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Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat aikuissosiaalityöhön viime vuosina kohdistuneet muu-

tokset. Aikuissosiaalityöhön ovat vaikuttaneet sekä instituution että käytännön tasolla sosiaalihuol-

tolain (1301/2014) uudistus, toimeentulotukilain (1412/1997) uudistus perustoimeentulotuen siirty-

essä Kelaan vuoden 2017 alussa. Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus 

ja hallituksen kärkihankkeena etenevä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma vaikuttavat myös 

aikuissosiaalityön organisoitumiseen. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut jäsentää aikuissosiaali-

työn muutoksen taustatekijöitä sekä niiden vaikutusta aikuissosiaalityön käytäntöön. 

Tutkimuksessa aikuissosiaalityön muutosta tarkasteltiin tukeutuen konstruktionistiseen tekstintul-

kintaan, jossa sovellettiin kategoria-analyysia. Nämä kulttuurisena metodina jäsentyvät kategoriat 

ovat sosiaalista toimintaa, yhteisön tulkitsema kollektiivinen ilmiö, joka on rakentunut kulttuurisek-

si resurssiksi. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten aikuissosiaalityö määrittyy toiminnallisena 

palveluna kuntien internet-sivujen kuvailujen kautta. Tutkielmaan aineisto on koottu 17 eri kunnan 

aikuissosiaalityötä kuvaavien internet-sivujen teksteistä. Aineiston sisällönanalyysissä käytettiin 

kahta toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa. Ensimmäinen sosiaalityön käytännön toimintatapoja 

kuvaava deduktiivinen viitekehystaulukko muodostui Sipilän (1996), Raunion (2009) ja Paynen 

(2006) teosten esittämien osa-alueiden sekä niitä jäsentävien kategorioiden pohjalta. Näitä olivat 

byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaalinen työ ja niiden kategoriat. Taulukko toimii aineiston 

analyysin tulkintojen tukena. Aineistolähtöisessä analyysissa aineisto jäsennettiin aikuissosiaalityö-

tä kuvaavien palveluiden osa-alueisiin, jotka liitettiin deduktiivisen viitekehyksen mukaisiin katego-

rioihin. Näiden kahden toisistaan poikkeavan analyysin lähestymistavan kategorioiden avulla saatiin 

näkyväksi aikuissosiaalityön paikkaan ja aikaan sitoutuvaa kulttuurista muutosta.  

Tutkielmani tulokset osoittavat, että sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja toimintatavoissa on kunta-

kohtaisia eroja ja alueellisia erityispiirteitä, vaikka niiden rakenteet ja elementit ovat hyvin saman-

kaltaisia. Palvelutyön osalta aikuissosiaalityötä jäsentävät koordinoidut palvelutyön elementit, joilla 

pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia. Aikuissosiaalityön tarkastelu toiminnallisena palveluna 

osoitti sen jäsentyvän palvelutarpeen arviointityöhön, ennaltaehkäisevään työhön ja suunnitelmalli-

seen sosiaalityöhön, joihin sulautuu verkostotyö. Palvelutarpeen arviointityöhön sisältyy yhteistyö 

asiakkaan kanssa ja siihen liittyvät sosiaalityön harkinta sekä huoli asiakkaasta. Ennaltaehkäisevä 

työ mahdollistaa ongelmien kärjistymisen ehkäisyn, asiakkaan elämänhallinnan tukemisen sekä asi-

akkaan elämätilanteen normalisoivan tukityön. Suunnitelmallinen sosiaalityö mahdollistaa pitkäkes-

toisen asiakastyön. Sen tavoitteena on asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen maksimointi ja pal-

velutarpeen jaksottainen arviointi sekä tavoitteiden asettaminen ja niiden mukaisten tukitoimien jär-

jestäminen. 

Asiasanat: aikuissosiaalityö, sosiaalihuoltolaki, sote-uudistus, Kela-siirto, instituutio 
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The subject of this master’s thesis involves the changes that adult social work has been subject to 

during recent years. Adult social work has been affected at both an institutional and practical level 

by the reform of the Social Welfare Act (1301/2014), the reform of the Social Assistance Act 

(1412/1997) when the basic income support moved to Kela at the beginning of 2017. The reform of 

the social and health care service system that is being prepared and the conversion programme of 

child and family services that is progressing as the Government’s main project, also affect the or-

ganisation of adult social work. The starting point of the study has been to identify the background 

factors of the change to adult social work as well as their influence on adult social work in practice. 

In the study, the change of adult social work was reviewed with the support of constructionistic text 

interpretation, where category analysis was applied. These categories that are identified as cultural 

methods are social activities, a collective phenomenon interpreted by the community, which has 

become a cultural resource. The aim of the study was to clarify, how adult social work is deter-

mined as an operational service via the municipalities’ website descriptions. The study material has 

been compiled from 17 different municipalities’ website texts that describe adult social work. Two 

different approaches were used in the content analysis of the material. The first deductive frame-

work table that describes the practical operational methods of social work was formed on the basis 

of subareas, and the categories that structure them, presented in Sipilä’s (1996), Raunio’s (2009) 

and Payne’s (2006) publications. These included bureaucracy work, service work and psychosocial 

work and their categories. The table works in support of the interpretations of the material analysis. 

In the material-oriented analysis, the material was structured in to service subareas that describe 

adult social work, which were associated with categories in accordance with the deductive frame-

work. With the help of the categories of these two differing analysis approaches, the location- and 

time-bound cultural change of adult social work could be made visible.  

The results of my study show that there are municipality-based differences and regional special fea-

tures between the organisation and operational methods of social services, although their structures 

and elements are very similar. In terms of service work, adult social work is structured by coordi-

nated service work elements, which are used to prevent problems. Observing adult social work as 

an operational service points out the structured service need for assessment work, preventative work 

and planned social work, which is merged with network work. The assessment work of service need 

involves cooperation with customer and the related social work consideration and care for the cus-

tomer. Preventative work allows the prevention of problems from peaking, the support of the cus-

tomer’s life management, as well as the normalising support work of the customer’s life situation. 

Planned social work allows long-term customer work. Its aim is to maximise the customer’s 

strengths and resources, and the periodic assessment of the service need, as well as setting objec-

tives and organising relevant support procedures. 

Key words: adult social work, Social Welfare Act, Kela transfer, institution 
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1 Johdanto 

 

Aikuissosiaalityössä on viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia, kuten uudistunut sosiaali-

huoltolaki (1301/2014) sekä 2017 vuoden alussa tapahtunut perustoimeentulotuen siirtyminen Ke-

lan tehtäväksi. Lisäksi aikuissosiaalityön toimintaan tuo muutosvaateita tulevaisuuden näköpiirissä 

oleva sote-uudistus sekä hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, Lape. 

Tavoitteenani on siten tarkastella, miten nämä yhteiskunnalliset ja lakien edellyttämät, suureksi 

muutokseksi luokiteltavat uudistukset vaikuttavat aikuissosiaalityön käytännön muotoutumiseen. 

Mitkä ovat aikuissosiaalityön yhteiskunnallisten uudistusten taustoittamat tehtävät, tavoitteet ja pe-

riaatteet, jotka jäsentävät nykypäivän aikuissosiaalityötä?  Miten ne vaikuttavat aikuissosiaalityön 

sisältöön, prosesseihin ja sen käytäntöihin? 

 

Payne (2014) kuvailee sosiaalityön käytännön teorioiden rakentuvan sosiaalisissa yhteyksissä, mis-

sä ne ovat vuorovaikutuksessa todellisen maailman kanssa. Tästä syystä sosiaalinen todellisuus on 

rakennettavissa aina uudelleen. Tämän uudelleenrakennusprosessin taustalla tarvitaan muutosta tu-

kevaa informaatiota ja sen hallintaa, jonka pohjalta muutoksen suuntaan edetään. Sosiaalityön tar-

koituksen arviointi on keskeisessä asemassa muutoksen taustoja tarkasteltaessa. (Mt., 28.) Kiinnos-

tukseni kohteena on siten nykypäivän aikuissosiaalityö ja sen toiminnan rakentuminen asiakkaalle 

suunnattuna palveluna. Mitkä ovat aikuissosiaalityön tavoitteet, ja miten aikuissosiaalityö rakentuu 

palveluna nykypäivän käytännössä? 

 

Keskityn tutkielmassa tarkastelemaan Suomen yhteiskuntapolitiikan kautta tulleita uudistuksia. 

Näiden uudistusten paikantuminen aikuissosiaalityön käytännön tasolle merkitsee tutkielmani nä-

kökulmien keskittymistä suurelta osin kotimaisen tutkimuksen tarkasteluun. Tähän ratkaisuun vai-

kuttavat eri maiden erilaiset yhteiskuntajärjestelmät ja sosiaalityön järjestämistavat. Nämä eivät 

välttämättä ole yhtenäisevät ajallisesti tai muutoin Suomen tapaan järjestää nykyisiä tai tulevia sosi-

aalipalveluita.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa lähestyn aikuissosiaalityöhön rajautuvaa tutkimustani laadullisen tut-

kimuksen keinoin. Teoreettinen viitekehys sitoutuu vahvasti sosiaalisen konstruktionismin näkö-

kulmaan. Tavoitteenani on tukia aikuissosiaalityön rakentumista 17 kunnan internet- sivujen tarjon-

nan kautta. Tätä samaa aineistonkeruutapaa on Juhila (2008) käyttänyt tutkimuksessaan, jonka hän
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on esittänyt teoksessa ”Sosiaalityö aikuisten parissa”. Tutkielmani teoreettisena ajatuspohjana toi-

mii kahden teorian yhdistelmä: Sipilän (1996) näkemys sosiaalityön toimintatavoista ja Paynen 

(2006) sosiaalityön toiminnallisista perspektiiveistä ja näitä yhdistävästä ajatuksesta, joka juontaa 

Raunion (2009) teoksesta ”Olennainen sosiaalityössä”. Tätä samaa teoreettista ajatuspohjaa käytän 

aineiston analyysin yhteydessä niin sanottuna apuvälineenä. Aineiston puolestaan analysoin aineis-

tolähtöiseen kategoria-analyysin nojautuen. 

 

Aikuissosiaalityön nojautuminen sosiaalihuoltolain (1301/2014) yleislakiin merkitsee sitä, että väis-

tämättä tutkielman joissain osioissa on käsitelty aikuissosiaalityötä osana yleistä sosiaalityön jäsen-

tymistä. Lisäksi tähän tutkimukseen ja sen ilmeeseen vaikuttaa oma työskentelyni aikuissosiaali-

työssä ja siitä saatu työkokemus. Lähtökohtaisesti työkokemus avartaa omaa näkökulmaa. Toisaalta 

työkokemus kertyy työpaikkakohtaisena toimintana, joka osaltaan rajaa omaa näkemystä.  Siten to-

teutan tutkielmaani pääkaupunkiseudun suuriin kaupunkeihin luokiteltavasta aikuissosiaalityön ins-

tituutionaalisesta näkökulmasta. Kaupunkialueille on tyypillistä maahanmuuttajaväestön suurempi 

osuus, kuin esimerkiksi taajamissa, mutta katson, että myös maahanmuuttajien sosiaalityön tavoit-

teet sisältyvät tutkimukseni aihealueeseen, joten niiden merkitystä aikuissosiaalityöhön en lähde 

tämän tutkimuksen yhteydessä enempää avaamaan.  

 

Tutkielmani rakentuu seuraavasti: Luvussa kaksi taustoitan ja tarkastelen tutkimukseeni liittyviä 

aihealueita aikaisempiin tutkimuksiin sekä teorioihin pohjautuen. Tarkastelun kohteena on muutosta 

taustoittava informaatio. Kolmannessa luvussa luon katsauksen aikuissosiaalityön aikaisempiin tut-

kimuksiin niiltä osin, kuin katson niiden liittyvän omaan tutkielman rakentumiseen. Lisäksi aikai-

sempiin teorioihin liittyen kokoan oman tutkielmani pohjalle sosiaalityön toimintaa jäsentävän teo-

reettisen viitekehyksen Sipilän (1996), Paynen (2006) ja Raunion (2009) näkemysten mukaiseen 

teoreettiseen ajatuspohjaan, jota käytän aineistoanalyysin taustoittajana.  Neljännessä luvussa esitte-

len tutkimukseni tutkimusasetelmaa, kuten aineiston keruuta ja sen perustelua, mihin liittyen tarkas-

telen sosiaalisen konstruktionismin ja vuorovaikutuksen merkitystä aikuissosiaalityön todellisuuden 

rakentajana. Tässä luvussa esitän myös tutkimuskysymyksen. Viidennessä luvussa pohjustan tutki-

mustani kokoamani teoreettisen ajatuspohjan/viitekehyksen avulla sekä kategoria-analyysin avulla 

jäsennän tutkimusaineistosta tulkitsemiani kategorioita ja niiden viitoittamia näkökulmia sekä lo-

puksi pohdin empirian tuloksia. Kuudennessa luvussa esitän tutkielman johtopäätökset.  
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2 Sosiaalityön muuttuva luonne ja aikuissosiaalityö 

 

Payne (2014, 28) kuvailee, että sosiaalityön käytännön teoriat rakentuvat sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa todellisen maailma kanssa. Tämän näkökulman mukaisesti todellisuuden voi tarvittaessa 

rakentaa aina uudelleen. Uudelleenrakennusprosessissa tärkeää on tiedostaa muutoksen tarkoitus ja 

suunta. Näin sosiaalityön tarkoituksen arviointi ja siihen kohdistuva informaatio esiintyvät keskei-

sessä asemassa muutoksen taustojen tarkastelussa. Tämä Paynen (2014) näkemys on tärkeässä roo-

lissa tämän osion aikuissosiaalityön näkökulmien tarkasteluissa, kun lähtökohtana on aikuissosiaali-

työn palvelukokonaisuuden muutoksen suunnan tarkastelu.  

 

Aikuissosiaalityö rakentuu monesta eri asiayhteydestä, joiden kautta sen merkitys todentuu. Aloitan 

kartoituksen aikuissosiaalityön määrittymisen tarkastelulla. Seuraavaksi tarkastelen sosiaalityön to-

teutumisen tapaa ja sen kuntakohtaisia eroja sekä aikuissosiaalityön toimintaympäristön muutosta, 

johon olennaisesti kuuluu perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan toteutettavaksi vuoden 2017 

alussa. Näiden jälkeen tarkastelen aikuissosiaalityötä instituutiona ja siihen liittyvää sote-uudistusta, 

jonka tavoitteena on integroida ja sujuvoittaa palveluiden saatavuutta. Yhtenä suurena aikuissosiaa-

lityön muutoksen tekijänä on uudistunut sosiaalihuoltolaki (1301/2014), jonka kautta on yhtenäis-

tetty koko sosiaalialaa koskeva asiakasprosessi. Tämän ohella laissa on haluttu kiinnittää erityistä 

huomiota lapsen etuun ja erityisen tuen tarpeessa oleviin asiakkaisiin. Lopuksi tarkastelen matalan 

kynnyksen perhepalveluita, jotka puolestaan ohjeistavat laajaan yhteistyöhön läpi peruspalveluken-

tän. Tämä ohjaa tarkastelemaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, Lape-pilottihanketta.  

 

 

2.1 Aikuissosiaalityön määrittelyä 

 

Aikuissosiaalityötä on yritetty määritellä monin paikoin, mutta virallista määritelmää asiakastyön 

sisällöstä tai ryhmistä ei edelleenkään ole. Blomgren ja Kivipellon (2012) tutkimuksessa esitetään, 

että aikuissosiaalityön asiakasryhmät ovat päihteidenkäyttäjät, työttömät, pitkäaikaistyöttömät, nuo-

ret, taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja mielenterveysasiakkaat sekä isommissa kaupungeissa 

maahanmuuttajat. Aikuissosiaalityön kohteena olevat ilmiöt ovat asiakkaan elämänhallinta, toi-

meentulo, työnsaanti/työttömyys, päihteet/riippuvuus, asuminen/asunnottomuus, terveys/vamma, 

ihmissuhteet, koulunkäynti/opiskelu, lapsen tarpeet ja toiminta, väkivalta/väkivallan uhka, oikeus-

turva ja yhteisöjen toimivuudesta esim. suvaitsevaisuus. Aikuissosiaalityön moninaisuudesta johtu-
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en sille on ominaista moniammatillinen verkostotyö. Käytetyimmät palvelut ovat työvoimapalvelut, 

terveyspalvelut, asumispalvelut ja päihdepalvelut. Näistä etenkin asiakkaiden talouteen liittyvä 

problematiikka on omiaan pitämään yllä aikuissosiaalityön yleistä kuvaa toimeentulotukityöhön ja 

sen palveluihin orientoituneena. (Mt., 7, 31-32, 51-52.) Juhila (2008) katsoo aikuissosiaalityön kun-

nallisena perustoimintana nivoutuvan toimeentulotukityön ohella kuntouttavaan työtoimintaan ja 

päihdetyöhön.  Näiden lisäksi aikuissosiaalityön piiriin hän katsoo kuuluvan mielenterveystyön, tu-

kiasumis- ja asunnottomuustyön sekä alue- ja yhdyskuntatyön, joskin sidos näihin on kunnallisessa 

sosiaalityössä katsottu olevan löyhä. (Juhila 2008, 44.) Kainulainen (2006, 382, 386) on puolestaan 

katsonut, että matala tulotaso, työttömyys ja kouluttautumattomuus lisäävät pitkittynyttä huono-

osaisuutta ja toimeentulotuen sekä sosiaalityön tarvetta. Näin määriteltynä aikuissosiaalityö sitoutuu 

edistämään asiakkaan elämänhallintaa myös koulutukseen kannustamalla.  Sipilä ja Anttonen (2016, 

71) tähdentävät sosiaalityön, kuin myös sosiaalipolitiikan tavoitteiden perustuvan samoihin päämää-

riin. Näitä ovat kansalaisten toimintakyvyn lisääminen, riskien seurausten kompensointi ja kärsi-

mysten lievittäminen. Kansainvälisesti katsottuna sosiaalityö nähdään ammatillisena toimintana, 

joilla valtiot tuottavat kansalaisten tarvitsemia ja hyvinvointiin tähtääviä palveluita sekä auttaa yksi-

löitä ja perheitä heidän muutosta tarvitsevien ongelmien kanssa. Sosiaalityön tavoitteena on yhteisö-

jen ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. (Cox & Pawar 2006, 10.) Nämä 

edellä kuvatut aikuissosiaalityötä määrittävät näkökulmat ovat olleet hyvin yleisiä ja myös aikuis-

sosiaalityön todellisuutta, jonka puitteissa aikuissosiaalityö on usein jäsentynyt aikuisiin ja heidän 

ongelmiinsa liittyväksi työksi, jossa toimeentulotukivaikeudet ovat olleet yleisiä.  

 

Aikuissosiaalityön asiakkaiden ikäjakauman katsotaan jäsentyvän moniulotteisesti. Karjalainen & 

Kotiranta (2010) katsovat, että laajasti nähtynä aikuissosiaalityö kattaa melkein kaiken muun sosi-

aalityön paitsi lapsiin ja kohdistuvan työn. Tästä syystä aikuissosiaalityön sijaan voitaisiin käyttää 

nimikettä työikäisten palvelut, joka rajaa paremmin aikuisten kanssa tehtävää sosiaalityötä. Näin 

aikuissosiaalityöstä jäisi pois lasten sosiaalityön ohella myös ikääntyneiden, eläkeläisten ja geronto-

logiset palvelut. (Mt., 3.) Tossavainen ja Kärki (2009, 27) katsovat, että aikuissosiaalityö on aikui-

sille suunnattua sosiaalityötä. Kankaisen (2012) näkemyksenä on, että aikuissosiaalityö on kehitty-

nyt sosiaalityöntekijöiden toimeentulotuen käsittelyn yhteydessä aikuisille suuntautuneeksi sosiaali-

työksi. Siten aikuissosiaalityö on tätä kautta määrittänyt paikkansa viimesijaisena toimintana, jota 

toteutetaan institutionaalisista lähtökohdista käsin kunnallisissa sosiaalitoimistoissa.  
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Aikuissosiaalityön suunnitelmallisuus: Tossavainen ym. (2009, 27) kuvaavat, että aikuissosiaalityö 

on suunnitelmaan perustuvaa tavoitteellista sosiaalityötä, jossa hyödynnetään usein muita sosiaali-

huollon palveluita, kuten toimeentulotukea, sosiaalista luototusta tai päihdehuollon palveluita. 

Blomgren ja Kivipelto (2012, 52-53) vuorostaan katsovat, että aikuissosiaalityö on asiakkaiden 

kanssa tehtävää yksilöllistä asiakastyötä, jossa korostuu suunnitelmien sekä päätösten valmistelu. 

Tämä edellyttää tällöin asiakkaan kanssa tehtyä yhteistä arviointia ja siihen liittyvää suunnitelmal-

lista työskentelyprosessia, joka on aikuissosiaalityöhön kuuluva työmenetelmä. Itse suunnitelma on 

sosiaalilainsäädännön velvoittama ja arvioinnin pohjalta tehtävä asiakirja, jossa yhdessä asiakkaan 

kanssa luodaan yhteinen käsitys siitä, miten jatkossa edetään. (Juhila 2008, 22-24.) Thompson 

(2002, 292) katsoo, että hyvän käytännön mukaan suunnitelmallinen sosiaalityö perustuu selkeään 

suunnitteluun ja kokonaisvaltaiseen arvioon. Nämä puolestaan vaativat aikaa ja resurssointia työ-

voimaan (Sipilä & Anttonen 2016, 72). 

 

Sosiaalityön palveluiden tuottamisen kuntakohtaisuus  

 

Vogt ja Sjöholm (2014) ovat tutkimuksessaan selvittäneet sosiaalipalveluiden järjestymistä Manner-

Suomen eri kunnissa. Tutkimukseen on osallistunut yhteensä 249 kuntaa. Näistä kunnista (45 %) 

hoitaa sosiaalipalvelut itsenäisesti. Yhteistoiminta-alue hoitaa (35 %) kuntien sosiaalipalveluista ja 

loput (20 %) kunnista järjestää sosiaalipalvelut osin yhteistoiminta-alueittain, kuin myös kunnan 

toimesta itsenäisesti.  Väestömäärän mukainen jakautuminen palveluihin osoitti, että (69 %) asui 

alueella, jossa sosiaalipalvelut järjestetään kunnan omana toimintana. Yhteistoimintana järjestetty-

jen sosiaalipalveluiden alueilla asui (15 %) väestöstä ja loput (16 %) asuivat alueilla, joissa kunta 

sekä yhteistoiminta-alue järjestivät yhteisesti sosiaalipalvelut. (Mt., 3.)  

 

Kunnallisia sosiaalipalveluita tuotetaan kuntakohtaisesti hyvin eri tavoin. Mitään täysin yhteneväis-

tä linjausta ei ole, vaan lähinnä asuinkunnan asukasmäärä pitkälti määrittää sen sosiaalipalveluiden 

tarjontaa. Näin myös aikuissosiaalityön toimintatavat eivät ole yhtenäiset, vaan niille on leimallista 

alueelliset erityispiirteet. Lisäksi kunnat ovat ryhtyneet valmistautumaan sote-uudistukseen, joka 

näkyy palveluiden uudelleen organisoinnissa (Kts. Vogt ym. 2014; Blomgren ym. 2016). Näin 

Kankaisen (2012) näkemys aikuissosiaalityön eroavista toimintatavoista eri puolella Suomea on ol-

lut hyvin osuva, vaikka aikuissosiaalityötä koskettavat elementit ja rakenteet ovat hyvin samankal-

taisia (Mt., 108).  
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Blomgren ym. (2016) todentavat, että sosiaalipalveluiden tarkastelun yhteydessä on huomioitava se, 

että sosiaalityön palveluita on järjestetty ja järjestetään edelleen monelle eri asiakasryhmälle, kuten 

lastensuojelun, toimeentulotuen, aikuissosiaalityön, vammais- ja vanhuspalveluiden ja päihdetyön 

asiakkaille. Näin kuntien sosiaalityö jäsentyy eri mallien pohjalta, kuten eriytetty sosiaalityö, 

elinkaarimallin mukainen sosiaalityö, yhdennetty sosiaalityö ja osin yhdennetty sosiaalityö. 

Kuntakohtaiset jaot puolestaan jakautuvat kaupunkimaisiin kuntiin, taajaan asuttuihin kuntiin ja 

maaseutumaisiin kuntiin, joissa kussakin sosiaalityötä toteutetaan omista lähtökohdista käsin. 

Lähtökohtana on kuitenkin, että etenkin kaupunkimaisissa kunnissa sosiaalityössä toiminta on 

jakautunut eriytetyn sosiaalityön mukaisesti eri sektoreille. (Mt., 32.)  

 

Vogt ym. (2014) näkemyksen mukaisesti kuntien sosiaalityötä jäsentävät mallit ovat seuraavat: 

1) Yhdennetty sosiaalityö tarkoittaa, että aikuissosiaalityö, vammais- ja vanhuspalvelut, lasten-

suojelu ym. sosiaalityön järjestäminen on sitoutettu samojen henkilöiden vastuulle.   

2) Osin yhdennetyssä sosiaalityön mallissa on lastensuojelun, aikuissosiaalityön, toimeentulo-

tukityön ja päihdehuoltotyön sosiaalityö järjestetty samojen henkilöiden toimesta, mutta 

esim. vammais- ja vanhuspalvelut tuotetaan erillisenä sosiaalityön palveluna.  

3) Elinkaarimallin mukainen sosiaalityö jakautuu esim. perheiden ja lastensuojelun sosiaali-

työhön, aikuissosiaalityöhön, ikäihmisten palveluihin.  

4) Eriytetyssä mallissa taas aikuissosiaalityö, lastensuojelutyö, vammais- ja vanhuspalveluiden 

sosiaalityö toimivat eriytettynä toisistaan. Suurimmassa osassa kuntia oli sosiaalityö eriytet-

ty. (Vogt ym. 2014, 3.) 

 

Taulukko 1. Sosiaalityön järjestäminen kunnissa (N=211) 

Kuntatyyppi Eriytetty 

sosiaalityö 

Elinkaarimalli Yhdennetty 

sosiaalityö 

Osin yhdennetty 

sosiaalityö 

Kaupunkimaiset kunnat: 

vähintään 90% väestöstä asuu 

taajamissa, jossa väkiluku on 

vähintään 15 000 henkilöä 

41 4 2 0 

Taajaan asutut kunnat: 

vähintään 60% väestöstä, mutta 

alle 90% asuu taajamissa 

31 15 3 5 

Maaseutumaiset kunnat: 

väestöstä alle 60% asuu taaja-

massa, joiden väkiluku on suu-

rimmillaan alle 15 000 henkilöä 

47 21 27 15 

Yhteensä 119(56,3%) 40(19%) 32(15,2%) 20(9,5%) 

             Lähde: (mukautettu ja ref: Blomgren ym. 2016, 31–32) 
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Blomgrenin ym. (2016, 33) tutkimuksessa tuli ilmi, että vuoden 2013/2014 vaihteessa osassa (37) 

kunnassa sosiaalityön järjestämisistä oltiin uusintamassa tai kunnassa järjestetty sosiaalityö ei vas-

tannut kyselyn sosiaalityön järjestämisen jäsentelyä. Vogt ym. (2014) katsovat, että tilanteeseen 

vaikuttaa pitkälti se, että toisilla alueilla, sote-uudistusten myötä, sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 

organisointi on voimakkaassa murroksessa. Tämä on lähtöisin sosiaali- ja terveyspalveluiden integ-

raatiosta ja sosiaalityön palveluiden uudenlaisesta järjestämisestä. Toisilla alueilla uudistus on 

edennyt jo pitkälle, kun taas toisilla alueilla tätä oltiin vasta aloittelemassa. (Mt., 3.)  

 

Siinä, miten kunnat järjestävät sosiaalipalvelut tulevaisuudessa on varmasti kuntakohtaisia eroja. 

Kuitenkin tutkimusta ja sen mukaisia suosituksia palveluiden järjestämisestä on jo nyt saatavissa, 

kuten esimerkkinä Heinosen ym. (2018) tekemän uusimman tutkimuksen mukaan elämänkaariajat-

telu on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi tuottaa tarvittavia palveluita, jota heidän näkökulman mu-

kaisesti tulisi edistää myös tulevassa maakuntauudistuksessa. Elämänkaarimalli perustuu asiakkaan 

kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa huomioidaan asiakkaan yksilölliset ratkaisut. 

Ratkaisut palveluista tehdään asiakaslähtöisesti, eikä yksittäisen palvelun näkökulmasta. Näin pal-

veluiden järjestämistä tarkastellaan esimerkiksi lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin peilautuen.  Elä-

mänkaarimallissa palvelunjärjestäjä tarkastelee hänen vastuualueelleen kuuluvan väestöryhmän ja 

tähän ryhmään kuuluvan asiakkaan palvelutarpeita kokonaisuuden näkökulmasta. (Mt., 18, 40-41.) 

Tällä tarkoitetaan, että palvelunjärjestäjä koordinoi asiakkaan tarvitsemat palvelut palvelutarpeen 

arvioinnin yhteydessä. Näin sosiaalityössä tehty arviointi ja työn koordinointi nousee keskeiseen 

asemaan asiakkaan palveluiden takaamiseksi.  

 

 

2.2 Aikuissosiaalityön toimintaympäristön muutos 

 

Aikuissosiaalityön toimintaympäristöön on vaikuttanut viime vuosina yhteiskunnallinen muutos, 

joka on kohdistunut kuntarakenteen uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-

teen uudistamiseen (sote-uudistus). Näiden ohella myös palveluiden tuottavuuteen on Kataisen hal-

lituksen budjettiriihessä (2013) kiinnitetty huomiota (Lehtelä 2014, 256). Kuntarakenteen uudistuk-

sen pohjalta Suomi on jakautumassa18 itsehallintoalueeseen. Näiden tehtävänä on tuottaa Suomen 

julkinen hallinto kolmella tasolla. Nämä ovat valtio, itsehallintoalueet eli maakunnat ja kunnat. Tu-

levaisuuden tavoitteena on, että nämä 18 maakuntaa vastaavat ja järjestävät nykyiset sosiaali- ja ter-

veyspalvelut nykyisten noin 190 kunnan ja kuntayhtymän järjestämisvastuun sijaan. Sote-
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uudistuksella tähdätään peruspalvelujärjestelmän uudistamiseen, kustannustehokkuuden lisääntymi-

seen ja palveluiden saatavuuden parantamiseen perustuslain mukaisesti.  Sote-uudistuksen tavoit-

teena on, että itsehallintoalueet arvioivat ja tuottavat tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut itse tai 

yhdessä toisten itsehallintoalueiden, tai tarvittaessa käyttävät yksityisten palvelutuottajien tai kol-

mannen sektorin palveluita. Tavoitteena on, että niin maakuntien omien julkisten palveluiden, kuin 

yksityisiltä toimijoilta ostettujen palveluiden tulee olla laatu- ja kustannusvastaavuudeltaan samalla 

tasolla sekä niiden tulee olla avoimesti verrattavissa keskenään. (Valtioneuvosto 2015.) 

 

Tällä hetkellä, keväällä 2018 Suomen eduskunnan valiokuntien käsittelyssä ovat sote- ja maakunta-

lait. Julkisuudessa on ollut paljon puhetta sote-uudistuksen kaatumisesta siksi, ettei se vastaa sille 

annettuja tavoitteita, joita ovat kustannustehokkuus, laadukkaat palvelut kaikille tasapuolisesti ja 

asiakkaan valinnan mahdollisuus. Tästä huolimatta muutosjohtajat ovat tehneet jo merkittäviä uu-

distuksia sote-uudistuksen näkökulmasta. (Valtanen 2018.) Pirkanmaan sote-projektin johtaja Jaak-

ko Herrala on Valtasen (2018) mukaan todennut, että hoitoketjujen ja toimintojen integroimista on 

tehty paljon, mikä työ jatkuu, vaikka sote-uudistusta ei tulisi. Arvio on, että ilman uudistusta kunnat 

lisäisivät palveluiden ulkoistamista. Sote-uudistuksen toteutumisen myötä Rannisto & Tienhaara 

(2016) uumoilevat, että yritysten ja kolmannen sektorin asema vahvistuu sote-palveluiden tuottajina 

asiakkaan valinnanvapauden kautta. Kävisi nyt hallituksessa käsittelyssä olevien sote-lakien uudis-

tuksen osalta kuinka tahansa, niin se ei tule vaikuttamaan oman tutkielmani kulkuun.   

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä on ollut käytössä paikoitellen niin sanottu tilaaja-tuottaja-

malli (Juhila 2008, 14). Tämän mallin mukaisesti palvelun ostajana on toiminut julkinen sektori, 

joka ostaa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta tai vapaaehtoisorganisaatiolta. Ostamisen edelly-

tyksenä on, että palvelut on kilpailutettu ostajan ehtojen mukaisesti. Näin yksityiset palvelut ja nii-

den tuottajien määrät ovat kasvaneet julkisen palveluiden tuottamisen yhteydessä. Tämä kehitys on 

näkynyt niissä kunnissa, joissa tilaaja-tuottaja -malli on ollut käytössä. Nykyisenä näkemyksenä on, 

että julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan enenevässä määrin samoilla kriteereillä, kuin 

kaikki muutkin nykyisillä markkinoilla tuotetut palvelut, kuten vähittäiskauppaverkosto tai hotellien 

ketjuuntuminen. Tämä tarkoittaa, että julkisille sosiaali- ja terveysalan organisaatioille tyypillinen 

instituutiorakenne puretaan ja tilalle tulee teollinen tuotantomalli, jossa on samat lainalaisuudet kuin 

muissa yleisissä palvelutuotantomalleissa.  Palveluja integroidaan ja niiden toimintaa sujuvoitetaan. 

Tämä edellyttää uusia toiminnallisia ja erilaisia palvelurakennuksia kuin mitä nykyiset institutionaa-

liset toimistorakennukset ovat. (Vauramo ym. 2018, 10.)  
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Perustoimeentulotuen siirron vaikutus aikuissosiaalityön palveluihin  

 

Blomgren ym. (2016) vuoden 2017 alussa tapahtunut perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoi-

dettavaksi nähtiin olevan suuri ja merkittävä tekijä sosiaaliturvajärjestelmän sekä kuntien sosiaali-

työn osalta. Kuntien sosiaalityön näkökulmasta siirron katsottiin luovan muutoksen mahdollisuu-

den, kun sosiaalialan henkilöstön aikaa säästyy itse sosiaalityön tekemiseen. Asiakkaiden näkökul-

masta perustoimeentulotuen pääasiallinen siirtyminen Kelaan ja verkon kautta haettavaksi katsottiin 

merkittävästi vähentävän siitä koituvaa häpeää ja oikeudenmukaistavan kansalaisten kohtelua. Toi-

saalta Blomgren ym. (2016) tutkimuksessa todetaan, että asiakkaiden ohjautuminen sosiaalityön tai 

toimeentulotuen välillä on ollut kuntakohtaista vaihtelevuutta, kun kuntien käytännöt ovat olleet 

hyvin kirjavat. Toisissa kunnissa perustoimeentulotukea ovat tehneet sosiaalityön henkilökunta ja 

toisissa työ on ollut etuuskäsittelijöiden tehtävänä. (Mt., 5-6.) 

 

Liukon (2009) mukaan sosiaalityön yhteys toimeentulotukeen on aikaisemmin leimannut perussosi-

aalityön käsitettä, mutta 1990-luvulta lähtien alalle on alkanut tulla etuuskäsittelijöiden ammatti-

ryhmä sekä sosiaaliohjaajat vuodesta 2004 alkaen, mikä on mahdollistanut sen, että sosiaalityönte-

kijät ovat voineet keskittyä enemmän asiakastyöhön toimeentulotukipäätöstyön sijaan. (Mt., 5-6.) 

Myös Kuivalaisen (2013, 5) mukaan tutkimus osoitti, että toimeentulotuen myöntäminen on irtaan-

tunut jo osittain sosiaalityöstä silloin, kun etuuskäsittelijät ovat yleistyneet aikuissosiaalityön piiris-

sä. Aikuissosiaalityön henkilöstöstä noin puolet oli etuuskäsittelijöitä. Toimeentulotuen siirtyminen 

sosiaalityöntekijöiltä etuuskäsittelijöiden tehtäväksi nähtiin myönteisenä ja näin Kuivalaisen (2013) 

mukaan Borg (2011) katsoi, että etuuskäsittelystä oli tullut vallitseva osa eteenkin suurimpien kau-

punkien toimeentulotuen myöntämisen käytäntöä viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Mt., 5.) 

Blomgren ym. (2016, 35) tutkimuksessa noin viidennes (22,4 %) katsoi etuuskäsittelyn jopa tuke-

van asiakkaan omatoimisuutta paremmin, kuin henkilökohtaisen asioinnin sosiaalityöntekijän luo-

na, mutta myös päinvastoin katsoi tilanteen olevan (67,7 %) vastaajista. Siitä, minkä verran pienet 

kunnat siirsivät toimeentulotuen tekemistä etuuskäsittelijöille, ei Kuivalaisen (2013, 26) mukaan ole 

tietoa. Kuitenkin Blomgren ym. (2016, 33) tutkimus osoitti, että maaseutumaisissa kunnissa on val-

taosin tehty toimeentulotukityötä aikuissosiaalityön yhteydessä, kun taas kaupunkimaisissa sekä 

taajaan asutuissa kunnissa ovat perustoimeentulotuesta vastanneet pääosin toimeentulotukityön 

ammattilaiset eli toimistosihteerit sekä etuuskäsittelijät. Etuuskäsittelijät ovat vastanneet hakemuk-

sista ja toimeentulotuesta myös silloin, kun etuuskäsittelyä on toteutettu erillisien yksikköjen ohella 
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myös osana aikuissosiaalityön toimintaa. Tällöin etuuskäsittelijät ovat sijoittuneet aikuissosiaalityön 

yhteyteen. (Mt.,33.) 

Taulukko 2. Toimeentulotukityön järjestäminen kunnissa (n=207) 

Kuntatyyppi Erillinen etuuskäsittelyn 

yksikkö 

Toimeentulotuki osana  

aikuissosiaalityötä 

Kaupunkimaiset kunnat 12 32 

Taajaan asutut kunnat 10 41 

Maaseutumaiset kunnat 17 95 

Yhteensä 39 168 

        Lähde: (Blomgren ym. 2016, 33) 

 

Sosiaalityön näkökulmasta 2017 vuonna tapahtunut perustoimeentulotuen siirto Kelaan ei isommis-

sa kaupungeissa ole siten ollut kovin merkittävä tekijä työnkuvan muuttumisen kannalta. Kun taas 

niissä maaseutumaisissa tai taajaan asutuissa kunnissa tai kaupungeissa, joissa aikuissosiaalityönte-

kijät ovat tehneet perustoimeentulotukea 2016 vuoden loppuun asti on Kela-siirron tuoma muutos 

varmasti merkinnyt suurta työnkuvan muutosta. Tämä tukee Kuusiston ja Engkvistin (2016, 655–

666) tutkimuksen näkökulmaa, jossa arvioitiin, että aikuissosiaalityön toteuttama muutossosiaalityö 

voi toimia paremmin sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi. Näin sosi-

aalityöntekijän työ ei rajoitu toimeentulotukityön ympärille. Toisaalta Zechner (2018) katsoo, että 

vaikka aikuissosiaalityöhön vaikuttavia uusia toimintatapoja on tullut perustoimeentulotuen siirron 

myötä, niin nämä eivät välttämättä näy vielä sosiaalityön säästyneenä aikana. Kelan kanssa tehtävä 

yhteistyö edellyttää edelleen yhteistä työstämistä, koska kunnissa tehdään edelleen täydentäviä ja 

ehkäiseviä toimeentulotuen päätöksiä. Lisäksi valtion kansalaisilta edellyttämien aktiivimallin työl-

listymistoimien velvoitteet eivät ota huomioon vajaakuntoisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutu-

jien jäämistä työllistymispalveluiden ulkopuolelle. Blomgrenin (2016, 40) mukaan useat heistä ovat 

näin perustoimeentulotuen piirissä, jossa lainsäädännön kautta heidän perusosaa alennetaan ja työl-

listymistä edistäviä aktiivitoimia edellytetään. Zechner (2018) näkemyksenä on, että aikuissosiaali-

työ on näiden henkilöiden arjen tukemisessa aktiivinen toimija, joka osaltaan kohdentaa aikuissosi-

aalityötä huolehtimaan tämän asiakasryhmän palveluista.  

 

Aikuissosiaalityön instituutioon kohdistuvat muutospaineet 

 

Vauramo ym. (2018) katsovat, että julkisille sosiaali- ja terveysalan organisaatioille tyypillinen ins-

tituutiorakenne puretaan ja tilalle tulee teollinen tuotantomalli, jossa on samat lainalaisuudet kuin 

muissa yleisissä palvelutuotantomalleissa.  Palveluja integroidaan ja niiden toimintaa sujuvoitetaan. 

Tämä edellyttää uusia toiminnallisia ja erilaisia palvelurakennuksia kuin mitä nykyiset institutionaa-
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liset toimistorakennukset ovat. (Vauramo ym. 2018, 10.) Sosiologit luokittelevat instituutioksi yh-

teiskunnan viralliset järjestelyt, kuten oikeuslaitos, terveydenhuolto ja lastensuojelu. Instituution 

toimintaa ohjaa lainsäädäntö, muodolliset säännöt ja normit sekä niihin pohjautuva päätöksenteko. 

(Peräkylä 1997, 178.) Jokainen instituutio tuottaa vuorovaikutussuhteessa itsensä näköistä ja insti-

tuutioon sopivia identiteettejä ja ongelman määrityksiä. Näin instituutiot samalla määrittävät omat 

asiakkaansa ja samalla rajaavat toisille kuuluvat asiakkaat pois. Lait tuottavat sen kehikon, jossa 

asiakkuuden alkamisen kriteerit tai asiakkaan ongelmaan puuttuminen on välttämätöntä. (Juhila 

2006, 219.) Lainsäädännön kautta määrittyvät aikuissosiaalityön asiakkaan asema, hallintokäytän-

nöt sekä asiakkaan oikeudet palveluihin ja etuuksiin. Aikuissosiaalityö on asiakkaan kohtaamista 

viranomaistehtävässä, johon vaikuttaa kunnallisen sosiaalityön hallinnolliset reunaehdot sekä sosi-

aalityön eettiset ohjeet. Aikuissosiaalityö on osa yhteiskunnallista tehtävää, jota tarkastellaan sosi-

aalipolitiikan, julkisuuden, hallintotieteen ja sosiaalityön tietoperustasta käsin. (Nummela 2011, 13.) 

 

Valtioneuvosto (2018) linjaa maakuntien (sote) sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavasti: valtion ve-

rorahoilla rahoittamia julkisia palveluita ovat aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, 

vanhusten asumispalvelut, kotihoito, kuntoutus, terveydenhuolto, sairaalapalvelut, hammashoito, 

mielenterveys- ja päihdepalvelut ja äitiys- ja lastenneuvolat (Valtioneuvosto 2018). Sote-

uudistuksen tavoitteena on, että asiakkaan tilanteen parantamiseksi tulee palveluita koordinoida ja 

integroida asiakkaan tarvetta vastaavaksi. Kuitenkin sosiaalihuoltolaki (1301/2014) määrittää pit-

kälti sitä, miten asiakkaiden palvelut tulee jatkossa järjestää. Muutoksen periaatteena on, että palve-

lunsaajan kokonaistilanne tulee huomioiduksi. Lasten ja nuorten palveluissa otetaan huomioon van-

hemmat sekä aikuisten palveluissa vastaavasti huomioidaan lapset ja nuoret. (Aula, ym. 2016, 18.) 

Aikuissosiaalityön puolella tämä on tarkoittanut Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 5§) mukaisen lap-

sen edun huomioimista. Lapsen etu on otettava huomioon kaikissa sosiaalihuollon palveluissa, eikä 

vain lastensuojelussa, kuten on ollut aiemmin. Lapsen edun mukaista on, että aikuisella on asiat hy-

vin. (Juurikkala 2015.)  

 

Vauramon ym. (2018) näkemys siitä, että palveluiden integrointi ja niiden toiminnan sujuvoittami-

nen edellyttää uusia toiminnallisia ja erilaisia palvelurakennuksia, kuin mitä nykyiset institutionaa-

liset toimistorakennukset ovat (Vauramo ym. 2018, 10). Heinonen, ym. (2018) ovat tutkineet Lapsi- 

ja perhepalvelujen muutosohjelmaan liittyvää sivistys- ja opetus sekä sote -palveluiden yhdyspinto-

ja ja verkostojohtamisen malleja osana sote- ja maakuntauudistusta. Kartoituksen tavoitteena on ol-

lut tehdä ehdotuksia ohjauksesta ja toimintakulttuurin uudistamisesta, joiden pohjalta lapsi- ja per-
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helähtöisyys mahdollistuu uudessa toimintaympäristössä. Lähtökohtana on palveluiden kehittämi-

nen siten, että ne ovat integroituneita ja joustavasti saatavissa. Tutkimuksessa todetaan, että kuntien 

ja maakuntien yhteisessä johtamisessa on huomioitava universaalien palveluiden uudelleen muotoi-

lu myös erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeiden osalta. Päätavoitteena on, että yleiset, univer-

saalit palvelut ovat helposti saatavissa ja joustavia. Näiden palveluiden sisältä löytyy tarvittaessa 

kohdennettuja tukia, jolloin erityisten tukipalveluiden tarve vähenee. (Heinonen, ym. 2018, 30–31.) 

Tämä on tarkoittanut sitä, että myös aikuissosiaalityö on liitetty erityisen tuen ohella sosiaalihuolto-

lain (1301/2014) mukaiseen yhteistyön velvoitteeseen, jossa perhekeskustoimintamallilla varmen-

netaan kiinteä yhteys lasten, nuorten ja aikuisten palveluihin. Tämän perhekeskustoimintamallin 

avulla voidaan huomioida myös paikalliset erityispiirteet. (Pelkonen & Hastrup (2016, 9.)  

 

 

2.3 Muuttuvat sosiaalipalvelut ja uudistunut sosiaalihuoltolaki 

 

Sosiaalihuolto ja siihen liittyvä lainsäädäntö seuraa yhteiskunnassa vallalla olevia arvoja. Ne voi-

daan nähdä yhteiskunnallisesti välineen asemassa, joilla toteutetaan yhteiskunnassa vallitsevia ja 

arvokkaina pidettyjä asioita. Näin sosiaalihuollon tilaa ja sen lainsäädäntöä voidaan tarkastella yh-

teiskunnallisen olotilan ilmentäjänä. (Hämäläinen & Niemelä 2014, 84.) Siinä missä lastensuojelu 

nojaa lastensuojelulakiin (417/2007) ja vammaispalvelut vammaispalvelunlainsäädäntöön 

(380/1987), jotka ovat erityislakeja, niin aikuissosiaalityö pohjaa yleislaiksi luokiteltuun sosiaali-

huoltolakiin (1301/2014), jonka uudistunut lainsäädäntö astui voimaan huhtikuussa 2015. Käytän-

nön tasolla tämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistuksen myötä on aikuissosiaalityöhön tullut 

merkittävästi uutta, työtä ohjaavaa lainsäädäntöä, kuten palvelutarpeen arvioinnin ohella lapsen etu, 

erityinen tuki ja Lasten ja perheiden muutosohjelman kautta vaikuttava vanhemmuuden tuki (kts. 

Juurikkala 2015; Saastamoinen 2018, 32–33). Näiden käsitteiden tarkastelu on siten merkityksellis-

tä aikuissosiaalityön käytännön rakentumisen näkökulmasta. 

 

Huhtikuussa (2009) Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän sosiaalihuoltolain (710/1982) 

uudistamista varten. Uudistamisen tavoitteena oli siirtää sosiaalihuollon painopistettä ennaltaehkäi-

sevään työhön ja varhaiseen tukeen. Uudistettavan toiminnan järjestämisvastuu pohjaa yleiseen 

kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin. Uudistuksen taustalla on katsottu, että sosiaalihuollolla on 

oma rajattu toiminta, jolla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Tämä edellyttää kuitenkin yh-

teistyön asettamista eri toimijoiden kanssa keskeiseksi tavoitteeksi. Näillä toimilla pyritään vahven-
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tamaan ihmisten osallisuutta oman asiansa hoidossa sekä pyritään tarjoamaan ihmisen tarvetta vas-

taavat, yleiset, tasavertaiset ja oikeudenmukaiset palvelut eri ikä- ja väestöryhmille. (Sillanaukee 

ym. 2012, 2.) Uudistunut sosiaalihuoltolakia (1301/2014) luokitellaan vahvaksi yleislaiksi. Sen 

vahvuutena nähdään, että se edistää hyvinvointia sekä asiakkaan osallisuutta palveluiden kehittäjä-

nä. Lisäksi siinä edellytetään neuvonnan, ohjauksen ja rakenteellisen sosiaalityön huomioimista 

osana työskentelyprosessia. Sen avulla tuodaan yhteinen asiakasprosessi koko sosiaalihuollon eri 

sektoreille, jolloin avunsaanti varmistuu myös niille, jotka eivät ole erityislainsäädännön piirissä. 

Toisaalta taas se turvaa niiden asiakkaiden palvelut, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. (Juurikkala 

2015.) 

 

Palvelutarpeen arviointi  

 

Asiakkaan oma, läheisen tai viranomaisen yhteydenotto sosiaalitoimeen käynnistää asiakasproses-

sin, joka on yhtenäinen eri sosiaalipalveluiden sektoreilla. Palvelutarpeen arviointi ja sen toteutta-

minen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeässä asemassa, kun asiakkuuksien kestoja 

pyritään lyhentämään asiakkaan edun mukaisesti. Tällöin keskeiseen asemaan nousee asiakkaan 

tehokas, kattava ja oikea-aikainen avunsaanti. (Juurikkala 2015.) 

 

Kuvio 1. Sosiaalihuollon asiakasprosessi (mukautettu: Juurikkala 2015) 

Yhteydenotto 

sosiaalitoimeen 

asiakas itse tai 

viranomainen 

Kiireellisen  

avun tarve arvi-

oita heti  

Päätös palveluis-

ta 
 

Palvelu 

tarpeen arvio 

Tarvittaessa 

asiakas 

suunnitelma 

Omatyön 

tekijän  

nimeäminen 

Palveluiden 

järjestäminen 

 

 

Asiakkuus päät-

tyy, kun/ mikäli 

tukitarve päättyy 
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Aikaisemmasta poiketen palvelutarpeen arvion yhteydessä määritellään omatyöntekijä. Lisäksi pal-

velun lopussa, kun asiakkaalla ei ole enää tuen tarvetta päätetään asiakkuus. Asiakasprosessin yh-

teydessä arvioidaan myös muita asiakasprosessiin vaikuttavia tekijöitä kuten: 

 

- Palvelutarpeen arviointi: tilapäinen, määräaikainen tai pitkäaikainen tuen tarve 

- Omatyöntekijä 

- Monialaisen yhteistyön tarve 

- Asiakassuunnitelma 

- Läheisverkoston kartoittaminen 

- Tarvittaessa ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta. (Juurikkala 2015.) 

 

Lapsen etu aikuissosiaalityössä 

 

Lapsen etu on uudessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 5 §) nostettu erityisasemaan. Lapsen etu 

otettaan huomioon kaikissa sosiaalihuollon palveluissa, eikä vain lastensuojelussa, kuten on ollut 

aiemmin. Lapsen edun mukaista on, että aikuisella on asiat hyvin. Näin lapsen etu tulee huomioida 

myös aikuisille suunnatuissa palveluissa. (Juurikkala 2015.)  Palveluiden yhteydessä on huomioita-

va, miten eri toimenpiteet ja ratkaisut parhaiten turvaavat lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvin-

voinnin, iän sekä kehityksen edellyttämän huolenpidon siten että hän saa tarvitsemansa ymmärryk-

sen, kasvuympäristön sekä ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden. (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 5 §.) Näkökulmana on, että lapsen ja perheen tarvitsemat tukitoimet tulisi antaa perus-

palveluiden yhteydessä. Tukivastuu velvoittaa kaikkia viranomaisia, hallintorajojen tätä estämättä, 

tukemaan ja tarjoamaan apua lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa. Tukitoimien avulla pyritään saa-

vuttamaan niitä tarvitsevat lapset ja perheet heidän jokapäiväisessä, arkisessa kasvuympäristössä, 

kuten neuvolassa, koulussa ja yleisissä sosiaalipalveluissa. (Saastamoinen 2018, 32–33.) 

 

Varhaisella tuella ehkäistään lasten ja perheiden kasaantuvia ja laajenevia ongelmia. (Heinonen 

2016, 247.) Ehkäisevän työn toteutuminen edellyttää Sosiaalihuoltolain (1301/2014, 44 §) mukai-

sesti sitä, että asiakkaan hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon ja tuen tarve on selvitet-

tävä, kun hänen hoidosta vastaava henkilö on itse tukipalveluiden, kuten esimerkiksi päihdehuolto- 

tai mielenterveyspalveluiden piirissä tai aloittaa tutkinta tai vankeusrangaistuksen suorittamisen. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa varmistamaan asiakkaan tarvitseman tuen saamisen ja 

ilmoittamaan asiakkaan tuen tarpeesta siitä vastaavalle viranomaiselle. (Sosiaalihuoltolaki 
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1301/2014, 33 §.) Lasten huomioiminen aikuisten palveluissa edellyttää, että aikuiselle palveluja 

tarjoavan tahon on otettava lapsen tilanne puheeksi. Tällä varmistetaan, että lapsi saa riittävän hoi-

don ja tuen, kun hänestä huolehtinut aikuinen on hoidossa. Tarvittavien tukipalveluiden järjestä-

miseksi voidaan järjestää yhteistyötahojen neuvotteluja. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

 

Erityinen tuki osana aikuissosiaalityötä 

 

Sosiaalihuoltolaissa katsotaan, että on erityisen tärkeää huolehtia erityistä tukea tarvitsevien asiak-

kaiden edun toteutumisesta (SHL 1301/2014, 4 §). Erityisen tuen, tukitarpeiden ja lainsäädännön 

ympärille on käytännön työssä kasaantunut joukko kysymyksiä, kuten mitä erityisellä tuella tarkoi-

tetaan tai kuka on erityistä tukea tarvitseva henkilö. Täysin tyhjentävää vastausta tuskin on löydet-

tävissä, mutta lähempi tarkastelu voi ainakin teoreettisella tasolla auttaa tulkitsemaan erityisen tuen 

tarpeessa olevan henkilön ominaispiirteitä.  

 

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arvioin-

nista vastaa viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa 

annetun lain (272/2005, 3 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Erityistä tukea tarvitsevan 

henkilön edun toteutuminen edellyttää lain mukaan sitä, että kunnan viranomaisten on yhteistyössä 

seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevan henkilön hyvinvointia, poistettava epäkohtia sekä 

ehkäistävä niiden syntymistä. (SHL 1301/2014.) Kuitenkin erityisen tuen käsite liittyy nimenomaan 

vain sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), jolla mahdollistetaan erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön 

tukipalvelut silloin kun hän ei saa näitä palveluita muiden lakien nojalla, kuten lastensuojelu- 

(417/2007) tai vammaispalvelulain (380/1987) nojalla. Siten aikuissosiaalityössä arvioidaan erityis-

tä tukitarvetta ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti. 

 

Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tarkoitetaan asiakasta, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea tai 

saada tarvitsemiaan palveluita ja tukitarpeita kognitiivisen, psyykkisen vamman tai sairauden, päih-

teiden tai monien yhtäaikaisten tukitarpeiden vuoksi. Lapsen kohdalla erityinen tuki kohdentuu lap-

seen, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi. Ky-

seessä on lapsi, joka on aikaisemmin saanut palvelut lastensuojelun avohuollon piiristä. Nyt erityi-

sen tuen palvelut luokittuvat uudistetun sosiaalihuoltolain (1301/2014) piiriin ja siten palvelut kat-

sotaan ennaltaehkäiseviksi. (Juurikkala 2015.) Tämän pohjalta aikuissosiaalityössä tulee olla selkeä 
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näkemys siitä, mitä erityisen tuen tarpeessa olevalla asiakkaalla tarkoitetaan ja tätä tarkastelen seu-

raavaksi kognitiivisesta sekä psyykkisestä taustoituksesta käsin.  

 

Yksilön kehityksen näkökulmasta katsotaan, että sosiaalisella ympäristöllä ja kielellisellä vuorovai-

kutuksella on merkitystä kognitiivisten taitojen kehittymisessä. Kognitiivisista taidoista puhutaan 

silloin, kun ihminen vastaanottaa, käsittelee, sisäistää sekä ymmärtää ympäristöstä tulevaa infor-

maatiota. Kognitiiviset taidot nojaavat ihmisen aiempaan, varastoituneeseen tietoon sekä yksilön 

kokemuksiin. Niiden kautta ihminen suodattaa, säätelee toimintaansa ja käyttäytymistä sekä luo 

uutta tietoa. Kognitiivisten taitojen kohdalla kyse kääntyy ihmisen tarkkaavaisuuteen, oman toimin-

nan ohjaamiseen, ajatteluun, muistiin ja näiden keskinäiseen yhteistyöhön. (Kyrö-Ämmälä 2008, 

26–27.) Psyykkiset taidot vuorostaan mielletään aina mielenterveyteen kuuluvaksi. Tämä yksisuun-

tainen näkemys osittain kumpuaa siitä, että psyyke käsitteenä on sama kuin ihmisen mieli, johon 

kuuluu yksilöllinen, sisäinen kokemusmaailma. Tämä kokemusmaailman rakennusaineina toimivat 

tunteet, ajatukset ja mielikuvat. Nämä mielen rakennusaineet vaihtelevat tunnetilojen ja ajatusten 

mukaisesti, mikä tarkoittaa, että yksilö on niistä tietoinen ja tarvittaessa kykenevä ohjaamaan mieli-

alojaan. Näin mieli nähdään aktiivisena toimijana, joka pyrkii säätelemään toimintaansa. Mieli on 

siten iän ja kokemusten mukaisesti muotoutuvaa ja se syntyy aivojen sähköisen ja kemiallisen pro-

sessin seurauksena. Mieli on aivojen hermostollista toimintaa. Tämä kokonaisvaltainen aivojen 

hermostollinen toiminta on herkkää ja voi järkkyä tai vaurioitua esimerkiksi päihteidenkäytön, 

psyykenlääkeaineiden tai huonojen kokemusten, mutta myös sairauden myötä, jolloin aivojen toi-

mintakyky heikkenee. Tämä heikentää siten myös yksilön kokonaisvaltaista toimintakykyä, joka voi 

näkyä niin psyykkisen, sosiaalisen ja jopa fyysisen toimintakyvyn heikkenemisenä. (Peltomaa ym. 

2006, 10–46.) 

 

Myös sosiaalityössä korostetaan yksilön aktiivista osallistumista ja sen edistämistä niin yksilön, 

perheen kuin myös yhteisön tasolla (Leadbetter, 2002, 203; SHL 1301/2014, 3 §). Sosiaalityön ta-

voite on myös asettua heikommassa asemassa olevan yksilön tueksi, ehkäistä syrjäytymistä ja lievit-

tää tai poistaa huono-osaisuuden seurauksia ihmisten elämässä (Aho 1999, 283).  Jos kognitiiviset 

taidot ovat vajavaiset tai mieli on järkkynyt, niin ihmisen toimintakyky on siten alentunut. Toimin-

takyvyn vajetta ei korjata pelkästään taloudellisen etuuden myöntämisellä, vaan asiakas tarvitsee 

myös sosiaalityön muita tukimuotoja. Tämä tarve on kirjattu nyt myös sosiaalihuoltolakiin 

(1301/2014). Tämän näkemyksen mukaisesti erityisen tuen tarpeessa on se yksilö, jonka toiminta-

kyky on siinä mielessä vajavaista, että hän tarvitsee rinnalleen ”kanssakulkijan”, joka tarvittaessa 



  

17 

 

huolehtii sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti asiakkaan edun toteutumisesta. Sosiaalityön 

näkökulmasta kyse on tällöin kokonaisvaltaisten tukitarpeiden arvioinnista ja näiden järjestämisestä 

yksilön toiveiden ja edun mukaisesti. Näiden avulla edistetään yksilön sen hetkistä ja tulevaisuuden 

toimintakykyä. Näiden tukitarpeiden yhteydessä kyse voi olla siten myös huollollisesta työorientaa-

tiosta ja asiakkaan asioiden asianajosta. 

 

Matalankynnyksen perhepalvelut vanhemmuutta tukemassa 

 

Sote-uudistus näkyy aikuissosiaalityön käytännössä niin sosiaalihuoltolainsäädännön uudistumisen 

kautta, kuin myös palvelurakenteen uudistumisen myötä. Näiden ohella sote-uudistus muuttaa pal-

veluiden tuottamisen tapaa, mikä luo uutta toimintatapaa koko sosiaalityön kentälle. Nykyisellään 

lasten ja perheiden palveluiden katsotaan olevan hyvin siiloutuneita ja hajanaisia. Palvelut toimivat 

irrallaan perheiden arjesta. Näin niissä korostuu ongelmalähtöisyys ja ammattikuntajohtoisuus. Lap-

si, nuori tai perhe voi olla yhtä aikaa useissa eri palveluissa, joissa tuki ei ole koordinoitua. Palve-

luiden pirstaleisuus ei tue lasten, nuorten ja perheiden voimavaralähtöisyyttä, vaan käytettyjen re-

surssien päällekkäisyys on osittain esteenä tarvittavan tuen ja avun oikea-aikaisuudelle. Näin lapset 

ja nuoret sekä perheet ajautuvat usein lopulta korjaaviin palveluihin. (Socca 2017.)  

 

Heinosen ym. (2018) näkemyksen mukaan palvelut voidaan tuottaa lasten, nuorten ja perheiden 

palveluiden osalta sieten, että palveluita on tuottamassa moninaisen toimijoiden verkosto, jonka 

toiminta on luonteeltaan systeeminen. Systeemissä kaikki osatekijät vaikuttavat toimillaan toisiinsa 

ja ovat näin riippuvaisia toistensa toiminnasta. Tämä edellyttää yhteisen, kansallisen tahtotilan las-

ten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuudesta, joissa lasten ja nuorten elämäntilanne ja sii-

hen kohdennetut palvelut ovat keskiössä. Palvelut tulee rakentaa elämäntilanteiden ja tarpeiden ym-

pärille, jolloin kaikilla on yhteinen punainen lanka siitä, mihin palveluilla pyritään. (Mt., 15.) 

 

Palveluita yhteen kokoavaksi toimintamalliksi on kehitetty Perhekeskustoimintamalli. Perhekeskus-

toiminnan kehitystyö on alkanut jo 2000- luvulla osana PERHE-hanketta (2005–2007). Perhekes-

kustoimintamalli toimii lapsille ja perheille suunnattuna lähipalveluiden kokonaisuutena, joilla vah-

vennetaan lapsille ja perheille suunnattua hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lapsen kasvua ja kehi-

tystä varhaisen tuen ja hoidon palveluiden kokonaisuudella. Perhekeskustoimintamallin tavoitteena 

on koota ja verkostoida yhteen lasten ja perheiden tarvitsemat palvelut, jotka nyt ovat hyvin haja-

naiset. (Pelkonen & Hastrup (2016, 4‒9.) Perhekeskuksen palveluverkoston katsotaan koostuvan 
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seuraavasti: 1) lapsiperheiden terveyspalvelut, 2) varhaiskasvatus sekä muu kunnan hyvinvointia 

edistävä toiminta, 3) järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut sekä 4) lapsiperheiden sosiaali-

palvelut, joihin sisältyy: perhetyö, kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö, täydentävä ja ehkäisevä 

toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvonta ja perheoikeudelliset palvelut. (Pelkonen & Hastrup 

2016, 10.) Samalla perhekeskustoimintamalli tukee hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutos-

ohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. 

 

Sote-uudistusta myötäillen, on Sipilän hallitusohjelmassa visioitu vuodelle 2025 asti ulottuvia, tär-

keäksi luokiteltuja kärkihankkeita. Hankkeille asetettuna lähtökohtana on kertapanostuksella saada 

näiden 26 kärkihankkeen toimintaa etenemään ja uudistumaan haluttuun suuntaan.  Yhdeksi täl-

laiseksi kärkihankkeeksi on asetettu sosiaalialalle suunnattu ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-

jelma”, Lape. Sen tavoitteeksi on asetettu lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen.  Lähtökohtana on palveluiden tarjoaminen ensisijaisesti varhaisen tuen ja ennaltaeh-

käisyn näkökulmasta, joka hallitusohjelman mukaan tarjoaa myös kustannustehokkaan vaihtoehdon 

verrattuna nykyiseen järjestelmään, jonka katsotaan kohdentuvan lähinnä korjaavaan työhön. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2016, 2‒4.) Sosiaalialan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman oh-

jaaviksi periaatteiksi katsotaan lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, perheen 

voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. Sosiaalialalla lapsen oikeuksia ja tieto-

perusteisuutta vahvistava toimintakulttuuri on tarkoittanut lähinnä kansallisen ohjauksen, lainsää-

dännön ja johtamisen uudistamista tukemaan lapsi-, nuori- ja perhelähtöistä muutostyötä. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2017, 7; Heinonen 2018, 14–15.) 

 

Lainsäädännön uudistuksen myötä on sosiaalihuollon lainsäädäntöä (1301/2014) vahvennettu siten, 

että sen avulla on mahdollista siirtää työskentelyn painopistettä nykyisistä korjaavista työmenetel-

mistä hyvinvointia edistäviin/ ennaltaehkäisevään työhön ja varhaisen tukeen ihmisten omassa ar-

kiympäristössä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 2). Lähtökohtana on, että lasten, nuorten ja per-

heiden palvelut on sovitettava yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palveluiden kokonaisuudeksi, jotta 

visioitu tavoitetila mahdollistuu. Näin perhelähtöisten palveluiden kokonaisuus on muodostunut 

seuraavaksi perhekeskustoimintamallin kokonaisuudeksi. 
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Taulukko 3. Perhekeskustoimintamalli 

Matalankynnyksen palvelut  Erityistason palvelut Vaativat palvelut 

• neuvolat, perhetyö 

• varhaiskasvatus 

• digitaaliset palvelu-

mahdollisuudet 

• järjestöjen, seurakun-

tien ja vertaistuen pal-

velut 

• vanhemmuuden ja pari-

suhteen tuki 

• eropalvelut 

• Lastensuojelu 

• Erikoissairaanhoito 

• Vammaispalvelut 

• Lastensuojelun vaativa 

erityispalvelu 

• vaativat lasten- ja nuori-

sopsykiatriset palvelut 

• Rikosseuraamusten pii-

riin joutuneiden palvelut 

• Vaativat maahanmuutta-

jien ja turvapaikanhaki-

joiden palvelut 

• Vaativat päihdepalvelut 

Koulu lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin tukena 

• opiskeluhuolto: 

• koulu- ja opiskeluter-

veydenhuolto 

• psykologit ja kuraattorit 

• tukioppilas- ja tutortoi-

minta 

• KiVa Koulu ohjelma 

Lähde: (Mukaillen Sosiaali- ja terveysministeriön taulukkoa ref. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018) 

 

Pääsääntöisesti muutosohjelman tavoitteena on, että lastensuojelun tarvetta ehkäistään matalankyn-

nyksen palveluiden avulla. Lisäksi tavoitteena on, että eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

tuottajat kehittävät toimintaansa asiakaslähtöiseksi integroimalla palveluita. Painopistettä siirretään 

perustason palveluita vahventavaksi, siten että aiempia erityistason palveluita voidaan tarjota sau-

mattomasti peruspalveluiden yhteydessä. Näin siirtymä ennaltaehkäiseviin, varhaisen tuen ja hoidon 

palveluihin mahdollistuu. (Aula, ym. 2016, 21.)  

 

Perhekeskustoimintamallin kehittelyssä on menossa pilottivaihe, jossa yleisenä tavoitteena on luoda 

kuntiin perhekeskustoimintamalleja tai tukea jo olemassa olevaa perhekeskustoimintaa. Pääkaupun-

kiseudun pilottiin osallistuvat kunnat ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja 

Vantaa. Lähtökohtana on peruspalveluiden horisontaalinen yhteistyö, jossa perhekeskuksessa ver-

kostoidaan lapsille ja perheille tarkoitettuja julkisia palveluita tulevaa sote- ja maakuntarakennetta 

huomioiden. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut sekä vapaaehtoisten 

toimijoiden-, seurakuntien ja järjestöjen palvelut. Perhekeskuksen katsotaan tukevan lasten ja nuor-

ten turvallista kasvua ja kehitystä, vahventavan suojaavia tekijöitä, vanhemmuutta ja perheen omia 

voimavaroja sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Socca 2017.) Näiden pilottikuntien internet-sivut 

otan tutkielmani empiirisessä osiossa analysoitavien kuntien joukkoon. 
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3 Sosiaalityön tutkimuksen paikannuksia 

 

Olipa ammatti melkein mikä tahansa, niin sen toimintaa ohjaa käynnissä oleva muutos. Sosiaalityö 

on se näköalapaikka, jossa muutokset kohdataan konkreettisella tasolla. Tällöin on kyse yksittäisten 

ihmisten tai ihmisryhmien vaikeudesta selvitä muutoksen keskellä.  Sosiaalityö itsessään sitoutuu 

muutokseen kahdella eri taholla. Sosiaalityö lähtökohdiltaan tähtää asiakkaan elämäntilanteen muu-

tokseen. Toisena muutoksen lähtökohtana on, että sosiaalityössä kohdattavat ilmiöt muuttuvat. Näi-

den muutoksen taustalla on yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Yhteiskunnan kehitys muuttaa 

sosiaalityön sisältöä ja siinä tarvittavia työtapoja ja näin sosiaalityö on jatkuvan muutoksen tilassa, 

jonka mukana on pysyttävä. (Aho 1999, 12–13.)  

 

Tutkielmani lähtökohtana on kuvata aikuissosiaalityössä viime vuosina tapahtuneita muutoksia, 

mitkä ovat edenneet väistämättä käytännön tasolle. Siinä mielessä tutkimukseni lähentelee käytän-

tötutkimusta (kts. esim. Tapola-Haapala 2015), joskin pelkästään käytäntötutkimuksen näkökulma 

ei ollut mielestäni vielä riittävä lähtökohta tutkielmani rakentamiseksi.  Muutosten taustalla vaikut-

taa ennen kaikkea perustoimeentulotuen Kela-siirto ja uudistunut sosiaalihuoltolaki (1301/2014). 

Nämä ovat tuoneet uutta ohjeistusta aikuissosiaalityöhön yhdessä valmisteilla olevan sote-

uudistuksen kanssa. Nämä kaikki yhdessä ovat vaikuttaneet jo nyt vahvasti aikuissosiaalityön palve-

luiden muotoutumiseen.  

 

 

3.1 Aikuissosiaalityön aikaisempia tutkimuksia 

 

Ehkä enemmän kuin mitään muuta ammattia, niin sosiaalityön ammattikuvaa leimaa moninaisuus 

siinä määrin, että se on katsottava sosiaalityön ominaispiirteeksi. Tämä johtuu siitä, että sosiaalityö 

itsessään muotoutuu monesta eri asiayhteydestä, kuten materiaalisuudesta, sosiaalisuudesta, politii-

kasta, taloudesta ja kulttuurista.  (Fook 2002, 19.) Aikuissosiaalityö ei tee tässä poikkeusta.  

 

Blomgrenin ja Kivipellon (2012) tekemässä tutkimuksessa etsitään vastausta aikuissosiaalityön työn 

sisällön, määrittelyn ja kehittämistarpeiden sekä sen selkeyttämiseksi, mikä on kunnissa tehtävän 

aikuissosiaalityön ajantasainen kuva. Tutkimuksen tulokset osoittivat työnkuvan suurta vaihtele-

vuutta. Lähes kolmannes vastaajista teki toimeentulotukityötä jopa 60% työajasta, kun toiset eivät 

tehneet toimeentulotukipäätöksiä ollenkaan. Sosiaaliohjaajat vuorostaan tekivät keskimäärin suu-
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rimman osan ajastaan toimeentulotukipäätöksiä. Suurin osa sosiaalityöntekijöiden ja myös sosiaa-

liohjaajien ajasta kului asiakkaiden tapaamiseen ja tietojen kirjaamiseen sekä dokumentointiin. 

Työskentely kohdentui useimmiten asiakkaiden elämänhallintaan ja toimeentuloon. Lisäksi tapaa-

misilla usein käsiteltyjä asioita olivat työttömyys, päihteet ja riippuvuuteen liittyvät asiat. Tutki-

muksen loppupäätelmänä on, että aikuissosiaalityötä toteutetaan yhteistyössä eri verkostojen kans-

sa. Se on laajamittaista ja intensiivistä, jossa menetelmät pääsääntöisesti ovat asiakkaita tukevia ja 

kannustavia. (Blomgren ja Kivipelto 2012.)  

 

Aikuissosiaalityön käytäntöä on tarkastelu myös vaikuttavuuden näkökulmasta, joka on nyt tämän 

aikakauden keskeinen teema aikuissosiaalityön käytännössä. Karjalaisen ja Kotirannan (2010) selvi-

tyksessä todetaan, että aikuissosiaalityö ja sen käytäntö ovat monimuotoista. Pääsääntöisesti aikuis-

sosiaalityö perustuu asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutteiseen kohtaamiseen. Tämän näkökulman 

mukaisesti sen vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista. Mikäli mittaamisessa katsotaan vain 

asiakasmääriä, niin tällöin päästään tarkastelemaan vasta aikuissosiaalityön asiakasmäärien tuloksia. 

Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden mittaamisessa tulisi siten katsoa tuloksellisuuden sijaan laatua. 

Laadukas työ ja laatu ennustavat tuloksellisuutta ja ovat lopputuloksen kannalta tärkeitä, vaikka 

ovat hypoteeseja. (Mt., 8, 17.) 

 

Jokinen (2008) on tutkinut aikuissosiaalityötä tuen ja kontrollin näkökulmasta. Tutkimuksen näkö-

kulmasta kontrollin katsottiin olevan osa työtä ja se liitettiin yhteiskunnan varoista annettavaan tu-

keen. Tuki taas liitettiin osaksi asiakkaan muutosprosessia, jossa kontrolli on osittain tulkinnallista. 

(Jokinen 2008, 110–135.) Tuki ja kontrolli ovat myös omassa tutkielmassani käsiteltäviä käsitteitä, 

joiden puitteissa Jokisen (2008) tutkimus auttoi suuntamaan myös omaa tutkielmani kontrollin ky-

symyksissä. 

 

Juhilan (2008) tutkimuksessa mielenkiintoni on kohdistunut hänen esittämäänsä näkemykseen siitä, 

millä areenoilla aikuissosiaalityötä toteutetaan. Hän toteaa, että sosiaalityön ydin on kunnallisissa 

sosiaalitoimistoissa, mutta esimerkiksi aikuissosiaalityötä toteutetaan myös monilla muilla julkisilla 

areenoilla. Silti käsitteenä aikuissosiaalityö mielletään juuri tiettynä kunnallisena sosiaalityön osa-

na. Tutkimuksessa aikuissosiaalityö määrittyy ongelman, tavoitteen ja välineiden kautta suunnitel-

malliseksi sosiaalityöksi. Suunnitelmallinen sosiaalityö perustuu huolelliseen tilannearviointiin ja 

siihen liittyvään muutostavoitteeseen, jonka toteutumiseen valitaan muutosta edistävät työvälineet. 

Juhila (2008) on tutkimuksensa aineistona käyttänyt eri kuntien ja kaupunkien internet-sivuja. Näi-
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den käyttöä aikuissosiaalityön pohdinnan taustalla hän perustelee seuraavasti: Internet-sivujen kaut-

ta viestitään palvelujen käyttäjille sitä kenelle palvelut ovat tarkoitettu, missä tilanteessa palveluita 

tulisi käyttää ja milloin se on jopa velvoitettua. Lisäksi internet-sivujen informaatio luo pohjan asi-

akkaiden tiedonsaannin ohella tätä tietoa tarvitseville muille viranomaisille. (Mt., 15–17.) Omassa 

tutkimuksessani käytän samaa aineistonkeruun tekniikkaa, kuin Juhila (2008) on tutkimuksessaan 

käyttänyt. Lisäksi tarkastelen osaltani Juhilan (2008) esiin nostamaa sosiaalityön jäsentymistä 2000-

luvulta lähtien elämänkaarimallin mukaisesti. Sosiaalityön jäsentymisen kautta sain myös Juhilan 

(2008) tutkimuksesta tutkielmani kannalta merkittävää tietoa. Näin hänen tutkimuksensa osoittautui 

oman tutkielmani kannalta merkittäväksi tiedon lähteeksi. 

 

Nummelan (2011) tutkimus johdattelee näkemään aikuissosiaalityön viranomaistehtävänä. Oman 

tutkimukseni kannalta merkittäväksi tekijäksi nousee lainsäädännön näkökulma, joka suurelta osalta 

ohjaa myös oman tutkimukseni tarkastelua. Lainsäädännön kautta määrittyvät myös hallintokäytän-

nöt sekä asiakkaan oikeudet palveluihin ja etuuksiin. Aikuissosiaalityö on asiakkaan kohtaamista 

viranomaistehtävässä, johon vaikuttavat kunnallisen sosiaalityön hallinnolliset reunaehdot sekä so-

siaalityön eettiset ohjeet. Aikuissosiaalityö on vuorovaikutusta, asiakkaan kohtaamista, yhteistä dia-

logia ja asiakasprosessin etenemistä. Aikuissosiaalityötä ei voi määrittää yksittäisen tieteen tai teo-

rian kautta. Se on osa yhteiskunnallista tehtävää, jota tarkastellaan sosiaalipolitiikan, julkisuuden, 

hallintotieteen ja sosiaalityön tietoperustasta käsin. (Mt., 13.) 

 

 

3.2 Sosiaalityön käytännön toimintatapaa ohjaavat teoriat 

 

Aikuissosiaalityön määrittelyyn ei löydy yksiselitteistä näkökulmaa sen moninaisuudesta johtuen 

(esim. Kainulainen & Kotiranta 2010). Tämä herättää haasteita siinä, miten aikuissosiaalityön käy-

tännön muutosta voidaan tutkia. Muutoksen taustalla on kuitenkin lainsäädännön kautta tuleva yh-

teiskunnallinen muutos. Näin tutkielmani taustalle ja sen lähtökohdaksi nostan Klaus Weckrothin 

ref. Eskola ja Suoranta (2005, 80) ajatuksen, että teorian voi lähtökohtaisesti ymmärtää tutkimuksen 

ajatuspohjaksi. Teoria toimii ja ohjaa tutkijaa tutkimuksessa tarvittavan tiedon äärelle ja samalla se 

jäsentää ja systematisoi kerättyä tietoa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 144).   

 

Lopulta oman tutkielmani teoreettinen ajatuspohja ja viitekehys alkoi hahmottua luettuani Raunion 

(2009) teosta Olennainen sosiaalityössä. Teoksessa on tarkasteltu sosiaalityön toimintatapoja Sipi-
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län (1989) esittämän näkökulman mukaisesti. Lisäksi teoksessa oli tarkasteltu Paynen (1996, 1998, 

2005) sosiaalityön toiminnallisia perspektiivejä, joissa kummassakin oli yhtymäkohtia keskenään 

(Raunio 2009, 186). Tässä osiossa tarkastelen näiden kaikkien kolmen tekijän teoksia ja yhdistelen 

niiden tarjoamia taulukoita ja tietoja. Käyttämäni aineisto on sama, kuin mitä Raunio (2009) on 

käyttänyt, vaikka Sipilän (1996) ja Paynen (2006) teokset ovat eri vuosilta, kuin mitä Raunio on 

teoksessaan käyttänyt. Näiden teosten ja niiden tarjoaman aineiston pohjalta kokoan käsitetaulukon 

sosiaalityön käytännön toimintatavoista. Jatkossa taulukko toimii oman aineiston ja sen analyysin 

tulkintojen pohjalla niin sanottujen tulkintojen tukena. Käyttämäni lähteet ovat: Sipilä (1996); Rau-

nio (2009) ja Payne (2006). Taulukon rakentamisessa lähden liikkeelle Sipilän (1996) lähteistä, jon-

ka jälkeen tarkastelen Paynen (2006) ja Raunion (2009) lähteitä ja näiden suomennoksia. Taulukon 

rakentamisen yhteydessä tarkastelen eri lähteiden antamia viitteitä siitä, mitkä käsitteet he katsovat 

olevan tärkeitä kussakin osiossa. Merkkaan näitä käsitteitä kursivoiden ja liitän ne vaihe vaiheelta 

taulukoksi.  

 

Sipilä (1996, 11) on tarkastellut teoreettisesti sosiaalityön ja yhteiskunnan suhdetta, miten sosiaali-

työstä on tullut tarpeellinen osa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Jokaisella aika-

kaudella, kulttuurilla ja sen politiikalla on omat tavoitteet, jotka kirjoittajan tulisi uusintaa. Nämä 

tavoitteet ovat siten muuttuvaisia, niin historiallisesti, kuin myös yhteiskuntatieteellisesti ja näin ne 

asettavat omat vaatimukset realistiselle ja uskottavalle sosiaalityön yleiskuvaukselle. Sipilän (1996, 

11-12) mukaan tämän ei kannata antaa lannistaa, vaan sosiaalityö on hyvä ymmärtää osaksi sosiaa-

lisia liikkeitä ja historiallisia tilanteita. Näin yhteiskunnallista muutosta voi käyttää sosiaalityön tut-

kimuksen metodina, jolla voi jäsentää todellisuutta. Sipilän (1996) teoksen lähtökohtana ei ole ollut 

ohjeistaminen siinä, millaista on hyvää sosiaalityötä tai, miten sosiaalityöllä toteutetaan yhteiskun-

nallista hyvinvointia, vaan Sipilä on tarkastellut sosiaalityötä olemassa olevana toimintana. Näin 

tämän tutkimuksen ohjaavaksi teoriaksi ja ajatuspohjaksi muodostui Sipilän (1996) kirjasta” Sosi-

aalityön jäljillä” esittämä näkemys sosiaalityön tutkimisesta olemassa olevana toimintana. Tämä 

avaa mielestäni tutkielmassani mahdollisuuden peilata sosiaalityön muutosta sen yhteiskunnallista 

kontekstia vasten, joka on tähän aikakauteen sitoutunut. Nämä yhteiskunnalliset muutokset osaltaan 

muuttavat myös sosiaalityön käytäntöjä ja tarjottavia palveluita.  

 

Sipilä (1996, 213) tarkastelee sosiaalityön toimintaa asiakastyönä, jonka hän jakaa kolmeen osajär-

jestelmään. Nämä ovat byrokratiatyö, jota tehdään byrokratioissa, palvelupisteiden ohjaus- ja neu-
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vontatyö eli palvelutyö ja psykososiaalinen työ, joka toteutuu terapeuttisissa organisaatioissa. Esitte-

len seuraavaksi nämä osajärjestelmät lyhyesti. 

 

Byrokratiatyö: Sipilä (1996) näkemyksen mukaisesti byrokratian olemassaolo on oikeusvaltiolle 

välttämätön. Byrokratian kautta jäsentyvät oikeusvaltiolle ominaiset piirteet, kuten kansalaisten ta-

sapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kansalaisten tasapuolisen kohtelun periaatetta säädetään 

lakien ja normien kautta. Nämä formaalit säännöt tuottavat ja kontrolloivat kansalaisille annettuja 

sääntöjä, joita tulee yleisesti noudattaa. Näin ne jättävät muilta osin huomioimatta yksittäisten ih-

misten elämäntavat. Näin byrokratiatyössä lähtökohtana ovat viraston normit, eikä asiakkaan elä-

mäntilanne nouse siinä esiin merkittävänä tekijänä. (Sipilä 1996, 214–215.) Sosiaalihuollon byro-

kratiatyön ensisijainen tavoite on luoda heikommassa asemassa oleville kansalaisille periaatteellisia 

selviytymismahdollisuuksia, jotka ovat perustuneet lainsäädäntöön ja sen säädöksiin.  Klassista by-

rokratiatyötä ohjanneet säädökset ovat ajan myötä höllentyneet, kun sosiaalitoimistojen byrokra-

tiatyötä toteuttaneet sosiaalityöntekijät ovat kouluttautumisen myötä vaatineet itselleen lisää auto-

nomiaa. (Sipilä 1996, 217.) Tämä on ollut lähtökohtana sille näkökulmalle, että aikuissosiaalityön 

paikka on määrittynyt pitkälti byrokratiatyön otteen mukaisesti viimesijaisena toimintana (Kankai-

nen 2012, 108-109). Lundström & Sunesson (2006) analysoivat Raunion (2009) mukaan sosiaali-

työn byrokratiatyön viimesijaisuuden pitävän sisällään asiakkaan oikeuksien ohella myös sosiaali-

työn kontrollin näkökulman. Byrokratiatyössä viimesijaisuus ei siten aina välttämättä tarkoita asi-

akkaan oikeuksien ensisijaista tarkastelua, vaan lähtökohtana voidaan pitää oikeudellisia säännök-

siä, joiden puitteissa asiakkaan oikeutta erityisesti taloudelliseen etuuteen kontrolloidaan.  (Raunio 

2009, 173.) Tämän mukaisesti kontrolli luokittuu oikeuksia ohjaavaksi tekijäksi. 

 

Palvelutyö ja palveluohjaus: Sosiaalityössä annettavaa neuvontaa ja ohjausta kuvataan palvelutyön 

nimellä, joka on huomattava osa sosiaalityötä. Asiakkaan inhimillisen ongelman kohtaaminen ja 

siihen ratkaisuvaihtoehdon löytyminen voi tarkoittaa sitä, että asiakkaalle etsitään palvelua, jolla 

tavoitellaan asiakkaan ongelmaan puuttumista ja tätä kautta ratkaisun löytymistä. Palvelutyö on si-

ten aina yksilöllistä, erityistä tapausta koskevaa ja näin sitä on vaikea standardoida. Palvelutyö edel-

lyttää asiantuntijuuden, mutta sen ei katsota edellyttävän byrokratiaa. Kuitenkin palvelutyön taus-

talla toimii sen laillisuudesta ja rahoituksesta vastaava byrokraattinen organisaatio ja sen myötä 

myös palvelutyöjärjestelmä itsessään sisältää kontrollia. (Sipilä 1996, 219.) Sosiaalipalvelut ovat 

alun alkaen kehittyneet juuri sidoksissa sosiaalihuollon käsitteen kanssa (Toikko 2012, 43.) Valoki-

vi (2002, 65) määrittelee sosiaalityön palveluohjauksen olevan sosiaalityön ammatillinen menetel-
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mä, jonka avulla määritellään asiakkaan yksilölliset avun ja tuen tarpeet sekä kohdennetaan niihin 

sopivat palvelut. Näin palveluohjauksen työskentelyprosessi sisältää seuraavat vaiheet: asiakkaiden 

valikointi, palvelutarpeen arviointi, palvelun ja tuen järjestäminen, tavoitteiden toteutumisen seu-

ranta ja tarvittaessa palvelukokonaisuuden korjaaminen. Asiantuntijuuden merkitys korostuu niissä 

tilanteissa, joissa asiakkaan tilanne edellyttää monenlaisten arkielämän ongelmien selvittämistä. 

(Mt., 65.)  

 

Psykososiaalinen työ: Sipilä (1998) näkee psykososiaalisen työn kapea-alaisena psykoterapian kri-

tiikkinä. Kritiikki kohdistuu siihen, miten asiakkaat luokittuvat nimenomaan niihin, jotka on määri-

telty psykoterapiaan sopimattomiksi yksilöiksi, joilla on psyykkisiä häiriöitä, väkivaltaa ja kriisejä 

sekä haasteellisia ihmissuhteita. Sosiaalityön näkökulmasta nämä ovat niitä asiakkaita, joiden koh-

dalla korostuu asiakkaiden psyykkinen selviytyminen tai toiminta- sekä ajattelutavan muutos. (Mt., 

224–225.) Ihmisillä on monesti voimavaroja oppia, kasvaa ja sopeutua siten, että he voivat ainakin 

jossain määrin muokata heidän sosiaalisia olosuhteitaan. Etenkin ennaltaehkäisevän työotteen nä-

köpiirissä sosiaalityössä on hyvä huomioida, että psykososiaaliseen työhön sisältyy myös systeemi-

teoreettisia vaikutteita, joka voi yhdessä vuorovaikutuksen kanssa olla toimiva apu sosiaalityön me-

netelmänä. (Woods & Robinsonin ref. Sipilä 1996, 55–56.) Siten psykososiaalisen työn katsotaan 

edellyttävän huomattavasti enemmän sosiaalialan ammattilaisen asiantuntemusta, kuin byrokra-

tiatyö tai palvelutyö. Työ on vuorovaikutustyötä, joka edellyttää asiantuntemusta suhteessa asiak-

kaan ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Psykososiaalinen näkökulma painottuu yksilöön, mutta läh-

tökohtaisesti se sisältää ajatuksen ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksesta, jossa asiak-

kaan esittämiä ongelmia ei käsitellä pelkästään terapeuttisesta näkökulmasta. Psykososiaalinen työ 

pyrkii vahventamaan asiakkaan ymmärrystä ja toimijuutta oman ongelmallisen tilanteensa paranta-

miseksi. Se ei ole kuitenkaan tiukan ongelmakeskeisen metodin mukaista, vaan ennemminkin se on 

yleinen sosiaalityön lähestymistapa. (Raunio 2009, 178–180.) Näin psykososiaalinen työ antaa taus-

tan myös aikuissosiaalityön jäsentymiselle. Psykososiaalisen työn kohdalle lisään taulukkoon asian-

tuntemuksen. 

 

Edellisten ohella Sipilä (1996) näkee sosiaalityön ammattiin olennaisesti kuuluvan seuraavat käsit-

teet, kuten: kontrolli, tuki, sosialisaatio, suojelu ja terapia: 1) Kontrolli/sosialisaatio liittyy asiak-

kaan palauttamiseen/ohjaamiseen yhteiskunnan normatiiviseen käytäntöön. 2) Tuki taas liittyy asi-

akkaalle myönnettyihin lisäresursseihin sekä ohjaukseen ja neuvontaan. 3) Suojelu on asiakkaalle 

ohjattua tukea, jossa kontrolloidaan kolmatta osapuolta ja 4) Terapia kohdennetaan asiakkaan toi-
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mintakyvyn parantamiseen, jolla hän edistää omaa elämänhallintaa ja yhteyttä ympäristöönsä. (Sipi-

lä 1996, 63–64.)  

 

Taulukko 4. Sosiaalityö toimintana aiempien tutkimusten mukaisesti 

Toimipaikkana Sosiaalityön toimintana Sosiaalityön ammattiin kuuluvat 

toimenpiteet 

Byrokratia Byrokratiatyö: Lainsäädäntö, 

normit 

Kontrolli, sosialisaatio, etuuden 

myöntäminen, taloudellinen 

etuus 

Palvelupisteet Palvelutyö: Palveluiden asi-

antuntija 

tuki, suojelu 

Terapeuttinen organisaatio Psykososiaalinen työ: Asian-

tuntemus 

terapia/vuorovaikutus, toiminta-

kyvyn lisääminen, yhteys ympä-

ristöön 

Lähde: mukaillen (Sipilä 1996, 213, 63–64; Raunio 2009, 178) 

 

Sosiaalityön perspektiivit 

 

Payne (2006, 12–14) esittää sosiaalityön koostuvan kolmesta eri perspektiivistä, joilla on keskinäi-

nen yhteys kaikissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamissa, kuin myös hyvinvoinnin turvaa-

misessa. Perspektiivit jäsentyvät seuraavasti:1) Therapeutic/ Reflexive-Therapeutic, 2) Social order/ 

Individualist-Reformist ja 3) Transformational/ Socialist-Collectivist. Raunio (2009, 186) on suo-

mentanut nämä käsitteet, joita pääsääntöisesti käytän jatkossa alkuperäisten sijaan.  

 

Paynen (2006) mukaan (therapeutic) eli terapeuttinen vuorovaikutus syntyy asiakkaan ja sosiaali-

työntekijän välille keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jossa he reflektoivat asiakkaan esittämää aja-

tusta. Keskustelun tavoitteena on, että kumpikin esittää oman näkemyksensä, jonka kautta päästään 

lopulta yhteiseen ymmärryksen. Sosiaalityöntekijä puolestaan prosessoi asiakkaan tilanteiden prob-

lematiikkaa ja sitä, miten niihin pystyttäisiin vastaamaan yhteiskunnan tasolla.  Sosiaalityön tehtä-

vänä on myös viedä tätä tietoutta yhteiskunnan päättäjien tasolle, jolloin asiaan pystytään puuttu-

maan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. (Mt., 12.) 

 

Paynen (2006) (transformational) eli yhteiskuntakriittinen näkemys merkitsee kriittistä yhteiskun-

nallista muutosta, jossa yhteiskunnan tulisi huomioida, kehittää yhteistyötä ja keskinäistä tukea sekä 

kohdistaa etuja niille ihmisille, jotka ovat kaikkein köyhimpiä ja sorretuimmassa asemassa. Näin 

tukien avulla heillä olisi mahdollisuus voimaantua ja selvitä paremmin elämässään.  Kansakuntien 
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ja sosiaalityön tulisi edustaa eettisiä ohjeita, sosiaalinen oikeudenmukaisuuden toteutumista ja edis-

tää tasa-arvoa ja sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. (Payne 2006, 13.) 

 

Palvelujärjestelmäkeskeinen (social order) näkemys tavoittelee yhteiskunnan hyvinvoinnin palve-

luita siten että ne kohtaavat asiakkaan tarpeet ja samalla parantavat sosiaalityön kykyä vastata asi-

akkaiden tarpeisiin. Sosiaalityö ylläpitää sosiaalista järjestystä ja yksilöitä silloin, kun he ovat vai-

keassa elämäntilanteessa ja tarvitsevat apua, jonka avulla tilanne tasoittuu. (Payne 2006, 12–14.)  

 

Sosiaalityön toimipisteenä ovat kuntien sosiaalitoimistot. Näissä työ jakautuu byrokratiatyön ohella 

palvelutyöhön sekä psykososiaaliseen työhön, vaikka nämä ovat keskenään jännitteisessä suhteessa 

toisiinsa. Byrokratiatyö mielletään yleensä sosiaalitoimen etuuden myöntämiseksi tai pakkotoimek-

si. Palvelutyö ja psykososiaalinen työ vuorostaan edellyttävät asiakaslähtöistä vuorovaikutustyös-

kentelyä ja asiantuntemukseen perustuvaa työskentelyä. Palvelutyö on asiantuntijatyötä, jossa pal-

veluiden ja palvelujärjestelmän kokonaisvaltainen tuntemus on keskeisessä roolissa. Psykososiaali-

sessa työssä vuorostaan keskeistä on asiantuntemus, joka koskettaa ihmisen ja hänen sosiaalisen 

ympäristönsä sekä näiden vuorovaikutukseen kohdistuvien ongelmien ratkaisussa. (Raunio 2009, 

170-171.)  

Esittelen tämän osion yhteydessä rakentuneen ja analyysin pohjana toimivan sosiaalityön käytännön 

toimintatapoja kuvaavan teoreettiseen jäsennystaulukon, niin sanotun ajatuspohjan, kokonaisuudes-

saan aineiston analyysin yhteydessä luvussa 4,3. 
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4 Tutkimusasetelma 

 

4.1 Tutkimuskysymys 

 

Aikuissosiaalityöhön on viime vuosina kohdistunut tavallista merkittävämpiä muutospaineita, kuten 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) muutos, perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan tehtäväksi ja val-

misteilla oleva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus, sote. Nämä kaikki yhdessä ovat 

muuttaneet sekä muuttavat edelleen aikuissosiaalityön käytäntöä ja sen sisältöä. Näiden suurien ja 

myös haasteellisten muutospaineiden alla aikuissosiaalityön tutkimusta tarvitaan nyt enenevässä 

määrin käytännön toiminnan tueksi ja aikuissosiaalityön päämäärän ja tavoitteiden selkeyttämiseksi.  

 

Tässä tutkielmassa tavoitteena on tarkastella aikuissosiaalityötä ja sen toiminnan jäsentymistä Juhi-

lan (2008) viitoittaman tutkimuksen mukaisesti. Tutkielmani pääsääntöinen fokus on tarkastella 

aikuissosiaalityötä palveluna ja tämän palvelun rakentumista vuoden 2018 näkökulmasta. 

Juhila (2008) on tutkimuksessaan tutkinut ja analysoinut eri kuntien ja kaupunkien aikuissosiaali-

työn internet-sivuja ja sitä, miten niiden kautta tuotetussa informaatiossa aikuissosiaalityötä 

määritellään. Aikuissosiaalityön internet-sivujen aineiston valintaa ja käyttöä tutkimuksen analy-

soinnin taustalla Juhila (2008) perustelee seuraavasti: Internet-sivujen kautta viestitään palvelujen 

käyttäjille sitä kenelle palvelut ovat tarkoitettu, missä tilanteessa palveluita tulisi käyttää ja milloin 

se on jopa velvoitettua. (mt., 15–17.)  

 

Tutkielmani aineistona käytän eri kuntien aikuissosiaalityötä kuvaavia internet-sivuja. Lisäksi käy-

tän tutkimukseni empiirisen analyysin apuvälineenä eri lähteistä, kuten (Sipilä 1996, Raunio 2009; 

Payne 2006) koostamaani taulukkoa niin sanottuna tutkimuksen teoreettisena ajatuspohjana.  

 

Tutkimuskysymys on:  

Miten aikuissosiaalityö määrittyy toiminnallisena palveluna kuntien internet-sivujen kuvailujen 

kautta? 
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4.2 Aineiston keruu 

 

Pro gradu -tutkielmaani aineiston keräsin aikuissosiaalityötä kuvaavien eri kuntien internet-

sivustoilta Juhilan (2008) tutkimuksen innoittamana. Tämä tutkimus löytyi teoksesta ”Sosiaalityö 

aikuisten parissa”. Tutkimuksessa Juhila (2008) on käyttänyt aineiston hankinnan tukena internetin 

google-hakutoimintoa. Internetistä saadun tekstiaineiston avulla Juhila (2008) on analysoinut ai-

kuissosiaalityön määrittymistä, kohderyhmiä ja työn sisältöä. Juhilan (2008) tutkimus on antanut 

suuntaviivoja myös oman tutkimukseni aineiston keräämiseen. (Mt.,15–16.) 

 

Sosiaalityön ja sen olemassaolon päätehtävänä on korjata ja pyrkiä ennaltaehkäisemään sosiaalisia 

ongelmia. Sosiaalisten ongelmien korjaamisen edellytyksenä on, että niiden syyt ovat tiedostettava. 

Toisin sanoen, kun tiedetään sosiaalisten ongelmien syyt, niin suunniteltu interventio eli väliintulo 

kohdentuu oikeisiin syihin. Näin katsotaan, että ongelma voidaan poistaa tai ainakin lieventää sen 

seurauksia. Tutkimusten pääasiallisena tehtävänä on siten tunnistaa ne ongelmat ja syyt, jotka mer-

kittävästi vaikuttavat yksilön, ryhmän tai yhteiskunnan tasolla. (Brante 2013, 109.)  Tutkielmani 

aineiston keruuta ohjaa vahvasti sosiaalisen konstruktion ajatus. Siten tämän tutkielman lähtökohta-

na on tutkia sitä sosiaalista todellisuutta, minkä kuvan aikuissosiaalityön internet -sivujen julkaisut 

ilmentävät aikuissosiaalityön olevan vuonna 2018. Tutkimuksessani ei siten ole kyse Branten 

(2013) mainitsemasta asiakkaan sosiaalisten ongelmien syiden tiedostamisesta ja niihin kohdenne-

tuista interventioista, vaan kyse on siitä, minkä kuvan aikuissosiaalityön internet -sivut antavat ai-

kuissosiaalityössä toteutuvista interventioista.  Näin ollen kerään aineiston kuntien sosiaalitoimisto-

jen palveluita esittelevistä internet-sivujen julkaisuista. Niiden antaman informaation katson olevan 

sosiaalityön toimintaa ja samalla sen arkipuhetta, joka Eskolan & Suorannan (2005, 144) mukaan 

”antaa elämälle sen viimekätisen perustan, on se myös oltava sosiaali- ja kasvatustieteiden tärkeä 

tutkimuskohde.”      

 

Tutkimusaineiston kokosin kopioimalla eri kuntien aikuissosiaalityötä kuvaavat internet -sivujen 

tekstit koneen tekstinkäsittelyllä Word -tiedostoksi. Tutkielmassa käyttämäni kunnat muodostuivat 

niin sanotuista kuntaryppäistä tai kuntayhtymistä, joiden yhteydessä oli saatavilla aikaisempaa tut-

kimusaineistoa. Tätä tutkimustietoa olen hyödyntämään myös tässä tutkielmassani. Tutkielmani liit-

tyvät kunnat ja niiden asukasluvut, jotka ovat kunkin kunnan jälkeen suluissa, jäsentyivät seuraa-

vasti: 

 



  

30 

 

1. Pääkaupunkiseudun perhetoimintamallin pilottiryhmään kuuluvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, 

Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa (Socca 2017). Nämä kunnat liittyvät myös Kuusikkokuntiin ja 

KUUMA -kuntiin paitsi Kauniaisen (9 608) osalta. 

2. Kuusikko-kuntiin kuuluvat kunnat ovat Helsinki (645 482), Espoo (280 247), Tampere (232 

407), Vantaa (224 397), Oulu (202 058) ja Turku (189 930) (Helsingin kaupunki 2018). 

3. Lisäksi tarkastelin KUUMA-kuntien tai KUUMA-seutujen tilannetta, joita ovat Hyvinkää (46 

675), Järvenpää (42 876), Kerava (35 792), Kirkkonummi (39 306), Mäntsälä (20 739), Nurmijärvi 

(42 305), Pornainen (5 118), Sipoo (20 364), Tuusula (38 773) ja Vihti (29 245) (Poutapilvi 2018). 

 

Aikuissosiaalityötä kuvaavien kuntien määräksi tuli 17. Jokaisen yksittäisen kunnan kohdalla laitoin 

hakusanaksi kunnan tai kaupungin nimen sekä aikuissosiaalityö, esimerkiksi Oulun kaupungin ai-

kuissosiaalityö. Internet-haku johdatteli yleisemmin suoraan haetun kunnan sosiaalityön sivuille, 

joissa oli erikseen jaoteltu sosiaalityön eri sektorit. Tästä esimerkkinä seuraavat: Espoo, jonka yh-

teydessä haku johti pääsivulle sosiaalityö ja toimeentulotuki, jonka alta löytyivät työtä jäsentävät 

toiminta-alueet.  Vantaan kaupungin sivut tarjosi alkunäkymäksi sosiaalipalvelut nuorille, aikuisille 

ja perheille. Mäntsälän sivut ohjautuivat suoraan aikuissosiaalityön sivustolle. Vihdin aikuissosiaa-

lityön haku johdatti peruskuntayhtymä Karviaisen sosiaalipalvelut-sivustolle. Hakujen avulla löy-

tämäni internet-sivujen tiedot poimin kopioimalla Word-tiedostolle. Tiedoston sivumääräksi tuli 42 

yksipuolista sivua, jotka tulostin aineistoksi.  

 

 

4.3 Laadullinen sisällönanalyysi 

 

Eskola ja Suoranta (2005) katsovat, että kvalitatiivisen aineiston analyysiin ja tulkintojen tekemi-

seen on löydettävissä kaksi toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa, joita on mahdollista käyttää yh-

täaikaisesti saman tutkimuksen sisällä. Toinen tapa tukeutuu aineistoon lähtökohtaisesti apuvälinee-

nä tai tulkintojen tukena. Toisessa keskitytään tiukasti aineistosta lähtevään analyysiin, jonka toi-

mintaa voi kuvata tutkimuksen päämääränä. (Mt., 83, 145.) Pro gradu -tutkielmassani hyödynnän 

näitä kumpaakin tekniikkaa. Ensimmäiseksi analyysini pohjautuu sosiaalityön käytännön toiminta-

tapoja kuvaavaan ja liittyvään teoreettiseen jäsennystaulukkoon ja sen jäsentämiin kategorioihin, 

jotka olen koonnut taulukoksi aikaisempien teorioiden avulla. Tämän jäsennystaulukon viiteke-

hykseksi muodostui byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaalinen työ. Tämä teoreettinen jäsennys-

taulukko toimii oman tutkielmani tulkintojen tukena, aikuissosiaalityön toimintaa jäsentävänä, teo-
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rialähtöisenä deduktiivisena viitekehyksenä, joka luo pohjaa varsinaiselle aineiston kategoria-

analyysille. Nimesin taulukon tutkimuksen teoreettiseksi ajatuspohjaksi. Taulukon esitän seuraaval-

la sivulla. Toiseksi tarkastelen kuntien internetsivujen tarjoamaa aineistoa tukeutumalla aineistoläh-

töiseen sisällönanalyysiin, jota toteutan kategoria-analyysiin tukeutuen. Tätä aineistosta nousevaa 

kategorisointia käsittelen kunkin edellä kuvatun otsikon mukaisesti kokoamani teoriataulukon kate-

gorioiden esittelyn jälkeen. Näin katsoin saavani parhaiten esiin aikuissosiaalityön käytännön työssä 

tapahtunutta toimintakulttuurin muutosta, joka on tämän pro gradu -tutkielmani tavoitteena. Lähtö-

kohtana on siten aiemman tutkimuksen tiedon vertaaminen vallalla olevaan, aikaan ja paikkaan si-

toutuneeseen tietoon. 

 

Kategorisoinnin käyttämistä puoltaa näkökulma, missä olennaista on nähdä, että keskinäinen ja ar-

kinen vuorovaikutus rakentaa sen kulttuurisen ymmärryksen ja todellisuuden, missä elämme. Tämä 

Harvey Sacksin (1966, 1972 a ja b; 1974; 1989) MCD- teoria eli (Membership Categorization De-

vice) pohjautuu näkemykseen, että arkisessa vuorovaikutuksessa tulkitsemme toistemme sanomaa 

hyvin samalla tavalla, organisoiden. Tämä on johtanut siihen, että arkisessa, jokapäiväisissä vuoro-

vaikutustilanteissa tietomme on jäsentynyt kategorioiksi (membership categories), joihin luokitte-

lemme ja identifioimme erityyppiset ihmiset. Siten arkitietomme rakentuu kulttuurisesti rakentunei-

siin kategoriajäsennyksiin, joihin olemme luoneet merkityksen identifioinnin kautta. Yksilön identi-

fioinnin lisäksi kategorisointi liittyy myös ryhmiin. Kategorisointien yhteyteen liitetään niitä määrit-

täviä toimintoja, ominaispiirteitä, tyylejä, kategoriapareja tai standardipareja esim. oppilas/opettaja, 

naiset/miehet, jotka voivat olla hierarkkisessa suhteessa keskenään. (Forsberg, Ritala-Koskinen, 

Järviluoma & Roivainen 1991, 112–115.) Nämä kategoriajäsennykset ovat hyvä lähtökohta myös 

aiemman tutkimuksen kategorioiden tarkastelulle, jolloin niiden kautta voi paikantua menneen ajan 

ja nykyajan kategorioiden eroja.  

 

Ennen varsinaisen aineiston analyysiä testasin internetistä tulostamani eri kuntien aikuissosiaalityö-

tä kuvaavan aineiston sopivuutta analysoitavaksi ajatusteni mukaisesti. Tulostin sivut, jonka jälkeen 

merkitsin niihin erivärisillä puukynillä kategorisoitavia osa-alueita. Tämä osoittautui erittäin hyväk-

si lähtökohdaksi, jolla sain myös jäsennettyä niin taustoitusluvussa 2, kuin myös teorialuvussa 3 

esiintyneitä kategorioita.  

 

1. Punaisella ympyröin ikää koskevat määreet 

2. Sinisellä merkitsin aikuissosiaalityön käytännön työtä määrittäviä määreitä 
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3. Keltaisella ruksilla merkitsin, mikäli kuntasivuilta löytyi yhteydenottoa velvoittavia viitteitä. 

4. Vihreää väriä käytin byrokratiatyötä määrittävien sanojen kohdalla, kuten lainsäädäntö, 

normit, etuuden myöntäminen, hakemuksen täyttö, kontrolli, sosialisaatio. 

5. Lilaa väriä käytin palvelutyöhön viittaavien tai määrittävien kategorioiden kohdalla, kuten 

palveluiden ohjaus ja neuvonta, tuki, suojelu ja auttaminen. Palvelujärjestelmä: työntekijä 

palveluiden asiantuntija. 

6. Ruskeaa väriä käytin viittauksissa, jotka koskivat aihetta psykososiaalinen työ: asiantunte-

mus, terapia/ vuorovaikutus, toimintakyvyn lisääminen, yhteys ympäristöön asiantuntemus 

työntekijän, yksilön ja ympäristön sekä vuorovaikutuksen asiantuntemus. 

 

Teorialähtöisen deduktiivisen analyysin pohjalle kokoamani taulukko jäsentyi osion 3.2 ”Sosiaali-

työn käytännön toimintatapaa ohjaavat teoriat” esittämien aiempien teorioiden mukaisesti seuraa-

vaksi kokonaisuudeksi.   

Taulukko 5. Tutkimuksen teoreettinen ajatuspohja 

Toimipaik-

ka: Sosiaali-

toimisto 

Sosiaalityön, 

toimintana 

Toimenpide 

 

Sosiaalityön am-

mattiin kuuluvat 

työn lähtökohta 

Toiminnan pe-

rusta: 

Toiminnan tavoi-

te: 

Byrokratia: 

 

Byrokra-

tiatyö: Lain-

säädäntö, 

normit 

Etuuden myön-

täminen, hake-

muksen täyttö 

Kontrolli, sosiali-

saatio 

Transformati-

onal 

Yhteiskunnan 

järjestyksen yl-

läpito 

Yhteiskuntakriit-

tinen muutos, 

yhteiskunnan jär-

jestyksen ylläpito 

Palvelupis-

teet: 

 

 

Palvelutyö: 

Palveluiden 

asiantunti-

juus 

Ohjaus ja neu-

vonta, tuki, suo-

jelu 

Palveluohjaus: 

Tuki, suojelu ja 

auttaminen 

Social order 

Palvelujärjes-

telmä: työntekijä 

palveluiden asi-

antuntija 

Asiakkaan tilan-

teen muutos, yh-

teiskunnan järjes-

tyksen ylläpito 

Terapeuttiset 

organisaa-

tiot:  

 

 

Psykososiaa-

linen työ: 

asiantunte-

mus  

 

Terapeuttinen 

keskustelu 

Terapia/ Vuoro-

vaikutus, toimin-

takyvyn lisäämi-

nen, yhteys ympä-

ristöön asiantun-

temus 

therapeutic 

työntekijän 

yksilön ja ympä-

ristön sekä vuo-

rovaikutuksen 

asiantuntemus 

Yksilön  

Muutos 

Lähde: Taulukko on muodostettu eri julkaisuissa esitettyjen taulukoiden ja aineiston pohjalta (Sipilä 

1996; Raunio 2009; Payne 2006) 
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Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä keskeiseen rooliin nousi itse aineisto ja sen esittämät kate-

goriat. Juhila, Jokinen ja Suoninen (2012, 60) huomioivat kategorioiden jakautuvan personoituihin 

ja ei-personoituihin kategorioihin. Ei- personoidut kategoriat liittyvät fyysisiin ympäristöihin ja 

paikkoihin, joihin liitetään kulttuurista tietoa. Omassa tutkielmassani fyysinen ympäristö käsittää 

aikuissosiaalityön sosiaalitoimistot ja niiden sisään rakentuvan työkulttuurin, jotka yhdessä muo-

dostavat aikuissosiaalityön instituutionaalisen rakenteen. Näin yhtenä tärkeänä kategorisoinnin läh-

tökohtana katson aikuissosiaalityön instituutiorakenteen kategorisoimisen, jonka avulla aikuissosi-

aalityön identiteetin katsotaan muodostuvan. Tästä Drew & Sorjonen (2009) puhuvat instituutioiden 

vuoropuheluna, jossa tietyillä kielellisillä ilmaisuilla tai käytännöllä on tyypillinen käyttötapa, joka 

on riippuvainen sen ympäristöstä. Vuorovaikutukseen osallistuvat suuntautuvat instituutioiden ta-

paan tuottaa instituutiolle tyypillistä vuoropuhelua eli osallistujat sitoutuvat instituutioon sisäisty-

neeseen identiteettiin sekä myös itse tuottavat ja uusintavat tätä toimissaan. (Mt., 22–23.) Siten näi-

den kategorioiden ilmentymä itse tutkimusaineistossa oli tärkeä tutkimusalue, jonka otin huomioon 

sisällönanalyysin yhteydessä. 

 

Lisäksi sisällönanalyysissä jäsentelin eri kuntien aikuissosiaalityötä kuvaavan internet-aineiston ai-

kuissosiaalityön palveluita kuvaavat tiedot eri kategorioiksi ja tein näistä erillisen taulukon. Näistä 

muodostuivat seuraavat osa-alueet, kuten palvelutarpeen arviointi, arkielämän hallinta, työttömyys-

asiat, kuntouttava työtoiminta, päihde- ja mielenterveys, äkillinen kriisi, lähisuhdeväkivalta, apu 

asumisongelmiin, apu peliriippuvuuteen, tuke taloudenhallintaan, ohjaus ja neuvonta, sosiaalinen 

kuntoutus, tuki vanhemmuuteen, tuki lasten kasvatukseen, työkykyselvitys, jalkautuva lähityö, eh-

käisevä ja täydentävä toimeentulotuki, yhteydenottoilmoituskaavake, digitaalipalvelut, apu perhe-

suhteisiin ja verkostotyö. Mikäli kuntasivuilla oli näistä maininta, niin laitoin ruksin kyseisen ky-

symyksen ja kunnan kohdalle. Lopullinen sisällönanalyysin mukainen aikuissosiaalityön palveluita 

kuvaava taulukko on nähtävissä tämän pro gradu -tutkielman liitteenä.  

 

Edellä kuvatun taulukon jäsentämien osa-alueiden avulla etenin aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissäni vaihe vaiheelta siten, että jäsensin aiempien tutkimusten mukaisesti jäsentämäni teoreettisen 

viitekehyksen osa-alueiden eli byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaalinen työ viitoittamien kate-

gorioiden alle aikuissosiaalityön palveluiden osa-alueita ja näin pääsin vertaamaan niiden osoitta-

mia kategorisia eroja. Näin erot jäsentyivät niiden kulttuuristen resurssien avulla, joka on nykypäi-
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vän sosiaalityölle ominaista verrattuna aiempien aikakausien kulttuuriresursseihin.  Nämä kulttuuri-

sena metodina jäsentyneet kategoriat ovat sosiaalista toimintaa, yhteisön tulkitsema kollektiivinen 

ilmiö, joka on rakentunut kulttuuriseksi resurssiksi, jonka varassa yksilöt pystyvät suuntaamaan 

vuorovaikutustilanteissa (Järviluoma & Roivainen 1997, 137). Näiden vuorovaikutustilanteiden 

kautta syntyvät myös kullekin instituutiorakenteelle ominaiset personoidut kategoriat. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi tulkinnan tukena 

 

Tutkielmani pohjaa kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään. Kvalitatiivisten tutkimusten yhteydessä 

lähes poikkeuksetta katsotaan, että kyseessä on kieleen liittyvä tutkimus.  

Inhimillinen kieli sen puhutussa tai kirjoitetussa muodossa on aina suurelta osin tavallista elämää, 

inhimillistä kommunikaatiota. Kielen avulla kuvataan sitä toimintaa, joka on syntynyt käsitteellisen 

ajattelun kautta. Siten näkökulmanani on, että sosiaalinen todellisuus syntyy rakennetun, kielellisen 

konstruktion kautta. Näin katsottuna tekstit eivät ole neutraali kohde, vaan ne aktiivisesti muodosta-

vat tietyn version asioista samalla sulkien toiset versiot pois. Ne sisältävät moninaisen tulkinnan 

mahdollisuuden, mutta samalla ne ovat myös paikkaan ja aikaan sidottuja. (Eskola & Suoranta 

2005, 140–144.)  

 

Tutkielmani tulkinnan tukena käytän sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaa. Konstruktionisti-

sen käsityksen mukaisesti tieto on aina sosiaalisissa tilanteissa neuvoteltava. Siten se on aina aktii-

vista sosiaalista toimintaa, jossa rakentuu puheen kohteena olevien ilmiöiden muoto. Sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ilmiöt saavat muotonsa ja ilmiön rakentumisen ohella ilmiötä samalla uusinne-

taan. Näin tieto on aikaan ja paikkaan sitoutuva, kulttuurisesti avautuva sosiaalinen konstruktio (Ni-

kander 2001, 282–283). Goffman on Peräkylän (2001) mukaan määritellyt sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen kahden tai useamman ihmisen kasvokkaisena kohtaamisena ja siinä tapahtuvana toimintana. 

Nykyisin tämän toiminnan johdannaiseksi katsotaan puhelin, posti, sähköposti ja yleensä kaikki so-

siaalisen median kautta tapahtuva vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen keinoin todennamme toisil-

lemme, keitä olemme. Vuorovaikutuksessa on läsnä evidentiaalinen luonne, ulkoinen olemus ja yk-

silön teot. Näillä ilmennämme omaa asemaamme ja tarkoitusperää. Kuitenkaan vuorovaikutuksen 

vaikutus ei jää vain kasvokkain kohtaavan ryhmän sosiaaliseksi konstruktioksi, vaan vuorovaiku-

tuksen mekanismit yltävät myös laajempiin sosiaalisiin rakenteisiin. (Mt., 348–351.)  
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Bergerin ja Luckmannin (1994) näkemykseen viitaten Juhila (2004) toteaa, että ihmiselle maailman 

todentumisen keskeiset käsitteet ovat eksternalisaatio, objektivaatio ja internalisaatio. Eksternalisaa-

tio on ihmisen aktiivista, kielellistä toimintaa.  Eksternalisaation jälkeen kielellisen toiminnan ob-

jektivaatio toteutuu, kun se muuttuu luonnolliseksi osaksi yhteisöä, jossa kielellistä toimintaa toiste-

taan tarpeeksi kauan ja näin sen alkuperä katoaa. Tällöin kielellinen toiminta tulee osaksi tiettyyn 

kulttuuriin ja siihen syntyneiden ihmisten toimintaa, jolloin puhutaan kielen internalisaatiosta. In-

ternalisaatiossa kieli omaksutaan ja sisäistetään osaksi kulttuurin tietoisuutta. (Mt., 165.) Tämä lisää 

yksilöiden tietoisuutta ympäröivästä kulttuurista ja luo niin sanotun tulkinnallisen kehyksen. Tämän 

avulla voimme muodostaa tulkitsemamme käsityksen siitä, mistä tilanteessa on kyse. (Goffman ref. 

Peräkylä 2001, 356). 

 

Sosiaalityö jäsentyy usein ongelmatyön määritteen kautta (kts. esim. Jokinen & Juhila & Pösö 

1995, 15; Juhila 2006, 226.) Lähtökohtaisesti työtä tehdään eri sosiaalitoimistoissa instituutioraken-

teen lähtökohdista. (Juhila 2006, 217.) Näiden eri organisaatiorakenteiden eri instituutioissa ja nii-

den vuorovaikutustilanteista raportoidaan, kirjataan muistioita ja toimintakertomuksia (Jokinen & 

Pösö 2000, 36). Etenkin nyky-yhteiskunnasta voidaan havaita sosiaalisen median levinneisyyden 

myötä, että instituutioiden vuorovaikutus perustuu kasvokkaisen kohtaamisen lisäksi myös muihin 

areenoihin. Sosiaalisen konstruktionismin rakentuminen kielellisenä vuorovaikutuksena mahdollis-

taa siten myös instituutioiden toimintaa kuvaavien tekstien, raporttien, suunnitelmien toimintaker-

tomusten sekä muiden asiakaskuntaa käsittelevien dokumenttien tarkastelun tutkimuksen osana. 

(Juhila 2006, 218.) 

    

Oman tutkielmani kannalta katson, että sosiaalinen konstruktionismi vastaa hyvin tutkielmani ase-

telmiin ja tavoitteisiin. Tutkielmassani käytän aineistona aikuissosiaalityötä kuvaavia eri kuntien 

internet-sivuja. Nämä ovat mielestäni juuri sosiaalisen toiminnan kautta muotoutunutta kulttuurises-

ti avautuvaa, aikaan ja paikkaan sitoutunutta, sosiaalisesti konstruoitua tietoa, joka on uusiutuvaa ja 

ajassa muuttuvaa internet-päivitysten myötä. Tämän ohella Juhilan (2006, 217–219) esittämä näkö-

kulma, jossa sosiaalityön vuorovaikutusta rakennetaan monissa eri instituutioissa, joissa jokaisessa 

neuvotellaan asiakkaan ja työntekijän identiteetistä. Tämän identiteetin muodostuminen tulee mie-

lestäni hyvin esiin juuri aikuissosiaalityön palvelutarjonnan kautta ja on omiaan kuvaamaan aikuis-

sosiaalityön ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen rakentumista. Lisäksi sosiaalisen konstruktio-

nismin tulkinnallisuus puhuttelee sitä käsitystä, että voimme todentaa todellisuutta omista lähtöko-
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dista käsin. Tämän katson tukevan myös oman tutkielmani eettistä näkökulmaa, missä tutkijan kiin-

nostus tutkittavaan aiheeseen on lähtökohdiltaan tutkijan oman mielenkiinnon kohteesta lähtöisin.  

 

 

4.4 Eettinen tarkastelu 

 

Tutkimuksen eettinen tarkastelu, jota kutsutaan toisen tason moraalidiskurssiksi, tähtää ensimmäi-

sen tason moraalidiskurssin teoreettiseen tarkasteluun. Etiikka tutkii moraalia eli näin tutkimus 

kohdentuu tietyn yhteisön ja sen jäsenien toiminnan piirteiden ja niiden ilmiöiden eli yhteisössä val-

litsevien sääntöjen tutkimiseen. (Pietarinen & Poutanen 2003, 12–13.) Näitä yhteisöjä voivat olla 

esimerkiksi sosiaalialan ammattikunnat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

on huolehtinut sosiaalialan ammattihenkilöstön eettisten ohjeiden luomisesta, ”Arki, arvot ja etiik-

ka”. Ammattietiikasta todetaan, että se on ”lakia laajempi käsite, koska se ohjaa koko ammatillista 

toimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja valintoineen.” (Hallikainen ym. 2017, 6.) 

 

Ammattieettiset arvot, normit ja institutionaalisten järjestelmien monimutkaiset muodostelmat ovat 

osa tutkimusetiikkaa, joka auttavaa tutkijaa tutkimuksen tekemisessä ja sääntelyssä. Tutkimuksen 

eettisen tarkastelun lähtökohtana on pohtia moraalia siitä näkökulmasta, mikä on terveen järjen mu-

kaisesti hyvää, tarpeellista, tehty oikein, päätelty, raportoitu ja koettu tärkeäksi. Tutkimusetiikan 

osalta tämä tarkoittaa esitetyn tieteellisen tiedon paikkansa pitävyyttä, joka tämän aikakauden yh-

teiskunnassa on koetteilla -sosiaalinen media ja valeuutiset luovat haasteita terveen järjen, moraalin 

ja tutkimusetiikan perustalle. Toisena tärkeänä seikkana on tutkimuksen osalta miettiä tutkijan ob-

jektiivisuutta. Mitkä intressit tutkijaa ovat ohjanneet tutkimusaiheen ja menetelmien valinnassa? 

Kenen arvojen mukaisesti tutkimus etenee, yhteiskunnan vai tutkijan? Edellisten pohjalta tutkijan 

on hyvä tarkkaan avata käyttämänsä menetelmät ja tutkimusprosessi. Näin saavutetaan objektiivi-

sempi kuva tutkimuksen kulusta, joka mahdollistaa tutkimuksen avoimemman tarkastelun. (Pehko-

nen & Jokinen 2017, 189–190.) 

 

Hardwick ja Worsley (2011) jäsentävät neljä sääntöä, jotka tulisi tutkimuksessa ottaa huomioon: 

1) Tutkimuksen yhteydessä tulee voida luottaa siihen, että tutkija on itsenäisesti ja vapaasti, min-

kään kontrollin vaikuttamatta, suunnannut ja tehnyt tutkimustaan oman vapaan tahdon mukaisesti.  
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2) Tutkimus ei saa aiheuttaa mitään haittaa tutkittaville tai kenellekään muulle millään tavalla. Tut-

kijan tulee siten arvioida jo ennen tutkimuksen aloittamista tutkimuksen vaikutusta muihin, eteen-

kin jos arvioidaan, että tutkimus saattaa aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille. 

3) Tutkimuksen tulisi hyödyttää tutkimuskohteena olevia yksilöitä ja myös koko yhteiskuntaa. 

4) Tutkimuksen tulee olla rehellistä ja oikeudenmukaista, tietoa, joka hyödyttää yhteiskuntaa laa-

jemminkin. (Mt., 30‒31.) 

 

Nämä perussäännöt ovat käsiteltävissä eettisten näkökulmien mukaisesti, jossa etiikka on linkittynyt 

moraaliin. Oikeus ja oikeudenmukaisuus ovat peruuttamattomasti kietoutuneet yksilön sisäiseen 

näkökulmaan moraalista ja näin ne ovat eroavaisia yksilöiden kesken. Se, mitä toinen pitää kohtuul-

lisena saattaa toisen mielestä olla kohtuutonta. Tämä niin sanottu harmaa alue mustan ja valkoisen 

välissä johtaa kysymykseen, jossa joudutaan arvioimaan tutkimuksen tarkoitusta siinä mittakaavas-

sa, jossa tutkimus ja sen probleema ei koskaan saisi aiheuttaa vastaajassa ahdistusta tai muuta hait-

taa. Tämä herättää kysymyksen, että kuinka voimme tutkia vaikeita aiheita. (Hardwick ym. 2011, 

31.) 

 

Oman tutkielmani lähtökohtana on ollut yksilöllinen, aikuissosiaalityön käytännöstä kumpuava 

kiinnostus, joka kohdentuu aikuissosiaalityön tämän hetken keskeisinä pitämiini kysymyksiin, joi-

hin olen tämän tutkimuksen yhteydessä etsinyt vastauksia. Siten tutkielmani lähtökohtana on ollut 

oma kiinnostus ja sen mukainen suuntautuminen aikuissosiaalityön käytännön työssä esiintyneisiin, 

lähinnä yhteiskunnallisten uudistusten muovaamiin kysymyksiin. Tutkielmassani esiintyvän ana-

lyysiaineiston eli kuntien internet-sivujen katson olevan lähtökohtaisesti julkista tietoa, joten haitta-

vaikutusten aikuissosiaalityön asiakkaalle, työntekijöille tai aineistossa mukana olleille kunnille us-

kon näin olevan olemattomat. Tutkielman lähtökohtana on kuvata nykypäivän aikuissosiaalityön 

käytännön toimintaa ja toiminnan taustalla vaikuttavia, lähinnä yhteiskunnallisia muutostekijöitä. 

Nämä muutokset ovat laittaneet alulle vahvan muutospaineen aikuissosiaalityön käytäntöön, mikä 

mielestäni jatkuu edelleen. Tämän myötä aikuissosiaalityössä tarvitaan tutkimuksen tuomaa infor-

maatiota, jonka avulla aikuissosiaalityötä on mahdollista suunnata muutosten edellyttämään suun-

taan, ei orjallisesti seuraten, vaan kokonaisuutta ymmärtäviin linjauksiin.  
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5 Aikuissosiaalityön nykytilan todentuminen 

 

Empiirinen aineistoni käsittää 17 eri kunnan aikuissosiaalityön internet-sivujen tarkastelua. Analyy-

si rakentuu seuraavasti: Ensin tarkastelen aineistolähtöisesti aikuissosiaalityön instituutionaalisen 

toimintakentän rakentumista, kuten asiakkuuden määrittymistä ja siihen liittyvää asiakkuuksien ja-

kautumista eri tiimien kesken.  Tämän jälkeen tarkastelen aiempien tutkimusten esittämää sosiaali-

työn toiminnan jakautumista byrokratiatyöhön, palvelutyöhön ja psykososiaaliseen työhön. Tämän 

niin sanotun teoreettisen viitekehyksen avulla tarkastelen näitä kutakin ryhmää ensin niiden esittä-

mien kategorioiden avulla ja tämän jälkeen aineistosta tulkitsemieni kategorioiden avulla. Lopuksi 

peilaan näitä eri kategorioita suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Näiden avulla toivon saavani esiin 

viime vuosina aikuissosiaalityöhön kohdistuneita muutoksia ja miten muutokset näkyvät analyysin 

tasolla.     

 

5.1 Aikuissosiaalityön institutionaalinen toimintakenttä 

 

Lähtökohtaisesti sosiaalityötä tehdään eri sosiaalitoimistoissa instituutiorakenteen läpileikkaamista 

lähtökohdista käsin (Juhila 2006, 217). Jokaisella organisaatiolla/instituutiolla on omat tavoitteet, 

tehtävän määritykset ja toimintatavat sekä niihin liittyvät viralliset tai epäviralliset säännöt, joista 

muodostuu organisaation ylärakenne. Tähän ylärakenteeseen koostunut tieto myös ohjaa organisaa-

tion/ instituution toimintaa erilaisissa asiakastilanteissa. Ne ovat toiminnan välineitä ja tulkintare-

sursseja, joiden avulla työntekijät ja asiakkaat tulkitsevat organisaation/instituution toimintaa. Ne 

eivät ole kuitenkaan pysyviä elementtejä, vaan niistä neuvotellaan päivittäisissä vuorovaikutustilan-

teissa aina uudelleen ja uudelleen. Siten organisaatio/ instituutio on ainaisen muutoksen tilassa. (Jo-

kinen & Pösö 2000, 36–37.) Kuitenkin pääsääntöisesti jokainen instituutio tuottaa vuorovaikutus-

suhteessa itsensä näköistä ja instituutioon sopivia identiteettejä ja ongelmanmäärityksiä. (Juhila 

2006, 217.) Seuraavaksi tarkastelen aikuissosiaalityön asiakkuuksia määrittäviä tekijöitä kategoria-

analyysin avulla, tarkastelemalla valittujen kuntien internet-sivuilta asiakkaiden jakautumista ai-

kuissosiaalityön instituutionaalisella työkentällä.  

 

Juhila, Jokinen ja Suoninen (2012, 60) esittävät kategorioiden jakautuvan personoituihin ja ei-

personoituihin kategorioihin. Ei- personoidut kategoriat liittyvät fyysisiin ympäristöihin ja paikkoi-

hin, joihin liitetään kulttuurista tietoa. Sosiaalitoimisto luokittuu ei-personoiduksi kategoriaksi. Kui-

tenkin sen työskentelyä leimaa 17 kunnasta 13 kunnan osalta eriytetty sosiaalityö, joka kuvaa sen 
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tapaa personoida eli identifioida asiakkaitaan tiettyyn kategoriaan. Tämän identifioinnin avulla ai-

kuissosiaalityö määrittää omat asiakkaat. Määrittelyn ulkopuolelle jäävät asiakkaat eivät näin ollen 

lukeudu aikuissosiaalityön piiriin. 

 

”Aikuissosiaalityö tukee yli 18 vuotiaiden - - sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista 

suoriutumista elämän erilaisissa haasteissa ja hankaluuksissa.” (Kerava 2018.) 

”- - voit olla yhteydessä, mikäli olet 18- 64 – vuotias ja tarvitset elämäntilanteeseen liittyvää tukea 

tai neuvoa (esim. talousasioihin, erotilanteisiin, asumiseen, päihteidenkäyttöön tai äkillisiin elä-

mänmuutoksiin liittyvät asiat) tai haluat kysyä aikuissosiaalityöhön, täydentävään tai ehkäisevään 

toimeentulotukeen liittyvää asiaa.” (Kirkkonummi 2018.) 

 

Aiemmassa tutkimuksessa, joka koski vuoden 2013/2014 vaihetta Blomgrenin ym. (2016) havaitsi-

vat, että eriytettyä sosiaalityötä teki tutkituista 211 kunnasta 56,3 % ja elinkaarimallin mukaista 19 

%. Yhdennettyä sosiaalityötä 15,2 % ja osin yhdennettyä sosiaalityötä teki 9,5% kunnista. Merkit-

tävää tutkimuksessa oli, että kaupunkimaiseksi kunnaksi luokitelluissa kunnissa, joissa väkiluku on 

yli 15 000 asukasta, ei ollut yhtään, jossa olisi tehty osin yhdennettyä sosiaalityötä, mutta pienem-

missä, taajaan asutuissa kunnissa sitä vastoin löytyi 5 kpl ja maaseutumaisissa kunnissa 15 kpl. (kts. 

Taulukko 1.) Nyt oman tutkimuksen yhteydessä 17 kunnasta (4) neljässä kaupunkimaisessa kunnas-

sa tehtiin osin yhdennettyä sosiaalityötä, jossa aikuissosiaalityö ja lapsiperheiden sosiaalityö oli yh-

dennetty aikuisten ja perheiden sosiaalityöksi. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että kyseisissä 

kunnissa kahta lukuun ottamatta on erilliset perheyksiköt, joissa uudistetun sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) mukaista perhetyötä tarjotaan.  Näin ollen vain (2) kahdessa kunnassa tehtiin lapsiper-

heiden sosiaalityötä aikuissosiaalityön ohessa. Osin yhdennettyä sosiaalityötä kuvattiin seuraavasti:  

 

”Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityötä tehdään alueellisissa sosiaalitoimistoissa, erityissosiaali-

toimistossa ja ulkomaalaistoimissa.” ”Lapsiperheiden sosiaalityössä huomioidaan aikuisten lisäksi 

myös perheen lapset. Lapsen etu on aina ensisijainen. Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää aikuis-

sosiaalityön lisäksi myös perheelle tarjottavan avun, jolla tuetaan perheen toimintakykyä, voimava-

roja, vuorovaikutustaitoja sekä autetaan vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.” (Tur-

ku 2018.) 

 

Osin yhdennetty aikuissosiaalityö on ristiriidassa aikuissosiaalityön asiakkuutta määrittävän ikäja-

kaumaan kanssa, joka tulee esiin jäsenkategorian yhteydessä lapsi/aikuinen. ”Aikuissosiaalityö ja - 
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- ohjaus on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä, jolla pyritään auttamaan kuntalaisia sellaisissa 

ongelma- ja kriisitilanteissa, joihin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaalityön tarve. Työn lähtö-

kohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne.” (Järvenpää 2018.) 17 kunnasta ainoastaan kah-

dessa ei ollut laitettu merkintää ikäjakaumasta. Muuten kaikissa muissa 15 kunnassa oli jaoteltu ai-

kuissosiaalityö nuoret aikuiset /aikuiset. Jaottelusta mainittiin nuorten sosiaalityön osalta seuraavas-

ti: 18–24-vuotiaat (2), 18–24-vuotiaat nuoret ja perheet (1), 18–30-vuotiaat ja perheet, joissa ala-

ikäisiä lapsia (2), 18–29 vuotiaat (5), alle 30-vuotiaat (2), lapsettomat alle 30-vuotiaat (1), alle 25-

vuotiaat ja lapsiperheet (1) ja alle 29-vuotiaat (1). ”Nuorten sosiaalityö on tarkoitettu 18 - 24-

vuotiaille nuorille aikuisille. Työskentely on moniammatillista verkostotyötä, jonka tavoitteena on 

työ-, koulutus, tai kuntoutumispolun löytyminen.” (Tuusula 2018.)  

Vastaavasti aikuisten sosiaalityö oli mainittu (edellä mainittujen) nuorten sosiaalityön ikäjakauman 

jatkumona aina 64 vuoteen asti. Tästä esimerkkinä 29-64- vuotiaat, yli 25-vuotiaat tai 30-64-

vuotiaat.”Yli 25-vuotiaiden tiimi. Tiimin asiakkaita ovat 25 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka asuvat 

yksin tai puolisonsa kanssa.” (Järvenpää 2018.)  

 

Aikuissosiaalityön työn jakautuminen tiimeihin  

 

Aikuissosiaalityö eriytettynä sosiaalityönä jakautuu useampaan sitä määrittävään kategoriaan, jossa 

kategorian lisäksi asiakkuutta sekä sosiaalityötä määrittää jokin adjektiivi. Tätä kutsutaan tyyppien 

tilannesidonnaiseksi kategorisoinniksi (Järviluoma ym.  1997, 138). Näillä tilannesidonnaisilla ka-

tegorioilla asiakkuudet määrittymisen ohella myös rajautuvat adjektiivin mukaisesti. Lisäksi ne voi-

daan tyypitellä jäsenkategorioiden standardipariksi, joiden kautta määrittyy asiakkaan kanssa tehtä-

vä työnjako. Näitä ovat esimerkiksi uudet asiakkaat/ asiakkuudessa olevat eli nykyiset asiakkaat tai 

lapsettomat asiakkaat/ perheelliset asiakkaat.  

 

”Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään 

yhdessä palvelujen ja tuen tarve. (Helsinki 2018.) 

 

”Jos olet uusi asiakas, kysy apua puhelimitse tai tule paikan päälle palvelupisteellemme. Sieltä si-

nut ohjataan tarvittaessa eteenpäin varsinaisiin sosiaalipalveluihin.” (Tampere 2018.)  

 

”- - Arvioimme yhdessä, millaisin keinoin ja palveluin tilannettasi voidaan parantaa. Asiakkuutesi 

jatkuu niin pitkään kuin on tarpeen.” (Espoo 2018.)  
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Kategoriaksi uudet asiakkaat ovat heitä, jotka eivät ole vielä sosiaalityön palveluiden piirissä. Näille 

asiakkaille on 7 kunnan osalta maininta uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista. Näistä kun-

nista 5 ovat maininneet sivuillaan erillisestä palvelutarpeen arviointiyksiköstä, jossa asiakkaiden 

palvelun ja tuen tarvetta arvioidaan.  Lopuissa 10 kunnassa oli palvelutarpeen arvioinnista mainittu 

suunnitelmallisen sosiaalityön yhteydessä. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kartoitetaan asiak-

kaan tuen tarvetta, jolloin asiakkuus joko päätetään tai asiakkuus alkaa. Asiakkuuden alkaessa asi-

akkuus siirtyy alueella tehtävään suunnitelmalliseen sosiaalityöhön, joka kategorisoituu nykyiset 

asiakkaat eli asiakkuudessa olevat asiakkaat.     

 

Asiakkuuden siirtyessä alueelliseen sosiaalityöhön tai suunnitelmalliseen sosiaalityöhön nimetään 

asiakkaalle tällöin sosiaalihuoltolain (1301/2014) edellyttämä omatyöntekijä.  

 

”Jos sinulla on jo nimetty omatyöntekijä, tapahtuu asiointi hänen kanssaan ajanvarauksella: soita 

puhelinaikana omatyöntekijän asiakasnumeroon tai ota yhteyttä neuvonnan numeroon.” (Tampere 

2018.) 

 

Aineistosta omatyöntekijään suoraan viittauksia oli ainoastaan (7) seitsemän. Sitä vastoin kunnat 

olivat sivuillaan ilmaisseet saman asian yhteistyönä asiakkaan kanssa. Asiakas löytää ”omatyönteki-

jän” eli yhteistyötyöntekijän kuntien internet-sivuilla annettujen yhteystietojen avulla. Sivustoilla 

oli vielä omat ohjeistukset, joiden mukaisesti asiakas ohjautui oikealle työntekijälle. Kuntakohtai-

nen kirjo oli melkoinen ja se jakautui seuraavasti: Yhteistyö postinumeron perusteella oli mainittu 

(1) yhdellä, aluejaosta löytyi (5) viisi mainintaa ja (6) kuusi kuntaa oli maininnut sukunimen etukir-

jaimen mukaisen jaon. Lopuissa kunnissa asiakkuudet jakautuvat vielä tiimikohtaisiin jakoihin. 

Kaikkien kuntien sivuilla oli mainittu puhelinyhteydet, joihin asiakas voi soittaa. Pääsääntöisesti 

kunnittain oli eroja asiakkuuksien jakautumisessa eri alueille. Asiakkaan asiakkuus/omatyöntekijä 

voi siten olla kuntasivuilla mainittuna omatyöntekijänä tai kuten seuraavassa esimerkissä, asiakkuus 

voi jakautua nuorten aikuisten tiimiin, jossa asiakkuutta määrittävänä tekijänä ovat lapsiperheet ja 

alle 25-vuotiaat aikuiset sekä sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukainen jako. Lisäksi asiakkuut-

ta määritti yli 25-vuotiaiden kanssa tehtävä työ, jotka asuvat yksin tai puolisonsa kanssa. Myös hei-

dän asiakkuus määrittyy sukunimen etukirjaimen mukaisesti.  

”Lapsiperheiden ja nuorten aikuisten tiimi. Tiimin asiakkaita ovat lapsiperheet ja alle 25-vuotiaat 

nuoret aikuiset. Sukunimet A–J, Sukunimet K-O, Sukunimet P-Ö” ”Yli 25-vuotiaiden tiimi. Tiimin 

asiakkaita ovat 25 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka asuvat yksin tai puolisonsa kanssa. Sukunimet 



  

42 

 

A–HJ, Sukunimet HO-M, Sukunimet N-Ö.” (Järvenpää 2018.) Asiakkuutta voi määrittää myös yksi-

lön ja perheen kanssa tehtävä aluepohjatyö. ”Aikuissosiaalityö on yksikön tai perheen kanssa tehtä-

vää lakisääteistä asiakastyötä - -. Työtä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä aluepohjalta.” 

(Nurmijärvi 2018.)   

 

Asiakkuuksien jakautuessa eri tiimeihin, aluejakoon sekä osoitejaon ohella uusiin asiakkaisiin ja jo 

asiakkuudessa oleviin asiakkaisiin, on asiakkaan kannalta varmasti haasteellista löytää omatyönteki-

jä tai taho, johon olla yhteydessä. Lopuksi esitän tämän osion tuloksista kootun aikuissosiaalityön 

instituutionaalista jakautumista kuvaavan taulukon koskien aikuissosiaalityön asiakkaiden ikä- sekä 

asiakasjakoa.  

 

Taulukko 6. Aikuissosiaalityön instituutionaalinen asiakasjako 

Instituutionaalinen aikuissosiaalityön ikäjakauma 18-64 -vuotiaat 

Fyysisenä ympäristönä 

sosiaalitoimi 

Eriytetty aikuissosiaa-

lityö (15) mainintaa 

2 kaupunkimaista kuntaa teki osin yhdennet-

tyä työtä lapsiperheiden kanssa. Lapset eivät 

näkyneet ikäjakaumassa 

Asiakkuudet jakautuivat 

Tiimeihin Nuoret aikuiset: 

18-24, 18-29, alle 25-

vuotiaat ja lapsiperheet 

ja 18-30 -vuotiaat, yh-

teensä (15) mainintaa 

Aikuisten sosiaalityö: 

Yli 25 -vuotiaat, 29-64 ja 30-64 -vuotiaat. Yh-

teensä (15) mainintaa 

Palvelutarpeen arviointi 

Tiimeihin Uudet asiakkaat  Asiakkuudessa olevat, nykyiset asiakkaat 

- omatyöntekijä 

- yhteistyötyöntekijä 

Työntekijä löytyy seuraavasti 

Aluejako, Katujako Postinumeron mukaan  Sukunimen mukainen aakkosjärjestys 

 

 

5.2 Byrokratiatyö osana toimeentulotukityötä 

 

Aiemmin aikuissosiaalityötä on vahvasti leimannut sen sitoutuminen perustoimeentulotukityön to-

teuttajana, johon on liittynyt lainsäädännöllinen byrokratiatyö. Sipilän (1996) mukaan kansalaisten 

byrokratian formaalit säännöt toimivat kansalaisten tasa-arvoisten oikeuksien takaajana. Siten byro-

kratia on välttämätön koneisto oikeusvaltion ja sen järjestelmän ylläpidossa. Byrokratian tehtävänä 

on pätevien päätösten tuottaminen byrokratian kohteena olevista asioista. Tätä kansalaisten tasapuo-

lisen kohtelun periaatetta säädetään lakien ja normien kautta. Nämä formaalit säännöt tuottavat ja 
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kontrolloivat kansalaisille annettuja sääntöjä, joita tulee yleisesti noudattaa. Tällöin ne jättävät muil-

ta osin huomioimatta yksittäisten ihmisten elämäntavat. Näin byrokratiatyössä lähtökohtana on vi-

raston normit, eikä asiakkaan elämäntilanne nouse siinä esiin merkittävänä tekijänä. Näin sosiaali-

huollon byrokratiatyön ensisijainen tavoite on kohdistunut luomaan heikommassa asemassa oleville 

kansalaisille periaatteellisia selviytymismahdollisuuksia, jotka ovat perustuneet lainsäädäntöön ja 

sen säädöksiin. (Sipilä 1996, 214–217.) 

 

Taulukko 7. Byrokratian todentuminen sosiaalityössä 

Byrokratia: 

 

Byrokra-

tiatyö: Lain-

säädäntö, 

normit 

Etuuden myön-

täminen, hake-

muksen täyttö 

Kontrolli, 

sosialisaatio 

Transformational 

Yhteiskunnan jär-

jestyksen ylläpito 

 

Yhteiskunta-

kriittinen muu-

tos, yhteiskun-

nan järjestyksen 

ylläpito 

Lähde: Taulukko on muodostettu eri julkaisuissa esitettyjen taulukoiden ja tietojen pohjalta (Sipilä 

1996; Raunio 2009; Payne 2006) 

 

Byrokratiatyötä määrittää kategoriat lainsäädäntö/normit. Lainsäädännöllä taataan asiakkaan oikeu-

det ja velvollisuudet laissa säädettyihin ja määriteltyihin asioihin.  Normilla puolestaan tarkoitetaan 

tiettyjä sääntöjä, jotka ovat kaikille samankaltaisia. Normin liittyminen perustoimeentulotukeen 

merkitsee esimerkiksi sitä, että kaikille yksin asuville katsotaan perustoimeentulotukea määrittäväs-

sä laskelmassa rahallisesti samansuuruinen perusosa. Muita perusosan laskennan yhteydessä kate-

gorisoituja ryhmiä ovat perheelliset, yksinhuoltajat ja lapset. Perheen lapset ovat vielä kategorisoitu 

erillisiin ryhmiin ikätasoisesti seuraavasti: alle 10-vuotias lapsi, yli 10-vuotias lapsi, perheen en-

simmäinen lapsi, perheen toinen lapsi, perheen kolmas lapsi jne. Kullekin ryhmälle on määritelty 

oma perusosa, joka normien mukaisesti huomioidaan rahallisesti samansuuruisena perustoimeentu-

lotukea laskettaessa. (kts. laki toimeentulotuesta 1412/1997.)  

 

Lainsäädännön ja normien lisäksi byrokratiatyöhön kategorisoituu hakemuksen täyttäminen/ etuu-

den myöntäminen. Etuuden/ päätöksen saamiseen liittyy aina sen perusedellytys, että ensin sitä täy-

tyy hakea. Asiakkaan täytyy siten osata ilmaista, että hän tarvitsee tukea. Vaikka ilmaisuksi riittää 

pelkkä puhelinsoitto tai asiointi toimistolla, niin silti tämä ei ole vielä riittävä asiointitapa muutoin 

kuin kriisitilanteessa. Etuuden myöntämiseen liittyy aina tietty taloudellinen kontrolli, etenkin, kun 

kyseessä on yhteiskunnallisten etuuksien myöntö. Perustoimeentulotuen yhteydessä kontrolli on 

perustunut asiakkaan toimittamiin asiakirjoihin, kuten tiliotteisiin ym. asiakkaan rahansiirtoja kos-

keviin tositteisiin. Byrokratiatyö on siten tarkasti kontrolloitua. Tämä järjestelmä on edelleen voi-
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massa (kts. Kela.fi) Kontrollin ohella byrokratiaan on liitetty sosialisaation käsite, jossa yhteiskun-

nan poliittinen järjestelmä luo systeemin mukaiset formaalit eli muodolliset puitteet, johon yhteis-

kunnassa nojataan. Näiden formaalien ja muodollisten puitteiden tarkoituksena on systemaattisesti 

hyödyntää vakaita ja ennakoitavia, koko yhteiskuntaa hyödyntäviä ja sosiaalistamiseen liittyviä op-

pimisprosesseja. (Tomperi 2011.) Niiden kautta luodaan yhtenäisiä käytäntöjä ja samalla ne ylläpi-

tävät yhteiskunnan järjestystä. Tästä voi olla esimerkkinä jo yllä mainittu perusosa, joka on tarkasti 

määritelty kullekin ryhmälle. Näiden kautta syntyy tasa-arvoinen kohtelu, johon byrokratiatyö täh-

tää.  Nämä ovat sidoksissa lainsäädäntöön, kuten esimerkkinä perustoimeentulotuen osalta perustus-

lakiin (731/1999) tai laki toimeentulotuesta (1412/1997).  

 

Niissä sosiaalitoimistoissa, joissa etuuskäsittelystä on huolehtinut jokin muu taho, kuin sosiaalityö, 

niihin on kategorisoitunut käsitepari jaettu työ/jaettu asiakkuus. Vuoden 2016 loppuun asti perus-

toimeentulotuki myönnettiin kuntien sosiaalitoimen ja niiden etuuskäsittelypisteiden kautta. Se, mi-

ten kunnat ovat perustoimeentulotukityöstä ja sen jakautumisesta huolehtineet, on ollut hyvin kun-

takohtaisesti organisoitu.  Kuitenkin voidaan yleisluonteisesti sanoa, että byrokratiatyö on limitty-

nyt sosiaalityöhön etuuskäsittelypisteistä huolimatta. Tämä juontaa sosiaalityöhön liittyvästä työ-

orientaatiosta, joka on heikommassa asemassa olevan asiakkaan huomioiminen ja siihen liittyvä 

harkinta ja tarvittaessa jatkossa asiakkaan asioiden asianajo. Etuuskäsittelypisteistä on tarvittaessa 

oltu yhteydessä sosiaalityöhön ja sosiaalityöstä on taas vuorostaan tarvittaessa annettu kirjallista tai 

suullista ohjeistusta etuuskäsittelyyn. Tämä on mahdollistanut sosiaalityön harkinnan myös niissä 

tilanteissa, kun etuuskäsittelyssä asioinut asiakas on ollut sosiaalityön ohjauksen ja tuen tarpeessa. 

Kuitenkin harkinta on tällöin kategorisoitunut piilossa olevaksi tekijäksi, joka sitoutuu asiakkaan 

kanssa tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Tämä puolestaan pohjaa asiakkaan ja sosiaalityön keski-

näiseen luottamukseen. Näin harkinta kategorisoituu normivastaiseksi, joka liitettynä sosiaalityön 

byrokratiatyöhön, ilmaisee asian ulkopuolisille tahoille sosiaalityön eriarvoista tapaa kohdella asi-

akkaitaan, kun taas sosiaalityön näkökulmasta tämä asiakas kategorisoituu hyvin palvelua saaneeksi 

asiakkaaksi.  
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Sosiaalityön hämärtyvä byrokratiatyö  

 

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi vuoden 2016 lopussa. Tästä on jokaisen tar-

kastelemani kunnan internet-sivustoilla kattavia tiedotteita asiakkaille. ”Perustoimeentulotuki hae-

taan Kelasta 1.1.2017 alkaen.” ”Laki toimeentulotuesta on muuttunut siten, että perustoimeentulo-

tuen myöntää Kansaneläkelaitos 1.1.2017 alkaen. Hakemuksen voi tehdä Kelaan sähköisenä, Kelan 

paperilomakkeella, puhelimitse tai asioimalla Kelan toimistossa. Lisätietoja 

www.kela.fi/toimeentulotuki.” ”Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen talou-

dellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää it-

senäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän 

kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.” ”Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka 

on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa 

turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen 

ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. (Toimeentulotukilaki 1412/1997).” (Karvinen/ Vihti 

2018.)  

 

Tiedotteen tarkoituksena on ohjata asiakas asioimaan Kelassa. Tiedotteessa ilmaistut ja sosiaalityöl-

le ominaispiirteeksi katsotut byrokratiatyön kategoriat laki/ normit sekä perustoimeentulotukietuu-

den hakeminen/ myöntäminen ovat siirtyneet Kelaan. Tämän lisäksi ohjeistus myös kategorisoituu 

sosiaalitoimiston instituutionaaliseksi työn rajaukseksi ja siihen liittyvän kontrollin muuttumiseksi. 

Kontrolli ei liity enää asiakkaan asiapapereihin ja niiden kontrollointiin, vaan kontrolli liittyy siihen, 

onko asiakas hakenut perustoimeentulotukea Kelasta ja minkä sisältöinen on siitä tehty päätös. Näin 

instituutionaalisen työn rajauksen ohella Kelaan siirtynyt perustoimeentulotuki kategorisoituu myös 

jaettuna asiakkuuteen, kuten seuraava ote ilmaisee:  

 

”Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella Kelan työntekijän tai sosiaalihuollon ammatti-

henkilön kanssa? Tarpeen mukaan Kela välittää tietojasi sosiaalitoimistoon, jossa voidaan pohtia 

elämäntilannettasi syvällisemmin kuin Kelassa.” (Espoo 2018.)  

 

Jaetun asiakkuuden mukaisesti asiakkaan tulee asioida taloudellisten huolien osalta ensisijaisesti 

Kelassa, jossa tehdään perustoimeentulotukilaskelma. Mikäli asiakkaalla on muita erityismenoja, 

joita ei voida huomioida perustoimeentulotuen yhteydessä, on asiakkaan lisäksi mahdollista hakea 

taloudellista tukea sosiaalitoimen kautta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puitteissa. Tä-
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mä edellyttää sitä, että perustoimeentulotukilaskelma on tehty Kelassa. Täydentävää tukea ei voida 

myöntää ilman Kelan perustoimeentulotukilaskelmaa, mutta ehkäisevää toimeentulotukea sosiaali-

toimisto voi myöntää kiireellisen ja välttämättömän avuntarpeen vallitessa. (Kts. laki toimeentulo-

tuesta 1412/1997, 14 §.)  

 

”Taloudellinen tuki: kaupunki vastaa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Tätä har-

kinnanvaraista toimeentulotukea ei voi hakea, ennen kuin olet selvittänyt, saatko perustoimeentulo-

tukea Kelasta.” (Tampere 2018.)  

 

Siinä, missä perustoimeentulotuki kategorisoituu normien kautta, niin täydentävä ja ehkäisevä toi-

meentulotuki perustuu sosiaalitoimen tekemään harkintaan. Onko tuki täydentävää vai ehkäisevää 

riippuu siitä, mitä apua tuella tavoitellaan ja sen mukaisesti myös harkinnan taso vaihtelee. Harkin-

taan ei liity normeja, mutta tiettyjä tasa-arvoiseen kohteluun perustuvia jakoja voi esiintyä täyden-

tävän toimeentulotuen kohdalla sen luonteesta johtuen. Esimerkiksi ensiasunnon huonekalujen 

myöntöperusteet ja euromäärät eivät voi olla kovin eriarvoiset tasa-arvoisen kohtelun puitteissa, 

vaikka muuten harkinta kohdistuukin yksilöllisesti (kts. Yhtymähallitus 2017). Täydentävä toi-

meentulotuki siten sitoutuu myös tasa-arvoisuuden kategoriaan.   

 

”Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea: - Sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, 

joihin et voi saada perustoimeentulotukea. - Menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisis-

tä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen 

suoriutumisen edistämiseksi (esimerkiksi lapsen ja nuoren vähäistä suuremmat harrastusmenot, 

välttämättömät opiskelusta aiheutuvat menot tai ensiasunnon välttämättömät kalusteet).” (Kauniai-

nen 2018.) 

 

Perustoimeentulotuen siirron ohella siirtymiin koskevia muutoksia on tapahtunut myös täydentävän 

toimeentulotuen osalta. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan ei ole ollut ainut kunnissa tapah-

tunut organisaatiouudistus, vaan myös täydentävä toimeentulotuki on joko osittain tai kokonaan 

siirtynyt eteenkin suurimmissa kaupungeissa sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden tehtäväksi. 

Myös tässä on havaittavissa kuntakohtaisia eroja. (kts. Ahlgren-Leinvuo 2016, 2-3.) Kuitenkin, 

kaikki tarkastelemani kunnat ohjeistavat ja informoivat sivustoillaan asiakasta toimeentulotuen ha-

kemisessa. Näissä näkyy vahvasti Kelan kanssa kategorisoituva jaettu asiakkuus sekä täydentävän 

ja ehkäisevän toimeentulotuen kategorisoituminen harkinnanvaraiseksi tueksi.  



  

47 

 

 

”- - jos olet jo saanut Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta, tai jos sinulla on sellaisia erityisiä 

menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää tukea 

suoraan oman kuntasi sosiaali- ja terveystoimen sosiaalipalveluista. Kun haet täydentävää tai eh-

käisevää toimeentulotukea kunnalta, liitä hakemukseen mukaan aina Kelan päätös perustoimeentu-

lotuesta.” (Kauniainen 2018.)  

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakuprosesseissa on kuntakohtaisia eroja, joita ei tässä 

tutkielmassa erikseen tarkasteltu.  Kuitenkin toisissa kunnissa täydentävät toimeentulotukihake-

mukset käsitellään etuuskäsittelyssä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja toisissa kunnissa niitä te-

kevät sosiaaliohjaajat tai myös sosiaalityöntekijät. Asiakkaan kannalta on kuitenkin tärkeää, että 

hän saa tarvitsemaansa palvelua. Näin myös Kela lähettää tarvittaessa asiakkaan hakemuksen kun-

taan. Täydentävän, taloudellisen toimeentulotuenharkinnan pohjalla käytetään Kelan tekemää pe-

rustoimeentulotukipäätöstä, jonka lisäksi harkintaan liittyy asiakkaan sen hetkinen elämäntilanne.  

Ehkäisevän toimeentulotuen harkinnan kohdalla kyse on asiakkaan ja työntekijän välisestä dialogis-

ta ja siihen liittyvästä suunnitelmallisesta työstä, jossa huomioidaan asiakkaan kokonaisvaltainen 

elämäntilanne. Elämäntilanteen arvioinnissa ei ole aina kyse rahan myöntämisestä, vaan kyseeseen 

voi tulla myös esimerkiksi palvelu. Raha on siten sosiaalityön työväline, jolla ajoittain sammutetaan 

tulipaloja tai mahdollistetaan jokin asiakkaan tarvitsema ja harkintaan perustuva tukitoimi.  

 

”Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea: - Tuki perustuu harkintaan ja sosiaalityön suun-

nitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja kunnan sosiaalityötekijän kanssa. - Edistääkseen 

sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäy-

tymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. - Muun muassa asumisen turvaamiseksi, 

taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edis-

tämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.” (Kauniainen 2018.) 
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Seuraavan taulukon avulla esitän tulosten mukaisen kokonaiskatsauksen, miten perustoimeentulotu-

en siirtyminen Kelaan vaikutti aikuissosiaalityöhön. 

 

Taulukko 8. Perustoimeentulotuen siirtymisen vaikutus aikuissosiaalityöhön 

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vaikutti sosiaalitoimeen seuraavasti 

Perus(toimeentulotuki)laki/normit 

Etuuden myöntö/byrokraattisen 

kontrollin poistuminen 

Toi sosiaalityön harkinnan 

näkyväksi: 

- raha on vain yksi työväline 

muiden joukossa 

Harkinta: 

-normivastainen 

-luottamuksellinen prosessi 

-asiakkaan oikeuksien puolus-

tus 

-asianajo 

Instituutionaalinen muutos 

Jaettu asiakkuus 

Byrokratiatyö välineenä 

- kontrollin muutos 

- millainen päätös tehty 

- syventynyt yhteistyö Kelan 

kanssa 

Täydentävä toimeentulotuki: 

- etuuskäsittelyt/ sosiaalitoimi 

- harkinta  

- tasa-arvo 

- tapauskohtainen harkinta 

Ehkäisevä toimeentulotuki: 

- sosiaalitoimi 

- harkinta 

- yksilöllinen suunnitelma 

 

 

5.3 Palvelutyön asiantuntijuus 

 

Sosiaalityössä annettavaa neuvontaa ja ohjausta kuvataan palvelutyön nimellä, joka on huomattava 

osa sosiaalityötä. Asiakkaan inhimillisen ongelman kohtaaminen ja siihen ratkaisuvaihtoehdon löy-

tyminen voi tarkoittaa sitä, että asiakkaalle etsitään palvelua, jolla tavoitellaan asiakkaan ongel-

maan puuttumista ja tätä kautta ratkaisun löytymistä. Palvelutyö on siten aina yksilöllistä, erityistä 

tapausta koskevaa ja näin sitä on vaikea standardoida. Palvelutyön katsotaan sisältävän työntekijän 

asiantuntijuuden, mutta sen ei katsota edellyttävän byrokratiaa. Kuitenkin palvelutyön taustalla 

toimii sen laillisuudesta ja rahoituksesta vastaava byrokraattinen organisaatio ja sen myötä myös 

palvelutyöjärjestelmä itsessään sisältää kontrollia. (Sipilä 1996, 219.) 

 

Taulukko 9. Aikuissosiaalityö palveluohjauksen rakentuminen 

Palvelupis-

teet: 

 

 

Palvelutyö: 

Palveluiden 

saatavuus  

Ohjaus ja neu-

vonta, tuki, suo-

jelu 

Palveluohjaus: 

Tuki, suojelu 

ja auttaminen 

Social order 

Palvelujärjes-

telmä: työntekijä 

palveluiden asi-

antuntija 

 

Asiakkaan ti-

lanteen 

muutos, yh-

teiskunnan 

järjestyksen 

ylläpito 

Lähde: Taulukko on muodostettu eri julkaisuissa esitettyjen taulukoiden ja tietojen pohjalta (Sipilä 

1996; Raunio 2009; Payne 2006) 
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Aikuissosiaalityön palveluohjaus on kategorisoitunut sosiaalitoimistoissa tehtäväksi työksi. Tämä 

näkemys korostaa sitä, että asiakkaan tulisi olla aktiivinen toimija, jolloin sosiaalityö puolestaan on 

vastaanottamassa asiakkaan kertomusta, kuulijan asemassa. Odotus kaikkien sosiaalitoimen asiak-

kaiden aktiivisuudesta on ristiriitainen sosiaalityön perimmäisen tavoitteen kanssa, joka on vähem-

piosaisten ja syrjäytyneiden auttaminen. Heidän aktiivisuutensa hakeutua palveluihin voi olla lähtö-

kohtaisesti erittäin heikkoa. Ohjaus ja neuvonta, tuki ja suojelu sekä auttaminen jäävät kaikkein syr-

jäytyneimpien osalta tällöin saavuttamatta. Tämä edellyttää sosiaalityön aktiivisempaa roolia näiden 

henkilöiden saamiseksi avun ja tuen piiriin. Aikuissosiaalityön sosiaalitoimistossa tehtävän työn 

rinnalle tulisi siten huomioida nykyajalle ominaiset palvelut, kuten mahdollisimman laajat digitaali-

set sovellukset, joiden avulla myös syrjäytyneimmät ja estyneet asiakkaat voisivat helpommin olla 

yhteydessä sosiaalitoimeen. Tämä on huomioitu sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) siten, että asiak-

kaan palveluohjauksen rinnalla tulee tietoa sosiaalipalveluista olla myös helposti saatavilla digitaa-

listen palveluiden osalta. Tarvittaessa tietoa voidaan viedä myös asiakkaalle kotikäyntien yhteydes-

sä sekä jalkautuvana työnä.  (Juurikkala 2015.) Digitaalipalvelut ovat nykyaikaan kuuluvia palve-

lumuotoja, joiden avulla voidaan vähentää turhaa byrokratiaa ja luukulta toiselle juoksemista. Digi-

taalipalveluille asetettuja tavoitteita ovat helppokäyttöisyys, toimivuus ja saavutettavuus. (Laitinen 

2014.)   

 

Sosiaalityön palveluiden tarjonnan nykyaikaistuminen näkyy parhaiten nuorten sosiaalityön osalta, 

jossa teknisillä, sosiaalisen median mahdollistamilla palveluilla on jo merkittävä osuus asiakkaiden 

yhteydenottojen helpottumisessa. Aineistossa tutkitusta 17 kunnasta yhdeksän (9) oli ottanut käyt-

töönsä digitaalisia palveluita tai asiakkaiden suoria yhteydenottomahdollisuuksia, kuten chat- tai 

WhatsApp-yhteys. Lisäksi kaikkien kuntien sivuilla oli sähköpostin yhteystiedot. Tämä toteuttaa 

hyvin digitaalisille palveluille asetettua tavoitetta.  

 

”Jos et tavoita omaa sosiaalityöntekijääsi, jätä yhteystietosi puhelinvastaajaan (huom. myös puhe-

linnumero), niin työntekijä on sinuun yhteydessä. Lähetä omalle sosiaalityöntekijällesi WhatsApp- 

tai tekstiviesti. nuortensosiaalityo@vantaa.fi". (Vantaa 2018.) 

 

Lisäksi nuorten sosiaalityöhön on tullut mukaan Facebook ”Sosiaaliohjaaja tavattavissa myös fa-

cebookissa!” (Oulu 2018). Näiden lisäksi jokaisessa kunnassa oli sähköinen asiointimahdollisuus 

toimeentulotuen hakemiseen sekä käytössä myös perinteinen aulapalvelu, jossa asiakkaat voivat 
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varata aikaa tai voivat käyttää hakemuksen täyttämisessä vaadittavaa tietotekniikkaa tai tehdä ha-

kemuksen käsin.  

 

”Aikuissosiaalityön aula on avoinna arkisin klo 9-15. Voit käyttää aulassa kuntalaispäätteitä, tehdä 

hakemuksia ja toimittaa niitä vahtimestareille.” (Espoo 2018.) 

 

Tutkimusaineistosta oli kuitenkin selvästi havaittavissa, että aikuissosiaalityön ”jalkautumisesta” ei 

aulaneuvonnan lisäksi puhuttu kuin yhden kunnan sivuilla. Tämä työmuoto ei siten ole ainakaan 

näiden aineistotietojen mukaan noussut merkittävään asemaan. Aineiston mukaan sosiaalipalvelui-

den palvelupisteet sijoittuvat edelleen sosiaalitoimistojen työympäristöön. 

 

Asiakkaan palveluihin pääsyn vaikeus tai estyminen on huomioitu myös lainsäädännön tasolla 

(1301/2014). Asiakkaan pääsy sosiaalityön palveluihin yritetään taata ilmoitusvelvoitteen kautta. 

Tämä näkyy aineistossa erillisenä huoli-ilmoituksena. Huoli-ilmoituskaavake oli 13 kunnan kohdal-

la laitettu internet-sivustoille erillisenä kaavakkeena, jonka voi tehdä suoraan internetissä. Huoli-

ilmoitus on ilmoittajan suora yhteydenotto sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 35§) velvoittaa toisen organisaation viranomaista ohjaamaan sosiaa-

lihuollon tarpeessa olevan henkilön sosiaalipalvelujen piiriin. Ilmoitus tehdään yhdessä asiakkaan 

kanssa tai mielellään tarvittaessa saattaen. Mikäli kuitenkin todetaan, että henkilö on kykenemätön 

antamaan suostumusta tai lapsen etu vaatii tuen tarpeen arvioimista, on ilmoitus tehtävä ilman hen-

kilön suostumusta salassapitosäännösten sitä estämättä. Näin toimien mahdollistuu palvelutarpeen 

arvioinnille asetettu tavoite varhaisen tuen mahdollistumisesta ennaltaehkäisevästi sosiaalihuollon 

tarpeessa olevalle henkilölle. (Juurikkala 2015.) Sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistuksilla on 

näin pyritty vahventamaan lakia siten, että sen myötä on mahdollista siirtyä korjaavista toimista hy-

vinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen asiakkaan omassa arkiympäristössä (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2015, 7). Lain toteutumiseksi on sosiaalitoimistojen sivuille koordinoitu digitaalisia, 

huolesta ilmoittavia yhteydenottokaavakkeita ja niiden täyttöön ohjaavia ohjeita.  

 

”Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös muista kuin lapsista. Huoli aikuisesta 

voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja 

turvallisuudestaan. Ikäihmisistä tehtyjä ilmoituksia kutsutaan toisinaan vanhustensuojeluilmoituk-

siksi. (Ilmoita sosiaalihuollon tarpeesta.)” (Oulu 2018.) 
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”Yhteydenoton sosiaalipalveluihin palveluiden tarpeen arvioimiseksi voi myös tehdä itsestään tai 

perheestään. Parasta olisi, jos huolen kohteena olevalta henkilöltä olisi suostumus ottaa yhteyttä 

sosiaalipalveluihin. (Ota yhteyttä sosiaalipalveluihin tuen tarpeen arvioimiseksi.) Jos suostumusta 

ei asiasta tai ihmisestä riippuen voi saada, saa yksityishenkilö tehdä nimettömän ilmoituksen sosi-

aalipalveluihin. Kun olet ilmoittanut huolesi, voit jättää ammattilaisen vastuulle hoidon- ja avun-

tarpeen arvioinnin. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hy-

vinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Me kaikki voimme osoittaa, että välitämme.” (Oulu 

2018.) 

 

Velvoite ohjata asiakas sosiaalipalveluihin tai asiakkaan tarvitsemiin muihin viranomaispalveluihin, 

koskee myös sosiaalityön sisäistä toimintaa. Tämä tulee esiin sosiaalihuoltolaissa. Mikäli asiakkaan 

tarpeisiin ei voida vastata vain sosiaalihuollon toimien avulla, on tästä asiakkaan suostumuksella 

ilmoitettava sille viranomaiselle, jonka vastuulle tarvittavien toimien järjestäminen ensisijaisesti 

kuuluu. (SHL 1301/2014, 40 §.) Näin sosiaalityö kategorisoituu varhaisen tuen ja avun palveluksi, 

jolla on velvoite toimia asiakkaan edun mukaisesti palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. 

 

Aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta 

 

Aikuissosiaalityö kategorisoituu paikkana, jossa ohjauksen ja neuvonnan osuus aikuissosiaalityön 

palveluissa on suuri. Tämä on mainittu kaikkien kuntien internet-sivuilla. Niissä asiakkaita ohjataan 

olemaan yhteydessä aikuissosiaalityöhön silloin kun ”tarvitset sosiaalipalveluihin - - liittyvää oh-

jausta ja neuvontaa” ja ”sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta ja neuvon-

taa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja tukitoimien järjestämistä.” Vuorovaikutustilanteissa 

asiakas kategorisoituu neuvojen ja ohjauksen vastaanottajana ja sosiaalityö kategorisoituu ongel-

mien selvittäjän ja tukitoimien järjestäjän rooliin. ”Sosiaalipalveluiden työntekijä on tukena silloin, 

kun elämäntilanne on kuormittava, henkilö toivoo muutosta omassa elämässään tai tuntuu, että 

monenlaiset haasteet ovat kasautuneet eikä ole itse varma, miten pääsisi eteenpäin.” Näin sosiaali-

työ suuntautuu auttajan, tukijan ja asiakkaan asioita hoitavan identiteetteihin. Kun taas asiakas on 

työntekijän vastapuolella tukea, apua ja kannattelua tarvitsevan identiteetissä.   

 

”Aikuissosiaalityö ja –ohjaus on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä, jolla pyritään auttamaan 

kuntalaisia sellaisissa ongelma- ja kriisitilanteissa, joihin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaali-

työn tarve. Työn lähtökohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne.” (Järvenpää 2018.) Ai-
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kuissosiaalityössä asiakkaan tilanteen arvioinnilla on siten keskeinen tarkoitus ja tavoite. Näin ai-

kuissosiaalityön asiakas kategorisoituu asiakkaaksi, jolle on tehty sosiaalihuoltolain (1301/2014) 

edellyttämä palvelutarpeen arviointi. Tämä näkyy myös tutkimusaineistosta, jossa kaikkien 17 kun-

nan internet-sivuilla on maininta asiakkaalle tehtävästä palvelutarpeen arvioinnista. Palvelutarpeen 

arviointi tehdään yhdessä asiakkaan sekä tarvittaessa hänen lähipiirinsä kanssa. 

 

”Uusien asiakkaiden yhteydenotot ja huoli-ilmoitukset käsittelee vastaanottotiimi. Vastaanottotii-

min työntekijä tekee aluksi asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioinnin. Palvelutarpeen arvioinnin 

aikana asiakkaan elämäntilanne sekä tuen tarpeet kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yhdessä asiak-

kaan kanssa. Tarvittaessa arvioinnissa voi olla mukana myös asiakkaan läheinen, omainen tai muu 

asiakkaan kanssa jo työskentelevä taho, esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijä. Palvelutarpeen arvi-

oinnin yhteydessä asiakkaalle nimetään vastuutyöntekijä sekä tarvittaessa omatyöntekijä. Palvelu-

tarpeen arvioinnin aloittamisen yhteydessä asiakkaalle avataan aikuisten sosiaalipalvelujen asiak-

kuus.” (Tuusula 2018.) 

 

Aikuissosiaalityön palveluohjaus kategorisoituu toimintana, jossa asiakkaan kanssa yhdessä suunni-

tellaan tulevat tukitarpeet ja niiden toimenpiteet.  Kuntien sivuilla on informoitu seuraavasti, milloin 

aikuissosiaalityön on mahdollista tukea ja auttaa asiakkaitaan palveluohjauksen keinoin:  

 

”Arkielämän hallintaan ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä, työttömyyden kohdatessa, jolloin 

tarvitaan mm. ohjausta työllisyyspalveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, sosiaaliturvaan ja pal-

veluihin liittyvä ohjauksessa ja neuvonnassa, taloudellista ohjausta ja neuvontaa edellyttävissä asi-

oissa, päihde- ja mielenterveysongelmien vaikuttaessa elämänhallintaan, äkillisen kriisin kohdates-

sa ja lähisuhdeväkivallan kohdatessa”. (Mäntsälä 2018.)  

 

Työttömyysasioita tarkastelin aineistossa kahdesta eri näkökulmasta. Toinen oli pelkkä työttömyy-

den maininta ja toisessa mainittiin myös kuntouttava työtoiminta. 17 kunnasta 12 oli maininnut si-

vuillaan asiakkaan työttömyyden aiheuttamat ongelmat ja niiden käsittelyn sosiaalityön yhteydessä 

niin sanotusti uusien polkujen etsimisenä sosiaalityön ja asiakkaan yhteisen työskentelyn avulla. 

Yhdeksässä kunnassa oli mainittu myös erikseen kuntouttava työtoiminta.  
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Sosiaalityössä työntekijät ”- - laativat yhdessä asiakkaan ja TE-palvelujen asiantuntijan kanssa jo-

ko aktivointi- tai työllistymissuunnitelman. Suunnitelma voi sisältää sosiaali- ja terveyspalveluja, 

julkisia työvoimapalveluja, kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.” (Karvinen 2018.) 

 

”Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille vahvistamaan henki-

lön elämän- ja arjenhallintaa ja parantamaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä työllistymismah-

dollisuuksiaan. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus 

työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti 

asiakkaan henkilökohtainen tilanne.” (Karvinen 2018.)  

 

Isommissa kunnissa työllistymispalvelut ovat yleensä väkiluvun suuruuden vuoksi sijoittuneet 

omaksi yksikökseen ja siihen kokonaisvaltaisesti rakentuneeksi palveluksi, josta ei välttämättä ole 

erikseen mainintaa sosiaalitoimiston sivuilla, vaikka sosiaalitoimisto arvioikin asiakkaiden kohdalla 

tämän palvelun tarvetta ja tarvittaessa laittaa lähetteen kyseisen palvelun piiriin. Näin aikuissosiaali-

työ kategorisoituu asiakkaan työllistymispalveluiden tai kuntouttavan työtoimintapalveluiden tar-

peiden arvioijaksi ja palveluihin ohjaajaksi, jollei asiakkaalla ole jo kontaktia näihin palveluihin. 

Tämän lisäksi aikuissosiaalityössä on mahdollista ohjata asiakas eläkeselvittelyyn, mutta tästä oli 

maininta vain yhden kunnan sivuilla, joka saattaa kertoa siitä, että aikuissosiaalityön asiakkaat ovat 

harvoin niitä, jotka kategorisoituvat eläkeselvittelyn piiriin kuuluviksi. Onko siten näin, että aikuis-

sosiaalityön asiakkaat eivät ole eläkeselvittelyyn oikeuttavan elämäntilanteen vuoksi sosiaalityön 

asiakuudessa, vaan asiakkuuden syynä ovat muut ongelmat, joiden puitteissa eläkeselvittely ei tule 

kyseeseen, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat? Toisaalta tämä palvelu voidaan 

katsoa myös työvälineeksi, jolloin sen tarve tulee ilmi vasta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. 

 

”Aikuissosiaalityön tiimeillä on käytettävissään myös muut aikuisväestölle suunnatut sosiaali- ja 

terveysviraston palvelut kuten - - työkykyselvitys ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut.” (Helsinki 

2018). 

 

Aikuissosiaalityö kategorisoituu päihde- ja mielenterveystyön. 17 kunnasta (14) oli ilmoittanut si-

vuillaan asiakastyöhön kuuluvan mielenterveys- ja päihdetyön tukitoimet. ”Aikuissosiaali-

työn yksikössä tarjottavia palveluja ovat mm. palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa 

tehtynä ja motivointi, ohjaus ja tuki työllisyyttä, raittiutta tai kuntoutumista kohti - -” (Järvenpää 

2018). 
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Kiireellisen sosiaalityön oli maininnut 12 kuntaa. Näin aikuissosiaalityötä luonnehtii äkillisen krii-

sin kategoria, joka tulee esiin seuraavissa tilanteissa: ”kotiutuminen sairaalasta/ laitoksesta, lääk-

keiden akuutti tarve silloin, kun ei ole perustoimeentulotukioikeutta, häätö (ei häätövaroitus) säh-

kön katkaisu ja akuutti asunnottomuus” (Espoo 2018). Lisäksi kriisityön alle on luokiteltu ”ero, 

häätö tai velkaantuminen, lähiomaisen kuolema, vakava sairastuminen, rikoksen uhriksi joutuminen 

ja tulipalo.” (Tampere 2018; Espoo 2018.)  

 

Aineiston 13 kunnan osalta aikuissosiaalityö kategorisoituu paikkana, jossa on mahdollista saada 

apua asumisen ongelmiin. Myös asiakkaiden talouden hallinnan tukeminen katsottiin olevan kes-

keinen osa aikuissosiaalityön tehtävää 13 kunnan osalta. Kaksi (2) kuntaa mainitsi avun lähisuhde-

väkivaltaan, joka ei näin ollen kategorisoitunut merkittävään asemaan, vaikka sen yksittäinenkin 

esiintyminen aineistossa kategorisoituu aikuissosiaalityön näkökulmasta huolestuttavaksi osateki-

jäksi, kuten myös peliriippuvuudesta kärsivien auttaminen, josta ei aiempien tutkimusten kohdalla 

ollut mainintaa. Nyt mainintoja oli kolme (3), joten peliriippuvuudesta kärsivien auttaminen katego-

risoituu aikuissosiaalityössä uusien työtehtävien kategoriaan. Perhesuhteisiin liittyvät työt oli mai-

nittu 17 kunnasta viiden (5) osalta. Vanhemmuuden tuki ja tukea lasten kasvatukseen puolestaan oli 

maininnut kaksi (2) kuntaa 17 kunnasta.     

Yleisesti ottaen näiden kaikkien palveluiden yhteydessä aikuissosiaalityön asiakkaalle tarjoama roo-

li kategorisoituu avun tarvitsijan käsitteeseen. Sosiaalityö puolestaan määrittyy avun tarjoajan roo-

liin. Roolijaon mukaisesti avun tarvitsija on epäsuhteisessa asemassa avun tarjoajaan nähden. Tä-

män kautta herää ajatus aikuissosiaalityön velvoitteesta pohtia asiakkaiden yksilöllisiä tilanteita eet-

tisen ja moraalisen näkökulmien kautta. Tämä edellyttää vankkaa yhteistyötä eri verkostojen kans-

sa, minkä kautta aikuissosiaalityö saa peilauspintaa asiakkaan elämään vaikuttavien eettisten ja mo-

raalisten kysymysten äärellä, jolloin keskustelun keskiöön nousee asiakkaan hyvä. Verkostotyön oli 

17 kunnasta yhdeksän (9) nostanut aikuissosiaalityön työkaluksi asiakkaan palvelujen kartoittami-

sen yhteydessä.  

”Palvelu perustuu - - monialaiseen yhteistyöhön eri palvelujen asiantuntijoiden ja verkostojen 

kanssa. Avun saamisessa hyödynnetään laajasti - - palveluverkkoa.” (Tampere 2018.) 
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Taulukko 10. Tämän päivän aikuissosiaalityön toimintaa määrittäviä tekijöitä 

Työtä määrittävät tekijät V 

E 

R 

K 

O 

S 

T 

O 

Y 

H 

T 

E 

I 

S 

T 

Y 

Ö 

Palvelutarpeen arviointi 

työ: 

- yhteistyössä asiakkaan 

kanssa 

- harkintatyö 

- taustalla huoli asiakkaas-

ta 

Suunnitelmallinen työ: 

- Palvelutarpeen arvioinnin 

toteuttaminen ja sen seuranta 

yhteistyössä asiakkaan kanssa 

- Tavoitteiden asettaminen 

- Tukitoimien järjestäminen 

Kriisityö: 

- nopeaa toimintaa vaativat 

apu- ja tukitoimet 

Asiakkaan ja sosiaalityön työntekijän roolit ja identiteetit 

Asiakkaan rooli ja identi-

teetti 

 

- Tukea apu kannattelua tar-

vitseva 

- Neuvonnan ja ohjauksen 

vastaanottaja 

Avun tarvitsija 

Työntekijän rooli ja iden-

titeetti 

 

- Auttaja, tukija ja asiakkaan 

asioiden hoitaja 

- Asian merkityksen etsijä ja 

matkalla olemisen tukija 

Tehtävä: 

- Kuuntelija 

- Ongelman selvittäjä ja tu-

kitoimien järjestäjä 

 

 

 

5.4 Psykososiaalisen työn asiantuntemus 

 

Sipilän (1996) mukaan psykososiaalisessa työssä on kyse yksilön toiminta- ja ajattelutapojen muut-

tamisesta. Näin lähtökohta on yksilön psyykkinen selviytyminen. Aikuissosiaalityön näkeminen 

yksioikoisesti vain resursseja jakavana byrokratiatyönä on tässä suhteessa kovin ristiriitainen. (Mt., 

224.)  

Taulukko 11. Aikuissosiaalityön psykososiaalinen työ 

Terapeutti-

set organi-

saatiot:  

 

 

Psykososi-

aalinen työ: 

asiantunte-

mus  

 

Terapeuttinen 

keskustelu 

Terapia/ Vuoro-

vaikutus, toimin-

takyvyn lisäämi-

nen, yhteys ympä-

ristöön  

(therapeutic) 

työntekijän 

yksilön ja ympä-

ristön sekä vuo-

rovaikutuksen 

asiantuntemus 

Yksilön  

Muutos, 

asianajo 

Lähde: Taulukko on muodostettu eri julkaisuissa esitettyjen taulukoiden ja tietojen pohjalta (Sipilä 

1996; Raunio 2009; Payne 2006) 

 

Sipilän (1996) mukaisesti psykososiaalinen työ sisältää terapeuttisen keskustelun, joka pohjaa asi-

akkaan toimintakyvyn lisäämiseen suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Onnismaan (2007, 37) 

mukaan psykososiaalinen, terapeuttinen työ sisältää myös ohjausta, joka ei rajoitu pelkkään keskus-

teluun. Ohjauksen toiminnallisten elementtien kautta se eroaa terapiatyöstä vain tavoitteiden näkö-
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kulmasta. Tärkeänä toiminnallisena ohjaustaitona Vance Peavy on Onnismaan (2007) mukaan vii-

tannut huomioitavuuden (mindfullness) käsitteeseen, joka painottaa informaation käsittelyn taitoa. 

Taito tehdä oikeita kysymyksiä, joiden avulla ohjattavaa autetaan uudenlaisten näkemysten muotou-

tumisessa tai tunnistamaan käsitysten taustalla olevia itsestäänselvyyksiksi muuttuneita oletuksia. 

(Mt., 38.) Uudenlaisten näkemysten avulla etsitään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joiden avulla 

asiakkaan on helpompi edetä elämäntilanteensa parantamiseksi. Tällöin mahdollistuu myös Sipilän 

(1996) mainitsema toiminta- ja ajattelutapojen muutos. 

 

”Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään löytämään asiakkaan omia voimavaroja ja pohtimaan niiden 

kohdentamista.” (Hyvinkää 2018.)  

 

”Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. 

Yhdessä asiakkaiden kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan 

asiakkaita muutoksiin. (Turku 2018.)  

 

Aikuissosiaalityö kategorisoituu ongelmatyön lisäksi yksilön vahvuuksia tukevaksi työksi, jossa 

asiakkaan elämäntilanteeseen etsitään yhteisiä keinoja, joiden avulla on mahdollisuus saavuttaa asi-

akkaan tilanteessa haluttu muutos. Muutoksen taustatekijöiksi muotoutuu asiakkaan vahvuudet ja 

työntekijän tehtäväksi kategorisoituu asiakkaan motivoiminen sekä asiakkaan muutokseen tähtää-

vän polun tukeminen esimerkiksi palveluiden ja keskustelujen avulla. Tähän työprosessiin sitoutuu 

vahvasti ajan käsite. Onnismaan (2007, 39) näkemys on, että ajasta muotoutuu terapeuttisen ohjaus-

työn resurssi ja väline.  

 

”Aikuissosiaalityö on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on yhdessä 

kuntalaisen kanssa löytää keinot elämänhallintaan. Perustyöväline on yhdessä kuntalaisen kanssa 

tehtävä palvelun tarpeen arviointi ja siitä johdettavat toimenpiteet ja asiakassuunnitelma.” (Sipoo 

2018.) 

 

Kaikkien 17 kunnan internet-sivuilla mainittiin, että aikuissosiaalityö kategorisoituu asiakkaan arki-

elämän hallintaan ja siihen liittyvien ongelmien ja puutteiden tukemiseen. Tämä osoittaa, että ai-

kuissosiaalityön asiakas kategorisoituu henkilöksi, jolla on ongelmia arkeen liittyvän elämänhallin-

nan kanssa. ”Aikuissosiaalityö tukee asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja oma-

toimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmissa.” (Turku 2018.) Tämän pohjalta asiakas voi-
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daan siten kategorisoida elämänhallinnan kanssa kamppailevaksi ja sosiaalityö vuorostaan näiden 

ongelmien ratkaisijan asemaan. Tämä näkemys on kuitenkin ristiriitainen sosiaalityön tavoitteen 

kanssa, jossa tähdätään asiakkaan omien voimavarojen tukemiseen ja vahventamiseen. ”Aikuissosi-

aalityön tarkoituksena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, 

taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita.” (Turku 2018.) 

Tällöin kategorisoinnin kohteeksi nousee asiakas oman ongelmansa ratkaisijana/ sosiaalityö tämän 

ratkaisun tukijana, kuten sosiaalityössä on tavoitteena. ”Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän sosiaa-

lityön suunnitelman avulla asiakasta tuetaan omien voimavarojen löytämisessä sekä kohdentami-

sessa.” (Turku 2018.) 

 

Kuusiston ja Engvistin (2016, 655–666) tutkimuksen kohteena on ollut aikuissosiaalityön työnteki-

jän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, työskentelyn tavoitteellisuus ja asiakkaan palveluodotusten 

täyttyminen sekä sen myötä asiakkaan elämäntilanteen parantuminen. Yli puolet vastaajista koki, 

että aikuissosiaalityön asiakkuuden myötä heidän elämäntilanteensa oli parantunut, kolmannes kat-

soi tilanteen pysyneen samana ja kymmenes oli katsonut sen heikentyneen. Tutkimus antoi viitteitä 

siitä, että aikuissosiaalityön ja asiakkaan välinen vuorovaikutus sekä asiakkaan palveluodotuksiin 

vastaaminen edistävät asiakkaiden elämäntilanteen muuttumista positiiviseen suuntaan.  

 

”Aikuissosiaalityö tukee kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti aikuisten sosiaalista hyvinvointia, 

toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän eri taitekohdissa.” (Sipoo 2018.)  

 

Aikuissosiaalityössä on kyse Juhilan (2008) mukaisesti yksilökohtaisesta ja suunnitelmallisesta työ-

otteesta, joka perustuu asiakkaan tilanteen huolelliseen arviointiin. Aikuissosiaalityön on yksilö- ja 

perhelähtöistä sosiaalityötä. Työ on pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista muutostyötä, jossa arvioinnin 

pohjalta asetetaan muutostavoitteet ja muutokseen tarvittavat välineet. (Mt., 17.) Tämän ohella ai-

kuissosiaalityö on sitoutunut lakisääteiseen asiakastyöhön.  

”Aikuissosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää lakisääteistä asiakastyötä, jonka tavoit-

teena on muutos asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisy.” (Por-

nainen 2018.)  

 

Aikuissosiaalityön kategorisoituu asiakkaiden elämänhallinnan parantamiseen ja ongelmia ennalta-

ehkäisevään työhön, jonka tavoitteena on saada aikaan muutos asiakkaan elämäntilanteessa. Muu-

toksen kohteeksi aikuissosiaalityössä kategorisoidaan seuraavat taulukon mukaiset teemat: Työttö-
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myysasiat, kuntouttava työtoiminta, päihde- ja mielenterveyskuntoutuminen, äkillinen kriisi, lähi-

suhdeväkivalta, apua asumisen ongelmiin, apua peliriippuvuuteen, tukea talouden hallintaan, sosi-

aalista kuntoutusta, tuki vanhemmuuteen, tukea lasten kasvatukseen ja työkykyselvityksen alulle 

laittoon. Näistä aineiston esiin nostamista aikuissosiaalityön töistä jotkin alueet painottuivat huo-

mattavasti enemmän, kuin toiset, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyö, työttömyys, kriisi-

työ ja asumisen ongelmat. Kuitenkin, jos väitän, että listatuista töistä aikuissosiaalityössä kohdataan 

järjestäen kaikki ja vähän enemmänkin tai vaikka vain osa listatuista, niin silti on ymmärrettävää, 

että aikuissosiaalityössä tehdään pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä, jossa asiakkaat eivät aina ole luo-

kiteltavissa aktiivisiksi toimijoiksi.  Elämänhallinnan puutteet ja niiden ennaltaehkäisy edellyttää 

sitä sosiaalityön ytimen ymmärtämistä, joka kategorisoituu heikommassa asemassa olevan asiak-

kaan auttamiseksi.  

 

Asiakkaan auttaminen sosiaalityön mahdollistaminen keinoin avulla, yksilöidysti, asiakkaan edun 

mukaisesti ja ennakoiden mahdollisimman hyvin tulevat karikot edellyttävät toimivien resurssien ja 

välineiden ohella pitkäjänteistä asiakastyötä ja ajan resursseja, mutta monesti myös ennaltaehkäise-

vää ja kriisityöhön luokiteltavaa nopeaa toimintaa vaativaa työskentelyä. Näin katsottuna aikuis-

sosiaalityö näyttäytyy paikkana, jossa tehdään ennaltaehkäisevää työtä niiden yksilöllisten reunaeh-

tojen sisällä, mihin kunkin asiakkaan tilanne asettaa rajat. Ennaltaehkäisevällä työllä ehkäistään asi-

akkaiden ongelmien kärjistymistä, tuetaan asiakkaan tilanteen normalisoitumista sekä elämänhal-

linnan parantumista. Aikuissosiaalityön ennaltaehkäisevän työn voi siten nähdä muutokseen tähtää-

vänä esityönä silloin kun asiakkaan elämäntilanteen muutos vaatii korjaavia liikkeitä. Ennaltaehkäi-

sevän esityön avulla mahdollistuu pitkäjänteisemmän suunnitelmallisen työn aloittaminen, jonka 

tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen vahventaminen. Ennaltaehkäisevän työn paikan voi 

nähdä sisältyvän myös kriisityön yhteyteen silloin kun tarvitaan nopeita sosiaalityön ratkaisuja krii-

sitilanteen vakiinnuttamiseksi.    

 

Ennaltaehkäisevän työn ohella aikuissosiaalityössä toteutetaan lainsäädännön velvoittamaa asiakas-

työtä. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) aikuissosiaalityötä luonnehtii erityisen tuen velvoite, jonka 

kautta halutaan huomioida myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat ja turvata hei-

dän tarvitsemansa palvelut. Näin aikuissosiaalityö kategorisoituu erityistä tukea tarvitsevien asiak-

kaiden palveluksi, jossa huomioidaan asiakkaan vaillinaiset kyvyt ja vuorovaikutuksen rajoitukset 

kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden vuoksi. Kuitenkin, aineiston pohjalta erityisen 

tuen tarpeessa oleva asiakas oli mainittu ainoastaan yhden (1) kunnan sivuilla. Tämä viittaa siihen, 
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että erityisen tuen tarve on joko edelleen aikuissosiaalityön käytännössä jäsentymätön tai sitten eri-

tyisen tuen tarve jäsentyy vasta sosiaalityön käytännössä, missä erityisen tuen palvelutarpeen arvi-

oinnista ja sosiaalityön koordinoinnista vastaa sosiaalityöntekijä. 

 

”Nuoret/Aikuiset. Sosiaalityöntekijä - - uudet asiakkaat, sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja 

erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat.” (Kerava 2018.) 

 

Erityisen tuen tarve ja siihen liittyvä asianajo kiteytyy rakenteellisen sosiaalityön piiriin, josta Pay-

ne (2006) katsoo, että therapeutic -näkemys syntyy asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välille keskinäi-

sessä vuorovaikutuksessa, jossa he reflektoivat asiakkaan esittämää ajatusta. Keskustelun tavoittee-

na on, että kumpikin esittää oman näkemyksensä, jonka kautta päästään lopulta yhteiseen ymmär-

rykseen. Sosiaalityöntekijä puolestaan prosessoi asiakkaan tilanteiden problematiikkaa ja sitä, miten 

niihin pystyttäisiin vastaamaan yhteiskunnan tasolla.  Sosiaalityön tehtävänä on viedä tätä tietoutta 

yhteiskunnan päättäjien tietoisuuteen, jolloin asiaan pystytään puuttumaan yhteiskunnan kaikilla 

tasoilla. (Payne 2006, 12.) Seuraavaksi esittelen tässä osiossa analyysin pohjalta rakentuneen ai-

kuissosiaalityötä jäsentävän taulukon.  

 

Taulukko 12. Aikuissosiaalityö osana ennaltaehkäisevää työtä 

Ennaltaehkäisevä työ sisältää kriisityön 

Ehkäistään ongelmien kärjis-

tymistä 

Tuetaan asiakkaan tilanteen 

normalisoitumista 

Tuetaan elämänhallinnan pa-

rantumista 

Asiakkaan elämänhallinnan tukeminen 

Informaation käsittelyn taito: 

- oikeat kysymykset/ asiakkaan 

uudenlaiset näkemykset 

- asiakkaan voimavarojen vah-

vistuminen 

- asiakkaan vahvuuksien mak-

simointi 

Aika: sosiaalityön toiminnan 

- resurssina 

- välineenä 

Muutos asiakkaan tilanteessa: 

- asiakkaan motivointi 

- kuljettavan polun tukeminen 

Elämänhallintaa 

- ylläpitävää 

- parantavaa 

Heikommassa asemassa oleva asiakas 

Sosiaalihuoltolaki: Erityinen 

tuki 

- kognitiivinen tai psyykkinen 

vamman tai sairaus, asiakkaalla 

on vaikeuksia hankkia hänen 

tarvitsemiaan palveluita 

Vammasta tai sairaudesta tai 

moniongelmaisuudesta johtuen 

asiakkaalla on toimintakyvyn 

vajaus, erityinen tukitarve 

- palveluiden koordinoinnin 

tarve 

- kanssakulkijan tarve 

- asianajo 

Rakenteellinen sosiaalityö, jo-

ka ei näkynyt analyysiaineis-

tossa. 

Huollollinen työ 
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5.5 Empirian yhteenveto 

 

Seuraavaksi esitän tutkimuksen analyysin mukaisen aikuissosiaalityön taulukkokoosteen, joka jä-

sentyy sisällönanalyysin tulosten osatekijöistä, kuten instituutionaalinen aikuissosiaalityö, byrokra-

tiatyön muuttuminen, palvelutyötä määrittäviä tekijöitä ja aikuissosiaalityön ennaltaehkäisevän työn 

sekä suunnitelmallisen sosiaalityön jäsentyminen tukemaan asiakkaan elämänhallintaa. Tämän jäl-

keen teen katsauksen tutkielman analyysin esittämien aikuissosiaalityön käytännön työtä ohjaavista 

yksittäisistä palveluista ja niiden osatekijöistä. Lopuksi esitän sisällönanalyysin avulla koostuneen 

nykypäivän aikuissosiaalityötä jäsentävän yhteenvedon.  

 

Taulukko 13. Aikuissosiaalityön jäsentyminen 

Instituutionaalinen aikuissosiaalityön ikäjakauma 18-64 -vuotiaat 

Fyysisenä ympäristönä 

sosiaalitoimi 

Eriytetty: aikuissosiaa-

lityö 

2 kaupunkimaista kuntaa teki osin yhdennet-

tyä työtä lapsiperheiden kanssa. Lapset eivät 

näkyneet ikäjakaumassa 

Asiakkuudet jakautuivat 

Tiimeihin Nuoret aikuiset: 

18-24, 18-29, alle 25-

vuotiaat ja lapsiperheet 

ja 18-30 -vuotiaat 

Aikuisten sosiaalityö: 

Yli 25 -vuotiaat, 29-64 ja 30-64 -vuotiaat 

Palvelutarpeen arviointi 

Tiimeihin Uudet asiakkaat  Asiakkuudessa olevat, nykyiset asiakkaat 

- omatyöntekijä 

- yhteistyötyöntekijä 

Työntekijä löytyy seuraavasti 

Aluejako, Katujako Postinumeron mukaan  Sukunimen mukainen aakkosjärjestys 

 

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vaikutti sosiaalitoimeen seuraavasti 

Perus(toimeentulotuki)laki/normit 

Etuuden myöntö/byrokraattisen 

kontrollin poistuminen 

Toi sosiaalityön harkinnan 

näkyväksi: 

- raha työvälineenä  

Harkinta: 

-normivastainen 

-luottamuksellinen prosessi 

-asiakkaan oikeuksien puo-

lustus 

-asianajo 

Instituutionaalinen muutos 

Jaettu asiakkuus 

Byrokratiatyö välineenä 

- kontrollin muutos 

- millainen päätös tehty 

- syventynyt yhteistyö Kelan 

kanssa 

Täydentävä toimeentulotuki: 

- etuuskäsittelyt/ sosiaalitoimi 

- harkinta  

- tasa-arvo 

- tapauskohtainen harkinta 

Ehkäisevä toimeentulotuki: 

- sosiaalitoimi 

- harkinta 

- yksilöllinen suunnitelma 
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Palvelutyötä määrittävät tekijät V 

E 

R 

K 

O 

S 

T 

O 

Y 

H 

T 

E 

I 

S 

T 

Y 

Ö 

Palvelutarpeen arviointi 

työ: 

- yhteistyössä asiakkaan 

kanssa 

- harkintatyö 

- taustalla huoli asiakkaas-

ta 

Suunnitelmallinen työ: 

- Palvelutarpeen arvioinnin 

toteuttaminen yhteistyössä 

asiakkaan kanssa 

- Tavoitteiden asettaminen 

- Tukitoimien järjestäminen 

Kriisityö: 

- nopeaa toimintaa vaativat 

apu- ja tukitoimet 

Asiakkaan ja sosiaalityön työntekijän roolit ja identiteetit 

Asiakkaan rooli ja identi-

teetti 

- Tukea apu kannattelua tar-

vitseva 

- Neuvonnan ja ohjauksen 

vastaanottaja 

Avun tarvitsija 

Työntekijän rooli ja iden-

titeetti 

- Auttaja, tukija ja asiakkaan 

asioiden hoitaja 

- Asian merkityksen etsijä ja 

matkalla olemisen tukija 

Tehtävä: 

- Kuuntelija 

- Ongelman selvittäjä ja tu-

kitoimien järjestäjä 

Ennaltaehkäisevä työ sisältää kriisityön 

Ehkäistään ongelmien kärjis-

tymistä 

Tuetaan asiakkaan tilanteen 

normalisoitumista 

- Tuetaan elämänhallinnan 

parantumista 

- Tuetaan tilanteen normali-

soitumista 

Asiakkaan elämänhallinnan tukeminen 

Informaation käsittelyn taito: 

- oikeat kysymykset/ asiakkaan 

uudenlaiset näkemykset 

- voimavarojen vahvistuminen 

- asiakkaan vahvuuksien mak-

simointi 

Aika:  

- sosiaalityön toiminnan 

- resurssina 

- välineenä 

Muutos asiakkaan tilanteessa: 

- asiakkaan motivointi 

- kuljettavan polun tukemi-

nen 

Elämänhallintaa 

- ylläpitävää 

- parantavaa 

Heikommassa asemassa olevan asiakkaan huomioiminen 

Sosiaalihuoltolaki: Erityinen 

tuki 

- kognitiivinen tai psyykkinen 

vamman tai sairaus, asiakkaalla 

on vaikeuksia hankkia hänen 

tarvitsemiaan palveluita 

Vammasta tai sairaudesta tai 

moniongelmaisuudesta johtuen 

asiakkaalla on toimintakyvyn 

vajaus, erityinen tukitarve 

- palveluiden koordinoinnin 

tarve 

- kanssakulkijan tarve 

- asianajo 

Huollollinen ja rakenteellinen 

sosiaalityö, jotka eivät näky-

nyt analyysiaineistossa. 

 

 

Aikuissosiaalityöhön sisältyvien palveluiden jäsentyminen 

 

Aikuissosiaalityön yksittäisten palveluiden tarkastelu osoitti, että aikuissosiaalityö kategorisoituu 

vahvasti asiakkaan työttömyyden osatekijöiden ja työttömyyden estoja aiheuttaviin pulmiin. Tästä 

kategorisoinnissa näkyviin nousi työttömyys ja siihen liittyvä kuntouttava työtoiminta ja sen arvi-
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ointi. Toisaalta taas työkykyselvityksen mahdollisuuden mainitsi vain yksi kunta, mikä osaltaan se-

littäisi, että aikuissosiaalityön asiakkaiden ongelmat ovat toisaalla, kuin perinteisessä työkykyselvi-

tyksessä voidaan ymmärtää. Tämä selittyy osittain myös sillä, että toinen vahva aikuissosiaalityötä 

kategorisoiva alue oli päihde- ja mielenterveyspuolen asiakkaat, joiden palveluarvioinnin yhteydes-

sä päästään harvakseltaan toteuttamaan sosiaalitoimiston välittämää työkykyselvitystä, joka edellyt-

tää päihteetöntä jaksoa. Tämän asiakasryhmän ongelmat näkyvät varmasti osaltaan myös aikuis-

sosiaalityön kategorisoitumisen kaikkien 17 kunnan osalta arkielämän hallintaa ja sen problematiik-

kaa koskevaan työhön. Tähän liittyen aikuissosiaalityö kategorisoituu ohjauksen ja neuvonnan to-

teuttajaksi jokaisen tarkastelemani kunnan kohdalla. Aikuissosiaalityö kategorisoituu myös vahvasti 

asunnottomuuden hoitoon, äkillisten kriisien hoitoon suuntautuneeksi työksi ja asiakkaiden talou-

den hallinnan tukemiseen. Asiakkaan talouden hoitoon liittyen jokaisen kunnan osalta oli mainittu 

täydentävä ja ehkäisevän toimeentulotuen harkinnan mahdollisuus, joka kategorisoitui aikuissosiaa-

lityön työvälineen asemaan.  Lisäksi aikuissosiaalityö kategorisoituu verkostotyöhön, perhesuhtei-

siin liittyvään työhön ja peliriippuvuuden huomioivaan työhön, joka näin kategorisoitui uudeksi ai-

kuissosiaalityön tehtäväksi -peliriippuvuudesta ei aiempien tutkimusten kohdalla ollut erillistä mai-

nintaa sekä lähisuhdeväkivaltatyön. Aikuissosiaalityön nykytilan jäsentymistä havainnollistan tu-

loksista kokoamani taulukon avulla.     

 

Taulukko 14. Aikuissosiaalityö toiminnallisena palveluna  

AIKUISSOSIAALITYÖN NYKYTILAN JÄSENTYMINEN 

Verkostotyö sisältyy aikuissosiaalityön kaikkiin osatekijöihin 

 

Palvelutarpeen arviointityö: 

 

- yhteistyössä asiakkaan kanssa 

- taustalla sosiaalityön harkinta 

- taustalla huoli asiakkaasta 

Ennaltaehkäisevä työ: 

 

- Ehkäistään ongelmien kärjis-

tymistä 

- Tuetaan elämänhallinnan pa-

rantumista 

- Tuetaan tilanteen normalisoi-

tumista 

Suunnitelmallinen työ: 

 

- Pitkäkestoiset prosessit 

- Palvelutarpeen arvioinnin to-

teuttaminen ja seuranta yhteis-

työssä asiakkaan kanssa 

- Tavoitteiden asettaminen 

- Tukitoimien järjestäminen 

Informaation käsittelyn taito: 

- oikeat kysymykset/ asiakkaan 

uudenlaiset näkemykset 

- asiakkaan voimavarojen vah-

vistaminen 

- asiakkaan vahvuuksien mak-

simointi 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
6.1  Tulosten yhteenveto 

 

Aikuissosiaalityön tarkoituksen arvioinnin taustoittamiseksi läpileikkasin käytännön aikuissosiaali-

työhön vaikuttavia yhteiskunnallisia ja lakien edellyttämiä muutoksia ja niiden antamaa informaa-

tiota, kuten uudistettua sosiaalihuoltolakia (1301/2014), toimeentulotukilakia (1412/1997) ja sosiaa-

li- ja terveydenhuollon palveluiden uudistumista hallituksen linjausten mukaisesti. Näin tutkielmani 

keskeiseksi tietopohjaksi muotoutuivat lait, aikaisemmat tutkimukset, sekä aineiston sisällönanalyy-

sin yhteydessä kategoria-analyysin esittämät kategoriat, joiden antaman informaation kautta viitot-

tuivat aikuissosiaalityöhön vaikuttavat muutosten suunnat. Näiden avulla tarkastelin, mitkä ovat ai-

kuissosiaalityöhön vaikuttavien yhteiskunnallisten uudistusten taustoittamat tehtävät, tavoitteet ja 

periaatteet, joiden kautta muotoutuu myös käytännön aikuissosiaalityö.  

 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tavoitteeni on ollut kartoittaa aikuissosiaalityön toiminnan rakentu-

mista tukeutuen 17 eri kunnan aikuissosiaalityötä kuvaavien internet-sivujen aineistoon. Aineistoa 

analysoin aiempien tutkimusten sekä niiden aikuissosiaalityön toimintaa jäsentävien kategorioiden 

avulla, Näitä olivat instituutionaalinen aikuissosiaalityö, byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaali-

nen työ ja niiden kategoriat. Tämän lisäksi tarkastelin aineistolähtöisesti aineiston esittämiä ja 

omaan tulkintaan pohjaavia kategorioita.  

 

Aikuissosiaalityöhön on viime vuosina kohdistunut tavallista merkittävämpiä muutospaineita, kuten 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) muutos, perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan tehtäväksi ja 

mahdollisesti tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus, sote sekä hallituksen kärkihan-

ke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, Lape. Nämä kaikki yhdessä ovat jo nyt muuttaneet 

aikuissosiaalityön käytäntöä ja sen sisältöä sekä oletuksen mukaisesti muutospaineet ovat edelleen 

läsnä. Muutoksen uudelleen rakennusprosessin taustalla tarvitaan muutosta tukevaa informaatiota ja 

sen hallintaa, jonka pohjalta muutoksen suuntaan edetään. Siten aikuissosiaalityön tarkoituksen ar-

viointi on noussut keskeiseen asemaan muutoksen taustoja tarkasteltaessa. (Payne 2014, 28.) Näin 

tutkielmani tutkimuskysymys jäsentyi seuraavasti: Miten aikuissosiaalityö määrittyy toiminnallise-

na palveluna kuntien internet-sivujen kuvailujen kautta? Tutkimukseni tulokset osoittivat, että ai-

kuissosiaalityö jakautuu toiminnallisena palveluna palvelutarpeen arviointityöhön, ennaltaehkäise-

vään työhön ja suunnitelmalliseen sosiaalityöhön, joihin kaikkiin sisältyy verkostotyö. Palvelutar-
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peen arviointityöhön sisältyy yhteistyö asiakkaan kanssa ja siihen liittyvät sosiaalityön harkinta se-

kä huoli asiakkaasta. Ennaltaehkäisevä työ sisältää ongelmien kärjistymisen ehkäisyn, asiakkaan 

elämänhallinnan tukemisen ja asiakkaan elämätilanteen normalisoivan tukityön. Suunnitelmallinen 

työ mahdollistaa pitkäkestoisen asiakastyön, palvelutarpeen jatkuvan arvioinnin yhdessä asiakkaan 

kanssa, tavoitteiden asettamisen ja niiden mukaisten tukitoimien järjestämisen maksimoimalla asi-

akkaan vahvuudet ja voimavarat. 

 

6.2  Tulosten reflektio   

 

Aineiston perusteella aikuissosiaalityö kategorisoituu edelleen sosiaalitoimistoissa tehtäväksi työk-

si, vaikka sen palveluita on kehitetty digitaaliseen suuntaan, mutta silti sosiaalityön jalkautumisesta 

oli ainoastaan yksi maininta 17 kunnan osalta. Eriytetyn mallin mukaisesti analyysi osoitti, että ai-

kuissosiaalityön instituutionaalinen rakenne määrittää aikuissosiaalityön asiakkaiden kategorisoitu-

van 18-64-vuotiaiksi. Aikuissosiaalityön asiakkaat jakautuvat lähinnä tiimien kautta, jotka kategori-

soituivat nuoret aikuiset ja aikuiset kategorioihin. Tämän lisäksi nämä ryhmät kategorisoituivat 

edelleen uusiin asiakkaisiin ja nykyisiin asiakkaisiin. Uusien asiakkaiden tiimit rakentuvat palvelu-

tarpeen arvioinnin pohjalle ja lyhytkestoiseen sosiaalityöhön. Mikäli tämä ei ole riittävä palvelu asi-

akkaalle, niin hän siirtyy suunnitelmallisen sosiaalityön puolelle eli nykyisten asiakkaiden kategori-

aan. Nykyisten asiakkaiden tiimeissä asiakkaalle osoitetaan omatyöntekijä ja hän siirtyy suunnitel-

mallisen sosiaalityön piiriin, joka on pitempikestoista, asiakassuunnitelman mukaisesti etenevää 

sosiaalityötä.  

 

Aikuissosiaalityötä on leimannut vahvasti sen sitoutuminen perussosiaalityön toteuttamiseen, johon 

olennaisesti on liittynyt perustoimeentulotukihakemusten käsittely. Tässä kuitenkin on ollut suuria 

kuntakohtaisia eroja. Toisissa kunnissa ovat jo vuosien ajan perustoimeentulotuen myöntämisestä 

huolehtineet etuuskäsittelijät. Toisissa kunnissa taas se on ollut olennainen osa aikuissosiaalityötä. 

Kuitenkin etuuskäsittely-yksiköistä huolimatta on asiakkaille myönnetyn perustoimeentulotukipää-

töksen yhteydessä tarvittaessa tarkennettu myös asiakkaan oikeutta täydentävään sekä ehkäisevään 

toimeentulotukeen. Tämä on edellyttänyt sosiaalityön harkintaa, joka osaltaan kategorisoi pelkän 

byrokraattisen ja normeihin sitoutuneen perustoimeentulotukityön olevan sosiaalityössä käytetyn 

harkinnan ulkopuolella, vaikka sosiaalityö on itsessään lähtöisin byrokratiatyöstä. Tämä oli myös 

todennettavissa tässä pro gradu -tutkimuksessa, jossa sosiaalityön harkinta kategorisoitui piilossa 

olevaksi tekijäksi. Harkinta perustuu aina asiakkaan ja työntekijän yhteiseen palvelutarpeen arvioin-
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tiin, joka on luottamuksellinen prosessi ja vain dokumentoinnin kautta jäsentyvä. Siten harkinta si-

sältää myös suunnitelmallisen työprosessin, jossa asiakkaan tilanne on arvioitu kokonaisvaltaisesti, 

johon pelkkä byrokratiatyö ei yllä.   

 

Nyt 2017 tapahtuneen Kela-siirron yhteydessä on tutkimustuloksissa havaittavissa, että Kelan huo-

lehtiessa perustoimeentulotuen toteuttamisesta on harkinta puolestaan edelleen sosiaalitoimen teh-

tävänä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta. Kuitenkin tutkimustuloksen mukaisesti 

perustoimeentulotuen hakuprosessiin sisältyneestä asiakastietojen kontrollista ei silti aikuissosiaali-

työssä voida täysin välttyä. Tutkimuksen mukaisesti Kelan sekä aikuissosiaalityön välinen työsken-

tely jatkuu jaetun asiakkuuden muodossa. Perustoimeentulotuen toteuttamisen ja siihen liittyvien 

asiakirjojen sijaan joudutaan aikuissosiaalityössä harkinnan pohjalla kontrolloimaan Kelan tekemän 

perustoimeentulotukipäätöksen osatekijöitä ja niiden lopputulosta. Byrokratiatyö on siten muuttanut 

muotoaan. Se on kategorisoitavissa tarkkailun kohteena olevan välineen asemaan. Poikkeuksen täs-

tä tekee kriisityö, jossa harkintaa voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevästi ilman velvoitetta alla olevas-

ta perustoimeentulotukipäätöksestä.    

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistus astui voimaan huhtikuussa 2015. Tutkimuksen mukaisesti 

laki toi aikuissosiaalityöhön uusia velvoitteita. Aikaisemmasta poiketen asiakkaan palvelutarpeen 

arviointi tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja se on yhteneväinen kaikilla sosiaalialan 

eri sektoreilla. Sen yhteydessä myös määritellään asiakkaan omatyöntekijä. Tämä näkyi jokaisen 

kunnan kohdalla mainintoina palvelutarpeen arvioinnista. Tämän lisäksi tutkimustulokset vahvisti-

vat, että aikuissosiaalityössä näkyvät sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistusten mukaiset velvoit-

teet, joissa korostetaan asiakkaalle tehtävää suunnitelmaa, monialaisen yhteistyön tarvetta ja tarvit-

taessa ilmoitusta toiselle viranomaiselle asiakkaan tukitarpeesta.  Näin huoli-ilmoitusten tekemisen 

velvoite sisältää varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn mekanismeja, joiden kautta asiakkaat ohjautuvat 

paremmin sosiaalipalveluiden piiriin. Kuitenkaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) tähdentämä van-

hemmuuden tuki, lapsen edun huomioiminen sekä erityinen tuki eivät nouse vahvasti esiin analyy-

sissa tarkastelemastani aineistosta, vaan ne täytyy niin sanotusti lukea rivien välistä. Selkeää on, että 

erityinen tukitarve ja sen huomioiminen sekä vanhempien tilanteen kokonaisvaltainen arviointi ja 

tarvittavien tukitoimien järjestäminen on yksilön, perheen, lasten, kuin myös yhteiskunnan edun 

mukaista. Tutkitussa aineistossa näiden sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) mainittujen osatekijöiden 

näkymättömyys voi johtua useammastakin seikasta, mutta ehkä päällimmäiseksi herää ajatus sosi-

aalityön yksilöllisestä palvelutarpeen arvioinnista, jonka perusta on asiakkaan ja työntekijän keski-
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näisessä luottamuksessa ja dialogissa. Tämän pohjalta voi ajatella, että palvelutarpeen arvioinnin 

yhteydessä punnitaan palvelujen kautta saatava hyötyä/muutosta ja valitaan muutosta tukevia toi-

menpiteitä. Näin näkyväksi jäävät vain itse tekninen toteutus (mitä palvelua haetaan) ja perimmäiset 

syyt ja perustellut tiedot vastaavasti jäävät palvelutarpeiden dokumentointeihin, luottamukselliseksi 

tiedoksi. Tämä oli myös harkinnan kohdalla havaittavissa. Näin ne eivät näy kuntien internet-

sivujen tarjoamassa aineistossa. 

 

Tutkimuksen osalta muotoutui käsitys, että aikuissosiaalityössä työskennellään paljon yksilön on-

gelmien parissa, joiden vaikutus heijastuu kokonaisvaltaisesti myös perhesuhteisiin. Vahvimmin 

esiin nousevat asiakasryhmät ovat päihde- ja mielenterveys asiakkaat, työttömät, asunnottomat, 

äkillisen kriisin asiakkaat ja talousneuvontaa tarvitsevat asiakkaat. Näin aikuissosiaalityön työsken-

telyn taustalla toimivat ennaltaehkäisyn mekanismit ja verkostotyö. Tämä peilautuu siihen, että so-

siaalityötä luonnehtivat palvelutyön elementit (Sipilä 1996, 218). Toikon (2012) mukaan sosiaali-

palveluilla ei ratkaista sosiaalisia ongelmia, vaan sen sijaan niiden avulla ehkäistään ongelmia. Näin 

asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman laajalla palvelutarjonnalla. (Mt., 38–

39.) Palvelut jäsentyvät sosiaalityön työvälineiksi, joiden avulla etsitään ratkaisuja asiakkaiden tuki-

tarpeisiin. Näin aikuissosiaalityön palvelutyön asiantuntijuus on tärkeässä roolissa laadukkaiden ja 

monitasoisten palveluiden tarjoajana, jossa ohjaus ja neuvonta kategorisoituu toimintaan sitoutu-

vaksi työmenetelmäksi. Tavoitteena on löytää ratkaisuja asiakkaan elämänhallintaan ja niiden riski-

tekijöihin. Kuitenkin ohjauksen tarkoituksena ei tule nähdä asiakkaan tilannetta pelkästään ongel-

maksi, joka tulee ratkaista ja ohjausta sen ratkaisuksi. Ohjaus ja neuvonta tulee nähdä asiakkaan ja 

työntekijän yhteistyönä, jossa tarkastellaan ja arvioidaan asiakkaan tilannetta ja siihen tarvittavia 

tukitoimia. Näin ohjaus ja neuvonta saa ratkaisijan kategorisoitumisen sijaan toisenlaisen muodon. 

Muodon, jossa ohjaus ja neuvonta voidaan kategorisoida asian merkityksen etsijänä, uudenlaisen 

tulkinnan muodostajana ja asiakkaan matkalla olemisen tukijana kohti arvioitua ja tavoitteellista 

päämäärää. (Onnismaa 2007, 7-8.) Näin aikuissosiaalityö toteuttaa tehtäväänsä asiakkaan tukitar-

peiden arvioitsijan ohella asiakkaan palveluiden koordinoijana. 

 

Aikuissosiaalityötä on leimannut vahva sidos perustoimeentulotukityöhön. Tämän tutkimuksen nä-

kökulman toivon tuoneen esiin, että aikuissosiaalityö on paljon muutakin, kuin vain aikuisväestön 

taloudellisten resurssien ylläpito. Etenkin nyt Kela-siirron jälkeen aikuissosiaalityö tulisi ymmärtää 

työkenttänä, jossa on vahva toimeentulotukilainsäädäntöön pohjaava taloudellinen osaaminen. Tä-

mä on katsottava osaksi aikuissosiaalityön vahvuutta, mutta tätä taloudellista osaamista tulee olla 
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myös muilla sosiaalityön osa-alueilla, joissa toteutetaan harkintaa liittyviä päätöksiä. Yksilöiden ja 

perheiden hyvinvoinnin lähtökohdat perustuvat siihen, että heidän taloudellinen sekä muu elämän-

hallintansa on perustaltaan tasapainossa. Näkökulma tähdentää sitä, että asiakassuhteet ovat systee-

misiä ja siten asiakkaan kokonaistilanteen huomioivia. Näin asiakkaalla tulee olla tieto hänelle kuu-

luvista niin taloudellisista kuin myös muista etuuksista ja oikeuksista. Asiakkaan palveluiden koor-

dinoijan tulee palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakkaan edun mukaisesti koordinoida asiakkaan tar-

vitsemien palveluiden kokonaisuus, mikä edellyttää asiakkaan edun mukaisen kokonaistilanteen 

huomioimista. 

 

6.3 Tutkimusprosessin reflektio 

 

Tutkimusprosessissa lähdin liikkeelle ajatuksesta, että tutkielmani taustoituksessa näkyisi vahva ai-

kaisempien tutkimusten viitoittama teoreettinen kytkös, jonka avulla aikuissosiaalityötä koskettavat 

käsitteet avautuisivat mahdollisimman totuudenmukaisesti.  Tämän kytköksen johdattelemana sain 

myös mielestäni tutkimukseni tueksi hyvän punaisen langan, joka on toiminut johdattelevana teki-

jänä tutkielmani jokaisessa osiossa. Tutkimukseni kietoutuu vahvasti sosiaalipolitiikan yhteiskun-

nallisten prosessien ympärille, joiden ohjaamana on aikuissosiaalityöhön tullut uutta, työtä ohjaavaa 

sosiaalihuoltolainsäädäntöä (1301/2014). Näiden lakien merkitys aikuissosiaalityöhön on velvoitta-

va ja siten ne ohjaavat vahvasti aikuissosiaalityön käytännön toimintaa.  

 

Lainsäädännön lisäksi aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttaa valmisteilla oleva sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelurakenteen uudistus, sote, jossa muutosjohtajuuden avulla on teorioiden mukai-

sesti havaittavissa tulevaisuuden sosiaalipalveluiden muutostuulia. Näiden muutostuulien myötä on 

aikuissosiaalityöhön tullut työtä ohjaavia käsitteitä, kuten lapsen etu ja vanhemmuuden tuki, jotka 

painottavat verkostoitumisen tarvetta, mikä muuttaa palvelurakenteita ja yhteistyön tarvetta niin so-

siaalialan eri sektoreilla, kuin myös kolmannen sektorin ja järjestötoiminnan saroilla. Näiden tarkas-

telu aikuissosiaalityön käytännön muotoutumisen kannalta mielestäni lisää merkittävästi näkemystä 

aikuissosiaalityön yhteiskunnallisesta tarkoituksesta, tehtävästä ja tavoitteista.  

 

Tarkastelin tutkimuksessa aikuissosiaalityön muutosta tukeutuen konstruktionistiseen tekstintulkin-

taan, jossa sovellettiin kategoria-analyysia. Nämä kulttuurisena metodina jäsentyvät kategoriat ovat 

sosiaalista toimintaa, yhteisön tulkitsema kollektiivinen ilmiö, joka on rakentunut kulttuuriseksi re-

surssiksi. Konstruktionimin ajatusperinteeseen tukeutuen tarkastelin instituutionaalisen sosiaalityön 
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rakentumista. Analysoinnin avuksi eli niin sanotuksi ajatuspohjaksi jäsensin Sipilän (1989), Paynen 

(2006) ja Raunion (2009) näkemyksen mukaiseen sosiaalityön toimintaa kuvaavan teoreettisen vii-

tekehyksen, jonka osa-alueet olivat byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaalinen työ. Analyysissä 

analysoin ensin teoreettisen viitekehyksen määrittämät kategoriat, jonka jälkeen analysoin aineis-

tossa esiintyvät ja tulkintani mukaiset kategoriat.  Näin menetellen katsoin tutkielmani jäsentyvän 

tutkimuskysymyksen kannalta realistisesti ja samalla aineistolähtöinen sisällönanalyysi sai vah-

vemman teoreettisen taustoituksen, jolla pystyin jäsentämään aikuissosiaalityön aiempaa käytännön 

toimintaa suhteessa nykypäivän aikuissosiaalityön jäsentymiseen. Tämä mielestäni mahdollisti tut-

kimuskysymykseni kannalta tärkeän nykypäivän aikuissosiaalityön käytännön toiminnan jäsentymi-

sen. Lisäksi samalla muotoutui aikuissosiaalityön ajallinen muutosprosessi näkyväksi.  

 

Tutkielman aineiston keruu linkittyi Juhilan (2008) käyttämän aineistokeruutekniikan ympärille. 

Hän oli omassa aikuissosiaalityötä jäsentävässä analyysissään käyttänyt eri kaupunkien aikuissosi-

aalityön internet-sivujen aineistoa oman analyysitulkintansa tukena. Pääsääntöisesti käytin samaa 

aineistokeruutekniikkaa, joka osoittautui toimivaksi menetelmäksi. Tämän eri kuntien aikuissosiaa-

lityötä kuvaavien internet-sivujen aineiston tallensin Word-tiedostoksi. Aineiston kooksi muotoutui 

42 yksipuolista sivua, joka osoittautui riittäväksi määräksi suhteessa tulosten analysointiin.  

 

6.4 Tulokset ammattikäytännön ja jatkotutkimuksen kannalta 

 

Aikuissosiaalityön tavoitteena on toteuttaa toimintaansa asiakkaille tehdyn yksilöllisen palvelutar-

peen arvioinnin mukaisesti, ennaltaehkäisevänä ja suunnitelmallisena toimintana, jolla tuetaan ja 

autetaan yksilöiden ja perheiden jaksamista vaikeissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on aikuisen 

pärjäämisen ja elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin ohella tukea koko perheen ja etenkin perheen 

lasten kasvua ja kehitystä siinä ympäristössä, jossa he normaaliarjessaan elävät. Näin aikuissosiaali-

työ toteuttaa osaansa työikäisten ja heidän tarvitsemien palveluiden tuottajana, joka heijastuu lopul-

ta vanhemmuuden tukena ja lapsen edun huomioimisena. Kuitenkin aikuissosiaalityössä tulee edel-

leen kehittää verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jolla edistetään yksilöiden ja perheiden hy-

vinvoinnin lisäämistä kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla.   

 

Tutkimusten mukaisesti on jo nyt havaittavissa, että tulevaisuudessa palveluiden muotoutumiseen 

tulee osaltaan vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuminen, johon on jo nyt alettu 

muutosjohtajuuden avulla varautumaan. Soten tavoitteena on palveluiden integrointi ja sujuvoitta-
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minen kustannustehokkuus huomioiden. Soteen liittyen tutkimustieto osoitti, että elinkaarimallin on 

katsottu toteuttavan asiakkaan palvelut yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti. Elinkaarimallissa asi-

akkaan palveluista vastaavan viranomaisen tulee arvioida ja koordinoida asiakkaan palveluiden ko-

konaisuus, jolla taataan asiakkaan tarvitsemat yksilölliset palvelut (Heinonen 2018.) Tämä mahdol-

listuu systeemisen ajattelun mukaisesti, jossa huomioidaan jokaisen osatekijän vaikutus kokonais-

kuvaan. Tällä halutaan vähentää palveluiden pirstaleisuutta ja lisätä asiakkaan kokonaistilanteen 

huomioivaa työotetta, jolloin palvelut kohdentuvat oikeaan aikaan ja tavoitteiden mukaisena proses-

sina. Palvelun koordinointi puolestaan toteutuu hallitusti omatyöntekijän kautta. Kuitenkin tällä 

hetkellä sosiaalipalvelut toteutetaan vielä pitkälti eriytetyn mallin mukaisesti jakautuvana sosiaali-

työnä. 

 

Tämä pro gradu -tutkimus osoitti, että aikuissosiaalityön tulee huomioida ja edelleen kehittää niitä 

keinoja, joilla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten selviytymistä. Nämä ihmi-

set, jotka ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan luokiteltavissa erityisen tuen tarpeessa ole-

viksi, tarvitsevat yhä enenevässä määrin niin sanottuja sosiaalityön väliintuloja. Tämän tutkimuksen 

mukaisesti nämä henkilöt eivät erottuneet tutkitusta aineistosta, vaikka esimerkiksi päihde- ja mie-

lenterveystyö kohosi aineistossa merkittävään asemaan. Lisäksi tutkimuksen mukaan aikuissosiaali-

työssä tarvitaan myös verkostojen tukea, jolla näiden ihmisten ongelmiin voidaan vaikuttaa ennalta-

ehkäisevästi. Tämä edellyttää yli rajojen toimivia verkostoja ja niiden tukea esimerkiksi terveyden-

huollon suuntaan. Sosiaalityössä tarvitaan yhteistä keskustelua verkostojen kanssa siitä, miten näi-

den psyykkisistä ja kognitiivisista ongelmista kärsivien asiakkaiden selviytymistä ja hyvinvointia 

voidaan yhteisesti tukea. Aikuissosiaalityö ei voi piirtyä toiminnaksi, jonne siirretään haastavat on-

gelmat, kun muut rakenteet eivät toimi (Zechner 2018). On ymmärrettävä, että yksilöiden ongelmat 

eivät katoa esimerkiksi pelkällä asiakassiirrolla sosiaalityön piiriin, silloin kun henkilö on tervey-

denhuollon tai jonkin muun palvelun tarpeessa, johon aikuissosiaalityössä ei ole välineitä vastata.  

Toisaalta erityiseen tukeen liittyvää osaamista tarvitaan myös sillä tasolla, jolla yksilön/asiakkaan 

toimijuutta arvioidaan sekä tunnistetaan ja näin erotetaan, ketkä ovat oikeasti niitä henkilöitä, jotka 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti ovat erityisen tuen tarpeessa. Tähän aikuissosiaalityössä 

tarvitaan aikuissosiaalityön instituution määrittämää näkökulmaa eli ylärakennetta siitä, mitkä ovat 

aikuissosiaalityön tavoitteet, tehtävän määritykset, toimintatavat, viralliset ja epäviralliset käytän-

teet, joiden kautta syntyy asiakkaiden, kuin myös verkostojen kanssa tarvittavat toiminnan välineet 

ja tulkintaresurssit siitä, mitä aikuissosiaalityö on ja mitkä ovat sen tehtävät.  
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Aikuissosiaalityön kentällä nämä palveluista syrjäytyneet, erityistä tukea tarvitsevat, psyykkisesti 

oireilevat tai kognitiivisesti vajaakuntoiset herättävät suurta huolta. Heillä ei useinkaan ole mahdol-

lista päästä eläkeselvittelyyn piiriin runsaan päihdekäytön vuoksi tai heidät katsotaan kykenevän 

edelleen työhön heikentyneen psyykkisen toimintakyvyn vajeista huolimatta. Erityisen tuen piiriin 

kuuluu siten iso joukko vajaakuntoisia, joilta edellytetään valtion kansalaisilta edellyttämien aktii-

vimallin mukaisia työllistymistoimia. Työllistymisvelvoitteet eivät ota huomioon vajaakuntoisten, 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujien jäämistä työllistymispalveluiden ulkopuolelle. Blomgrenin 

(2016, 40) mukaan useat heistä ajautuvat pelkän perustoimeentulotuen piiriin, jossa lainsäädännön 

kautta heidän perusosaansa alennetaan sekä työllistymistä edistäviä aktiivitoimia edellytetään. 

Zechner (2018) näkee, että aikuissosiaalityö on näiden henkilöiden arjen tukemisessa aktiivinen 

toimija. Kuitenkaan aikuissosiaalityö ei voi toimia näiden ihmisten alennettujen Kela-etuuksien 

paikkaajana. Näin erityisen tuen tarpeessa olevat joutuvat rahallisesti valtion leikkurin piiriin, mihin 

sosiaalitoimen on vaikea vastata. Tämä suuntaus mielestäni edellyttäisi enemmän tutkimusta, jolla 

heidän tilanteestaan tuotaisiin enemmän esiin yhteiskunnan keskustelujen piiriin. Etenkin, kun mo-

net ovat perheen isiä ja äitejä, joiden vanhemmuutta tulisi tukea lapsen edun mukaisesti. Tutkimuk-

sen avulla voisi pohtia, miten edistetään heidän selviytymistään sekä sitä, mitkä työllistymistä edel-

lyttävät toimenpiteet heidän kohdallaan olisivat realistisia. Tällöin tulevaisuudessa ehkä pystyttäi-

siin paremmin huomioimaan heidän todellisten tarpeidensa ohella perustoimeentulotukioikeus täy-

simääräisenä.  

 

Aikuissosiaalityö on taho, jossa tehdään asiakkaille sosiaalihuoltolain (1301/2014) edellyttämää 

palvelutarpeen arviointia. Arvioinnin mukaisesti sosiaalitoimesta ohjataan asiakasta hänen tarvitse-

mien palveluiden piiriin. Nämä palvelut voivat olla ostopalveluita, yksityisiä palveluita, seurakun-

nan tai järjestöjen tuottamia palveluita tai kunnan tuottamia yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Aikuissosiaalityö käyttää näitä palveluita ennaltaehkäisemään ongelmia. Näin verkostojen avulla 

aikaansaadut, toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat toimivan sosiaalityön yksi tär-

keimmistä työvälineistä ja niitä tulisi edelleen kehittää myös heikommassa asemassa olevan ja eri-

tyistä tukea tarvitsevan asiakkaan näkökulmasta. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Aikuissosiaalityön palvelut. Eri kaupunkien aikuissosiaalityön internet-sivuilta koostettu 

taulukko.  

Aikuissosiaalityön palvelut 

Paikkakunta ly-
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ä 

Nu Po Si Tu

u 

Vi 

Palvelutarpeen 

arviointi 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Arkielämän hal-

linta 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Työttömyys asiat x x x  x x  x x x  x  x x  x 

Kuntouttava työ-

toiminta 

x    x   x x x  x  x x  x 

Päihde- ja mielen-

terveys 

x x x  x x  x x x x x  x x x x 

Äkillinen kriisi x x x  x  x x x x x x  x x x  

Lähisuhdeväki-

valta 

     x      x      

Apua asumisen 

ongelmiin 

x x x x x   x x x x x   x x x 

Apua peliriippu-

vuuteen 

 x        x      x  

Tukea talouden 

hallin. 

x  x x  x x x x x  x x x x x  

Ohjausta ja neu-

vontaa 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sosiaalista kun-

toutusta 

  x x     x      x x x 

Tuki vanhemmuu-

teen 

x     x            

Tukea lasten kas-

vatukseen 

x     x            

Työkykyselvitys x                 

Jalkautuva lähityö x                 

Ehkäisevä ja täy-

dentävä toimeen-

tulotuki 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Yhteydenottoil-

moituskaavake 

 x x x x x x x x x  x x x  x  

Digitaalipalvelut x x x x x x x x x         

Apua perhesuhtei-

siin 

                 

Verkostotyö x x x   x  x x    x   x x 

Helsinki =He, Espoo= Es, Tampere= Ta, Vantaa= Va, Oulu= Ou, Turku= Tu, Kauniainen= Ka, Hyvinkää= Hy, Jär-

venpää= Jä, Kerava= Ke, Kirkkonummi= Ki, Mäntsälä= Mä, Nurmijärvi= Nu, Pornainen= Po, Sipoo= Si, Tuusula= 

Tuu ja Vihti= Vi 

 

 

 

 


