosiaalityön prosessin voidaan katsoa alkavan 

asiakkaan hakiessa jotain palvelua tai pyytäessä palvelutarpeen kartoitusta. Tämän jäl-

keen sosiaalityöntekijä, asiakas ja mahdolliset muut toimijat kohtaavat toisensa sovitus-

sa kontekstissa. Vammaissosiaalityössä kohtaamisen areena on usein asiakkaan koti. 

Kotikäyntien tarkoituksena on arvioida asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta hänen 

omassa toimintaympäristössään. Arvioiden pohjalta saadaan tietoa asiakkaan palvelu-

tarpeesta sekä mahdollistetaan asiakkaan ongelmallisen tilanteen muuttuminen hänen 

kannaltaan parempaan suuntaan. (Vrt. Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 220–222.) Tilan-

nearvion tekeminen vammaissosiaalityössä voi olla myös asiakkaan omien voimavaro-

jen näkyväksi tekemistä ja vahvistamista. 

 

Haastattelemani sosiaalityöntekijät näkivät vammaissosiaalityön poikkeavan muusta 

sosiaalityöstä ensisijaisesti siinä, että asiakkaiden kanssa käydään tarkasti läpi heidän 

päivittäisen elämän taitojaan, kuten pukeutumista ja kodista huolehtimisen kykyä. 

 
”En mää tiedä, että varmaan missään muussa sosiaalityössä mietitä niin yksityis-
kohtasesti pukeutumista ja kuinka aikaa vievää se on ja työlästä ja tiskaamista ja 
kaikkea tämmöstä.” (sostt1) 

 
”Ehkä se kotikäyntipainotteisuus on just se, että haluaa käydä kotona, mutta sitte 
taas ei pysty toisaalta tänne heitä pyytämäänkää. -- Se oma osaaminen tulee sit 
siellä kotona näkyviin. Se vammaisuus aiheuttaa sen, että pitää paljon käyä siellä 
ja se tietotaito kertyy sieltä kodeista ja sen ympäristön kattomisesta.” (sostt3) 

 
Sosiaalityöntekijältä edellytetään taitoa tulkita ihmisten tilanteita ja myös rohkeutta 

puuttua niihin. Tehdessään tilannearviota ja tulkitessaan asiakkaan tilannetta sosiaali-

työntekijä voi asettautua paremmin tietäjän rooliin sekä asettaa asiakkaan tietynlaisten 

asiakkaiden joukkoon kuuluvaksi (Juhila 2006, 85–86). Tilannetta tulisikin arvioida 
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etsien tietoa asiakkaan kanssa yhdessä eikä asiakkaasta (Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 

224). 

 

Asiakkaalla itsellään on keskeinen rooli avun tarpeen arvioinnissa, ja sosiaalityönteki-

jältä edellytetäänkin kykyä kunnioittaa asiakkaan omia valintoja sekä yksilöllistä näke-

mystä palvelutarpeesta. Asiakas voi tarvita työntekijältä myös tukea oman arvion teke-

miseen, mutta sosiaalityöntekijä voi toimia myös toisenlaisten mahdollisuuksien esiin 

tuojana. Vammaissosiaalityössä sosiaalityötekijän asiantuntijuus tulee näkyväksi siinä-

kin, että hän osaa yhteisesti tehdyn tilannearvion perusteella määritellä asiakkaan tarvit-

semia yksilöllisiä tukitoimenpiteitä. 

 
”Se kuitenki räätälöidään toi henkilökohtainen [apu] sen asiakkaan arjen toimin-
tojen perusteella. Ei sitä tuntimäärää heitetä lonkalta vaan se mietitään yhessä 
asiakkaan kanssa, minkä verran sää tarviit missäkin apua.” (sostt8) 
 
”Ehkä se pikkuhiljaa profiloituu tähän, että mitä tää tämmönen arjen ruotiminen, 
kun on toimintarajoitteita, että sitähän osaamista sitä koko ajan syventää tässä. 
Ja sitten miettiä just näitä täsmätukitoimenpiteitä just sen asiakkaan kohdalla, ett 
sitä osaamista pikkuhiljaa koko ajan kartuttaa.” (sostt1) 

 

Sosiaalityön organisaatiot asettavat omat reunaehtonsa palvelujen järjestämiselle, ja 

aina sosiaalityöntekijä ei pysty räätälöimään yksilöllisiä palveluja sekä tukitoimia. Täl-

löin hänen tehtäväkseen jää tukea asiakasta löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Näiden 

löytäminen edellyttää myös tietoa toimintaympäristöstä ja palvelujärjestelmästä, kuten 

edellisessä alaluvussakin kirjoitin. Tällöin sosiaalityöntekijällä tulee olla taitoa ohjata 

asiakkaita hakemaan apua muista palveluista. Lisäksi ohjaustaidot voivat ilmetä vam-

maispalveluihin liittyvänä ohjauksena. (Ks. myös Sipilä 2011, 115.) Sosiaalityönteki-

jöiden käsitysten mukaan ohjaustaitoja tarvitaan erityisesti henkilökohtaisen avun pal-

velun käyttämisessä. 

 
”Vaikeevammaset ihmiset, osa osaa toimia tosi hienosti työnantajana, heijän pi-
täiski osata, mutta ihan hirveesti konsultoitava, jatkuvasti ohjattava, käestä pitäen 
neuvottava, ett miten täytetään työsopimus, miten hoidetaan työnantajavelvotteet, 
palkanmaksut.” (sostt3) 

 

Vammaissosiaalityön käytännöissä tarvitaan kirjoittamisen taitoa esimerkiksi laadittaes-

sa päätöksiä tai palvelusuunnitelmia tai kirjoitettaessa asiakaskertomustietoja. Pienem-

missä kunnissa sosiaalityöntekijät tarvitsevat kirjoittamisen taitoa myös laatiessaan vas-

tineita esimerkiksi asiakkaiden tekemiin oikaisuvaatimuksiin. Tarja Vierula (2012) on 

tutkinut lastensuojelun kontekstissa henkilökohtaisen tiedon muuttumista henkilöä kos-
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kevaksi institutionaaliseksi asiakirjatiedoksi. Hän näkee asiakkaiden osallisuuden mer-

kityksellisenä dokumentoitaessa asiakastietoja (Vierula 2012, 164). Sama osallisuus on 

tärkeää myös vammaissosiaalityössä tehtävässä dokumentoinnissa. Myös laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812, 8 §) velvoittaa huomioimaan 

asiakkaan osallisuuden. Erityisesti kirjoitettaessa palvelusuunnitelmia on huomioitava 

asiakkaan ja hänen läheistensä mielipiteet (mt., 7 §). 

 

Kirjoittamisen taitojen lisäksi sosiaalityöntekijät tarvitsevat myös tietoteknistä osaamis-

ta, joka nopeuttaa muun muassa päätöksentekoprosessia. Hallitessaan hyvin asiakastie-

tojärjestelmät sosiaalityötekijälle jää enemmän aikaa muuhun sosiaalityöhön. Esiinty-

misvalmiutta sosiaalityöntekijät tarvitsevat aineistoni perusteella sanoittaessaan vam-

maisten henkilöiden tarpeita ja ajaessaan heidän asioitaan organisaatioissaan, kuten 

myös koulutustilaisuuksissa. 

 

”Kun huomaa tässä työssä [kehitettäviä asioita], kun rohkeesti niitä asioita esit-
tää ja kertoo, niin yleensä niihin kyllä sitte. Kun on järkevästi perusteltuja, niin 
niihin reagoidaan.” (sostt5) 

 

Vammaissosiaalityössä ei näytä olevan systemaattisen tilannearvion tai muun asiakas-

työn tekemiseen laajemmin käytössä olevia työmenetelmiä tai -välineitä samaan tapaan 

kuin esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityössä. Tosin aiemmin mainitsemani palvelu-

suunnitelma toimii näkemykseni mukaan myös työvälineenä. Tällöin se voi olla asiak-

kaalle ja myös sosiaalityöntekijälle muistin apuväline sekä tietojen välittäjä (Vierula 

2012, 156). Vammaissosiaalityössä voi myös käyttää lapsi- ja nuoriasiakkaiden kanssa 

lastensuojelussa käytettäviä työvälineitä, kuten esimerkiksi kortteja. Samoin samanlaiset 

työmenetelmät toimivat todennäköisesti myös vammaissosiaalityössä, jos niitä rohkeasti 

kokeillaan. Tällaisista työmenetelmistä esimerkkinä voivat olla verkostokokoukset. Ai-

neistoni mukaan näyttäisi siltä, että vammaissosiaalityössä kaivattaisiin myös enemmän 

työvälineitä vaikeavammaisuuden ja palvelutarpeen arviointiin sekä halua kehittää uu-

denlaisia työmenetelmiä. 

 

”Tälläkin hetkellä mietin ite, mitä työkaluja saisin siihen, ett saisin näytettyä, ett 
mitä ongelmia siellä on kotona. -- Palvelusuunnitelma tehhään, mutta ett ois hir-
veesti muitaki lomakkeita, joilla vois näyttää niitä arjen ongelmia toteen. -- Jotain 
semmosia tälle puolelle, ett sais jotain spesiaalitietoa sen kautta siihen vaikea-
vammaisuuden määrittelyyn. -- Sais jonku tämmösen oman jutun tukemaan niitä 
omia päätöksiä.” (sostt3) 
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5.4 Vuorovaikutus kumppanuutena 

 

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijöiden väliset keskustelut ovat sosiaalityön arjen ydintä 

(Juhila & Pösö 2000, 177). Yksilöiden kanssa tehtävän sosiaalityön voidaankin katsoa 

perustuvan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaiku-

tusosaaminen on näin yksi tärkeimmistä taidoista, joita sosiaalityössä tarvitaan. Jokai-

sessa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisessä keskustelussa on mahdollisuus asiakasta 

arvostavaan työskentelytapaan sekä toisaalta jokaisessa tilanteessa voi olla myös mah-

dollisuus jättää asiakas kohtaamatta (Laitinen & Kemppainen 2010, 138). Vammais-

sosiaalityössä korostuu taito olla vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden kanssa. 

Usein sosiaalityöntekijä kohtaa yksittäisen asiakkaan lisäksi hänen verkostoonsa kuulu-

via ihmisiä. Hänellä tuleekin olla taito kohdata asiakas läheisineen kiireettömästi ja 

ymmärtäen. 

 
”Sosiaalityöhän on hirveen ihmisläheistä työtä ja kyl musta siihen asiantuntijuu-
teen kuuluisi, että sää osaat kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisten 
ammattiryhmien kanssa ja osaat toimia verkoston jäsenenä.” (sostt3) 

 
”No, mun mielestä tärkein on tietysti se, että osaa kohdata nää ihmiset. -- Ja että 
heitä joka tapauksessa kuunnellaan ja ymmärretään.” (sostt7) 

 

Asiakkaiden kohtaamiseen liittyy kuuntelemisen taito ja kyky ymmärtää eri-ikäisten 

asiakkaiden todellisuutta. Ymmärrystä vammaisten ihmisten elämästä voidaan rakentaa 

asiakkaan kanssa käytävissä yhteisissä keskusteluissa. Tällöin sosiaalityöntekijän tulee 

antaa asiakkaalle tilaa toimia oman elämänsä asiantuntijana ja kertoa omista tarpeistaan. 

Tämä edellyttää sosiaalityöntekijältä taitoa luopua tiedon vallastaan sekä antaa mahdol-

lisuus tasavertaiselle vuorovaikutukselle ja asiakaslähtöisyydelle (Mönkkönen 1996, 

54). Näin asiakas saa mahdollisuuden rakentaa tarinaa omasta elämästään. Vammais-

sosiaalityössä asiakkaalla onkin keskeinen asema hänen oman todellisuutensa sanoitta-

jana, mutta samalla hänellä on oikeus odottaa sosiaalityöntekijältä asiantuntijuutta 

vammaisille tarkoitetuista palveluista, tukitoimista ja oikeuksista (ks. mt., 59; Parton & 

O’Byrne 2000, 68). Kumppanuuteen perustuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalityönteki-

jä ja asiakas ovat tasavertaisia, eikä kummankaan asiantuntijuus ylitä toisen osapuolen 

asiantuntijuutta (Juhila 2006, 137). 

 
”Antaa heille sen sananvallan. He itse pystyvät kyllä varmasti määrittämään sen 
oman tarpeensa ja tilanteensa, että niinku kuuleminen, tarpeiden kuuleminen heil-
tä itseltään. -- Heidän mielipiteensä on otettava huomioon.” (sostt4) 
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”No, kyllähän niillä [asiakkailla] hyvin keskeinen rooli on, että koska nää, vaikka 
on sama vamma, niin ne tilanteet on aina niin erilaisia riippuen asiakkaasta. -- Se 
mikä tietysti on varmasti kaikilla ihmisillä hankalaa miettiä sitä omaa tilannetta 
ja niitä omia toimintamalleja, että siinähän me tietysti kaikki aina välillä tarvi-
taan apua.” (sostt1) 

 

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen edellyttää sosiaalityöntekijältä usein rohkeutta 

ottaa asioita puheeksi. Vuorovaikutuksessa on myös merkityksellistä, millaista kieltä 

sosiaalityöntekijä käyttää, sillä käytetty kieli ohjaa asiakkaan tulkintaa elämästään ja 

mahdollisista ongelmistaan (Kuronen 2004, 220). Keskustelu ja asioiden käsittely voi 

auttaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan sekä selviämään myös ilman palveluja. 

Keskusteluun perustuva työskentelytapa vie yleensä paljon aikaa ja tarkoittaa useita 

tapaamisia saman asiakkaan kanssa. Tällaiseen ei näyttäisi olevan vammaissosiaalityös-

sä mahdollisuuksia rajallisten resurssien vuoksi, vaikka sen hyödyt tunnistetaan. 

 

Vammaissosiaalityön yhtenä erityispiirteenä voitaneen pitää sitä, että asiakkaan ja sosi-

aalityöntekijän välisessä vuorovaikutuksessa on usein mukana asiakkaan puhetta tulk-

kaava henkilö. Asiakkaat voivat käyttää myös vaihtoehtoisia kommunikointimenetel-

miä. Tällöin sosiaalityöntekijän tulee olla tarkkana, että hän kuulee asiakasta eikä tulk-

kina toimivaa henkilöä tai avustajaa. 

 
”Että ihan tämmöset voi tulla, ett miten henkilö tulee ymmärretyksi. -- Tarvitaan-
ko tulkkia? Itse miettii sitä, että haluaa, ett se asiakkaan ääni tulee -- Siinähän on 
hirveen helppo mennä siihen, että -- puhutaan avustajan kanssa.” (sostt5) 

 

Vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijä on vuorovaikutuksessa asiakkaan lisäksi hä-

nen epävirallisten ja virallisten verkostojensa kanssa. Verkostoituminen tarkoittaa mo-

niammatillista yhteistyötä kuntien omien toimijoiden, palveluntuottajien, kolmannen 

sektorin sekä erityisesti pienemmillä paikkakunnilla myös naapurikuntien toimijoiden 

kanssa. Yhteistyön muotoutumiseen vaikuttaa se, kuka vastaa yhteistyön aloittamisesta. 

Lisäksi sen toimivuuteen vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppanien 

näkemykset sen tarpeesta sekä eri organisaatioiden edustajien toimintaroolit. Toimiva 

yhteistyö edellyttääkin jokaisen toimijan roolien selvyyttä ja toisten osaamisen kunnioit-

tamista, sillä jokaisen ammattilaisen toiminta kiinnittyy hänen ammattinsa näkökulmiin, 

rooleihin ja tehtäviin. (Vaininen 2011, 118, 82–83.) 

 

Asiakkaan elämän järjestäminen tarkoittaa useimmiten monenlaisten palvelujen järjes-

tämistä, mikä taas edellyttää edellä mainittuja laajoja verkostoja. Sosiaalityöntekijän 
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roolina on monesti koota asiantuntijaverkosto, jotta asiakkaan asia voitaisiin ratkaista. 

Eri ammattialojen edustajat käyttävät asiakkaan asian ratkaisussa ammatillista asiantun-

tijuuttaan, eikä sosiaalityöntekijän tarvitse kyetä yksin arvioimaan, mikä on oikea tapa 

ratkaista asiakkaan asia ja järjestää palvelut. (Ks. myös Vaininen 2011, 82, 130.) 

 
”Siis mun pitää vaan osata kaivaa se koko asiantuntijaverkosto tiettyjen asioitten 
ympärille. Sitähän se on. Että ei mun toki tarvii kaikesta kaikkea tietää, mut mun 
vaan pitää osata se apu pyytää niiltä oikeilta henkilöiltä.” (sostt5) 
 
”Verkostoja löytyy asiakastilanteista riippuen. -- Tilannekohtasesti haetaan yh-
teistyötahoja, josta saahaan se asiantuntemus käyttöön.” (sostt2) 
 
”Sehän ei riitä se pelkkä sosiaalityön asiantuntemus. -- Siihen tarvitaan lääkärin 
arviota, siihen tarvitaan niin monen semmosen asiantuntijan näkökulma. -- Mut 
sitte on se, sosiaalityöntekijä antaa sen oman näkökulmansa siihen.” (sostt5) 

 

Haastattelemani sosiaalityöntekijät mainitsivat vammaissosiaalityön yhteistyökumppa-

neista muun muassa seuraavat: sairaaloiden kuntoutusohjaajat ja sosiaalityöntekijät, 

oman kunnan terveydenhuollon edustajat, rakennusmestari ja -urakoitsijat, sivistystoi-

mi, päivähoito, seurakunta, lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, järjestöt, kuntoutuslaitok-

set sekä muiden kuntien vammaissosiaalityöntekijät. Laajojen yhteistyöverkostojensa 

vuoksi vammaissosiaalityö voi näyttäytyä pirstoutuneena ja vaikeasti haltuun otettava-

na. Hallittavan tiedon määrä voi muodostua myös mahdottomaksi. 

 
”Kun täs joutuu tekemään yli hallintorajojen yhteistyötä, terveydenhoitosektori on 
se suurin yhteistyökumppani, mut myös järjestöt ja kaikki. Täs on näit yhteistyöta-
hoja niin paljon --, ett täs joutuu hallitsemaan niin suurta määrää tietoa ja myöski 
eri sektoreiden tuottamaa tietoo.” (sostt4) 

 

Vammaissosiaalityön tavoitteena on kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen 

asiakkaan elämään, jolloin sosiaalityöntekijän tehtäväksi jää koota eri asiantuntijoiden 

näkemykset yhteen olematta kuitenkaan muun kuin sosiaalityön asiantuntija. Asiantun-

tijaverkoston kanssa tehtävä yhteistyö voi parhaimmillaan näyttäytyä kumppanuutena, 

jolloin jokainen toimija antaa käyttöön oman asiantuntemuksensa asian ratkaisemiseksi. 

Sosiaalityöntekijöiden vahvuuksina voidaan pitää juuri kokonaisvaltaista näkemystä 

asiakkaan elämään sekä taitoa koota asiakkaan elämän eri osat yhteen (Sjöblom 2007, 

129–130). Hänellä onkin usein kokonaiselämäntilanteen kartoittajan toimintarooli ja 

hänen tehtävänään on huolehtia kokonaisvaltaisen ajattelun läsnäolosta koko asiakas-

prosessissa (Vaininen 2011, 130–131). Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus voikin saada 
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merkityksensä hänen johtaessaan ison verkoston keskellä asiakkaan prosessia (Sjöblom 

2007, 130). 

 
”Siis sosiaalityön näkemys on monesti laajempi kuin näiden muiden tahojen nä-
kemykset elikkä se on muilla ehkä suppeampi siitä omasta näkökulmasta katottu-
na, on se sitten tuolla tk:ssa lääkärin näkökulma, on se jumpparin näkökulma, on 
se ihan kotihoidon näkökulmaa. Mut jotenki sosiaalityö tietyllä tavalla kokoaa nii-
tä kaikkia asioita yhteen olematta silti mikään tosiaan lääketieteen tai kuntoutus-
puolen asiantuntija.” (sostt2) 
 
”Yhdistää sälä kokonaisuudeksi, yhteinen ymmärrys. Tää on ihan hirveen sirpa-
leista työtä. Haetaan jotain yhtä juttua ja sit ihmisen elämä saattaa olla ihan ha-
jalla monista jutuista. Ett saat jollain tavalla semmosen kokonaisuuden muodos-
tettua.” (sostt3) 

 

Pienemmissä vammaissosiaalityön organisaatioissa sosiaalityön ulkopuolisten verkosto-

jen merkitys näyttää olevan suuri, mutta myös isommissa organisaatioissa muun muassa 

asiakkaan toimintakyvyn arviointiin etsitään asiantuntemusta esimerkiksi terveyden-

huollon toimijoilta. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita näissä tilanteissa vaikuttavat ole-

van kotihoidon työntekijät sekä toiminta- ja fysioterapeutit. Isoissa organisaatioissa on 

mahdollista reflektoida asiakkaan tilannetta myös oman työyhteisön muiden sosiaali-

työntekijöiden kanssa, jolloin asiaan voi saada laajemman näkemyksen. Tämän sosiaali-

työntekijät näkivät merkittävänä työtään helpottavana tekijänä. 

 
”Sitten meillä on tämmönen oma toimiston työryhmän tiimi, jossa me käsitellään 
näit asiakkaan asioita, missä ollaan itse epävarmoja sitten tän päätöksenteon suh-
teen. -- Me niinku yhdes sitten mietitään.” (sostt4) 
 
”Ttalossa me lähinnä keskustellaan sitte tapauskohtasesti asiakkuuksista. Ne ei oo 
semmosia, että me säännöllisesti kokoonnuttaisiin vaan ne on asiakastilanteista 
lähteviä.” (sostt2) 
 
”Käsitellään vaikeita asioita tai siis viiän hakemuksia kokouksiin, jos me ei itte 
osata niihin ratkasua. Ni yhessä pohditaan. Nimenomaan yhdessä siks, että tulis 
tasavertasia päätöksiä ja oikeudenmukasia kaikkia kohtaan.” (sostt6) 
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5.5 Asiantuntijuus muutoksessa 

 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden perusta luodaan koulutuksen aikana (ks. myös 

Filppa 2002, 30–33). Sosiaalityöntekijöiltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, 

johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yli-

pistolliset opinnot sosiaalityössä (Sosiaalihuollon kelpoisuuslaki 29.4.2005/272, 3 §). 

Sosiaalityön koulutus on osa yhteiskuntatieteellistä koulutusta (Filppa 2002, 32) ja sillä 

on tiivis yhteys sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikkaan (Karvinen-Niinikoski, Hoikkala & 

Salonen 2007, 23). Yliopistoissa koulutetaankin asiantuntijoita yhteiskunnan tarpeisiin 

eikä koulutus suuntaudu erityisesti millekään sosiaalityön sektorille (Aaltonen ym. 

2008, 12–13). Yleinen yhteiskunnallinen osaaminen tarkoittaa globaalin talouden, yhte-

näis- ja erilliskulttuurien, erilaistuvien elämäntapojen ja moninaisten arvojen ymmärtä-

mistä ihmisten sekä ihmisryhmien elämän ulkoisia ja sisäisiä suhteita muovaavina teki-

jöinä (Rantalaiho 2005, 1). Myös aineistoni perusteella sosiaalityön koulutus näyttäisi 

antavan yhteiskunnallista näkemystä sekä yleisiä valmiuksia toimia sosiaalityöntekijä-

nä. 

 
”Ehkä semmosta yhteiskunnallista näkökulmaa on tuonu esiin, ett pitää miettiä ei 
vaan yksilön ongelman näkökulmasta, vaan yhteiskunnan kannalta sosiaalisia on-
gelmia.” (sostt3) 
 
”Y liopistollinen koulutus antaa laajat tiedot tähän työhön yhteiskunnasta ja 
myöskin vammaisuudesta, mikä on marginaaliryhmä niinkun yleensä sosiaalityön 
asiakkaat on, että ihan samat sosiaalityön periaatteet toimii tässäki.” (sostt4) 
 
”Eihän se sillä lailla tähän työhön suoraan tuu se koulutus, mutta anto hyvän 
pohjan. Enemmän se on semmosta sosiaalityöntekijän näkökulmaa näihin asioi-
hin.” (sostt6) 

 

Sosiaalityön yliopistokoulutus suuntaa sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta yleisesti 

sosiaalityössä tarvittavaan osaamiseen ja tietoon, eikä se näytä antavan erityisosaamista 

vammaissosiaalityöhön. Haastattelemani sosiaalityöntekijät kertoivat koulutuksen anta-

neen heille jonkin verran valmiuksia lähinnä vammaissosiaalityössä tarvittavan lainsää-

dännön tulkintaan, mutta he näkivät ensisijaisesti työkokemuksen olevan heidän asian-

tuntijuutensa muutoksen taustalla (Vrt. Kostiainen 2009, 57–59). 

 
”Mää oon ollu niin pitkään töissä elikkä tavallaan se minun erityisosaaminen tu-
lee siitä, että kun olen ollut niin kauan täällä. On tullu jo monenlaisia asioita vas-
taan, semmosiakin, mitä ei niin kauhean tiheästi tule.” (sostt2) 
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”Kyllä mää uskon, että kaikkihan tämän työn oppii.-- Se erityisasiantuntijuus 
muodostuu siinä työnteon lomassa, ei tätä mistään muualta opi.” (sostt6) 

 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen vaikuttavat myös muut vammaisalalla tehdyt työ-

tehtävät eikä pelkästään pitkä työkokemus sosiaalityöstä. Niistä voi saada osaamista 

esimerkiksi asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän arkensa järjestämiseen. Myös sosiaali-

työntekijän ikä vaikuttaa rohkeuteen tunnustaa oma asiantuntijuutensa sekä toimia työs-

sään varmasti käyttäen omaa osaamistaan ja tietojaan. 

 
”Mulla on ollu onni olla monenlaisissa työtehtävissä. -- Näkemystä on myös sillä 
lailla sitten.” (sostt5) 
 
”Tietysti iän myötäki tulee se toisenlainen varmuus sillä tavalla. Sillon alussa mä 
olin, sitä oli ehkä liian arka tai jotenki aatteli, että mä en puutu tähän. Nyt sitä 
ehkä varmemmin käy kiinni niihin tilanteisiin.” (sostt1) 

 

Työtä tehtäessä keskustelut itsensä ja toisten työntekijöiden kanssa ovat merkityksellisiä 

asiantuntijuuden kehittymisessä. Jokaisesta asiakastilanteesta voi oppia uutta, sillä asioi-

ta selvittäessään sosiaalityöntekijä joutuu etsimään tarvittavaa tietoa esimerkiksi palve-

luista ja asiakkaan verkostoista, tulkitsemaan lainsäädäntöä sekä tutkimaan ennakkota-

pauksia. Tutkiessaan asiaa ja reflektoidessaan sosiaalityöntekijä tulee samalla kehittä-

neeksi omaa asiantuntijuuttaan. (Karvinen 1996, 25.) 

 
”Kyllä mä koitan ite koko ajan pitää reflektoivaa mieltä yllä. Ku tapaa erilaisia 
asiakkaita, niin voi sisimmässään peilata näitä tilanteita toisiaan vastaan.” 
(sostt1) 

 

”Se pysähtyminen, että ei vaan koko ajan tee hirveesti hommaa vaan ihan oikeesti 
miettii --. Ett mitä, mitäs tälle asialle vois tehhä ja mitä tän asian vois tehdä toisin 
ja kysyä kenties vinkkejä joltain. -- Ehkä semmosta tiedostamista ainaki saattaa 
saada, oman työn tiedostamista.” (sostt3) 

 

Reflektoinnin tuloksena sosiaalityöntekijä voi löytää toisin toimimisen tapoja sekä ym-

märtää omaa toimintaansa ja suhteuttaa sitä koko organisaationsa toimintaan (Metteri 

2003, 22; Karvinen 1996, 30–31). Isommissa työyhteisöissä verkostoituminen ja myös 

toiminnan reflektointi on mahdollista oman työyhteisön sisällä, mutta pienemmissä työ-

yhteisöissä sosiaalityöntekijät joutuvat etsimään keskustelukumppanit usein oman työ-

yhteisönsä ulkopuolelta. Työyhteisön tai oman toimintaympäristön sisäinen verkostoi-

tuminen on usein merkityksellistä vammaissosiaalityössä, koska asiakkaiden asioita 

järjestellään usein paikallisesti muotoutuneiden käytäntöjen perusteella. 
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”Kyllä aika pitkälle tietenki se tietotaito on juuri sitä paikallista --.” (sostt2) 
 

Vammaissosiaalityöntekijöiden ja muiden vammaisalan ammattilaisten verkostoitumi-

nen on työyhteisöjen sisäisten ryhmien ja järjestettyjen tapaamisten lisäksi mahdollista 

myös Internetissä. Sen välityksellä tapahtuva konsultaatio ja tiedon jakaminen on mah-

dollistanut osaltaan asiantuntijuuden kehittymisen. Erityisesti pienten organisaatioiden 

vammaissosiaalityöntekijöille asiantuntijuuden kehittäminen on mahdollistunut toisella 

tavalla, kun verkostoitumisen kanavat ovat lisääntyneet. Yhtenä esimerkkinä vammais-

sosiaalityössä merkittävistä tiedon jakamisen kanavista on Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen ylläpitämä Vammaispalvelujen käsikirja (2012). 

 

Asiantuntijuuden kehittymiseen vaikuttaa myös täydennyskoulutus, jonka järjestämisen 

tehtävä sosiaalialalla on osoitettu muun muassa sosiaalialan osaamiskeskuksille (Kosti-

ainen 2009, 36). Usein työyhteisön sisäiset palaverit ja kehittämispäivät toimivat myös 

koulutuksellisina, sillä niissä käydään läpi esimerkiksi lain tai palvelurakenteen muu-

toksia. Aineistoni perusteella näyttää siltä, että suoranaisesti vammaissosiaalityöhön 

liittyviä koulutuksia on melko vähän saatavilla. Koulutukset käsittelevätkin usein vam-

maisalaan liittyviä peruskysymyksiä, mutta ne voivat siitä huolimatta antaa toisenlaisia 

tapoja ajatella asioita käytännön työssä tai vahvistaa uskoa omaan osaamiseen. Sosiaali-

työntekijöillä vaikuttaa myös olevan hyvät mahdollisuudet päästä koulutuksiin, vaikka 

työn kuormittavuus ja ajan puute voivatkin tulla esteeksi. 

 
”Kyllä mää nyt uskon, että on mahollisuus kehittymiseen ja koulutukseen täällä-
ki.” (sostt8) 
 
”Kyl mun mielestä täält pääsee tosi hyvin, että jatkuvasti on jotaki koulutusta. Voi 
osallistua ja toivotaan osallistuvan.” (sostt4) 
 
”Vaikka eihän aikaa ois täällä mihinkään [koulutukseen], mut jos menee, niin jos-
tain se aika järjestyy.” (sostt7) 

 

Yhtenä sosiaalityön asiantuntijuutta kehittävänä toimintana on työnohjaus. Työnohjaus-

ta voidaan määritellä monin eri tavoin, ja se voi kohdistua esimerkiksi asiakastilantei-

den käsittelyyn sekä toisaalta sosiaalityöntekijän ammatilliseen kehittymiseen. Pyrittä-

essä asiantuntijuuden vahvistamiseen keskitytään ammatilliseen toimijuuteen eli amma-

tinhallinnan rakentumiseen ja edistämiseen. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salo-

nen 2007, 27–32.) Työnohjaus voi olla keino saada tukea työhön muilta saman asiak-

kaan kanssa toimivilta ammattilaisilta, jotka voivat edustaa myös muuta ammattikuntaa 
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kuin sosiaalityötä. Tällainen asiakastapauksiin keskittyvä työnohjaus antaa mahdolli-

suuden reflektoida tiettyä asiakastilannetta ja kehittää osaamista seuraavia tilanteita var-

ten. 

 
”Työnohjaushan on yks keino. Meillä nyt on just vasta alkanu työnohjaus ja aika 
isolla porukalla ollaan ja siinä on hirveesti eri ammattiryhmistä porukkaa, ett 
ihan mielenkiinnolla katon, ett saanko siitä jotain välineitä osaamisen kehittämi-
selle.” (sostt3) 

 

Keskityttäessä asiakastapauksiin puhutaan työnohjauksen perustoiminnasta. Haastatte-

lemistani sosiaalityöntekijöistä vain muutamat kertoivat käyvänsä työnohjauksessa tai 

sen olevan alkamassa. Sosiaalityö on vaativaa ja emotionaalisesti kuormittavaa ihmis-

suhdetyötä, minkä vuoksi myös työnohjaus on välttämätöntä. Lisäksi sen välttämättö-

myyttä voidaan perustella ammatillisen kasvun näkökulmasta, kuten myös sosiaalityön 

tehtävien ristiriitaisuudella. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho & Salonen 2007, 157, 

239.) 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella vammaissosiaalityötä sosiaalityön toiminta-

kontekstina ja sosiaalityön asiantuntijuuden ilmenemistä tässä kontekstissa. Ensimmäi-

sessä tutkimuskysymyksessäni kysyin, miten sosiaalityöntekijät jäsentävät vammais-

sosiaalityötä. Vammaissosiaalityö näyttäytyy moninaisten tehtävien kenttänä, jota olen 

tiivistänyt alla olevaan kuvioon 3. Nämä tehtävät eivät ole toisistaan irrallisia vaan kyt-

keytyvät toisiinsa. Vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijät toimivat lukuisten lakisää-

teisten palvelujen toteuttajina, hakemusten käsittelijöinä ja päätöksentekijöinä. Vaikka 

vammaissosiaalityö voi näkyä ulkopuolisille, asiakkaille ja usein myös toimintakonteks-

tissa sisällä oleville juridis-hallinnollisina tehtävinä, se on tutkimukseni tulosten perus-

teella ensisijaisesti palvelujen koordinoimista. Sosiaalityöntekijöiden tärkeimmäksi teh-

täväksi näyttäisikin muodostuvan palvelujen järjestäminen. Voidakseen järjestää asiak-

kaalle sopivat ja toimivat palvelut, sosiaalityöntekijän täytyy hallita myös juridis-

hallinnolliset tehtävät. Hänen tulee siis osata toteuttamisvallassaan olevia palveluja sää-

tävät lainsäädännöt sekä kyetä tekemään päätöksiä. 

 

 

Kuvio 3. Vammaissosiaalityön tehtävät. 
 

Palvelujen järjestäminen ei kuitenkaan edellytä vain lainsäädännön ja päätöksenteko-

prosessin hallintaa, vaan sosiaalityöntekijöiden tulee osata selvittää yhdessä asiakkaiden 
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kanssa heidän palvelutarpeensa. Palvelutarpeen selvittämiseksi sosiaalityöntekijät ta-

paavat asiakkaitaan yleensä kotikäynneillä ja laativat palvelusuunnitelmia. Tutkimukse-

ni tulosten mukaan vammaissosiaalityön tehtävien yhtenä ominaispiirteenä näyttäisi 

olevan työn kotikäyntipainotteisuus. Tavatessaan asiakkaita sosiaalityöntekijöiden työs-

sä painottuvat myös psykososiaaliseen sosiaalityöhön kiinnittyvät tehtävät. 

 

Vammaissosiaalityössä asiakkuudet kestävät usein pitkään. Tästä syystä asiakkaiden 

kanssa työskentelyä kuvastaa jatkuvan työskentelyn tarpeellisuus. Asiakkaiden ja sosi-

aalityöntekijöiden kontaktien tiheys myös vaihtelee. Yhteinen työskentely aktivoituu 

yleensä asiakkaan elämän murrosvaiheissa tai muutostilanteissa. Psykososiaalisen työn 

periaatteiden mukaisesti asiakkaiden kanssa työskentely ei tähtää suuriin elämänmuu-

toksiin, vaan usein tavoitteeksi muodostuu ennemminkin hyvän elämän järjestäminen. 

Tosin muutostyön tavoitteina voi olla asiakkaiden omien voimavarojen vahvistaminen. 

Tätä työtä tehdään keskusteltaessa asiakkaiden kanssa ja selvitettäessä heidän elämään-

sä kokonaisvaltaisesti. Asiakastyön kokonaisvaltaisuus on yksi vammaissosiaalityön 

erityispiirteistä, sillä asiakkaan kanssa käytävissä keskusteluissa puhutaan niin fyysises-

tä ja psyykkisestä toimintakyvystä kuin myös asiakkaan sosiaalisesta tilanteesta. Sosiaa-

lityöntekijät tunnistavat tarpeen tehdä tiivistä asiakastyötä, mutta heidän käytössään 

olevat resurssit asettavat haasteita jatkuvan työskentelyn ja rinnalla kulkemisen toteu-

tumiselle. 

 

Aineistoni mukaan vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijöillä on hallittavanaan paljon 

tehtäviä. Vammaispalvelulaki (3.4.1987/380, 3 a §) asettaa asiakkaiden asioiden käsitte-

lyn aloittamiselle seitsemän arkipäivän ja koko asian käsittelylle kolmen kuukauden 

aikarajan. Sosiaalityöntekijät näkivät näissä aikarajoissa pysymisen haasteelliseksi. Yh-

tenä mahdollisuutena työn rajaamiseen on määritellä suositukset siitä, kuinka monta 

asiakasta yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla. Näin asiakkaat voisivat saada päätökset 

hakemuksiinsa ja palvelusuunnitelmansa lain määrittelemässä aikarajassa, sekä sosiaali-

työntekijällä olisi riittävästi aikaa tavata asiakkaita ja perehtyä heidän yksilölliseen ti-

lanteeseensa. 

 

Sosiaalityön laadukas toteuttaminen edellyttää sosiaalityöntekijältä riittävästi aikaa pe-

rehtyä yksittäisen asiakkaan tilanteen lisäksi myös palveluntuottajiin. Sopiva asiakas-

määrä mahdollistaa asiakkaiden tapaamisen muulloinkin kuin palveluja haettaessa ja 

antaa mahdollisuuden psykososiaalisen sosiaalityön tekemiseen. Asiakasmääristä ja 
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sosiaalityön resursseista johtuen sosiaalityöntekijät joutuvat tinkimään asiakastyöstä, 

joka on yksi vammaissosiaalityön keskeisistä tehtävistä. Vammaissosiaalityön juridis-

hallinnolliset tehtävät alkavatkin painottua käytännön työssä, jos sosiaalityöntekijöiden 

ajalliset resurssit ovat niukat. 

 

Toimiessaan organisaationsa ainoana vammaissosiaalityöntekijänä sosiaalityöntekijän 

tehtäviin voi kuulua myös toimistotehtäviä, jotka vievät paljon hänen työaikaansa. Täl-

laisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi laskujen maksaminen ja henkilökohtaisten avusta-

jien palkan maksuun liittyvät asiat. Näiden tehtävien siirtäminen toimistotyöntekijöille 

mahdollistaa sosiaalityöntekijöille sekä yksilöllisen asiakastyön tekemisen että pysymi-

sen lain määrittämissä aikarajoissa asiakkaiden hakemuksia käsiteltäessä. Isompien or-

ganisaatioiden etuna onkin se, että asiakasprosessissa tehtäviä on jaettu sosiaalityönteki-

jöiden lisäksi toimistosihteereille sekä sosiaali- ja palveluohjaajille. 

 

Työtehtävien jakamisen lisäksi sosiaalityöntekijät tarvitsevat ympärilleen muita työnte-

kijöitä saadakseen tukea työhönsä. Isojen organisaatioiden tiimi- ja työryhmäkäytännöt 

mahdollistavat keskustelun asiakasasioista sekä vaikeiden asioiden jakamisen. Yksin 

organisaationsa vammaissosiaalityöntekijöinä työskentelevät tarvitsevat myös työhönsä 

tukea, mutta sitä voi olla vaikea saada, koska sosiaalityöntekijä saattaa olla organisaati-

onsa ainut vammaisalan asioista tietävä työntekijä. Käytännön asioiden ratkaisemiseen 

löytyy useimmiten tukea muilta ammattiryhmiltä, mutta erityisesti sosiaalityöhön kiin-

nittyvien asioiden reflektointi voi olla tällaisissa organisaatioissa vaikeaa. Organisaati-

oissa olisikin syytä miettiä ratkaisuja, joilla voidaan tukea sosiaalityön tekemistä. 

 

Tutkielmani toisena tutkimuskysymyksenä kysyin, millaisia käsityksiä sosiaalityönteki-

jöillä on vammaissosiaalityön asiantuntijuudesta. Käsittelin asiantuntijuutta tiedollisena, 

taidollisena ja muuttuvana. Olen koonnut asiantuntijuuden elementtejä kuvioon 4. 

Vammaissosiaalityössä tarvittavassa tiedollisessa asiantuntijuudessa keskeisessä roolis-

sa on proseduraalinen tieto. Tähän tiedonlajiin kuuluvan lainsäädäntötiedon tärkeys tuli 

esiin jo vammaissosiaalityön tehtävissä. Järjestäessään asiakkaiden tarvitsemia palvelu-

ja sosiaalityöntekijät tarvitsevat ymmärrystä vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, kehitys-

vamma- ja omaishoidontukilaeista. Lisäksi kaikessa sosiaalityössä on tärkeää ymmärtää 

asiakastyötä ohjaavaa lainsäädäntöä, kuten hallintolakia (6.6.2003/434) sekä lakia sosi-

aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812). Myös palvelujärjestel-

mätiedon merkitys on suuri, sillä vammaissosiaalityöntekijöiden tärkeimmän tehtävän, 
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palvelujen järjestämisen toteuttaminen edellyttää hyvää tietoa palveluista. Vammais-

sosiaalityössä sosiaalityöntekijät tarvitsevat oman kuntansa tarjoamien palvelujen lisäk-

si tietoa myös esimerkiksi yksityisistä palveluista, järjestöjen järjestämästä tuesta ja 

Kansaneläkelaitoksen etuisuuksista. 

 

 

Kuvio 4. Sosiaalityön asiantuntijuuden elementit. 
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Taidollisen asiantuntijuuden alueella merkittävimmäksi näyttäisi muodostuvan vuoro-

vaikutusosaaminen. Tästä syystä käsittelin sitä myös erillisessä alaluvussa. Tämän tai-

donlajin tärkeys on luontevaa, koska sosiaalityö perustuu asiakkaan ja sosiaalityönteki-

jän väliseen vuorovaikutukseen. Vammaissosiaalityössä sosiaalityöntekijä on vuorovai-

kutuksessa asiakkaan lisäksi myös asiakkaan epävirallisen ja asiantuntijaverkoston 

kanssa. Asiakkaiden palvelutarpeen arvioiminen ja palvelujen järjestäminen edellyttävät 

sosiaalityöntekijältä taitoa koota asian ympärille riittävä asiantuntijaverkosto, joka aut-

taa asian ratkaisemisessa. Sekä asiakkaan että verkostojen kanssa käytävässä vuorovai-

kutuksessa on merkityksellistä yhteisen ymmärryksen löytyminen, kumppanuuden ta-

voittelu. Näenkin kumppanuuden muodostumisen vuorovaikutuksen onnistumisena. 

 

Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus saa perustansa sosiaalityön koulutuksesta. Se antaa 

yleisiä valmiuksia sosiaalityöhön, mutta tutkimustulosteni perusteella koulutus ei anna 

erityistä asiantuntijuutta vammaissosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät sanoivat, että sosi-

aalityön koulutuksessa voitaisiin antaa enemmän valmiuksia lainsäädännön tulkintaan. 

Koulutuksessa saatu lainsäädäntötiedon hyvä hallinta auttaisi uusia sosiaalityöntekijöitä 

sisäistämään nopeammin muun vammaissosiaalityössä tarvittavan tiedon ja osaamisen. 

Tutkielmani tulosten mukaan asiantuntijuuden muutoksen taustalla on ensisijaisesti työ-

kokemus sekä sosiaalityöstä että muista vammaisalan työtehtävistä. Käytännön työssä 

sosiaalityöntekijän asiantuntijuus kehittyy niin asiakasasioita käsiteltäessä kuin käytäes-

sä keskusteluja toisten työntekijöiden kanssa. Verkostoituminen onkin yksi mahdolli-

suus asiantuntijuuden kehittämiseen. Tutkielmani tuloksissa työnohjaus ei ollut keskeis-

tä asiantuntijuuden muutoksessa, mutta näkemykseni mukaan sen tulisi olla yksi amma-

tillisuuden kehittämisen areenoista. Tutkimukseeni osallistuneista sosiaalityöntekijöistä 

vain harvat sanoivat käyvänsä työnohjauksessa. Näen tämän huolestuttavana, sillä 

vammaissosiaalityö on muun sosiaalityön tapaan ihmissuhdetyötä ja siinä kohdataan 

usein asiakkaiden vaikeita elämäntilanteita. 

 

Tutkimusta tehdessäni ajatteluani ohjasi tutkimusasetelmani, jonka olin rakentanut mie-

lessäni ennen kuin olin sen edes kuvioksi tehnyt. Suunnitellessani ja tehdessäni tutkiel-

maani ajattelin, että sosiaalityön asiantuntijuus muotoutuu tietyssä kontekstissa erilai-

seksi kuin jossakin toisessa toimintaympäristössä. Tästä syystä ajattelin vammaissosiaa-

lityön olevan konteksti, missä asiantuntijuus rakentuu ja saa merkityksensä. Tämä läh-

tökohta ohjasi minua myös toteuttamaan haastattelut niin, että taustatietojen jälkeen 

keskustelimme sosiaalityöntekijöiden kanssa vammaissosiaalityöstä (ks. liite 2). Tämä 



 81

saattoi aiheuttaa sen, että sosiaalityöntekijät jaksoivat haastattelutilanteissa jäsentää työ-

tehtäviään hyvin mutta asiantuntijuudesta ei riittänyt enää niin paljon puhuttavaa. Toi-

saalta sosiaalityön asiantuntijuuden jäsentäminen ja sanoittaminen voi myös olla vaike-

aa, jos sen erittelyyn ja siihen liittyviin pohdintoihin ei jää käytännön työtä tehdessä 

aikaa suurten asiakas- ja työmäärien vuoksi. 

 

Tutkimuksen tekeminen oli minulle matka, jonka aikana pyrin jäsentämään vammais-

sosiaalityötä ja siinä tarvittavaa asiantuntijuutta. Se opetti minulle paljon tutkimuksen 

tekemisestä ja kehitti minua myös ammatillisesti. Toisinaan matkan tekeminen tuntui 

haasteelliselta, sillä vammaissosiaalityön jäsentäminen ja hahmottaminen oli vaikeaa 

sekä yhdessä tutkimuksessa melko mahdotontakin. Tässä tehtävässä minua auttoi pitkä 

työkokemukseni vammaisalalta ja myös vammaissosiaalityöstä. Laadullisen tutkimuk-

sen tapaan tutkimukseni on yksi jäsennys käsittelemästäni aiheesta, ja se luo ilmiöön 

yhdenlaisen näkemyksen. Uskon, että useimmat vammaissosiaalityötä tekevät sosiaali-

työtekijät löytävät jäsennyksestäni monia yhtymäkohtia työhönsä, vaikka paljon jäi 

varmasti sanomattakin. Toivon, että tutkielmani voisi olla myös avaamassa vammais-

sosiaalityötä niille, jotka miettivät sitä mahdollisena omana työtehtävänään. Lisäksi 

ajattelen sen olevan vammaissosiaalityötä tekeville mahdollisuus löytää omaan työhön-

sä toisin toimimisen mahdollisuuksia. 

 

Näen vammaissosiaalityön tutkimisen merkittävänä vähäisen aiemman tutkimuksen 

vuoksi. Tästä syystä katson, että tähän ilmiöön kiinnittyvää tutkimusta on syytä tehdä 

jatkossakin. Tutkimukset voivat käsitellä yleisesti vammaissosiaalityötä, mutta näen 

tärkeänä myös käytännön sosiaalityön pienempienkin osa-alueiden tutkimisen. Yhtenä 

tutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi kumppanuuteen perustuvan vuorovaikutuksen 

toteutuminen palvelusuunnitelman laatimisessa. Tutkimuksen lisäämisen voi mahdollis-

taa esimerkiksi se, että sosiaalityön koulutuksessa opiskelijoita kannustetaan tutustu-

maan vammaissosiaalityön kontekstiin esimerkiksi käytännönopetuksessa ja näin innos-

tumaan myös aiheen tutkimiseen. Aiheessa on paljon tutkittavaa, mahdollisesti myös 

itselleni. 



 82

Lähteet 

 
Aaltonen, Elli & Anoschkin, Emmi & Jäppinen, Maija & Kotiranta, Tuija & Wrede, 

Georg Henrik & Hiltunen, Kirsi 2008: Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen 
nykytila ja kehittämishaasteet. Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen 
sosiaalialan koulutuksen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston 
julkaisuja 3:2008. http://www.kka.fi/files/96/KKA_308.pdf. Luettu 14.10.2012. 

Ahponen, Helena 2009: Valkoinen takki ja muita tabuja vammaisuudesta. Teoksessa 
Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Tabujen kahleet. Vastapaino. Tampere, 
90–116. 

Ala-Nikkola, Merja & Sipilä, Jorma 1996: Yksilökohtainen palveluohjaus (case mana-
gement) – uusi ratkaisu palvelujen yhteensovittamisen ikuisiin ongelmiin. Teok-
sessa Metteri, Anna (toim.): Moniammatillisuus ja sosiaalityö. Sosiaalityönteki-
jöiden liitto ry. Edita. Helsinki, 16–31. 

Alastalo, Marja 2005: Tutkimushaastattelun historia yhteiskuntatieteissä. Teoksessa 
Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja 
vuorovaikutus. Vastapaino. Tampere, 57–77. 

Alasuutari, Pertti 1999: Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Vastapaino. Tampe-
re. 

Arnkil, Tom Erik 2005: Metaforat, dialogisuus ja käytäntötutkimus. Teoksessa Satka, 
Mirja & Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Nylund, Marianne & Hoikkala, Susanna 
(toim.): Sosiaalityön käytäntötutkimus. Palmenia-kustannus. Helsinki, 173–200. 

Braye, Suzy & Preston-Shoot Michael 2002: Social Work and the Law. Teoksessa Ad-
ams, Robert & Dominelli, Lena & Payne, Malcolm (toim.): Social Work. Themes, 
Issues and Critical Debates. Second edition. Palgrave. Basingstoke, 62–73. 

Clark, Chris 2009: Identity, Individual Rights and Social Justice. Teoksessa Adams, 
Robert & Dominelli, Lena & Payne, Malcom (toim.): Critical Practice in Social 
Work. Second edition. Palgrave Macmillan. Basingstoke, 43–50. 

Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto 2007: Tutkijan arkipäivän etiikka. 
Vastapaino. Tampere. 

Coffey, Amanda & Atkinson, Paul 1996: Making Sense of Qualitative Data. Comple-
mentary, Research, Strategies. SAGE Publications. Thousand Oaks. 

Dominelli, Lena 2002: Anti-oppressive Practice in Context. Teoksessa Adams, Robert 
& Dominelli, Lena & Payne, Malcolm (toim.): Social Work. Themes, Issues and 
Critical Debates. Second edition. Palgrave. Basingstoke, 3–19. 

Drury-Hudson, Julie 1999: Decision Making in Child Protection: the Use of Theoreti-
cal, Empirical and Procedural Knowledge by Novices and Experts and Implica-
tions for Fieldwork Placement. British Journal of Social Work 1 (29), 147–169. 

Eräsaari, Risto 2002: Avoimen asiantuntijuuden analytiikka. Teoksessa Pirttilä, Ilkka & 
Eriksson, Susan (toim.): Asiantuntijoiden areenat. Jyväskylän yliopisto. Kopijyvä 
Oy. Jyväskylä, 21–38. 

Eskola, Jari 2007: Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston analyy-
si vaihe vaiheelta. Teoksessa Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tut-
kimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin 
lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. painos. PS-Kustannus. Jyväskylä, 159–
183. 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 
Tampere. 

Eskola, Jari & Vastamäki, Jaana 2007: Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa 
Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin 



 83

valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 2. painos. PS-
Kustannus. Jyväskylä, 25–43. 

Eskola, Marjatta 1996: Sosiaalityö elää muutoksessa. Teoksessa Granfelt, Riitta & Joki-
ranta, Harri & Karvinen Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli 
(toim.): Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan keskusliitto. Helsinki, 11–12. 

Eteläpelto, Anneli 1997: Asiantuntijuuden muuttuvat määritykset. Teoksessa Kirjonen, 
Juhani & Remes, Pirkko & Eteläpelto, Anneli (toim.): Muuttuva asiantuntijuus. 
Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä, 86–121. 

Filppa, Virpi 2002: Kansalaisten tarpeista sosiaalialan erityisosaamiseen. Osaamisen 
monimuotoisuutta jäsentämässä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 
2002:9. Helsinki. 

Gould, Nick 1999: Qualitative Practice Evaluation. Teoksessa Shaw Ian & Lishman 
Joyce (toim.): Evaluation and Social Work Practice. SAGE Publications. London, 
63–80. 

Granfelt, Riitta 1996: Psykososiaalinen orientaatio sosiaalityössä. Teoksessa Granfelt, 
Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, 
Anneli (toim.): Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan keskusliitto. Helsinki, 
175–227. 

Günther, Kirsi 2012: Kirjatut ammatilliset kehykset. Mielenterveyskuntoutus asiakas-
suunnitelmien kuvaamana. Janus 20 (1), 15–31. 

Hakala, Juha T. 2007. Menetelmällisiä koetuksia. Teoksessa Aaltola, Juhani & Valli, 
Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: 
virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 2. painos. PS-Kustannus. Jyväskylä, 12–24. 

Hallintolaki 6.6.2003/434. 
HE 166/2008: Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjes-

tettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. 

Helén Ilpo 2002: Lääketieteen lupaus ja elämänpolitiikka. Westermarck-seuran aika-
kauslehti. Sosiologia 2 (39), 104–115. 

Howe, David 2009: Psychosocial Work: an Attachment Perspective. Teoksessa Adams, 
Robert & Dominelli, Lena & Payne, Malcom (toim.): Critical Practice in Social 
Work. Second edition. Palgrave Macmillan. Basingstoke, 137–146. 

Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja 2003: Kantaaottavuus tutkimuksen eettisenä kysy-
myksenä. Teoksessa Pohjola, Anneli (toim.): Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus. 
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 47. Lapin yli-
opisto. Rovaniemi, 87–109. 

Häkkinen, Kirsti 1996: Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä. Teoreettinen 
katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylän yliopisto. Opetta-
jankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 21. 

Häkkinen, Tiina & Kapanen, Heini & Kolkka, Marjo & Peltonen, Marketta & Tammi-
nen-Vesterbacka, Tutta & Tepona, Suvi-Maaria 2010: Vammaisen ihmisen syr-
jäytymisuhka on eettinen haaste yhteiskunnalle. Teoksessa Laine, Terhi & Hyväri, 
Susanna & Vuokila-Oikkonen, Päivi (toim.): Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja 
terveysalalla. Tammi. Helsinki, 169–194. 

Hänninen, Kaija 2007: Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. 
Stakesin raportteja 20 / 2007. Stakes. Helsinki. 

Hänninen, Sakari 2006: Sivutietoa. Teoksessa Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko 
& Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto. Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistami-
sesta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Helsinki, 
319–335. 



 84

International Federation of Social Workers (IFSW) 2011: Sosiaalityön määrittely. 
http://www.ifsw.org/p38000408.html. Luettu 6.11.2011. 

Jokinen, Arja 2008: Sosiaalityö tukena ja kontrollina aikuisten kohtaamisessa. Teokses-
sa Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino. 
Tampere 110–144. 

Juhila, Kirsi 2006: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset 
tehtävät ja paikat. Vastapaino. Tampere. 

Juhila, Kirsi 2008: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. Teoksessa Jokinen, 
Arja & Juhila, Kirsi (toim.): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino. Tampere 
14–47. 

Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja 2000: Sosiaalityön toimintakulttuurit. Etnografista ymmär-
rystä ja diskurssianalyyttistä tarkastelua yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityk-
sistä. Teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.): Sosiaa-
lityön tutkimus. SoPhi 48. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä, 171–206. 

Järvinen Pertti & Järvinen Annikki 2000: Tutkimustyön metodeista. Opinpajan kirja. 
Tampere. 

Kanaoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Laiho, Kristiina & Sarvimäki, Pirjo & Karja-
lainen, Pekka & Seppänen, Marjaana 2007: Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma. 
Helsinki. 

Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitean mietintö 1982: Komitean-
mietintö 1982:35. Valtion painatuskeskus. Helsinki. 

Karvinen, Synnöve 1996: Reflektiivinen ammatillisuus sosiaalityössä. Teoksessa Gran-
felt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen Synnöve & Matthies, Aila-Leena & 
Pohjola, Anneli (toim.): Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan keskusliitto. 
Helsinki, 15–51. 

Karvinen, Synnöve 2000: Sosiaalityön tutkimuksen metodologiset jännitteet. Teoksessa 
Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) Sosiaalityön tutkimus. 
Metodologisia suunnistuksia. SoPhi 48. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä, 9–31. 

Karvinen-Niinikoski, Synnöve 2005: Sosiaalityön opetus, tutkimus ja kehittyvä asian-
tuntijuus. Teoksessa Satka, Mirja & Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Nylund, 
Marianne & Hoikkala, Susanna (toim.): Sosiaalityön käytäntötutkimus. Palmenia-
kustannus. Helsinki, 73–96. 

Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Hoikkala, Susanna & Salonen, Jari 2007: Tutkintora-
kenneuudistus sosiaalityön koulutuksessa. Sosiaalityön valtakunnallinen hanke 
2003–2006. SOSNET julkaisuja 1. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkos-
to SOSNET. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi. 

Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Rantalaiho, Ulla & Salonen, Jari 2007: Työnohjaus 
sosiaalityössä. Edita. Helsinki. 

Katsui, Hisayo 2006: Vammaisten ihmisoikeuksista etelässä. Teoksessa Teittinen, Antti 
(toim.): Vammaisuuden tutkimus. Yliopistopaino. Helsinki 86–119. 

Kehitysvammalaki 23.6.1977/519. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
23.6.1977/519. 

Kemppainen, Tarja 2006: Sosiaalityöntekijät 2015. Teoksessa Vuorensyrjä, Matti & 
Borgman, Merja & Kemppainen, Tarja & Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli 
(toim.): Sosiaalialan osaajat 2015. Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutus-
tarpeiden ennakointihanke (SOTENNA): loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. So-
siaalityön julkaisusarja 4. Tampereen yliopistopaino. Tampere, 230–284. 

Kemppainen, Tarja & Koskinen, Simo & Pohjola, Anneli & Urponen, Kyösti 1998: 
Sosiaalityö epävarmuuden oloissa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkai-
suja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 28. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi. 



 85

Kiviniemi, Kari 2007: Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Aaltola, Juhani & 
Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle 
tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. painos. 
PS-Kustannus. Jyväskylä, 70–84. 

Kostiainen, Tuula 2009: Osaamisen kehittämisen neljä tilaa. Osaamiskeskuksen inter-
ventio sosiaalityöhön. Acta Universitatis Tamperensis 1446. Tampereen yliopisto. 
Tampere. 

Kuronen, Marjo 2004: Sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön jaettu kiinnostus vuoro-
vaikutukseen ja kieleen. Janus 12 (2), 218–226. 

Kuula, Arja 2006: Tutkimusetiikka. Aineiston hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino. 
Tampere. 

Laitinen, Merja & Kemppainen, Tarja 2010: Asiakkaan arvokas kohtaaminen. Teokses-
sa Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Asiakkuus sosiaalityössä. Gaudea-
mus Helsinki University Press. Helsinki, 138–177. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812. 
Laki omaishoidon tuesta 2.2.2005/937. 
Larsson, Staffan 1986: Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Teori, forskning, 

praktik. Studentlitteratur. Lund. 
Launis, Kirsti 1997: Moniammatillisuus ja rajojen ylitykset asiantuntijatyössä. Teokses-

sa Kirjonen, Juhani, Remes, Pirkko & Eteläpelto, Anneli (toim.): Muuttuva asian-
tuntijuus. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä, 122–133. 

Layder, Derek 1998: Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. SAGE 
Publications. London. 

Lehmuskoski, Antero & Kuusisto-Niemi, Sirpa 2008: Sosiaalialan sanasto asiakastieto-
järjestelmää varten. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. Raportteja 30/2008. Stakes. 
Helsinki. 

Lehtinen, Erno & Palonen, Tuire 1997: Tiedon verkostoituminen – haaste asiantunti-
juudelle. Teoksessa Kirjonen, Juhani, Remes, Pirkko & Eteläpelto, Anneli (toim.): 
Muuttuva asiantuntijuus. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväs-
kylä, 103–121. 

Marton, Ference 1978: Describing Conceptions of the World around Us. Department of 
Education. University of Göteborg. Mölndal. 

Marton, Ference 1988: Phenomenography: A Research Approach to Investigating Dif-
ferent Understandings of Reality. Teoksessa Sherman, Robert R. & Webb, Rod-
man B. (toim.): Qualitative Research in Education: Focus and Methods. Explora-
tions in Ethnography Series. The Falmer Press. London, 141–161. 

Matthies, Aila-Leena 1996: Epävirallinen ja virallinen sosiaalityön modernisaatiossa. 
Teoksessa Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen Synnöve & Matthies, 
Aila-Leena & Pohjola, Anneli (toim.): Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan 
keskusliitto. Helsinki, 97–130. 

Metteri, Anna 2003: Asiakkaan näkökulma ja kokemus. Kohtuuttomat tilanteet toimin-
tatutkimuksen kohteena. Teoksessa Metteri, Anna (toim.): Asiakkaan ääntä kuun-
nellen: kitkakohdista kehittämisehdotuksiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteis-
työyhdistys YTY ry. Edita. Helsinki, 16–23. 

Mullaly, Bob 1997: Structural Social Work. Ideology, Theory, and Practice. Second 
edition. Oxford University Press. Ontario. 

Mönkkönen, Kaarina 1996: Asiantuntijasta asiantutkijaksi. Teoksessa Metteri, Anna 
(toim.): Moniammatillisuus ja sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja 1996. Sosiaali-
työntekijöiden liitto ry. Edita. Helsinki, 51–66. 



 86

Niikko, Anneli 2003: Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuun 
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia N:o 85. Joensuun yliopisto-
paino. Joensuu. 

Niskala, Asta 2008: Salatusta suhteesta kahden kimppaan – Analyysi sosiaalityön pro-
sessien rakentumisesta. Acta Universitatis Lapponiensis 150. Lapin yliopisto-
kustannus. Rovaniemi. 

Ojaniemi, Pekka & Rantajärvi, Kaisa-Maria 2010: Alkuarvioinnista suunnitelmalliseen 
sosiaalityöhön. Teoksessa Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Asiakkuus 
sosiaalityössä. Gaudeamus Helsinki University Press. Helsinki, 219–244. 

Oliver, Michael 1996: Understanding Disability. From Theory to Practice. Palgrave. 
Basingstoke. 

Oliver, Michael & Sapey, Bob 2006: Social Work with Disabled People. Third edition. 
Palgrave Macmillan. Basingstoke. 

Parton, Nigel 2002: Postmodern and Constructionist Approaches to Social Work. Teo-
ksessa Adams, Robert & Dominelli, Lena & Payne, Malcolm (toim.): Social 
Work. Themes, Issues and Critical Debates. Second edition. Palgrave. Basingsto-
ke, 237-245. 

Parton, Nigel & O’Byrne Patrick 2000: Constructive Social Work. Towards a New 
Practice. Palgrave. Basingstoke. 

Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja 2011: Arvojen ja etiikan dilemma sosiaali-
työssä. Teoksessa Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) Sosiaalityön 
arvot ja etiikka. PS-kustannus. Jyväskylä, 7–10. 

Peltomäki, Päivi & Harjumäki, Piia & Husman, Kaj 2002: Muuttuva auttamistyön asi-
antuntijuus – kriisityön ja työterveyshuoltotoiminnan tarkastelua. Teoksessa Pirtti-
lä, Ilkka & Eriksson, Susan (toim.): Asiantuntijoiden areenat. Jyväskylän yliopis-
to. Kopijyvä Oy. Jyväskylä, 81–104. 

Pohjola, Anneli 1996: Ihmisen kohtaaminen. Teoksessa Granfelt, Riitta & Jokiranta, 
Harri & Karvinen Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (toim.): 
Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan keskusliitto. Helsinki, 83–95. 

Pohjola, Anneli 2003: Tutkijan eettiset sitoumukset. Teoksessa Pohjola, Anneli (toim.): 
Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkai-
suja C. Työpapereita 47. Lapin yliopisto. Rovaniemi, 53–67. 

Pohjola, Anneli 2007: Merkintöjä sosiaalityön asiantuntijuudesta. Teoksessa Vesteri-
nen, Kerttu (toim.): Kiitos kysymyksestä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskuksen julkaisusarja 27. Sevenprint. Rovaniemi, 6–18. 

Pohjola, Anneli 2010: Asiakas sosiaalityön subjektina. Teoksessa Laitinen, Merja & 
Pohjola, Anneli (toim.): Asiakkuus sosiaalityössä. Gaudeamus Helsinki University 
Press. Helsinki, 19–74. 

Raiski, Seppo 2003: Hyvä tiede myyntipuheen, väärin tekemisen ja eettisten ongelmien 
puristuksessa. Teoksessa Pohjola, Anneli (toim.): Eettisesti kestävä sosiaalitutki-
mus. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 47. Lapin 
yliopisto. Rovaniemi, 23–52. 

Rantalaiho, Ulla-Maija 2005: Sosiaalityössä tarvittava osaaminen. Valmistelupaperi 
Sosiaalialan käytännön harjoittelun kehittämistä suunnittelevan työryhmän käyt-
töön. Painamaton. 

Rauhala, Pirkko-Liisa & Virokannas, Elina 2011: Sosiaalityön tutkimuksen etiikka, 
opettaminen ja tietoarvo. Teoksessa Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja 
(toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja. 
PS-Kustannus. Jyväskylä, 235–255. 



 87

Raunio, Kyösti 1999: Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytän-
nöt. Tammer-Paino Oy. Tampere. 

Raunio, Kyösti 2004: Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus. Helsinki. 
Reinikainen, Marjo-Riitta 2007: Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit. 

Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen. Jyväskylä Studies in 
Education, Psychology and Social Research. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. 

Rose, Stephen 2003: Sosiaalityön missio. Teoksessa Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli 
(toim.): Sosiaalisen vaihtuvat vastuut. PS-kustannus. Jyväskylä, 193–205. 

Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti 2010: Haastattelun analyy-
sin vaiheet. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Mat-
ti (toim.): Haastattelun analyysi. Vastapaino. Tampere, 9–36. 

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa 2005: Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Te-
oksessa Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.): Haastattelu. Tutkimus, ti-
lanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino. Tampere, 22–56. 

Räsänen, Pekka 2005: Havaintojen mittaus ja aineiston jäsentämisen metodologia. Te-
oksessa Räsänen, Pekka & Anttila, Anu-Hanna & Melin, Harri (toim.): Tutkimus 
menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. PS-
Kustannus. Jyväskylä, 85–102. 

Räty, Tapio 2010: Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys 
ry. Helsinki. 

Siebers, Tobin 2008: Disability Theory. The University of Michigan Press. Michigan. 
Silverman, David 2006: Interpreting Qualitative Data. Third Edition. SAGE Publica-

tions. London. 
Sinko, Päivi 2005: Laki ja lastensuojelu. Juridisoituvat käytännöt sosiaalityön arjessa ja 

asiantuntijuuden määrittelyssä. Helsingin yliopisto. Yliopistopaino. Helsinki. 
Sipilä, Anita 2011: Sosiaalityön asiantuntijuuden ulottuvuudet. Tiedot, taidot ja etiikka 

työntekijöiden näkökulmasta kunnallisessa sosiaalityössä. Dissertations in Social 
Sciences and Business Studies No 28. Itä-Suomen Yliopisto. Kuopio. 

Sipilä, Jorma 1989: Sosiaalityön jäljillä. Painokaari Oy. Helsinki. 
Sjöblom, Stina 2007: ”Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta?” En studie i so-

cialarbetets potential och gränser inom handikappservice. Helsingin yliopisto. 
Helsinki. 

Sosiaalihuollon kelpoisuuslaki 29.4.2005/272: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272. 

Sosiaalihuoltoasetus 29.6.1983/607. 
Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710. 
Suikkanen, Asko 1999: Vammaisuuden kysymys ja Michael Oliverin tulkintatapa. Te-

oksessa Nouko-Juvonen, Susanna (toim.): Pyörätuolitango. Näkökulmia vammai-
suuteen. Edita. Helsinki, 77–102. 

Suikkanen, Asko & Lindh, Jari 2001: Kuntoutus kehossa – keho kuntoutuksessa. Teok-
sessa Kallanranta, Tapani, Rissanen, Paavo, Vilkkumaa, Ilpo (toim.): Kuntoutus. 
Duodecim. Jyväskylä, 42–54. 

Sund, Reijo 2006: Huono-osaisuus tiedollisena haasteena. Teoksessa Hänninen, Sakari 
& Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto. Kirjoituksia huono-
osaisuuden tunnistamisesta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Stakes. Helsinki, 38–51. 

Suominen, Sauli & Tuominen, Merja 2007: Palveluohjaus portti itsenäiseen elämään. 
Profami Oy. Helsinki. 

Särkelä, Antti 2001: Välittäminen ammattina. Vastapaino. Tampere. 



 88

Tala, Jyrki 1988: Keskustelua oikeudellistumisesta. Teoksessa Tuori, Kaarlo (toim.): 
Teorioita oikeuden kehityksestä. Esittelyjä ja erittelyjä. Helsingin yliopiston jul-
kisoikeuden laitoksen julkaisuja D:1. Hakapaino Oy. Helsinki. 

Teittinen, Antti 2000: Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jy-
väskylän yliopiston sosiologian julkaisuja 65. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. 

Toikko, Timo 2005: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino. 
Tampere. 

Tuomainen, Raimo & Myllykangas, Markku & Elo, Jyrki & Ryynänen, Olli-Pekka 
1999: Medikalisaatio – aikamme sairaus. Vastapaino. Tampere. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2009: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 
Tammi. Jyväskylä. 

Tynjälä, Päivi 2004: Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus 
2/2004, 174–190. 

Törrönen, Jukka 2006: Toisen ääni, näkökulma ja kohteena oleminen. Teoksessa Hän-
ninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto. Kirjoi-
tuksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus Stakes. Helsinki, 15–37. 

Töttö, Pertti 2000: Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. 
Vastapaino. Tampere. 

Uljens, Michael 1989: Fenomenografi – forskning om uppfattningar. Teori, forskning, 
praktik. Studentlitteratur. Lund. 

United Nations Enable 2011: http://www.un.org/disabilities/. Luettu 28.10.2011. 
Vaininen, Satu 2011: Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina. Sosiaalityöntekijöi-

den ja yhteistyökumppaneiden käsitykset sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden 
ammatillisesta toiminnasta 2000-luvun alussa. Acta Universitatis Tamperensis 
1664. Tampereen yliopisto. Tampere. 

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET 2011: Sosiaalityön määrittely. 
http://www.sosnet.fi/Peruskoulutus/Sosiaalityon_maarittely.iw3. Luettu 
6.11.2011. 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2011. http://www.vane.to/. Luettu 4.11.2011. 
Vammaispalveluasetus 18.9.1987/759: Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759. 
Vammaispalvelujen käsikirja 2012. http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/vammaispalvelujen-kasikirja/. Luettu 13.10.2012. 
Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-

veluista ja tukitoimista 3.4.1987/380. 
Vehmas, Simo 2004: Yksilön vai yhteisön vika? – vammaisuus-käsitteen moraalifiloso-

fista tarkastelua. Teoksessa Karjalainen, Vappu & Vilkkumaa Ilpo (toim.): Kun-
toutus kanssamme. Ihmisen toimijuuden tukeminen. Stakes. Sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä, 41–51. 

Vehmas, Simo 2005: Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Gaudea-
mus. Tampere. 

Vierula, Tarja 2012: Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Van-
hempien näkökulma. Janus 20 (2), 149-167. 

Vuorikoski, Marjo 1999: Sosiaalityön professionaalistuminen ja koulutus. Acta Univer-
sitatis Tamperenis 687. Tampereen yliopisto. Tampere. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen vaillinainen 
pöytäkirja 2009. Suomen YK-liitto. Helsinki. 

 



 89

Liite 1 Tutkimuslupahakemus 

 

Maarit Kinnunen   TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

Lapin yliopisto 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

puh. xxx xxx xxxx 

xxxxxxxx@ulapland.fi   10.3.2011 

 

Pyydän lupaa haastatella organisaationne vammaispalvelun sosiaalityöntekijöitä. Opis-

kelen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sosiaalityötä. Teen pro gradu 

-tutkielmaani kunnallisen vammaissosiaalityön asiantuntijuudesta. Tutkimukseni tarkoi-

tuksena on kuvata sosiaalityöntekijöiden käsityksiä sosiaalityön asiantuntijuudesta 

vammaissosiaalityössä.  

 

Haastattelut tulen toteuttamaan teemahaastatteluna. Käsittelen aineistoa niin, että haas-

tateltujen henkilötiedot eivät tule missään tutkimukseni vaiheessa esiin. Kerään haasta-

teltavia eri puolilta Suomea, minkä vuoksi tutkimukseni tuloksia ei voi liittää tiettyyn 

vammaispalvelun organisaatioon. 

 

Mikäli organisaatiostanne löytyy vapaaehtoisia tutkimukseen osallistuvia vammaispal-

velun sosiaalityöntekijöitä, sovin haastattelujen ajankohdat tutkimukseen osallistuvien 

aikataulujen mukaisesti. Tavoitteenani on toteuttaa haastattelut maaliskuun 2011 lop-

puun mennessä. 

 

Tutkimukseni ohjaajana toimii professori YTT Anneli Pohjola Lapin yliopiston yhteis-

kuntatieteiden tiedekunnasta, puh. 040 533 7498 tai anneli.pohjola@ulapland.fi. 

 

Liitteenä on pro gradu -tutkielmani tutkimussuunnitelma, josta selviää tarkemmin tut-

kimukseni toteutukseen liittyviä asioita. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

Maarit Kinnunen 
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Liite 2 Haastattelurunko 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata sosiaalityöntekijöiden käsityksiä sosiaalityön 

asiantuntijuudesta vammaissosiaalityössä. Tavoitteenani on tehdä näkyväksi sosiaali-

työn asiantuntijuuden eri puolia vammaissosiaalityössä. 

 

1. Taustatiedot 

o Koulutus 

o Työkokemus 

 

2. Työtehtävät 

o Organisaatio 

o Työtehtävät 

o Verkostot / yhteistyökumppanit 

 

3. Vammaissosiaalityön asiantuntijuus 

o Sosiaalityön asiantuntijuus ja sen rakentuminen 

o Vammaissosiaalityön erityisyys suhteessa muuhun sosiaalityöhön 

o Työkokemuksen vaikutus asiantuntijuuteen työssä 

o Sosiaalityön asiantuntijuuden kehittäminen 

 

4. Osaaminen ja tieto vammaissosiaalityössä 

o Työssä tarvittava osaaminen, erityisosaaminen, osaamisen kehittäminen 

o Asiakkaiden vammaisuuden vaikutukset työssä tarvittavaan osaamiseen 

o Työssä tarvittava tieto, tiedon kehittäminen 

o Asiakkaiden vammaisuuden vaikutukset työssä tarvittavaan tietoon 

 

Yhteystiedot: 

Maarit Kinnunen 

xxxxxxxx@ulapland.fi 

puh. xxx xxx xxxx 
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Liite 3 Otteita analyysirungosta 

 

 
Yläluokka Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Pääluokka 
Vammais-
sosiaalityö 

sostt1: Sehän tietysti lähtee, että näitä 
hakemuksia ja kyselyjä tulee ja niitten 
perusteella sitten otetaan yhteyttä asiak-
kaaseen ja tavataan asiakas ja laaditaan tää 
palvelusuunnitelma ja sitten niitten perus-
teella otetaan kantaa näihin hakemuksiin. 
Ett se vie tietysti suurimman osan aikaa. 

Ajallisesti suurimman 
osan työstä vie hake-
musten käsittely, palve-
lusuunnitelman laati-
minen ja kannan otta-
minen hakemuksiin. 

Hakemusten 
käsittely ja 
päätöksente-
ko 

Juridis-
hallinnolliset 
tehtävät 

 sostt4: Se on lähinnä sitten keskustelun 
avulla pyritään löytämään semmonen yh-
teisymmärrys siitä, siitä, että mikä se on se 
palveluntarve, huomioimaan molempien 
näkemykset ja löytämään joku yhteinen 
ymmärrys siitä. 

Keskustelussa huomi-
oidaan molempien 
näkemykset ja pyritään 
löytämään yhteinen 
ymmärrys siitä, mikä 
on palvelutarve. 

Keskustelu Psykososiaali-
nen työ 

Sosiaalityön 
asiantunti-
juus 

sostt6: Sitä mää oon aina pitäny tärkeenä, 
että vaikka ei tiiä mistään mitään, niin 
soittaa jonnekin. Se ei ole mikään häpiä 
soittaa, kysyä vaikka viienteen kertaan, 
että miten tämä asia menikään. Joltaki 
työkaverilta tai sairaalasta tai jostaki -- 

Muilta työntekijöiltä 
saa apua tilanteisiin, 
kun ei itse tiedä jotain. 
Tämä tieto on tärkeää 
ja sitä tulee rohkeasti 
pyytää. 

Kokemuk-
sellinen tieto 

Tiedollinen 
asiantuntijuus 

 sostt8: Semmosen hallitseminen on kyllä 
tänä päivänä aika tärkee. Ja, ja sitten nää 
meijän nää kunnan systeemit. -- Niin, 
lähinnä mitä täällä on olemassa, mitä ma-
hollisuuksia ja mitä mahollisuuksia on 
lähikunnassa. Ne kaikki on hyvä tietää. Se 
on kuitenki aika lähellä. 

On hyvä hallita oman 
kunnan systeemit ja 
tietää, mitä mahdolli-
suuksia täällä ja lähi-
kunnissa on olemassa. 

Proseduraa-
linen tieto 

 

 sostt1: No, ehkä se pikkuhiljaa profiloituu 
tähän, mitä mää oon sanonu, että mitä tää 
tämmönen arjen ruotiminen, kun on toi-
mintarajoitteita, että sitähän osaamista sitä 
koko ajan syventää tässä. Ja sitten miettiä 
just näitä täsmätukitoimenpiteitä just sen 
asiakkaan kohdalla, ett sitä osaamista pik-
kuhiljaa koko ajan kartuttaa. 

Osaamiseni on profiloi-
tunut arjen tarpeiden 
arviointiin ja täsmällis-
ten tukitoimenpiteiden 
löytämiseen. 

Metodinen 
osaaminen 

Taidollinen 
asiantuntijuus 

 sostt3: Sit mää aamulla mietin tämmöstä 
kommunikaatio-, vuorovaikutusosaami-
nen. Sosiaalityöhän on hirveen ihmislä-
heistä työtä ja kyl musta siihen asiantunti-
juuteen kuuluisi, että sää osaat kommuni-
koida erilaisten ihmisten kanssa ja erilais-
ten ammattiryhmien kanssa ja osaat toimia 
verkoston jäsenenä. Ja jollain tavalla mun 
mielestä sosiaalityöntekijän tulisi olla 
erityisen hyvä tällasessa, ett jotain spesiaa-
lijuttua sosiaalityös musta. Siihen pitäis 
varmaan koulutuksella vielä perehdyttää, 
että miten toimitaan asiantuntijana tämmö-
sessä jatkuvassa ihmisläheisessä työssä. 

Sosiaalityö on ihmislä-
heistä työtä ja asiantun-
tijuuteen kuuluu taito 
kommunikoida erilais-
ten ihmisten ja ammat-
tiryhmien kanssa. Se 
on taitoa toimia verkos-
ton jäsenenä. Koulu-
tuksessa pitäisi pereh-
dyttää siihen, miten 
toimia jatkuvassa ih-
misläheisessä työssä. 

Vuorovaiku-
tusosaami-
nen 

 

 


